
 

 

 

Toden elämän kirja 

 

Jumalalliset opetukset 

Nide X  

Ohje 277 - 309 

Verkkopainos  
Sopii DeepL Käännösohjelmaan 

Ja Balabolka Tekstistä puheeksi äänimuunnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Book Service for Life 
 

12-osainen teos Libro de la Vida Verdadera (Todellisen elämän kirja) on perintö koko 

ihmiskunnalle, ja se on rekisteröity Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública -virastossa Meksikossa D.F. numeroin 26002, 20111 ja 83848. 

Lisätietoja alkuperäisestä espanjankielisestä painoksesta: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera (Hengellinen elämä) 

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

Käännös: Traugott Göltenboth 

Tilanne: lokakuu 2016 

Kustantaja: 

Book Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Puh: +49 (0) 7371 929 66 42. 

Sähköposti: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

Huomautus tästä asiasta: 
 

Tämä teos on käsitelty uskollisesti https://www.deepl.com/translator käännösohjelmaa DeepL, 

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Toistaiseksi sillä on käännetty seuraavat niteet: Tilanne: joulukuu 2020. 

 

Kolmas testamentti  

Saksankielisestä alkuperäiskielestä kielille:  hollanti, puola, venäjä, portugali, portugali-brasilia,. 

Seuraa: Japani ja kiina 

Se oli toistaiseksi saatavilla seuraavilla kielillä: saksa, englanti, espanja, italia, ranska  

Todellisen elämän kirja 

Saksankielisestä alkuperäiskappaleesta englanniksi: niteet IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - muut viisi 

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

Herran tahto on saattaa nämä teokset kaikkien ihmisten saataville ilmaiseksi. Hänen tahtonsa ei ole 

myydä tätä teosta rahasta. Kaikki saatavilla olevat niteet ovat ladattavissa PDF-muodossa maksutta 

internetistä.  

Herran tahto on myös levittää sanaansa kaikkialle maailmaan. Tämä tapahtuu oman, spiritualistisen 

esimerkkini todistuksen yhteydessä. Tästä syystä kaikki tähän mennessä julkaistut 6 nidettä 

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

PDF-muodossa, samoin kuin 5 nidettä saksan- ja englanninkielisiä runoja, jotka perustuvat Toden 

elämän kirjaan.  

Herra kutsui minut palvelukseensa vuonna 2017. Olen tallentanut tämän historian edellä mainittuihin 

kuuteen niteeseen ja ilmoittanut kunkin niteen päivämäärän. Se sisältää monia unia, näkyjä, 

salaisuuksia, joita Herra on paljastanut minulle, profetioita ja ennustuksia nykyisistä tapahtumista 

ympäri maailmaa. Se on herätyssoitto ihmiskunnalle, ja minulle se on puhdistumisen ja 

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

Nimeni Anna Maria Hosta on hengellinen nimi, jonka Herra paljasti minulle vuonna 2017.  

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

Hos... (mieheni sukunimi) - Hos - t.... (Isäntä, elämän leipä, Jumalan sana) ja  

Hos...t...A (A on nimeni, Anna).  

Siviilinimelläni ei ole merkitystä, sillä Herran tahto on, että SANA liikuttaa sydämiä ja että ne 

suuntautuvat Sanaan, eivät sanansaattajaan. Sanansaattaja on vain SANAN kantaja, ja tämä on Jumala 

itse. Se on kaikkien Jumalan omien kokemusten ydin, joita hän on tehnyt 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.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhan valtakunta - Kristus maan päällä 
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Esipuhe 
Jumala on kautta aikojen tehnyt itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle, lohduttanut meitä sanallaan, antanut 

meille käskynsä ja opettanut meille luomakunnastaan ja olemassaolostamme. 

Aina kun ihmiset ennen kristinuskoa unohtivat nämä jumalalliset ohjeet, Jumala lähetti heille 

profeettojaan muistuttamaan heitä laeistaan. 

Kun ihmiset olivat luoneet näistä kymmenestä käskystä yli 600 inhimillistä sääntöä, Jumala lähetti 

Jeesuksen, jonka suun kautta Kristus, jumalallinen Sana, teki itsensä tunnetuksi, ja joka tiivisti kymmenen 

käskyä yhdeksi käskyksi: "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." 

Jälleen kerran ihmiset unohtivat tämän yksinkertaisen, pelastavan Jumalan suosituksen. Julmat sodat ja 

epäinhimilliset vainot ovat tästä surullinen todiste. 

Sekoittamalla jumalallista totuutta inhimillisiin dogmeihin, korostamalla liikaa ulkoisia riittejä ja 

seremonioita ja tulkitsemalla puhdasta jumalallista Sanaa väärin ja inhimillisesti monet ihmiset elävät 

nykyään eräänlaisessa hengellisessä orjuudessa. 

Siksi Jumalan oli ja on välttämätöntä puhutella ihmiskuntaa jälleen tänään valistuksen ja varoituksen 

sanoilla. Näin tapahtui 66 vuoden ajan (1884-1950) Meksikossa ─ samanaikaisesti yli sadassa 

kokoontumispaikassa, joissa tavallinen kansa kokoontui sunnuntai toisensa jälkeen kuuntelemaan Jumalan 

rohkaisevia ja opettavaisia sanoja. 

Näiden kokoontumisten silminnäkijät kertoivat, että nämä jumalalliset sanat virtasivat kuin 

kristallinkirkas vesivirta äänenkantajiksi kutsuttujen lähettäjien suusta kahden tai kolmen tunnin ajan 

keskeytyksettä ja ilman pienintäkään lipsahdusta kielestä. 

Joka vastaanotti jumalallisen Sanan merkityksen puhtaalla ja ennakkoluulottomalla mielellä, tunsi 

Herran läsnäolon ja taivaallisen Isän äärettömän rakkauden. 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana ennen vuotta 1950 opetukset ko-stenografoitiin ja kirjoitettiin 

ylös pöytäkirjoihin, jotta ne voitaisiin myöhemmin koota yhteen. 366 opetusta valittiin ja julkaistiin 

vuosina 1956-1962 12-osaiseen teokseen Toden elämän kirja. 

Te, hyvät lukijat, pidätte käsissänne yhtä näistä 12 niteestä, jotka on käännetty tunnollisesti ja 

kirjaimellisesti espanjasta. Se ei ole kirja, jonka lukee läpi vain kerran, kenties kursorisesti, ja laittaa sitten 

nopeasti sivuun. Syvän merkityksen ymmärtämiseksi on suositeltavaa ottaa teksti pala palalta pieninä 

"paloina", meditoida sitä ja yrittää aistia yhteys Jumalalliseen Henkeen sisällään. 

Opetusten sisältämät toistot on selitetty yksityiskohtaisesti niteen II esipuheessa, eikä niiden pitäisi 

häiritä ketään. Päinvastoin, kun ajattelemme, miten paljon ei-rakentavaa tietoa mieliämme pommitetaan ja 

ehdollistetaan nykyään, toistuva mutta aina kohottava ja rakentava ruoka sielullemme on äärimmäisen 

tärkeää herättääksemme sisäiset arvot, jotka piilevät meissä kaikissa. 
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Johdanto 
Tietyt keskeiset teemat kulkevat kuin langanvarsi läpi koko Toden elämän kirjan ilmestystyön, joka 

löytyy myös niteestä X. Seuraavassa on joitakin otteita tästä kirjasta, jotka voivat toimia oppaana ja 

yleiskatsauksena lukijalle. 

Kristuksen toinen tuleminen 

Kenenkään ei pitäisi yllättyä uudesta viestistäni ja sanani merkityksestä. Ensimmäisen aikakauden 

profeetat sekä Kristus toisella aikakaudella ilmoittivat suurimmalla selvyydellä aikakauden, jota koette 

tänään. (279, 9) 

Rakkausopetustani ei ollut tarkoitettu muutamille, jotka kuulivat sen äänenkantajien kautta. Viestini on 

tullut maailmaan, jotta se tulisi kaikkien ihmisten tietoon. Siksi kerron teille, että se saavuttaa maan rajat 

monissa muodoissa, koska se on sen lohdutuksen alku, joka on jo luvattu ihmiskunnalle toisella 

aikakaudella, kun se saavuttaa maan päällä olevien ahdistuksen aikojen huipennuksen. (282, 57) 

Koska teiltä puuttuu valtavasti valoa - valoa, joka tarkoittaa viisautta, rakkautta, kohotusta - minun oli 

pakko tulla. Jotta voisin antaa teille tämän valon, Minun ei ollut sopivaa asettua luoksenne ihmisolentona. 

Jotta voisin kannustaa teitä henkistymiseen, oli välttämätöntä, että paljastaisin läsnäoloni hengellisessä, 

näkymättömässä ja kuitenkin konkreettisessa muodossa uskoa ja rakkautta varten. (293, 57-58) 

Kun tämä sana leviää ympäri maailmaa ja ihmiset kysyvät, kuka sen inspiroi ja kuka saneli sen 

kirjoitettavaksi, sen sanansaattajat ja kylväjät todistakoot, että Pyhä Henki oli se, joka paljasti sen 

äänenkantajiensa valmistautuneen mielen kautta. (295, 26) 

Kolmas kerta 

Ensimmäinen aika on ikään kuin ihmisen hengellinen lapsuus, jolloin hän avaa silmänsä ja näkee 

Isänsä kasvot, kuulee Hänet, mutta on vielä kaukana Hänen ymmärtämisestään. Todiste tästä on se, että 

hän yritti totella Häntä takertumalla tekstien kirjaimeen ilman, että hän tunkeutui sielullaan niiden 

merkitykseen. 

Toisella kerralla minä, "Sana", tulin asumaan luoksenne Jeesuksessa ja näyttämään teille sielun tietä 

elämäni avulla. Tämä toinen aika on nuoruus tai ensimmäinen hengellinen nuoruus. Se on se aika, jolloin 

Kristus opetti ihmisille rakkautta herättääkseen heidän uinuvat sydämensä jänteet, jotta heidän sydämensä 

värähtelisi uudesta tunteesta, Isän ja lähimmäisen rakkauden voimakkaasta impulssista. 

Tämä on "Kolmas aika", jolloin ihmisen sielun on vapautettava itsensä materialismin kahleista. Tähän 

liittyy maailmankatsomusten välinen taistelu, joka tulee olemaan kiivaampi kuin mitä ihmiskunnan 

historia on tuntenut. (295, 56-57+64) 

Tämä kolmas aika, jolloin ihmisten pahuus on saavuttanut huippunsa, on kuitenkin sovinnon ja 

anteeksiannon aika. (305, 12) 

Kuudes sinetti 

Kuudes sinetti on avattu ja se on näyttänyt teille, maan henkistymisen edelläkävijöille, osan sen 

sisällöstä. Mutta se jatkaa valonsa vuodattamista kaikille ihmisille, vaikka tämä sana, jonka tänään 

kuulette, on kerran lakannut. (284, 46) 

Tällä hetkellä otan vastaan nämä ihmisjoukot täällä ihmiskunnan puolesta, ja kun puhun 

ihmiskunnasta, en puhu ainoastaan nykyajan ihmisistä vaan kaikista sukupolvista, jotka ovat asuttaneet 

maata kuuden hengellisen kauden aikana. Viestit, jotka olen tuonut teille näinä kuutena aikana, ovat juuri 

sitä, mitä olen symboloinut nimellä "sinetit", joista yksi ─ kuten jo tiedätte ─ on vielä julkistamatta, jotta 

se voisi paljastaa teille kaikkien muiden merkityksen tai merkityksen ─ sielun elämän, kehityksen ja 

täydellisyyden korkean merkityksen. (303, 52) 

Israelin hengellinen kansa ja hengellinen tehtävä 

Jumalan kansa ilmestyy jälleen kerran ihmiskunnan keskuuteen ─ ei rotuna ruumiillistettu kansa, vaan 

suuri joukko, legioona Minun opetuslapsia, joissa ei ole ratkaisevaa veri, rotu tai kieli, vaan Henki. 
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Tämä kansa ei tyydy opettamaan oppiani kirjoitusten kautta. Jotta sanat olisivat eläviä, ne on elettävä. 

Tämä kansa ei levitä ainoastaan kirjoituksia ja kirjoja, vaan myös esimerkkejä ja tekoja. (292, 28-29) 

On välttämätöntä, että tämä kansa, jolle nämä ilmoitukset on uskottu, nousee ja todistaa niistä. Sillä 

tällä tavoin ihmiset heräävät ja kykenevät havaitsemaan tälle ajalle ominaiset hengelliset merkit ja 

ilmentymät. (277, 15) 

Henkisten olentojen maailma odottaa vain hetkeä asuttaakseen tämän maan laakson. He ovat valon 

olentoja, jotka eivät kaihda ruumiillistua jälkeenjääneiden kansojen syliin, koska heidän tehtävänään on 

nimenomaan herättää nukkujat. (288, 46) 

Henki, henki sielu, sielu 

Ihminen on Luojan heijastus, Jumalan kuva. Lapsista on välttämättä tultava samanlaisia kuin Isä, josta 

he ovat tulleet. Tämä samankaltaisuus perustuu henkisieluun, sillä se on varustettu Jumalan 

ominaisuuksilla ja sillä on lisäksi ikuinen elämä. Aine, toisin sanoen ihmisruumis, on vain sielun 

väliaikainen vaate. (295, 44) 

     Ihmisen henkisielun pitäisi edeltää kaikkia ihmisen tekemiä tekoja, sillä sille on uskottu elämä maan 

päällä. (305, 7) 

 

Hengellinen rukous 

Henkisielu säilyttää intuitiivisen tiedon siitä, että se on noussut Luojan helmasta kauan sitten, ja koska 

se tietää, että sillä on vielä pitkä matka edessään ja että sen on matkustettava palatakseen 

lähtöpisteeseensä, se omistautuu rukoukselle tietäen, että ainakin tällä hetkellä se voi ottaa yhteyttä 

Isäänsä. Sielu tietää, että rukouksessa se löytää lohdutuksen, joka hellii, vahvistaa ja parantaa sitä. 

Siunaan niitä, jotka rukoilevat. Mitä hengellisempi heidän rukouksensa on, sitä suurempaa rauhaa saan 

heidät tuntemaan. Voitte helposti selittää tämän itsellenne, sillä se, jonka on rukoillakseen polvistuttava 

kuvien tai esineiden eteen tunteakseen jumalallisen läsnäolon, ei pysty kokemaan Isän läsnäolon 

hengellistä tuntemusta sydämessään. (279, 1-2) Toisaalta, katso, miten helposti se muuttuu, joka soveltaa 

edes yhtä atomia opetuksestani käytännössä. Haluatko esimerkin tästä? 

Oli eräs, joka kertoi Minulle koko elämänsä ajan sanarukouksin, että hän rakastaa Minua ─ rukouksia, 

joita muut muotoilivat ja joita hän ei edes ymmärtänyt, koska ne koostuivat sanoista, joiden merkitystä hän 

ei tuntenut. Mutta pian hän ymmärsi oikean tavan rukoilla, ja kun hän jätti syrjään vanhat tapansa, hän 

keskittyi sielunsa sisimpään, lähetti ajatuksensa Jumalan puoleen, ja ensimmäistä kertaa hän tunsi Hänen 

läsnäolonsa. 

Hän ei tiennyt, mitä sanoa isännälleen, hänen rintansa alkoi nyyhkyttää ja hänen silmänsä vuodattivat 

kyyneleitä. Vain yksi lause muodostui hänen mieleensä: "Isäni, mitä voin sanoa sinulle, kun en tiedä, 

miten puhua sinulle. Mutta nuo kyyneleet, nuo nyyhkytykset, tuo sisäinen ilo ja jopa hänen 

hämmennyksensä puhuivat Isälle sellaista kaunista kieltä, jota ette koskaan löydä ihmiskielistänne ettekä 

kirjoistanne. 

Sen ihmisen änkytys, joka alkaa rukoilla hengellisesti Herransa kanssa, muistuttaa vauvojen 

ensimmäisiä sanoja, jotka ovat ilo ja riemu heidän vanhemmilleen, koska he kuulevat elämänsä alkavan 

olennon ensimmäiset puheet. (281, 23-24) 

Täydellinen, hengellinen viestintä 

Olen puhunut teille paljon hengellisestä vuoropuhelusta, olen kertonut teille, että opitte käyttämään sitä 

ylevällä tavalla, ja te annatte periksi tälle halulle. (291, 81) 

Kun tämä opetus leviää, teiltä kysytään tämän viestin tarkoitusta, koska niin monia uskonnollisia 

yhteisöjä on jo olemassa. Silloin paljastatte heille, että tämä Sana on tullut ihmiskunnalle opettamaan 

ihmisille henkien välistä yhteyttä, jota heidän uskontonsa eivät opeta heille, ja että tämä viesti on 

jumalallinen valo, joka paljastaa teille kaikki ne henkiset ominaisuudet, jotka teillä on. (294, 44) 

Harjoitelkaa vuoropuhelua hengeltä hengelle, jota teidän on jatkettava päivästä toiseen. Sillä tahtoni 

on, että te ja ihmiskunta kommunikoitte kanssani. Tämän yhteyden kautta saatte inspiraatioitani, 

toimeksiantojani, ja otan vastaan sielunne, kuulen rukouksenne ja annan henkisten käsivartenne syleillä 

Minua. (304, 51) 
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Tämä ilmentymä on ollut askel, joka on sallinut teidän nousta toisen askeleen polulla, joka tuo teidät 

lähemmäksi täydellistä yhteyttä. (278, 44) 

Jumalallisten ilmenemismuotojen hyväksyminen ja hylkääminen  

Kuinka monet tuntevatkaan menneiden aikakausien kirjoitusten kautta profetiat, jotka ennakoivat tätä 

aikakautta. Ja kuitenkin ─ jos he osallistuisivat ilmestyksiini ─ he eivät uskoisi niitä eivätkä pitäisi niitä 

noiden lupausten täyttymyksenä! He ovat niitä, jotka eivät ole saavuttaneet sellaista kehitystasoa, joka 

antaisi heille mahdollisuuden tunnistaa tämä valo. Toisaalta, kuinka moni niistä, jotka antaisivat tänään 

henkensä todistaakseen, että Minä olen se, joka teen itseni tunnetuksi ihmisille tällä hetkellä, ei edes 

tiennyt, että on olemassa profetioita, jotka puhuvat näistä tapahtumista. Syynä on se, että heidän sielunsa 

oli jo valmistautunut ja valmis vastaanottamaan valon. (298, 19) 

Nämä väkijoukot koostuvat uskovista ja epäuskoisista, mutta he kaikki ovat sieluja, jotka janoavat 

rakkautta, janoavat valoa ja totuutta. Kun ne, joilla on usko, saavat ravintoa ja vahvistuvat, epäuskoiset 

torjuvat iankaikkisen elämän leivän ja joutuvat kärsimään nälkää ja janoa. Ne ovat sieluja, joita 

materialismin, tietämättömyyden ja fanaattisuuden elämä on hämmentänyt, eivätkä he pysty unohtamaan 

sitä ja sitten tunnistamaan ja tuntemaan läsnäoloni. Ne ovat sydämiä, jotka pelkäävät ihmisten tuomioita. 

Kuinka he voisivat keskittyä sielunsa korkeuteen tuntemaan olemukseni, kun he ajattelevat, mitä muut 

sanovat heistä? He päätyvät sanomaan, että Läsnäoloni ei ole totta noissa paikoissa, vaikka todellisuudessa 

he itse ovat ne, jotka eivät ole olleet kanssani, vaikka ovatkin läsnä, koska heidän sielunsa on jäänyt sinne, 

missä heidän ajatuksensa, kiinnostuksen kohteensa, huolensa ja intohimonsa ovat pitäneet heidät. 

Olen tullut hyvin, olen ollut hyvin teidän kanssanne, koska ajattelen aina niitä, jotka tarvitsevat Minua 

─ niitä, jotka juovat kärsimyksen maljan ja syövät orjuuden ja nöyryytyksen leipää. (301, 2) 

Tenttien merkitys 

Joskus rauhastasi tulee kamppailua, hälyä tai pelkoa. Näin tapahtuu, kun myrsky riepottelee peltoja ja 

puutarhoja, ravistelee puita ja riisuu kukkia. Sitten kysytte, mikä on näiden koettelemusten merkitys. Mutta 

minä sanon teille, että pyörremyrsky pudottaa huonot hedelmät ja kuivat lehdet puista ja puhaltaa pois 

puutarhasta kaiken sen, mitä sen helmassa ei pitäisi olla. (278, 31) 

Antakaa omantuntonne kertoa teille koettelemuksissa, etten rankaise teitä, vaan että puhdistatte 

itseänne, ja että kun näette kauhua aiheuttavia luonnonvoimia, teidän ei pitäisi pilkata sanomalla, että se on 

rangaistus Jumalalta, vaan että se on koettelemus, jonka avulla puhdistatte itsenne. (293, 75) 

Olet kulkenut pitkän kokemuksen tien. Tuo viattomuus, joka on sokeutta ja tietämättömyyttä, katosi, 

kun saavutitte kokemuksen valon. Lisäksi olette tahranneet itsenne, ja sen vuoksi on koettelemuksia ja 

tuskaa, jotka pesevät teidät puhtaiksi ja puhdistavat teidät. (301, 24) 

Henkistä inspiraatiota kaikille 

Ihmiset, tietäkää, että ette ole ainoita, jotka pystyvät vastaanottamaan hengellisiä viestejä ja 

inspiraatioita. Maailmassa on monia ihmisiä, jotka tietämättä, että vuodatan Sanaani näiden äänenkantajien 

kautta, aistivat sellaisen valon läheisyyden, joka on valmis vuodattamaan itsensä ilmestyksinä 

ihmiskunnalle. He saavat Hengeltäni tarvittavan valmistelun, jotta kun he kuulevat todistuksesi ja välität 

jumalallisen viestini heille, he sanovat riemuiten: "Tätä minä olen toivonut.""" (283, 51) 

Henkinen harmonia kaikkien kesken 

Hyväntahtoisuus ja rakkaus, joista kukoistavat hyväntekeväisyys ja rauha, ovat avaimia, jotka avaavat 

salaisuuden ovet, jolloin ihmiset ottavat askeleen kohti universaalia harmoniaa. (292, 5) 

Kaikkien olentojen välinen henkinen harmonia paljastaa heille suuren tiedon, tuo heille hengen ja 

hengen välisen vuoropuhelun, joka lyhentää etäisyyksiä, tuo poissaolevan lähelle ja poistaa rintamat ja 

rajat. (286, 3) 

     Minä olen Isä, joka työskentelee, jotta harmonia voisi alkaa vallita kaikkien Hänen lastensa 

keskuudessa ─ sekä niiden, jotka asuvat maan päällä, että niiden, jotka asuvat muissa maailmoissa. (286, 

2) 
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Henkinen herääminen 

Sen jälkeen, kun ihmiskunta on elänyt niin monta vuosisataa erimielisyydessä, kaikkien niiden 

surullisten ja katkerien kokemusten jälkeen, joita se on saanut kokea, se kykenee ymmärtämään, että 

kansojen välinen yhtenäisyys, kaikkien ihmisten välinen harmonia ei voi perustua aineellisiin etuihin eikä 

maallisiin arvoihin. Lopuksi se ymmärtää, että vain kohonnut sielu voi olla luja perusta, järkkymätön 

kallio, jonka varassa ihmiskunnan rauha lepää. (289, 3) 

Puhun teille tällä tavoin, koska kukaan ei tunne sielunne kehitystä paremmin kuin minä, ja tiedän, että 

nykyihminen elää vain näennäisesti "lihan" ja aineellisen elämän orjana huolimatta suuresta 

materialismistaan, rakkaudestaan maailmaan ja suurimpaan syntiin asti kehittyneistä intohimoistaan. 

Tiedän, että heti kun hän tuntee rakkauteni rakastavan kosketuksen sielussaan, hän tulee nopeasti luokseni 

vapautuakseen taakastaan ja seuratakseen minua totuuden tiellä, jota hän alitajuisesti kaipaa kulkea. (305, 

36) 

Mercy 

Ensimmäinen askel kohti ihmisen uudistumista ja hengellisen kohotuksen saavuttamista on armo. 

Armo sielua kohtaan, armo ruumista kohtaan, armo lähimmäistä kohtaan. (287, 31) 

Kun käännän katseeni sairaaloihin, vankiloihin, surukoteihin, rikkinäisiin avioliittoihin, orpoihin tai 

hengellisesti nälkäisiin ─ miksi en löydä teitä sieltä? Muistakaa, etten ole opettanut teitä ainoastaan 

rukoilemaan, vaan olen myös antanut teille sanan lahjan ja opettanut teitä parantamaan. Ja olen monesti 

kertonut teille, että läsnäolonne voi tehdä ihmeitä, jos olette todella valmistautuneet. (306, 27) 

Pioneeri Roque Rojas kirjoitti Elian hengen innoittamana seuraavan lauseen: "Armahda ja armahda 

jälleen lähimmäisiäsi, niin näet Isäni kaikessa kirkkaudessaan". 

Opetuslapset, näissä sanoissa on totuus ja valkeus, sillä jokainen, joka ei harjoita armoa elämässään, ei 

koskaan pääse minun valtakuntaani. Sitä vastoin vakuutan teille, että kovasydämisinkin ja itsepäisin 

syntinen pystyy pelastamaan itsensä armon avulla. (308, 52) 

Reinkarnaatio ja henkinen kehitys 

Jaakob paljasti sinulle unessaan hengelliset tikapuut, joita pitkin olennot jatkuvasti nousevat ja 

laskeutuvat. Kuka on ymmärtänyt sen sisällön? Kuka on tulkinnut sen salaisuuden? Tuon patriarkan 

näkemän kuvan merkitykseen sisältyy sielujen kehitys, henkisten luotujen jatkuva jälleensyntyminen 

ihmisiksi, olentojen hyvitys ja sovitus, Jumalan ja ihmisen välinen yhteydenpito ja hengen ja hengen 

vuoropuhelu. (287, 59) 

Tällä kolmannella aikakaudella olen tuonut teille vahvistuksen sielun jälleensyntymisestä. 

Ihmiskunnalla on tosin aina ollut intuitiivinen tieto siitä, ja sielu on paljastanut tämän salaisuuden "lihalle", 

mutta tämä ─ aina uskoton ja heikko ─ on epäillyt sitä. (309, 22) 

Mutta olen tullut tällä kertaa tuomaan teille vahvistuksen tästä ja kertomaan teille: sielun 

jälleensyntymisessä paljastuu täydellinen rakkauden lakini. (309, 22) 

Henkimaailma 

Sielun elämä, joka on olemassa aineellisen maailmanne ulkopuolella, ei voisi eikä sen pitäisi olla 

ihmiselle mysteeri. Koska Isä näki tiedonhalunne, Hän aloitti opetuksensa ilmestyksen ja inspiraation 

lahjan avulla ja ilmensi itsensä äärettömän monessa muodossa. Mutta tämä opetus alkoi siitä lähtien, kun 

ensimmäinen ihminen oli olemassa, eikä se ole lakannut tähän päivään asti. (289, 17) 

Herätkää, ihmiset! Tuonpuoleinen tarkkailee askeleitasi maan päällä! Nämä maailmat tuntevat teidän 

työnne! Kun he näkevät tämän ihmiskunnan uppoavan vihamielisyyksiensä ja intohimojensa mereen, he 

järkyttyvät ja rukoilevat teidän puolestanne. (298, 41) 

Jotta ihmiskunnan usko aineellisen elämän jälkeisen hengellisen olemassaolon tuntemiseen vahvistuisi, 

teille on menneinä aikoina suotu joitakin Isän lähettiläiden ilmentymiä, joille olette antaneet nimen 

"enkelit". (301, 10) 

Teidän ei myöskään pidä uskoa, että teette työtänne yksin, sillä teillä ei ole vielä riittävästi voimaa näin 

suuren hengellisen merkityksen omaavien töiden suorittamiseen. Teidän on tiedettävä, että on olemassa 
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olentoja, jotka näyttävät teille polun, jota teidän on seurattava, ja jotka näyttävät teille tien ja paikat, joihin 

teidän on vietävä siemen. 

Nämä polunetsijät ovat veljiänne ja siskojanne muista maailmoista, muista kodeista, joista he valvovat 

askeleitanne ja tekevät teille läpimurtoja. Sillä hekin ovat rauhan, rakkauden ja veljeyden työntekijöitä. He 

ovat sieluja, jotka ovat puhtaampia kuin te, joilla on enemmän tietoa ja kokemusta ja joilta teillä ei ole 

mitään pahaa pelättävää. He ovat niitä, jotka eivät anna teidän pysähtyä ─ ne, jotka tuovat levottomuutta 

sydämiinne, jos hylkäätte siemenen. (297, 6) 

Laki ja rakkauden voima 

Rakkauden laki, joka perustuu hyväntekeväisyyteen, ymmärrykseen ja anteeksiantoon lähimmäisiänne 

kohtaan, on perusta, jonka olen inspiroinut henkiselle tehtävällenne. (291, 8) 

     Pelko ei saa ohjata askeleitanne eikä pelko pakottaa teitä täyttämään lakia. Antakaa uskon ja rakkauden 

olla voima, joka kannustaa teitä tekemään hyviä tekoja elämässänne. Sillä silloin ansiosi ovat totta. (305, 

51) 

Rauha, korkein henkinen hyvä 

     Se on Minun Sanani, joka antaa sydämellenne levon ja sielullenne rauhan. Suurin asia, jonka olen sille 

määrännyt, on rauha. Hänellä, jolla on tämä aarre, on kaikki ─ hän, joka tuntee tämän sielun tilan, ei 

vaihtaisi sitä maan suurimpiin omaisuuksiin ja aarteisiin. 

Jos kysytte Minulta, mikä on salaisuus rauhan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi, kerron teille, että 

salaisuus on Isänne tahdon tekeminen. Ja jos kysyisit Minulta, miten tehdä jumalallista tahtoa, vastaisin 

sinulle soveltamalla lakiani ja opetustani elämääsi. (307, 1-2) 

Omantunnon ääni 

Tutustukaa omantuntoonne, se on ystävällinen ääni, se on valo, jonka kautta Herra antaa valonsa 

loistaa ─ joko Isänä, Mestarina tai Tuomarina. (293, 74) 

Huomatkaa, miten ihminen seisoo kaiken ympäröivän edessä ja yläpuolella; että hän on ainoa olento, 

jolla on tahdon- ja omantunnonvapaus. Tästä tahdonvapaudesta ovat saaneet alkunsa kaikki ihmisen 

harhautumiset, lankeemukset ja synnit. Mutta ne ovat ohimeneviä rikkomuksia Luojan 

oikeudenmukaisuuden ja ikuisuuden edessä. Sillä sen jälkeen omatunto voittaa ruumiin heikkoudet ja 

sielun viettelykset. Näin valo, joka on tietoa, voittaa pimeyden, joka on tietämättömyyttä. Se on hyvän, 

joka on rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja harmoniaa, voitto pahasta, joka on itsekkyyttä, irstautta ja 

epäoikeudenmukaisuutta. (295, 49) 

 

Henkinen vapautuminen 

     Turhia ja hyödyttömiä tulevat olemaan uskontokuntien ponnistelut pitää uskovansa vanhojen 

uskomusten ja vanhentuneiden uskomusjärjestelmien kuluneilla raiteilla. Sillä kukaan ei pysty 

pysäyttämään jumalallista valoa, joka tunkeutuu ihmisen ajattelun pohjalle ja herättää sielun ilmestysten, 

jumalallisten innoitusten, epäilyjen ja mysteerien valaistumisen sekä hengellisen vapautumisen aikakautta 

varten. 

Kukaan ei myöskään kykene pysäyttämään vuorovirtaa, joka muodostaa ihmiskunnan, kun se puhkeaa 

esiin halussaan ajatuksen, hengen ja uskon vapauteen. 

Älköön kukaan luulkokaan, että olen viemässä eri uskonnollisilta yhteisöiltä niiden opetuslapsia, 

uskovia tai seuraajia ─ ei. Mutta nyt on tullut hetki, jolloin uusi aikakausi alkaa, jolloin unohdetut 

opetukset tuodaan esiin, turhat tavat, opit ja perinteet poistetaan, sielut puhdistetaan ja riisutaan kaikesta 

valheellisesta ja annetaan heille Hengen todellinen leipä, joka on aina korvattu riitillä. (290, 58-60) 

Kuinka monelle teistä, jotka olette kuulleet Sanani tänä aikana, vapautuksenne päivä oli juuri se, jolloin 

kuulitte tuon äänen ensimmäisen kerran! Kuinka suurella rakkaudella oletkaan painanut mieleesi sen 

siunatun päivän, jolloin muistit ylösnousemuksesi ihmeen uskoon! (294, 24) 
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Ohje 277 
1 Olen nähnyt sinussa sen karavaanin etujoukon, joka seuraa minua kaikkina aikoina - viisaan 

Israelin, Juudan taisteluhengen, joka taistelee kansansa tiellä. Tulette taistelemaan viimeistä taistelua 

varten, ja Minulla on edessänne opastamassa askeleitanne ja viemässä teidät työnne huipennukseen. 

2 Olen lähettänyt teidät juuri koettelemuksen hetkellä, jolloin ihmiskunta kokee suurimmat vaarat, ja 

kerron teille, että se jatkaa jonkin aikaa vallan tavoittelua ja vaipuu sitten tuskalliseen uupumukseen, 

kunnes sen omatunto tulee esiin ja kertoo sille, kuinka monta turhaa polkua se on kulkenut ja kuinka se on 

tuhlannut olemassaolonsa. Se puhuu hänelle Minun nimessäni ja opettaa häntä viisaasti tulemaan Minun 

luokseni henkistymisen tielle. 

Kun sielu herää ja miettii, se pyrkii takertumaan johonkin varmaan, se haluaa löytää lyhimmän ja 

varmimman tien, ja se palaa alkulähteille löytääkseen sieltä perustan, hyveet, todellisen tieteen, ja se 

ymmärtää, että ensimmäinen ja viimeinen laki, jonka olen antanut ihmiselle, on rakkaus, kaiken 

täydellisyyden lähde. 

3 Haluan, että elätte odottaen Sanani täyttymistä, että olette aina yhteydessä minuun ja henkiseen 

maailmaan, jotta ette tunne oloanne etäiseksi tai erilliseksi minusta. Saatan eri maailmojen sielut yhteen, 

jotta ne voivat vahvistua liitossaan ja suorittaa työn, jonka olen antanut niille tehtäväksi. 

4 Sen toteuttamiseksi en vaadi teiltä, että kieltäydytte persoonallisuudestanne, enkä sitä, että 

erottaudutte maailmasta, koska elätte siinä. Kerron vain, että 

Sinun tulisi käyttää vain sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä kehosi tarpeisiin, jotta sielu voi tuntea 

olonsa vapaaksi ja ymmärtää suuren kohtalonsa teoksessani, kun se tarkastelee sisäistä olemustaan ja 

ympäristöään. 

5 Annan teille sen, mikä on välttämätöntä ihmiselämän kannalta. En pyydä teitä laiminlyömään 

velvollisuuksianne, vaan Sanani opettaa teitä elämään niiden mukaisesti, sillä pienimmätkin niistä ovat osa 

tehtävääsi. 

Elätte taistelun, toiminnan ja ponnistelujen aikaa, ja on välttämätöntä, että asetatte kaiken tämän 

Hengen palvelukseen, että avaatte kaikki lahjanne, jotta teissä tapahtuisi se muutos, joka tapahtui toisen 

aikakauden opetuslapsissani, jotka - ikään kuin yhdistyneinä yhdeksi Hengeksi - tulivat yhdeksi minun 

kanssani. 

6 Et voisi mennä ihmisten luo väärän tai vain teeskennellyn valmistelun kanssa, sillä heidän sielunsa 

on kehittynyt, ja heidän silmiään peittänyt side on jo kauan sitten pudonnut. Tuokaa heille hengellisyyttä, 

tarjotkaa heille rauhaa ja luokaa ympäristöönne hyvinvoinnin ja veljeyden ilmapiiri, niin näette, että he 

kuuntelevat teitä ja hyväksyvät sananne, joissa on minun inspiraationi ja voimani. 

7 Kun saarnaatte ja opetatte rauhaa, olkaa itse rauhanomaisia; kun puhutte rakkaudesta, tuntekaa se, 

ennen kuin ilmaisette sen sanoin; kun lähimmäisenne tarjoavat teille myös hedelmiä, älkää torjuko niitä. 

Tutkikaa kaikkia tapaamianne ja pitäytykää siinä, mikä heidän opetuksissaan on sallittua ja oikein. 

Tapaatte myös niitä, jotka ovat fanaattisesti harjoitettuaan uskontoaan vähentäneet ymmärrystään riittien 

materialisoimisen kautta. Sitten autatte heitä kärsivällisesti lisäämään tietämystään, näytätte heille, mihin 

ulottuvuuksiin heidän henkensä voi päästä, kun he uppoutuvat opetukseeni. Puhutte heille Universaalisesta 

Hengestäni, sielun kuolemattomuudesta ja sen jatkuvasta kehityksestä. Opeta heille todellista rukousta, 

hengen vuoropuhelua, ja vapauta heidät ennakkoluuloista ja virheistä. Tämä on se työ, jonka käsken teidän 

tehdä - rakkauden ja kärsivällisyyden työ. 

8 Vartioikaa sieluanne, te kaikki, jotka olette minun lapseni. Vastaanottakaa uudet ilmestykseni, ja 

jos ette ole kyenneet selvittämään niiden sanojen merkitystä, jotka olen antanut teille menneinä aikoina, 

tulkaa luokseni, niin tiedätte ja ymmärrätte kaiken tämän opetuksen kautta. Sillä minä muistutan teitä ja 

yhdistän teihin kaikki kaikkien aikojen sanani ja tekoni, jotta teillä olisi toinen todistus Isästänne. 

9 Käytä sitä voimaa, jonka olen antanut sinulle, jotta voit voittaa kaikki koettelemukset ja 

kiusaukset. Olkaa kärsivällisiä tuskissanne, jotta voitte ohjata venettänne ja pelastaa itsenne. 

10 Haluan, että Jumalan palvontanne tällä kolmannella aikakaudella on yhtä puhdasta ja täydellistä 

kuin kukista lähtevä tuoksu. 
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11 Kun ihmiset ovat valmiita rakentamaan temppelin sieluunsa ja sytyttämään siihen uskon liekin, 

silloin rienaukset loppuvat, sodat loppuvat, kyynelten laaksosta tulee vähitellen rauhan maa, ja taivaan 

valtakunta lähestyy jokaista sydäntä. 

12 Anna Minun puhua sinulle tällä tavalla, vaikka kaikki sanomani tuntuisi sinusta mahdottomalta. 

Tiedän, mitä tästä maailmasta tulee tulevaisuudessa - siinä tulevaisuudessa, joka jatkuu ikuisuuteen ja jota 

te pienet olennot ette voi käsittää. 

13 Koska ette ole edes tietoisia nykyhetkestä, miten voitte ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, tai 

epäillä sitä, mitä Sanani profetoi? 

14 Jo nyt maailmaan on tulossa sanansaattajiani, jotka - kun hetki on koittanut - poistavat pimeän 

siteen ihmisten silmistä, niitä sanansaattajia, jotka ovat tulleet maailmaan puolustamaan totuutta todellisen 

rakkauden teoillaan. Mutta kuka on löytänyt ne? Kuka näkee näissä tämän päivän lapsissa huomisen 

profeetat ja apostolit? Mutta jos näin tapahtuu niille, jotka voitte nähdä ruumiinne silmillä, mitä tapahtuu, 

kun kerron teille, että myös minun henkiset valonjoukkoni ovat lähestyneet maailmaanne rauhan 

sanomansa ja herätyskutsunsa kanssa? Et ole edes epäillyt tätä. 

15 On välttämätöntä, että tämä kansa, jolle nämä ilmoitukset on uskottu, nousee ja todistaa niistä. 

Sillä tämän kautta ihmiset heräävät ja kykenevät havaitsemaan tälle ajalle ominaiset hengelliset merkit ja 

ilmenemismuodot. 

16 Tästä syystä kehotan teitä jatkuvasti varjelemaan tätä siementä, jotta te ja lapsenne kantaisitte tätä 

valoa maan kansoille. 

Annan teidän - viedäksenne viestini maan eri kolkkiin - käyttää mitä tahansa keinoja, joita pidätte 

sopivina, aina kun omatuntonne kertoo teille, että kuljette oikealla tiellä. 

17 Mutta en halua kertoa teille, että te, jotka kuulette minua tällä hetkellä, olette ainoat, jotka on 

valtuutettu suorittamaan tämä tehtävä. Ei - sinun on tehtävä osa siitä, ja ne, jotka tulevat sinun jälkeesi, 

tekevät sen, mikä heille kuuluu. Sillä työ on valtava uusille ihmisilleni. 

18 Teidän on pyrittävä siihen, että tämä teos etenisi sukupolvesta toiseen, ilmenisi hengellisyydessään 

ja puhtaudessaan ja säilyisi kaikessa totuudessaan. 

19 Ette vielä tunnista opetukseni koko olemusta ja merkitystä. Tästä syystä olette vääristäneet sitä 

kömpelöillä kulttimaisilla teoilla - kulttimaisilla teoilla, jotka eivät sisällä mitään hengellisyyttä. Mutta kun 

mielesi on herännyt totuuteen yhdessä sielusi kanssa, kumpikaan ei pysty lisäämään mitään epäpuhdasta 

työhöni. 

20 Annat maailmalle sen, minkä sait tehtävänäsi ennen kuin tulit Maahan. Se on viesti, jonka sielusi 

toi mukanaan. 

21 Mieli ei tiedä kaikkea tätä, mutta sielut muistavat, että heille kerrottiin, että tänne maan päälle 

kokoontuisivat kaikki ne, joiden oli määrä kuulla Herran Sana Hänen uudessa ilmestymisessään 

maailmalle. 

22 Autuaita ovat ne, jotka ovat kyenneet säilyttämään sielussaan Mestarin tehtävän ja lupauksen, sillä 

heissä on ollut Henkeni valo. He suorittavat nyt heille uskottua tehtävää, ja kun he ovat saaneet heille 

kuuluvan osan valmiiksi, he saavat hengellisen ilon nähdä, että heidän jälkeensä tulee uusia "työntekijöitä" 

jatkamaan aloitettua työtä. Näiden seuraajien kanssa he näkevät tyytyväisyyden ja ilon siitä, että polku on 

raivattu ja päällystetty ja että kylvö pelloille on jo aloitettu. 

23 Jos te, jotka olitte ensimmäiset ja joilla oli siksi paljon kamppailtavaa, koska kukaan toverinne ei 

valmistellut teille tietä tällä aikakaudella, pystyitte kuitenkin tuomaan viestin maailmalle, muistakaa, että 

uusien sukupolvien - koska he löytävät polun hyvin kuljetun ja siemenen levinneen - on tehtävä entistä 

valoisammin ja selkeämmin tunnetuksi viestiä, jonka kantajina he ovat. 

24 Kun profeetat alkoivat ilmoittaa Messiaan tulosta, he sanoivat jo varhaisimmista ajoista lähtien, 

että kaikki kansat tulisivat siunatuiksi hänessä, koska hänestä tulisi ihminen. Mutta tänään kerron teille, 

että kaikkia kansoja siunataan uudestaan tällä kolmannella aikakaudella, koska Henkeni tulee olemaan 

yhteydessä jokaisen sielun kanssa. 

25 Autuaita ovat ne, jotka etsivät puhdistumistaan rukouksen, katumuksen ja hyvien tekojen avulla, 

sillä he ovat ne, jotka todella pesevät tahrojaan pois voidakseen esiintyä puhtaina edessäni. Autuaita ovat 

ne, jotka ymmärtävät totuuden tällä tavoin, sillä he löytävät tien ja jättävät taakseen menneiden aikojen 

tietämättömyyden ja pimeyden. 
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Aivan kuten tulin toisella aikakaudella lopettamaan verenvuodatuksen ja viattomien uhrien 

uhraamisen, joita ihmiset uhrasivat Jehovan alttarin edessä, ja opetin heitä uhraamaan oman henkensä 

Isälle, niin tulen tänään kääntämään teidät pois monista hyödyttömistä palvonnan muodoista ja riiteistä, 

joilla te korvatte oppini todellisen toteuttamisen. 

26 Kun kuuntelette opetuksiani, olette yllättyneitä siitä, että pystytte ymmärtämään ja toteuttamaan 

sen, mikä aiemmin näytti mahdottomalta, ja se johtuu siitä, että sielunne on kulkenut askel askeleelta 

polkua, jota ette tunteneet. Valon kipinä mielessäsi riitti poistamaan sydämestäsi ulkoisen kultin, joka oli 

juurtunut sinuun niin syvälle. 

27 Myös symboliikka katoaa palvonnastasi, kun tarkastelet totuutta lähemmin, ja alat nauttia 

puhtaasta, yksinkertaisesta, hengellisestä ja helposti toteutettavasta palvonnasta. 

28 En ole vielä kertonut teille kaikkea enkä paljastanut kaikkea, ja siksi kehotan teitä olemaan 

tyytymättä siihen, mitä olette saavuttaneet, tai tyytymättä ensimmäiseen, mitä olette saaneet. 

Aarrekammioni vartioi yhä monia asioita, ja sielusi tulee tietämään tämän. Sinun on vielä otettava monia 

tärkeitä askelia polulla. 

Opetan teille toisen tavan harjoittaa lakia ja toisen tavan tuntea henkinen ja jumalallinen, jonka Sanani 

on paljastanut teille. En nimittäin halua, että lähdette tutkimaan Minua tiedemiesten tai teologien tapaan. 

Teidän on kuultava Isänne kätkettyä viisautta nostamalla ajatuksenne Hänen puoleensa rukouksen kautta. 

Silloin, kun olet pukeutunut nöyryyteen, kunnioitukseen ja rakkauteen, saat häneltä sen, mitä hän haluaisi 

paljastaa sinulle. 

Joka näin saapuu viisauden portille, sitä pidetään valoa kaipaavana lapsena tai tietoa janoavana 

oppilaana. Annan hänen tuntea läsnäoloni, hyväilen häntä ja näytän hänelle kaiken sen, mitä sinun tulee 

tietää Isäsi tuomion mukaan. Poistan hänen epäilyksensä, vedän hänen katseeltaan pois monien 

salaisuuksien verhon ja täytän hänet valolla, niin että kun hän lopettaa rukouksensa ja palaa elämänsä 

taisteluun, hän voi paljastaa ihmisluonnolleen sen, mitä hän oppi oppitunnilla Mestarin kanssa. 

29 Ne, jotka ovat halunneet tunnistaa olemukseni ytimen ja tunkeutua jumalallisuuteen tulematta 

läsnäolooni tarvittavaa nöyryyttä ja kunnioitusta osoittaen, ovat aina menneet harhaan eivätkä ole koskaan 

saavuttaneet suurta opetusta, koska ovi siihen on avoinna vain nöyrille, mutta aina suljettu ylpeille. 

Ihmiset ovat vielä pieniä lapsia elämää kohtaan ja vielä kaukana siitä, että he olisivat opetuslapsia. 

30 Vaadin teiltä mielen ja sydämen nöyryyttä, jotta te, jotka tulette tänne hengelliselle polulle valoa 

etsiessänne, voisitte löytää kaiken, mitä haluatte tietää. Valmistautuneiden ei tarvitse itkeä, eikä heidän 

tarvitse kaivata niitä ilmestymiseni aikoja, kun ne ovat ohi ja kun ulkomaalaisten karavaanit saapuvat 

kysymään teiltä siitä, mitä olette kuulleet ja nähneet. Silloin annatte heille todellisen todistuksen kaikesta 

siitä, mitä olen opettanut teille, ja selityksen kaikesta siitä, mitä he näkevät mysteerin peittämänä. 

Hämmästyneinä mielenne ja sananne selkeydestä he kutsuvat teitä "Valon lapsiksi" ja sanovat teille: 

"Olette onnekkaita, kun teitä kutsutaan näin, koska olette kuulleet Jumalallista Mestaria, vaikka se 

tapahtuikin vain ihmisen mielenlaadun kautta." 

31 Annan ihmisille sanani uudestaan, jotta he tietävät, ettei heitä ole hylätty, jotta he heräävät 

henkensä äänen kautta ja oppivat, että sielua odottavat suuret jumalalliset ihmeet tämän elämän jälkeen. 

32 Olen puhunut niistä ihmisille, ja saman kokee se, joka osaa rukoilla päästäkseen kosketuksiin 

hengellisen kanssa, ja saman kokee myös se, joka syventyy luonnon salaisuuksiin tieteen avulla. Näillä 

kahdella tavalla sekä mieli että henki löytävät yhä enemmän ja enemmän, mitä enemmän he etsivät. Mutta 

milloin tulee aika, jolloin ihminen innostuu rakkaudesta opiskeluun ja tutkimukseen? Vasta kun näin 

tapahtuu, hänen työnsä maailmassa on pysyvää. Niin kauan kuin tieteen motiivina on vallanhimo, 

ylimielisyys, materialismi tai viha, ihmiset joutuvat lakkaamatta kokemaan luonnonvoimien nuhteita, jotka 

rankaisevat heidän holtittomuudestaan. 

33 Tämän ajan tiedemies osoittaa teoksissaan täydellistä ymmärtämättömyyttä, sillä hän tuhoaa 

kansakuntia ja kansoja, niittää tuhansittain lähimmäistensä henkiä, orjuuttaa ihmisiä ja muuttaa 

ihmiselämän pyörremyrskyksi. Hän ei ymmärrä aiheuttamaansa pahaa eikä ole tietoinen tekojensa 

seurauksista. Siksi kutsun heitä holtittomiksi. 

34 Vain armoni voi tulla tämän ihmiskunnan avuksi, ja siksi olen tullut koskettamaan ihmisen sydäntä 

ja herättämään hänen sielunsa, jotta hän voisi kuulla omantunnon pehmeän äänen, joka viisaasti saa hänet 

ymmärtämään kaiken aiheuttamansa pahan ja samalla opettaa hänet hyvittämään virheet ja pahat teot. 
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35 Ihmisten on ymmärrettävä, että kaikkien on tultava luokseni - ei kuitenkaan ihmisinä, kuten he 

haluaisivat, vaan hengellisessä tilassa. Vain tällä tavoin he varmistavat, että heidän työnsä suuntautuu 

kaikkien hyväksi, niin että se on myös heidän omaksi edukseen. 

36 Kuinka monet ovatkaan paisuneet pahuudessa, ylimielisyydessä, turhassa ponnistelussaan, kuinka 

monet ovatkaan pukeneet päälleen kruunuja, vaikka he ovat kurjia ja hengellisesti alastomia. Kuinka suuri 

onkaan kontrasti sen välillä, mitä te pidätte totuutenanne ja minun totuuteni välillä! 

37 Te itkette minun sanani kuullessanne, oi kansa. Milloin koko ihmiskunta itkee ilmestykseni 

edessä? Annan teille kaikille anteeksi, tämä on armon hetki, ja vuodatan ääretöntä valoani kaikkiin 

maailmoihin ja kaikkiin lapsiini. 

38 Tämä on valon aikakausi, jolloin jumalallinen viisaus, joka on Pyhän Hengen valo, valaisee jopa 

sydämen ja sielun salaisimmat nurkat. 

39 Nyt ihminen tietää pian, mistä hän tulee, joka syntyy tähän maailmaan, mikä on tämän elämän 

tarkoitus, tehtävä ja tarkoitus, ja hän pystyy selittämään itselleen sen, mitä hän on kutsunut "kuolemaksi". 

Nyt ihmiskunta hylkää pian teoriat ja palvonnan ulkoiset muodot ja elää sen sijaan totuutta. Silloin hän 

pyhittää olemassaolonsa hyvyydelle, palvoo Minua teoillaan, ja kun tulee hetki jättää tämä maailma, hän ei 

kutsu ruumiin silmien sulkemista ikuisiksi ajoiksi "kuolemaksi", koska hän tietää, että tämä on hetki, 

jolloin sielu astuu kokonaan korkeampaan elämään. 

40 Kun te kaikki tiedätte, että sielun irrottautuminen kehosta lähtiessään on siirtymävaihe, joka on 

välttämätön rauhan ja täydellisyyden kotien lähestymiseksi, silloin ihmisiin muodostuu todellinen 

todellisuuden oivallus. 

41 Luoja asetti ihmiset maailmaan, jonka luonne kehittyy lakkaamatta, mutta joka kehittyy aina kohti 

täydellisyyttä. 

Mutta ihmiset, jotka elävät tämän luonnon helmassa, eivät kehity sopusoinnussa sen kanssa, koska he 

eivät pyri moraaliseen parantumiseensa eivätkä kaipaa sielunsa täydellisyyttä, joka on heidän 

olemassaolonsa ydin ja syy. 

42 Ihmisen kehityksen, edistyksen, tieteen ja sivilisaation tavoitteena ei ole koskaan ollut henkisen 

sielun nousu, joka on korkein ja jaloin asia, mitä maailmassa on. 

ihmisiä on olemassa. Hänen pyrkimyksensä, hänen kunnianhimonsa, hänen toiveensa ja 

Huolella on aina ollut päämääränsä tässä maailmassa. Täällä hän on etsinyt tietoa, täällä hän on kerännyt 

aarteita, täällä hän on hankkinut nautintoja, kunnianosoituksia, palkintoja, valta-asemia ja eroja, täällä hän 

on halunnut löytää kunniansa. 

Sen tähden minä sanon teille: Kun luonto etenee askel askeleelta pysähtymättä lakkaamattoman 

kehityksensä laissa kohti hienostumista, kohti täydellisyyttä, ihminen on jäänyt jälkeen, ei ole edennyt, ja 

tästä johtuvat hänen kohtalonsa iskut maan päällä, tästä johtuvat ne koettelemukset, esteet ja iskut, joita 

hän kohtaa elämänpolullaan. Sen sijaan, että hän olisi ollut sopusoinnussa kaiken kanssa, mikä ympäröi 

häntä elämässään, ja huolehtinut siitä, että hänestä tulisi kaiken herra sielunsa ylöspäin suuntautuvan 

kehityksen kautta, kuten Herra oli alusta alkaen käskenyt, hän halusi tulla herralle alempien intohimojen, 

kuten ahneuden, ylimielisyyden ja vihan, kautta. Mutta tietämättään hän rankaisi itse turhamaisuuttaan 

putoamalla paikaltaan herrana ja ruhtinaan kaikesta siitä, minkä Jumala asetti hänen tahtonsa alaiseksi, ja 

hänestä tuli kaikkien häntä ympäröivien luonnonvoimien palvelija, orja ja jopa uhri. 

43 Tehkää päätös tuntea ensin itsenne etsimällä olemuksenne ytimessä olevaa olemusta, ja vakuutan 

teille, että tunnette itsenne valaistuneiksi, kun huomaatte, että olette ennen kaikkea henkisieluja, Jumalan 

lapsia. 

44 Sanani avaa teille hengellisen tiedon ovet, jotta voitte kerätä sydämeenne jotakin siitä, mitä Isä 

säilyttää aarrekammiossaan lapsiaan varten. 

45 Ihminen kantaa sisällään hengellistä sielua, joka on monien lahjojen ja jumalallisen kirkkauden 

kantaja, ja Jumalan sana, hänen opetuksensa, tekee hänet arvokkaaksi saavuttamaan tämän armon. 

46 Kuinka paljon ihmiskunta onkaan alentanut itseään materialismissaan, kuinka monta kyyneltä se 

onkaan joutunut vuodattamaan välinpitämättömyytensä korkeaa, puhdasta ja todellista kohtaan! 

47 Henkinen sielu on taipuvainen hyveeseen, ruumiillinen kuori on taipuvainen syntiin, ja molemmat 

painivat keskenään kykenemättä pääsemään sopusointuun. Siksi olen opettanut Sanallani molemmille 
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tavan yhdistyä yhdeksi ihanteeksi ja antaa sielulle omansa oikeudenmukaisella tavalla ja maailmalle 

omansa. 

"Lihassa" ovat vaistot, intohimot ja taipumus aineelliseen, koska se on peräisin sieltä. Siksi tarvitsette 

opetusta, joka herkistää ihmisen sydämen säikeet, joka jalostaa sydämen ja kohottaa sitä häiritsemättä sitä 

niiden lakien täyttämisestä, jotka ohjaavat ihmistä maan päällä. Tämän opetuksen kautta sielu pystyy 

nousemaan Ikuiseen, siihen valtakuntaan, jossa sen alkuperä on. 

Jos hän kykenee voittamaan "lihan" ja maailman, hänen on helpompi nousta askel askeleelta askeleelle, 

tulla yhä lähemmäksi Isää ja siten jättää maailma, jossa hän asui ja joka oli orjuuttanut hänet yhä 

kauemmaksi taakse. 

48 Hengen kipinä, joka tekee ihmisestä Luojansa kaltaisen, lähestyy yhä enemmän ääretöntä liekkiä, 

josta se on saanut alkunsa, ja tuosta kipinästä tulee valovoimainen olento - tietoinen, rakkaudesta säteilevä, 

täynnä tietoa ja voimaa. Tuo olento nauttii täydellisyyden tilasta, jossa ei ole pienintäkään kipua tai hätää, 

jossa vallitsee täydellinen ja todellinen autuus. 

49 Jos tämä ei olisi henkenne päämäärä, totisesti sanon teille, en olisi tehnyt oppiani teille tunnetuksi 

niin monien opetusten kautta, sillä silloin ensimmäisen aikakauden laki olisi riittänyt teille elämään 

rauhassa maan päällä. Mutta jos ajattelette, että minä elin ihmisten keskuudessa ja lupasin heille 

äärettömän paljon paremman maailman tämän elämän jälkeen, ja jos lisäksi muistatte, että lupasin tulla 

uudelleen toisena aikana jatkamaan puhumista teille ja selittämään kaiken sen, mitä ette olleet 

ymmärtäneet, tulette siihen johtopäätökseen, että ihmisen hengellinen kohtalo on korkeampi, paljon 

korkeampi, kuin mikään, mitä voitte odottaa, ja että luvattu autuus on äärettömän paljon suurempi kuin 

mitä voitte kuvitella tai kuvitella. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 278 
1 Rakkaat opetuslapset, vielä kerran sanon teille: Valvokaa ja rukoilkaa, sillä ruumis on heikko, ja 

heikkoudessaan se voi johtaa sielun harhaan. 

2 Sielu, joka osaa elää valppaasti, ei koskaan poikkea siltä tieltä, jonka sen Herra on sille viitoittanut, 

ja se pystyy käyttämään perintöään ja lahjojaan, kunnes se on saavuttanut korkeamman kehityksensä. 

Tämän olennon on edettävä koettelemuksissa, koska se elää valppaasti eikä koskaan anna aineen hallita 

itseään. Se, joka valvoo ja rukoilee, selviytyy aina voittajana elämän kriiseistä ja kulkee elämän polkua 

vakaalla askeleella. 

3 Kuinka erilainen onkaan sen käyttäytyminen, joka unohtaa rukoilla ja valvoa! Hän luopuu 

vapaaehtoisesti puolustautumasta parhailla aseilla, jotka olen asettanut ihmiseen ja jotka ovat usko, 

rakkaus ja tiedon valo. Hän on se, joka ei kuule sisäistä ääntä, joka puhuu hänelle intuition, omantunnon ja 

unien kautta. Mutta hänen sydämensä ja mielensä eivät ymmärrä tuota kieltä eivätkä usko hänen oman 

henkensä viestiä. 

4 Jos ihminen eläisi tietoisesti ottaen huomioon sen korkeamman elämän, joka on olemassa ja 

värähtelee hänen yläpuolellaan, ja jos hän osaisi neuvotella henkensä kanssa - kuinka monilta 

hankaluuksilta hän säästyisi, kuinka monilta kuiluilta hän pelastaisi itsensä. Mutta koko elämänsä ajan hän 

kysyy neuvoa niiltä, joilla ei ole ratkaisua hänen epäilyihinsä ja epävarmuuteensa: tiedemiehiltä, jotka ovat 

tunkeutuneet aineelliseen luontoon mutta eivät tunne hengellistä elämää, koska heidän sielunsa on 

vaipunut uneliaisuuteen. 

5 Ihmisen sielun on herättävä löytääkseen itsensä, löytääkseen kaikki ne kyvyt, jotka sille on uskottu 

tukemaan sitä sen taistelussa. 

6 Nykyään ihminen on kuin pieni, raihnainen lehti, joka on pudonnut elämän puusta ja on tuulten 

leikkikalu, altis tuhansille vastoinkäymisille, heikko luonnonvoimien edessä, hauras ja surkea kuoleman 

edessä, vaikka hänen pitäisi olla maan herra, ruhtinas, jonka Minä olen lähettänyt täydellistämään itseään 

maailmassa. 

7 On tullut heräämisen aika, jolloin teidän on kiirehdittävä etsimään totuutta ja palattava takaisin sitä 

tietä, jonka kunnianhimonne, epätoivonne ja tietämättömyytenne on tuonut teille. 

8 Älkää pakenko valoani, joka ilmestyy järisyttämään maailmaa ilmestyksillään. Pian näette 

hengellisellä taivaanrannalla loistavan tämän haaksirikkoutuneen maailman pelastustähden - tämän 

materialistisen, karun ja egoistisen elämän varjoihin eksyneen ihmiskunnan, koska se on eronnut siitä 

laista, joka on elämänne ydin. 

9 Siunattu kansa: Eikö teidän sydämenne järkyty, kun puhun teille näin ihmisyydestä? Ettekö ajattele 

heti vaikeaa tehtävää, joka teidän on täytettävä? 

10 Puhun näin teille, jotta voisitte valmistautua. Sillä nyt on lähellä aika, jolloin sanansaattajani ja 

lähettilääni ilmestyvät maailmaan, ja näiden lähettiläiden joukossa on joitakin teistä, joitakin niistä, jotka 

ovat kuulleet sanani tällä kolmannella aikakaudella. 

11 Vain puhdassydämiset voivat lähteä maille ja kansoille levittämään sanomaani, sillä he ovat ainoat, 

jotka ovat arvokkaita todistamaan tämän työn totuudesta. 

12 Kun nämä lähettiläät lähtevät heitä odottaviin maihin, heidän sydämestään on jo sammutettava 

kaikki uskonnollinen fanaattisuus, heidän sydämessään ei saa enää olla pienintäkään halua imarteluun tai 

ihailuun, eikä heidän kätensä saa uskaltaa tahrata itseään maailman rahalla heidän suorittamansa 

rakkauden työn vuoksi. He eivät saa myydä ihmeitä eivätkä asettaa rakkaudelle hintaa keskenään. Heidän 

on oltava palvelijoita, ei herroja. Tulee aika, jolloin ymmärrätte todellisen nöyryyden suuruuden, ja silloin 

ymmärrätte, että se, joka osasi olla palvelija, oli todellisuudessa vapaa tehtävässään tehdä hyvää ja levittää 

armoa, ja että usko, luottamus ja rauha seurasivat häntä hänen elämässään. 

13 Toisaalta se, joka on luullut olevansa kuningas ja herra ilman, että hän on ansainnut olla sellainen, 

on - vaikka kansat makaavat hänen jalkojensa juuressa - orja, on kurja, koska hänellä ei ole lepoa, rauhaa, 

turvallisuutta eikä uskoa. 

14 Jos haluatte todellista rohkaisua hengellisessä taistelussa, kääntykää lähimmäisenne puoleen, ja 

saatte tuntea syvää tyydytystä, sanoinkuvaamatonta onnea, joka on verrattomasti suurempi kuin ne 

nautinnot, joita maailma voi teille tarjota, joka kerta, kun lohdutatte surevaa, parannatte sairaan tai 
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pelastatte kadonneen. Jos inhimillinen ja pieni sydämenne kokee kerran tällaista iloa, se johtuu siitä, että 

sielunne on ponnistellut ja noussut. 

15 Aistin tämän salaisen kysymyksen sydämessänne: "Mitä meistä tulee, kun meiltä puuttuu tämän 

Sanan lämpö?" Syy tähän on se, että sielunne ennakoi tuskan aikaa, joka hajottaa maailman siitä hetkestä 

lähtien, kun ilmentymäni päättyy. 

16 Minä sanon teille: Jos noudatatte opetuksiani, teillä ei ole mitään pelättävää. Sillä joka vaeltaa 

minun tielläni, sitä minun valoni valaisee, ja hänellä on minun rauhani. Olkaa huolissanne niistä, jotka 

ovat unohtaneet rukoilla, niistä, jotka eivät tunne rakkautta sydämessään, niistä, jotka eivät tiedä, mitä 

hengellisiä lahjoja heillä on. Rukoilkaa heidän kaikkien puolesta. 

17 Opettakaa rukoilemaan, tehkää kanssaihmisillenne selväksi, että heidän henkensä pitäisi olla 

yhteydessä Luojaansa, jotta he ymmärtäisivät, että heidän rukouksensa ovat lähes aina ruumiin huuto, 

pelon ilmaus, todiste heidän uskonpuutteestaan, kapinallisuudestaan tai epäluottamuksestaan Minuun. 

18 Tehkää lähimmäisenne ymmärtämään, ettei heidän tarvitse nöyryyttää tai repiä ruumistaan 

liikuttaakseen henkeäni, herättääkseen myötätuntoni tai laupeuteni. Ne, jotka määräävät itselleen 

ruumiillisia kärsimyksiä ja katumuksia, tekevät niin, koska heillä ei ole pienintäkään tietoa siitä, mitkä 

ovat Minulle mieluisimpia uhreja, eikä minkäänlaista käsitystä Minun rakkaudestani ja Isänne armosta. 

19 Luuletteko, että tarvitaan kyyneleitä silmissänne ja tuskaa sydämissänne, jotta Minä armahtaisin 

teitä? Tämä merkitsisi sitä, että Minulle osoitettaisiin kovuutta, tunteettomuutta, välinpitämättömyyttä ja 

itsekkyyttä. Voitteko kuvitella näitä vikoja rakastamassanne Jumalassa? 

20 Kuinka vähän olettekaan pyrkineet tuntemaan Minua! Syynä on se, että et ole kouluttanut mieltäsi 

ajattelemaan sopusoinnussa Hengen kanssa. 

21 Puhun teille paljon rukouksesta, koska on välttämätöntä, että löydätte kaikki siihen sisältyvät 

voimat ja tehot. Sillä henkenne on tullut aika täyttää suuri tehtävä maailmassa, johon se on määrätty, ja 

rukous on sen taistelun erinomaisin ase. 

22 Se, joka osaa rukoilla, on Jumalan sotilas, koska hänen henkistymisensä tekee hänestä 

voittamattoman. Hänen aseensa toimivat maailman huomaamatta. Hänen valonsa valaisee pimeyden, 

hänen voimansa tekee tyhjäksi pahat aikeet, hänen rakkautensa kylvää rauhaa. Hän ei tarvitse aineellisia 

keinoja täyttääkseen tehtävänsä, vaan hän täyttää tehtävänsä ja toimii ikään kuin hän olisi jo hengellisessä 

tilassa. 

23 Olen antanut ihmiskunnalle sen henkistä heräämistä varten tarvittavan ajan, ja tämä aika on 

päättymässä. Sen tarvitsee vain ottaa vielä muutama askel pitkin maailman polkuja, ja sitten se pysähtyy 

päästäkseen vapaaehtoisesti rakkauden valtakuntaan. 

24 Vielä näet yhden mahtavan miehen ryntäävän toisen mahtavan miehen kimppuun tuhotaakseen 

hänet ja pysyäkseen maan herrana. He eivät ymmärrä, että heidän tavoittelemaansa valtaa ei myönnetä 

heille, koska he ylittävät vapaan tahdon rajat. 

25 Jos taistelun lopussa joku vielä seisoo pystyssä ja haluaa huutaa voitonhuudon, hän näkee, että 

hänen valtakuntansa koostuu raunioista ja ruumiista, että hänen maailmanvaltakuntansa koostuu 

kurjuudesta ja kuolemasta, ja tämä on maailman sotien loppu. 

26 Silloin ihminen ei voi väittää, että hän löysi Minussa esteen tieteelleen tai vihollisen vallan 

tavoittelulleen ja suuruudenhalulleen. Sillä annoin hänen mennä loppuun asti, äärimmilleen, sillä tiedätte, 

että kaikella inhimillisellä on rajansa. 

Ihminen loi maailman omien ajatustensa mukaan, ja hän itse tuhosi sen, koska sen perustukset eivät 

olleet vakaat. Mistä hän voi syyttää Minua? Mutta kun tuska on suurin ja sydän kauhistuu tekojensa 

tulosta, silloin hän huutaa armoa ja anteeksiantamusta, sillä vasta sillä hetkellä sielu murtautuu 

vankityrmästä, jossa se oli vankina, päästäkseen ulos himoitsemaan Häntä, jonka se oli unohtanut, tai jos 

se kerran muisti Hänet, niin vain luottaakseen Hänen voimaansa. 

27 Ihminen oppii tuntemaan oikeudenmukaisuuteni - ei kostoani. Sillä jos tämä tunne olisi olemassa 

Minussa ja purkaisin sen ihmiskuntaan, sen sijaan, että puhdistaisin sitä, tahraisin sen. Mutta 

oikeudenmukaisuuteni tehtävänä on palauttaa sielusi puhtaus. 

28 Katsokaa, kuinka Minä - samalla kun ihmiset valmistelevat tuhoaan - huolehdin kaikesta heidän 

pelastuksestaan ja ylösnousemuksestaan, vaikka heidän on sitä varten käytävä läpi mittaamattomien 
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kärsimysten sulattimen, jotka ovat välttämättömiä vahvistamaan sieluja heidän parannuksessaan ja 

päättäväisyydessään pysyä uskollisena laille. 

29 Kaikki pelastuvat rakkauteni kautta, kaikille annan mahdollisuuden palata luokseni, ja silloin 

tiedätte, että Kaikkivaltias ja lopullinen voittaja olen Minä. Mutta minä en hallitse kukistettuja, en 

kuolleita enkä nöyryytettyjä: minun voittoni on todellinen, koska minä hallitsen voittajia. 

30 Olette kuin puisto, jonka nurmikolla, jota Minä hoidan, en ole antanut rikkaruohojen kasvaa. Olen 

antanut pensaiden kasvaa, nuppujen versoa ja koteloiden avautua, jotta kävijä voi nauttia niiden 

näkemisestä ja kävelijä voi löytää suojaa sään epäsuotuisuudelta ja levätä puiden varjossa. 

31 Joskus rauhastasi tulee kamppailua, hälyä tai pelkoa. Näin tapahtuu, kun myrsky riepottelee peltoja 

ja puutarhoja, ravistelee puita ja riisuu kukkia. Sitten kysytte, mikä on näiden koettelemusten merkitys. 

Mutta minä sanon teille, että pyörremyrsky pudottaa huonot hedelmät ja kuivat lehdet puista ja puhaltaa 

pois puutarhasta kaiken sen, mitä sen helmassa ei pitäisi olla. 

32 Kun tämä puutarha kukkii ja kantaa hedelmänsä tahtoni mukaisesti, avaan sen portit ja kutsun 

muiden maakuntien asukkaat sinne, jotta he saisivat hedelmiä, joista he pitävät eniten, ja voisivat viedä ne 

maakuntiinsa. 

33 Siunaan niitä puita, jotka hurrikaanin piiskaamista huolimatta pysyivät lujana ja jotka, vaikka 

niiden oksat olivat lyhytaikaisesti lehdettömiä, peittyivät pian uudelleen vihreään. 

34 Kun koe oli ohi, huomasit hämmästyneenä, että mädät hedelmät ja kuivat lehdet olivat pudonneet 

puusta. 

35 Annoin teille voimaa kestää koe ja annoin teille valon ymmärtää näiden jumalallisten oppituntien 

merkityksen. 

36 Jos kysyisin teiltä, mitä nuo huonot hedelmät ovat, joita puunne joskus kantaa, mitä kertoisitte 

minulle? Vastaisitte minulle välittömästi, että kyse on veljistänne ja sisaristanne, jotka eivät tee työtä 

vilpittömästi, jotka eivät ole uudistuneet ja jotka eivät tarjoa minulle mitään hyvää. Mutta minä sanon 

teille, että pahat hedelmät eivät ole teidän veljiänne ja sisarianne, että pyörremyrsky ei ole niitä, jotka 

puhaltaa pois puutarhasta. Huonot hedelmät ovat huonoja tapoja, huonoja tunteita, virheitä, joita he 

tekevät työssäni. Ja kuivia lehtiä ovat kaikki ne turhat palvonnan teot, jotka yhä jatkuvat tavanomaisesti 

opetuslasteni keskellä, kuten ulkoiset palvonnan muodot, riitit, symboliikka ja käyttäytyminen, jotka 

kuuluivat hyvin kaukaiseen menneisyyteen, mutta jotka nykyään ovat jo kuin kuivat lehdet ilman mehua, 

jotka ovat pudonneet elämän puusta. 

37 Jos opetukseni pitäisi jotakuta teistä huonona hedelmänä, joka ei ole kelvollinen 

oikeudenmukaisuuteni ja rakkauteni puuhun, se ei olisi totta, koska se ei osoittaisi armoa sitä kohtaan, joka 

toimii laittomasti, eikä se osoittaisi rakkautta sitä kohtaan, joka on avun tarpeessa, eikä auktoriteettia 

käännyttää häntä. 

38 Tiedätte, etten aja ketään pois enkä hylkää yhtäkään lastani, mutta karkotan kaiken 

jumalattomuuden hänen sydämestään ja opetan häntä karkottamaan rinnastaan kaiken pahan, joka esti 

häntä täyttämästä lakiani. 

39 Jos Minun olisi hylättävä epätäydelliset ja hyväksyttävä vain hyvät ja vanhurskaat - totisesti sanon 

teille, etten valitsisi ketään teistä, koska olette kaikki epätäydellisiä, enkä löydä keskuudestanne yhtään 

vanhurskasta ihmistä. 

40 Opetukseni suuruus on syntisten pelastaminen. 

41 Kiittäkää Isäänne, sillä hän itse selittää teille opetuksensa, sillä ihmiskunta vääristää opetuksiani 

saamalla sen, mikä on äärettömän oikeudenmukaista, näyttämään epäoikeudenmukaiselta. 

42 Sinä edustat puutarhaani. Minun sanani ruokki sinua. Mutta te ette ole vielä kukkinut ettekä ole 

kantaneet hedelmää. Totuuden nimessä sanon teille, että puutarhanne kukat avautuvat vasta, kun vaihdatte 

itseänne hengestä henkeen, ja puunne hedelmät kypsyvät vasta, kun teoissanne on totuudellisuutta, 

rakkautta, tietoa, kun niissä on elämää, ravintoa ja hyvää makua. 

43 Kerron teille jälleen kerran, että tämä Kolmas Aika, jolloin olette kuulleet Minua ihmisälyn kautta, 

on ollut vain valmistelu- tai muodostumisvaihe - Sanani, Henkeni ilmentymä, mutta silti inhimillistettynä 

ja aineellistettuna. Siksi sanon teille, että tämä viestintämuoto ei voi olla henkisten pyrkimystenne 

päämäärä. 
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44 Tämä ilmentymä on ollut askel, joka on sallinut teidän ottaa uuden askeleen polulla, joka tuo teidät 

lähemmäs täydellistä yhteyttä. 

45 Puhun teille usein tästä, jotta voitte nykyisen ajanjakson loputtua ottaa askeleen uuteen aikaan 

ilman pelkoa. Silloin voitte vakuuttaa itsellenne, että äänenkantaja ei ole ehdottoman välttämätön 

jumalallisen esirukoukseni vastaanottamiseksi, koska se laskeutuu jokaisen sielun päälle. 

46 Tuon valon kautta saatte käskyni, tunnette läsnäoloni ja kuulette ääneni. 

47 Tuolloin neofyytistä on tullut opetuslapsi, hän ei ole enää se, joka kutsui Herraansa ja sanoi 

Hänelle: "Isä, tule luokseni, anna minulle apuasi, herätä minut". Silloin hän on se, joka nousee ja lähestyy 

Isäänsä sanoakseen Hänelle: "Rakas Mestari, Isäni, tässä minä olen, valmis kuulemaan Sinua ja 

vastaanottamaan Jumalallisen tahtosi Sinulta." 

48 Ymmärtäkää, ihmiset, että se, mitä olen paljastanut teille näiden äänenkantajien kautta, ei ole, eikä 

voi olla, kaikki, mitä minulla on paljastettavana ihmisille. 

49 Olen paljastanut monia asioita näiden suiden kautta, mutta se ei ole minun salainen 

aarrekammioni, se ei ole koko viisauteni kirja. Sanon teille vielä kerran: se oli valmistautumista, johdatus 

henkistymisen aikaan. 

50 Olette alkaneet avautua lahjoistanne, mutta laajimmillaan avautumisenne on vasta, kun tämä sana 

on lakannut. 

51 Toistaiseksi valmistautukaa Minun toimestani niin, että kun kuulette viimeisen 

opetuspuheenvuoroni, kansani juhlii eikä suree, koska he eivät enää kuule minua tässä muodossa. 

52 Sielussasi kulkee muisto niistä ajoista, jolloin kansa kuuli Jehovan äänen ukkosen jyrinässä ja näki 

hänen valonsa salaman välähdyksessä, jolloin he saivat kiveen kaiverretun lain ja iankaikkisen elämän 

leipää symbolisoi manna. 

53 Henkenne muistuttaa teitä läsnäolostani tässä maailmassa, kun asuin kanssanne, kun tulin 

ihmiseksi, jotta minut nähtäisiin, kuultaisiin ja ymmärrettäisiin, jotta herättäisin nukkuvat sielunne 

ihmeitteni ihmeideni kautta, jotta antaisin teille todisteita rakkaudestani. Ja uskon löytämiseksi annoin 

teille kaiken, mitä pyysitte Minulta: anteeksiantoa, kärsivällisyyttä, ihmeitä, siunauksia, verta ja elämää. 

54 Muistatte myös ajan, jolloin teillä oli tämä ilmentymä lähettimieni tai äänenkantajieni kautta, jotka 

tekivät Sanani kuultavaksi ja mukauttivat sen kaikkien ymmärryskykyyn, jotta se ymmärrettäisiin. 

55 Sitten itket surusta ja ilosta: Surusta, kun ymmärrätte hitautenne, jolla olette kulkeneet 

hengellisellä tiellä, ja kovasydämisyytenne vuoksi, joka on aina pakottanut Isän tulemaan alas 

kurjuuteenne ja kurjuuteenne. Itkunne on iloa, kun ymmärrätte, että hitaudestanne huolimatta olette jo 

saapuneet Uuden Aikakauden porteille, jossa ette enää uhraa Isäänne, jossa ette enää huuda Häntä ja 

rukoile Häntä kyynelehtien pelastamaan teitä kadotukselta, koska osaatte jo mennä Hänen luokseen ja 

puhua Hänen kanssaan ja kuulla Häntä sielullanne. 

56 Miksi tämän ilmentymän viimeisellä hetkellä pitäisi olla tuskaa, koska tämä päivä merkitsee 

uuden, suuremman valon ja täydellisyyden kauden alkua? Olen sanonut teille, että haluan tämän päivän 

olevan hengellinen juhla kansani keskuudessa. 

57 Totisesti MINÄ sanon teille, MINULLA on varattuna teille vielä suurempia opetuksia kuin ne, 

jotka olen paljastanut teille tähän päivään mennessä. Mutta milloin kykenette ymmärtämään ja 

ymmärtämään kaiken sen, mitä olen opettanut ja paljastanut teille Äänenkantajien Sanassa? Milloin 

kerrotte minulle, että olette jo ymmärtäneet tämän opetuksen ytimen? 

58 Olkaa rauhassa, sillä jos todella omistaudutte Sanani tutkimiselle ja harjoittamiselle, Minä johdatan 

teitä tien loppuun asti. Muistakaa, että minä olen valo, joka valaisee polkuanne. 

59 Ihmiset, haluan teidän tunnustavan sen siunatun perinnön, jonka olette saaneet Isänne armosta 

alusta alkaen. Teidät on siitä lähtien merkitty todistamaan totuudestani kolmannella aikakaudella. Valoni 

on seurannut sinua kaikilla pitkien vaellustesi poluilla. 

60 Teidät valmisteltiin, jotta voisitte tunnistaa Minut tämän viestin vastaanottamisen hetkellä ettekä 

antaisi epäilyksen pitää teitä kaukana Minusta. Siksi joskus, kun mietitte asiaa, olette hämmästyneitä siitä, 

että pystyitte vapauttamaan itsenne monista teitä sitoneista siteistä. Ette voi katua askelta, jonka olette 

ottaneet, koska olette tunnistaneet Työni selkeyden ja Sanani hyvyyden. Te kaikki tiedätte hyvin, mitä 

tietä kuljette ja mitä teette tällä hetkellä. Ilmoituksissani ei ole salaisuuksia, eikä sanassani ole 

epäselvyyksiä. 
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61 Opetusteni selkeys ja kattavuus saavat henkisen sielusi vähitellen paljastamaan sen, mitä Isä on 

sille uskonut, ja avaamaan lahjat, jotka ovat olleet piilossa pitkään. Olit unessa, ja vasta nyt ymmärrät, että 

olet nähnyt valoni. Minä en ole yllättänyt teitä, te olette yllättäneet itsenne. En ole ollut salaisuus 

lapsilleni, mutta sinä kätket yhä monia salaisuuksia. Siksi olen tullut avuksenne, jotta voisitte täysin tietää 

totuuden. 

62 Kiittäkää Herraa siitä, että olette jälleen kerran tiellä, mutta älkää tyytykö siihen. Muistakaa, että 

olen tarjonnut teille polun, jotta voitte tulla luokseni sitä pitkin. Olette sellaisen hengellisen opetuksen 

opetuslapsia, jonka päämäärää pidätte vielä kaukana. Mutta minun opetukseni seisoo teidän tukenanne, 

minun sanani rohkaisee teitä, ja minun armoni vahvistaa teitä, niin ettei teidän keskuudessanne tule 

olemaan epäonnistumista. Sillä voitte korjata satonne vasta, kun saavutatte henkistymisen huipun. 

63 Tällä hetkellä Sanani valaisee maata, se on juuri tullut ennustettuna aikana, ja vaikka vain harvat 

ovat tämän sanoman todistajia, jos verrataan heidän lukumääräänsä ihmiskuntaan, tulee päivä, jolloin 

Sanani kaikuu kaikkialla maailmassa. 

Tähän asti olette tyytyneet kuulemaan minua. Mutta kun ilmestymiseni on ohi, teidän keskuuteenne 

ilmestyy opetuslapsia, jotka ovat opiskelleet opetustani ja valvovat sen olemusta, jotka päättäväisellä ja 

selkeällä tavalla huolehtivat siitä, että tässä työssä tehdään sellaisia rakkauden tekoja, jotka vakuuttavat 

ihmiset. 

64 Nykyään näen yhä monia erehtyvän, koska he lisäävät opetukseeni riittejä ja perinteitä, jotka eivät 

kuulu siihen. Mutta vasta opiskelunne jälkeen puhdistus ja totuudellisuus tulevat jumalanpalvelukseenne ja 

jumalanpalvelustekoihinne, ja näin ollen myös ihmisten hengellinen yhtenäisyys. 

65 Nyt uskotte ymmärtävänne vastuun, joka teillä on, ja uskotte ymmärtävänne tämän työn 

suuruuden. Sanon teille kuitenkin, että saatte tämän ymmärryksen vasta tämän opetuksen jälkeen ja sen 

jälkeen, kun olette pohtineet kuulemaanne. 

66 Löydätte kaiken sanoissani ilmaistuna, eikä se ole missään vaiheessa epäselvää tai epäselvää. 

Teidän on kuitenkin käytettävä jonkin verran aikaa tämän viestin pohtimiseen, jotta voitte tarjota 

ihmiskunnalle säteilevän valon, rauhan ja todellisen lohdutuksen ilosanoman. Tämä on tehtävä, johon 

teidät on määrätty, oi ihmiset, tämän ilmestyksen todistajiksi. Siksi olen pyytänyt teitä antamaan tiliä tästä 

kauan sitten tehdystä sitoumuksesta Isälle. 

Valvokaa, rukoilkaa ja valmistautukaa, jotta voitte välittää Sanani kaikessa puhtaudessaan. Totisesti 

sanon teille, että jos välitätte sen tällä tavoin, se on voitokas, sillä silloin se kestää kaiken tuomitsemisen, 

vihamielisyyden ja tarkastelun. Mutta niiden, jotka tekevät sen tunnetuksi, on todistettava siitä teoillaan, 

jotta he voivat kestää halventavat tuomiot ja koettelemukset, joita he joutuvat kokemaan. Saavutatte 

tämän, jos pystytte soveltamaan sanaani elämäänne ilman fanaattisuutta tai salailua. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 279 
1 Kuljet hankalaa polkua, ja jokaisella tuskallasi kuulet omantuntosi äänen kertovan sinulle, että olet 

vielä kaukana Isäsi lain täyttämisestä, ja siksi kompastut. 

Henkisielu säilyttää intuitiivisen tiedon siitä, että se on noussut Luojan helmasta kauan sitten, ja koska 

se tietää, että sillä on vielä pitkä matka edessään ja että sen on matkustettava palatakseen 

lähtöpisteeseensä, se omistautuu rukoukselle tietäen, että ainakin tällä hetkellä se voi ottaa yhteyttä 

Isäänsä. Sielu tietää, että rukouksessa se löytää lohdutuksen, joka hellii, vahvistaa ja parantaa sitä. 

2 Siunaan niitä, jotka rukoilevat. Mitä hengellisempi heidän rukouksensa on, sitä suurempaa rauhaa 

saan heidät tuntemaan. Voitte helposti selittää tämän itsellenne, sillä ne, jotka rukoillessaan ovat 

riippuvaisia siitä, että he polvistuvat kuvien tai esineiden edessä tunteakseen jumalallisen läsnäolon, eivät 

pysty kokemaan Isän läsnäolon hengellistä tuntemusta sydämessään. 

3 "Autuaita ovat ne, jotka näkemättä uskovat", sanoin kerran, ja nyt sanon sen uudelleen; sillä se, 

joka sulkee silmänsä maailman asioilta, avaa ne hengellisille asioille, ja sen, joka uskoo hengelliseen 

Läsnäolooni, täytyy tuntea se ja nauttia siitä. 

4 Milloin maalliset ihmiset lakkaavat kieltämästä hengeltään sen autuuden, että he voivat tuntea 

Minut sydämessään suoran rukouksen avulla tai - mikä on sama asia - rukouksen avulla hengeltä hengelle? 

Kun valoni valaisee ihmisten elämää, kun he tietävät totuuden ja ymmärtävät virheensä. 

5 Nyt on oikea aika rukoilla ja mietiskellä, mutta rukoilkaa ilman fanaattisuutta ja 

epäjumalanpalvelusta ja miettikää rauhallisesti ja syvällisesti jumalallista Sanaani. 

6 Kaikki tunnit ja paikat voivat olla sopivia rukoukseen ja meditaatioon. En ole koskaan kertonut 

teille opetuksissani, että on olemassa paikkoja tai hetkiä, jotka on varattu erityisesti tätä varten. Miksi 

mennä tiettyihin paikkoihin maailmassa rukoilemaan, kun henkesi on suurempi kuin maailma, jossa asut? 

Miksi rajoittaisin itseni kuviin ja niin rajallisiin paikkoihin, kun olen ääretön? 

7 Vakavin syy ihmisten hengelliseen köyhyyteen ja heidän maallisiin kohtaloniskuihinsa on heidän 

epätäydellinen tapansa rukoilla, ja siksi sanon teille, että tämän oivalluksen on saavutettava koko 

ihmiskunta. 

8 Seisotte henkisen aikakauden porteilla. Älkää siis hämmästykö, että puhun teille paljon siitä, mikä 

kuuluu henkeen. 

9 Kenenkään ei pitäisi yllättyä uudesta viestistäni ja sanani merkityksestä. Ensimmäisen aikakauden 

profeetat sekä Kristus toisella aikakaudella ilmoittivat suurimmalla selvyydellä aikakauden, jota koette 

tänään. 

10 Monet ovat kulkeneet maailman läpi, koska he ovat ymmärtäneet, että nyt on noiden profetioiden 

täyttymisen aika. Mutta minun on sanottava teille, että kaikki eivät ole ymmärtäneet kirjoitusten 

merkitystä, sillä he antavat niille samanlaisen aineellisen tulkinnan kuin juutalaiset antoivat Messiaan ja 

hänen valtakuntansa tulemiselle. 

11 Kun olin maan päällä, sanoin teille: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." Eräässä toisessa 

tilaisuudessa sanoin: "Minun on lähdettävä luotasi, sillä minä valmistan sinulle asuinpaikan, johon sinä 

pääset." 

12 Niinpä, oppilaat, jos tulin Opetuksen kanssa, joka puhui korkeammasta elämästä, joka paljasti 

Henkisen Elämän ja näytti teille tien, jolla voitte saavuttaa sen - tien, joka teidän on ymmärrettävä, joka ei 

ole ollut vain Minun Sanani, vaan myös Ensimmäisen Aikakauden Laki ja kaikki profetiat, jotka teille 

ovat välittäneet sanansaattajani, jotka puhuivat ihmisille Henkisestä Elämästä - miksi otitte noiden 

ilmoitusten jumalallisen merkityksen aineellisesti? 

Olen puhunut ihmisille menneinä aikoina vertauksin ja vertauskuvin, sillä sielut tai älylliset elimet 

eivät kyenneet vastaanottamaan valoa täydessä laajuudessaan. Siksi oli ehdottoman välttämätöntä siirtää 

tuo kieli, nuo luvut ja vertaukset hengelliseen muotoon ja tulkita niitä hengellisesti, kunnes niiden 

todellinen merkitys on löydetty. 

13 "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", sanon teille uudestaan. Valtakuntani on hengellisellä 

alueella, sillä pohjimmiltaan olen henki. Mutta koska olette tämän olennon lapsia, on vain luonnollista, 

että kuulutte myös tähän valtakuntaan. 
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Sen saavuttamiseksi olen inspiroinut opetuksen ja paljastanut teille viisauden, joka nostaa teidät 

inhimillisen tilanne yläpuolelle ja tuo teidät askel askeleelta lähemmäs henkistä valtakuntaa. 

14 Ihmiset, rukoilkaa ja mietiskelkää, niin ette lankea erehdykseen, eikä kukaan saa teitä 

hämmentymään. Sillä te olette uuden ajan siemen, koska tulette näkymättömälle vuorelle kuulemaan 

Isänne äänen. 

15 Pimeydestä ja syvyyksistä nousee nyt sieluja kasvattamaan Jumalan kansan joukkoa, jonka 

lapsissa on Aabrahamin, Jaakobin, Mooseksen, Elian ja kaikkien niiden siemen, jotka osasivat kunnioittaa 

kansansa nimeä ja kirkastaa Jumalansa nimeä teoillaan. 

16 Sinua on herättänyt ääni, ystävällinen ja lohduttava ääni, joka kutsuu sinua valon ja elämän 

valtakuntaan, mutta joka voi muuttua oikeudeksi, jos päätät jatkaa sielusi halventamista ja lain 

tottelemattomuutta. 

17 Kuuliaisille ja nöyrille sanani sanoo: Pysykää lujana, sillä saatte paljon armostani ja saatte paljon 

aikaan veljienne ja sisartenne hyväksi. Hölmöille ääneni sanoo: Jos et hyödynnä tätä siunattua tilaisuutta 

paeta synnin likaa tai tietämättömyyden pimeyttä, jossa elät, näet aikojen ja aikakausien kulkevan sielusi 

ohi tietämättä, mitä Herra toi sanomassaan, tai mitkä olivat ne hengelliset lahjat, jotka Hän ilmoitti 

kansalleen. 

18 On totta, että kaikille tulee sopiva aika pelastaa itsensä ja nousta korkeuksiin. Mutta voi sitä, joka 

viivyttää tuota päivää! Voi sitä, joka jättää käyttämättä tilaisuudet sielunsa kehittämiseen, koska hän on 

omistautunut tämän maailman pikkujutuille! Hän ei tiedä, kuinka kauan kestää se aika, jonka kuluessa 

hänen on odotettava uutta tilaisuutta, eikä hän tiedä, kuinka katkera hänen palkkionsa on. Tässä ei ole kyse 

Isän pienimmästäkään kostosta tai lievimmästä rangaistuksesta, vaan hänen ankarasta ja armottomasta 

oikeudenmukaisuudestaan. 

19 Tiedättekö tänään, siitä lähtien, kun tulin keskuuteenne, oletteko jo jättäneet käyttämättä tai 

käyttäneet hyväksenne aiempia tilaisuuksia, ja tiedättekö, kuinka kauan sielunne on odottanut tätä uutta 

tilaisuutta täyttää sille kauan sitten uskottu tehtävä? Mitä sydämesi tai mielesi tietää sielusi 

menneisyydestä, sen kohtalosta, sen veloista, tehtävistä ja sovituksista? Ei mitään! Sen vuoksi ette saa 

keskeyttää sielun täydellisyyttä ettekä houkutella sitä rakkaudella maailman tavaroihin. Sen on seurattava 

toista tietä, muita tavoitteita, muita ihanteita. 

20 Nämä ovat sen aikakauden ensimmäisiä päiviä, joka on valkenemassa ihmiskunnassa säteilevästi. 

Se on ilmestynyt myrskyjen, salamoiden, järistysten ja tuskan keskellä. Mutta pimeät pilvet hälvenevät, ja 

totuuden valo loistaa kaikessa majesteettisuudessaan. 

21 Tänään elät yhä valoa edeltävissä hämärissä päivissä. Kuitenkin pilvisen taivaanne muutaman 

kirkkauden avulla tämä valo tunkeutuu lyhyillä valonsäteillään, jotka saavuttavat joitakin maan pisteitä, 

koskettavat sydämiä, ravistelevat ja herättävät sieluja. 

22 Kaikki, jotka ovat yllättyneet tästä valosta, ovat pysähtyneet matkallaan kysymään: "Kuka sinä 

olet?"." Ja minä olen vastannut heille: "Minä olen maailman valo, minä olen ikuisuuden valo, minä olen 

totuus ja rakkaus. Minä olen Hän, joka lupasi tulla uudelleen puhumaan teille - Hän, jonka sanottiin olevan 

'Jumalan Sana'." 

23 Kuten Saul Damaskon tiellä, he ovat nöyrtäneet kaiken ylpeytensä, he ovat voittaneet 

ylimielisyytensä ja nöyrästi laskeneet kasvonsa sanoakseen Minulle sydämestään: "Isäni ja Herrani, anna 

minulle anteeksi. Nyt ymmärrän, että olen vainonnut Sinua tietämättäni." 

24 Siitä hetkestä lähtien nuo sydämet ovat muuttuneet pieniksi seuraajiksi. Sillä tällä Kolmannella 

Aikakaudella, tähän asti, yksikään apostoli ei ole ilmestynyt uusien opetuslasteni keskuuteen niin 

korkealle kuin se, joka niin vainosi Minua opetuslapsissani ja rakasti Minua sen jälkeen niin kiihkeästi. 

25 Olette pieniä jäljittelijöitä ja seuraajia niille, jotka kirjoittivat hengellisen tehtävänsä maailmaan 

suurilla rakkauden teoilla ja jättivät jälkensä sen lisäksi, jota he niin paljon rakastivat ja jonka puolesta he 

kuolivat: Heidän isäntänsä. 

26 Puhun teille menneistä ajoista joskus pääpiirteittäin ja joskus yksityiskohtaisesti, jotta oppisitte 

ottamaan opetuksen suurista esimerkeistä sen hengellisen merkityksen, joka on kuolematon ja 

muuttumaton. 

27 Tässä on sydämeni, joka on avoin jokaiselle pyynnölle, jokaiselle huolenaiheelle, jokaiselle 

luottamukselliselle viestinnälle! 
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28 Olen sinulle isä, isäntä, ystävä, hoitaja, lääkäri ja neuvonantaja. Laskekaa kaikki tarpeenne minun 

luokseni, kuivattakaa kyyneleenne, uskokaa minulle toiveenne ja toiveenne, tehkää minusta uskottunne. 

29 Rukoilkaa, lapseni, sillä rukouksen kautta saa viisautta, terveyttä ja voimaa. 

30 Haluan, että teistä tulee todellisia opetuslapsiani - olentoja, jotka ovat tietoisia kohtalostaan - 

ihmisiä, jotka osaavat nostaa sielunsa ylös, jotta he eivät kompastuisi maan päällä. 

31 Se, joka rukoilee, ei pelkää jyrkänteitä tai jyrkänteitä, hänen sielunsa on aina iloinen. 

32 Kun te kaikki elätte tällä tavoin, olette rakentaneet Isällenne rakkauden pyhäkön, jonka sisältä 

kaikuvat hengellisen ylistyslaulun äänet, jotka todistavat veljeydestä, kohotuksesta ja harmoniasta. 

33 Olette edelleen minun opetukseni alaisina, niin että kun kohtaatte vaikean kokeen polullanne, 

voitte oppia Sanastani, miten se läpäistään. Sillä näistä tämän päivän tulokkaista tulee huomenna 

opetuslapsia ja jopa mestareita. Siksi heillä on nyt paljon opittavaa. 

34 Muotoilen sydämenne, koulutan mielenne ja tasoitan tunteenne, jotta voin lähettää teidät 

todistamaan tulostani kolmannella aikakaudella. 

35 Uusi Sanani ei vielä leviä maan päällä. Ennen kuin se voi astua voimaan, annan kansoille aiempia 

merkkejä tulemisestani. Henkinen maailma suorittaa parhaillaan tehtävää herättää ihmiset henkisen 

elämän todellisuuteen. 

36 Täällä keskuudessanne olen tehnyt itseni yksityiskohtaisesti tunnetuksi. Ette voi sanoa, että se on 

ollut vain vihjeitä tai merkkejä. Sillä Sanani on ollut ihmismielen avulla selkeä ja selvä, vaikka se on vain 

valmistava viesti, jotta päästäisiin hengen ja hengen väliseen vuoropuheluun. 

37 Varmasti sanani näiden äänenkantajien kautta on ollut laajaa ja syvällistä opetusta. Se on 

vahvistanut jo paljastettuja totuuksia ja tehnyt uusia paljastuksia. 

38 Olen puhunut teille hengellisestä kohtalosta, olentojen evoluutiosta, jälleensyntymisestä ja sielun 

korjaamisesta. Olen puhunut teille niistä eri koettelemus- ja opetusvaiheista, joita ihmiskunnalla on ollut 

maan päällä ja joita symboloi kirja, joka on sinetöity seitsemällä sinetillä. Olen paljastanut teille, että nyt 

on kolmas aikakausi, jolloin tulen luoksenne hengessä, koska katson teidän kykenevän tuntemaan 

hengellisen läsnäoloni, ja olen kertonut teille, että voitte tiivistää koko lain kahteen käskyyn tai käskyyn: 

rakastakaa Isäänne ja rakastakaa toisianne. 

39 Ajatelkaa, niin ymmärrätte, että ne eivät olleet merkkejä, joita annoin teille, vaan suuri osoitus Isän 

rakkaudestani. 

40 Ne, jotka ovat saaneet vain merkkejä, ovat muita kansoja - niitä, jotka eivät ole poistaneet 

sydämestään lupaustani tulla uudelleen, jotka tutkivat avaruutta ja kiinnittävät huomiota kaikkien suurten 

tapahtumien merkitykseen - siinä toivossa, että he voivat sanoa: "Mestari on lähellä." 

41 Kuinka vähän maailma välittääkään uudesta ilmenemismuodostani! Kuinka harvat ovatkaan ne, 

jotka heräävät ja odottavat Minua, ja kuinka monet ovatkaan ne, jotka nukkuvat! 

42 Niistä, jotka elävät odottaen Minua, voin kertoa teille, että kaikki eivät arvaa läsnäoloni todellista 

muotoa tällä hetkellä. Sillä kun jotkut muinaisten uskomusten vaikutuksesta ajattelevat, että palaan 

maailmaan ihmisenä, toiset uskovat, että minun on ilmestyttävä jossakin jokaisen ihmissilmän 

havaittavassa muodossa, ja hyvin harvat vain arvaavat totuuden ja epäilevät, että tulemiseni on 

hengellinen. 

43 Kun jotkut ihmettelevät, millaisen muodon otan, millä hetkellä tai minä päivänä näyttäydyn maan 

päällä ja missä paikassa ilmestyn, toiset sanovat ajattelematta tarkkoja ilmenemismuotoja tai aikoja: 

"Mestari on jo keskuudessamme, hänen valonsa, joka on hänen Henkensä, tulvii meitä." 

44 Kun tämä viesti saavuttaa kaikki sydämet, joillekin se on riemun hetki, koska he näkevät siinä 

vahvistusta kaikille aavistuksilleen ja uskolleen. Toiset kuitenkin kieltävät sanomani totuuden, koska he 

eivät löydä sitä sen mukaisesti, mitä he uskoivat tapahtuvan ja miten se paljastettaisiin. 

45 Ajatelkaa heitä kaikkia, rakkaat ihmiset, ja tietäkää, että odotus on tuskallista näille sieluille, ja että 

samalla kun he kärsivät ajatellessaan, että tämä aika ei ehkä olekaan se, jolloin palaan, te virkistäydytte 

päivästä toiseen minun sanallani. Kuinka suuri onkaan vastuunne ihmiskuntaa kohtaan, kun se päättyy! 

46 Herätkää, ihmiset, ja herättäkää muutkin maan kansat, muuta teidän ei tarvitse nyt tehdä. Asetan 

itseni kaikkien joukkoon - "pilveen", kuten lupasin teille, ja kaikki saavat nähdä minut. 

47 Miksi luulette, että minun tulemisellani hengessä ei ole merkitystä? Muistakaa, että kuoltuani 

ihmisenä jatkoin puhumista opetuslapsilleni ja osoitin itseni heille henkiolentona. 
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48 Mitä heistä olisi tullut ilman niitä ilmentymiä, joita annoin heille, jotka vahvistivat heidän uskoaan 

ja antoivat heille uutta rohkeutta lähetystehtäväänsä varten? 

49 Kuva, jonka he esittivät lähtöni jälkeen, oli surullinen: Kyyneleet valuivat lakkaamatta heidän 

kasvoillaan, nyyhkytykset pakenivat heidän rinnoistaan joka hetki, he rukoilivat paljon, ja pelko ja 

katumus painoivat heitä. He tiesivät: yksi oli myynyt Minut, toinen oli kieltänyt Minut, ja lähes kaikki 

olivat hylänneet Minut kuoleman hetkellä. 

50 Kuinka he voisivat olla tuon kaiken täydellisyyden Mestarin todistajia? Miten heillä saattoi olla 

rohkeutta ja voimaa asettua vastustamaan ihmisiä, joilla oli niin erilaiset uskomukset ja ajattelu- ja 

elämäntavat? 

51 Juuri silloin Henkeni ilmestyi heidän keskuuteensa lievittämään heidän tuskaansa, sytyttämään 

heidän uskonsa ja sytyttämään heidän sydämensä opetukseni ihanteella. 

52 Annoin hengelleni ihmismuodon, jotta se näkyisi ja olisi käsin kosketeltavissa opetuslasten 

keskuudessa, mutta läsnäoloni oli silti hengellistä, ja katso, millainen vaikutus ja merkitys tuolla 

esiintymisellä oli apostolieni keskuudessa. 

53 Totisesti sanon teille, etten ole tänään tehnyt hengestäni inhimillistä kuten silloin, koska teidän 

henkinen kehityksenne on erilainen. Vaikka läsnäoloni on hienovarainen ja koskematon, kaikki täällä 

tuntevat sen ilman, että teidän kuolevaisten silmienne tarvitsee todentaa, että Mestari on keskuudessanne. 

54 Sielulla on korkeammat aistit, joiden avulla voit tuntea, tunnistaa ja ymmärtää henkisen. Haluan, 

että havaitsette läsnäoloni juuri tämän herkkyyden kautta. 

55 Jos ette enää kuule tätä sanaa, vajoatte suruun, heikkouteen, ja teillä on katumusta rakkauden 

puutteenne vuoksi. Mutta tulen myös luoksesi ja kerron sinulle sydämesi läheisyydessä: "Tässä minä olen, 

älä pelkää, mene tiesi, et ole yksin". 

56 Kuka muu kuin minä rohkaisin opetuslapsia tuolla "toisella kerralla", kun he sitten kulkivat ympäri 

maailmaa ilman Mestariaan? Eikö jokaisen heidän työnsä tunnu teistä ihailtavalta? Mutta kerron teille, että 

heilläkin oli heikkouksia, kuten kaikilla muillakin ihmisillä. Myöhemmin he olivat täynnä rakkautta ja 

uskoa, eikä se saanut heitä lannistumaan siitä, että he olivat maailmassa kuin lampaat susien keskellä ja 

kulkivat tietään aina ihmisten vainon ja pilkan alla. 

57 Heillä oli valta tehdä ihmeitä, ja he osasivat käyttää tätä armoa sydämien kääntämiseksi totuuteen. 

58 Autuaita ovat kaikki ne, jotka ovat kuulleet Jeesuksen sanan apostolieni suusta, sillä heidän 

kanssaan opetuksessani ei ole tapahtunut mitään muutosta, vaan se on annettu kaikessa puhtaudessaan ja 

totuudellisuudessaan. Kun ihmiset kuuntelivat heitä, he tunsivat Herran läsnäolon sielussaan ja tunsivat 

tuntemattoman voiman, viisauden ja majesteettisuuden tunteen olemuksessaan. 

59 Näissä Galilean köyhissä ja nöyrissä kalastajissa on arvokas esimerkki: rakkauden muuttamina 

hengellisiksi kalastajiksi he järisyttivät kansakuntia ja valtakuntia Jeesukselta oppimallaan sanalla ja 

valmistivat sinnikkyydellään ja uhrauksillaan kansojen kääntymystä ja hengellisen rauhan tuloa. 

Kuninkaista kerjäläisiin, he kaikki kokivat rauhani niinä todellisen kristinuskon päivinä. 

60 Tuo henkisyyden aikakausi ihmisten keskuudessa ei kestänyt, mutta minä, joka tiedän kaiken, olin 

ilmoittanut ja luvannut teille paluutani, koska tiesin, että tarvitsette minua jälleen. 

61 Tiesin, että ihmiset mystifioisivat opetustani yhä enemmän sukupolvesta toiseen, muuttaisivat 

lakiani ja vääristelisivät totuutta. Tiesin, että ihmiset unohtaisivat lupaukseni palata ja että he eivät enää 

pitäisi itseään veljinä ja tappaisivat toisiaan julmimmilla, raukkamaisimmilla ja epäinhimillisimmillä 

aseilla. 

62 Mutta nyt aika ja luvattu päivä on tullut, ja tässä minä olen. Älkää tuomitko tapaa, jonka olen 

valinnut tehdäkseni itseni tunnetuksi teille, sillä ei maailman tarvitse tuomita minua, vaan minä tuomitsen 

ihmiskunnan, sillä nyt on sen tuomion aika. 

63 Olen perustamassa valtakuntaa ihmisten sydämiin - en maallista valtakuntaa, kuten monet 

odottavat, vaan hengellistä valtakuntaa, jonka voima kumpuaa rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta eikä 

maailman voimista. 

64 Näen, että jotkut ovat hämmästyneitä kuullessaan Minun puhuvan näin, mutta kysyn teiltä: Miksi 

haluatte aina kuvitella Minut puettuna silkkiin, kultaan ja jalokiviin? Miksi haluatte aina, että valtakuntani 

olisi tästä maailmasta, vaikka olen paljastanut teille päinvastaisen? 
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65 Tuon teille uuden oppitunnin, jonka avulla opitte elämään henkisesti maan päällä, mikä on 

Jumalan ihmisille määräämä todellinen elämä. 

66 Olen jo kertonut teille, että "henkistyminen" ei tarkoita kiihkoilua, uskonnollista fanaattisuutta tai 

yliluonnollisia käytäntöjä. Spiritualisointi tarkoittaa sielun ja maailman välistä harmoniaa. 

Keho, jumalallisten ja inhimillisten lakien noudattaminen, yksinkertaisuus ja puhtaus elämässä, ehdoton ja 

syvä usko Isään, luottamus ja ilo Jumalan palvelemiseen lähimmäisessä, moraalin ja sielun täydellisyyden 

ihanteet. 

67 Kun näytän teille oppini puhtauden, teistä tuntuu, että virheenne erottuvat enemmän. Opetuslapset, 

olen valmis antamaan anteeksi kaikki rikkomuksenne, jos huomenna omantunnon äänestä nousette ylös 

korvataksenne kaikki virheenne, hyvittääksenne menetetyn ajan ja osoittaaksenne oppini puhtauden 

tekojenne puhtaudella. 

68 On välttämätöntä, että paikalle ilmestyy korkea-arvoinen ja lakejani noudattava kansa, joka 

todistaa ihmisille, että henkistyminen ei ole mitään mahdotonta, että ihmisluonnon uudistaminen ei ole 

uhraus eikä hengellinen palvelu ole ihmiselämästä luopumista. 

69 Teistä voi tulla niitä, jotka saarnaavat ja opettavat Työtäni, koska teillä on tarvittava kokemus, joka 

tulee pitkästä menneisyydestä, pitkästä kehityksestä. 

70 Spiritismin tuntemiseen oli kuljettava monia teitä. Myös te olitte epäjumalanpalvelijoita ettekä 

pystyneet havaitsemaan läsnäoloani ilman symboleja, ette pystyneet kunnioittamaan minua ilman 

seremonioita. Mutta onneksi tulitte risteykseen, ja kun ette tienneet, mihin suuntaan mennä, kuulitte 

Mestarin kaipaaman äänen, joka näytti teille tien uudestaan. 

71 Ettekö ajattele, että rikas kokemuksenne auttaa teitä sekä ymmärtämään että rohkaisemaan 

lähimmäisiänne? 

72 Olen jo ennustanut teille, että kamppailu tulee olemaan kovaa, sillä kukin pitää uskontoaan 

täydellisenä ja tapaansa harjoittaa sitä nuhteettomana. Mutta sanon teille, että jos näin olisi, minulla ei olisi 

ollut mitään syytä tulla puhumaan teille tähän aikaan. 

73 Annan teille inspiraation kautta syvällisen hengellisen opetuksen, koska näen, että pakanuus 

vallitsee kultin muodoissa ja että fanaattisuuden huono siemen on myrkyttänyt teidät tietämättömyydellä ja 

vihalla. 

74 Valon miekkani on oikeassa kädessäni, olen taistelija ja kuningas, joka tuhoaa kaiken 

vastakkaisen, kaiken olemassa olevan pahan ja kaiken väärän. Kun taisteluni on ohi ja sydämet ovat 

oppineet yhdistymään rukoilemaan ja elämään, henkenne katse löytää Minut äärettömässä valossa ja 

ikuisessa rauhassa. "Tämä on minun valtakuntani", kerron teille, "ja minä olen teidän kuninkaanne, sillä 

tätä varten olen täällä, ja tätä varten olen luonut teidät: hallitsemaan." 

75 Ymmärtäkää, miten erilaisilla tavoilla kuin ihmisillä teen valloituksiani, ymmärtäkää, miten 

hallitakseni sydämissänne sen sijaan, että olisin alistanut teidät pelolla tai väkivallalla, tulin ihmiseksi 

asuakseni kanssanne, peseydyin ja suutelin jalkojanne ja tulin uhriksenne. 

76 Annoin itseni kokonaan teille, ja siksi sanon teille, että kaikki teistä lopulta antautuvat minulle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 280 
1 Antakaa Sanani merkityksen tunkeutua sieluunne niin, että se tulvii sydämestänne ja muuttuu 

rakkaudeksi, rauhaksi ja lähimmäistenne opettamiseksi. 

2 Jälki, jonka tämä kansa jättää maan päälle, on rauhan jälki, ja se näyttää maailmalle, että sillä on 

todella avain, joka avaa ihmiselle ovet tuonpuoleiseen. Sen tehtävänä on kaataa rajoja, jotta kansat 

yhdistyisivät hengellisesti, kunnes Baabelin ihmiskunnalle jättämä perintö on tuhottu. 

Tässä uudessa Israelin kansassa kaikki kansat tulevat siunatuiksi, koska ne ovat asettaneet 

ymmärryksensä käyttööni Sanani julistamista varten ja koska niissä alkaa hengen ja hengen välinen 

vuoropuhelu. 

3 Polullaan se kylvää henkistymistä, jättää valoa, raivaa tietä eksyneiden uudistumiselle, kylvää 

sydämiin siemenen, jonka hedelmänä on ihmisten välinen harmonia ja veljeys. 

4 Kun puhun tämän kansan tehtävästä, teen sen Jumalana, opastan heitä Isänä ja käsken heitä 

Tuomarina. 

5 Sanani ei ole tarkoitettu vain niille, jotka kuulevat sen tällä hetkellä. Se kattaa koko 

maailmankaikkeuden. Mutta aivan kuten muinoin lakini ja opetukseni alkoivat yhdestä ja samasta 

ihmisestä, ette voi kuvitellakaan, millainen voima opetuksellani on. Sen vuoksi toiset kansat ja muut 

ihmiset antavat tälle sanalle sen todellisen arvon, tulkitsevat sitä ja soveltavat sitä täydellisesti. 

6 On välttämätöntä, että viisas, vahva ja voimakas opetus valaisee tämän maailman elämää, jotta 

ihmiset voivat nousta totuuden halussaan ja herättää sielussaan korkeamman kehityksen ihanteen. 

7 Luuletteko, että kiellän sen opetuksen tehokkuuden, jonka toin teille toisella aikakaudella 

rakkauden sanomana? Ei, tuon sen teille uudelleen, koska teillä ei enää ole sitä maan päällä, koska olette 

haudanneet sen kirjoihin ettekä enää kanna sitä sydämessänne. Mutta nyt tuon sen takaisin teille 

opetuksissani, koska rakkauteni teitä kohtaan on muuttumaton. Mutta se ei enää ole sydämessänne, jonne 

minä sen sijoitan, vaan hengellisessä sielussanne, jossa se ei enää häviä, koska sielua ravitseva leipä pysyy 

siinä. 

8 Näiden äänenkantajien, jotka ovat tuntemattomia ja merkityksettömiä aineellisessa elämässään, 

mielen elimen kautta tapahtuva ilmentymiseni on ollut todiste siitä, että olen tullut lahjoittamaan 

maailmalle - että en ole löytänyt sen oppineiden tai lääkäreiden joukosta yhtään valmista henkilöä, joka 

olisi ollut valmis vastaanottamaan Jumaluuteni säteen mielessään antautumalla täysin tahtooni. 

9 Mikään ei ole Minulle mahdotonta, tahtoni on toteutunut ja toteutuu aina, vaikka toisinaan 

näyttääkin siltä, että ihmisen tahto hallitsee eikä Minun tahtoni. 

10 Ihmisen tahdonvapauden tie, hänen valtansa maan päällä, hänen ylimielisyytensä voitot, se pakko, 

jonka hän joskus määrää voimankäytöllään, ovat niin ohimeneviä ikuisuuteen verrattuna, että ne voivat 

todellakin tietyllä tavalla muuttaa jumalallisia suunnitelmia; mutta huomenna tai niiden täyttymyksen 

aikana Henkeni tahto paljastuu yhä enemmän ja enemmän kaikkien olentojen yllä sallien hyvän 

olemassaolon ja hävittäen epäpuhtaan. 

11 Minun on hyvin pian tuomittava se valtakunta, jonka ihminen on luonut maan päälle. Ja totisesti 

sanon teille, että siitä jää jäljelle vain se, mikä on hyvää, mikä on sallittua, mikä sisältää totuuden. Mutta 

kaikki, mikä sisältää ylpeyttä, itsekkyyttä, valheita, mikä on myrkkyä ja kuolemaa, tuhotaan ja heitetään 

armottomaan tuhon tuleen. 

Mutta kuka suorittaa tämän pahan tuhoamisen työn? Mies. Hän ottaa tehtäväkseen tuhota omin käsin 

kaiken sen, mitä tiede on löytänyt vahingoittaakseen lähimmäistään. Sitten, kun koe on ohi, vain hänen 

löytämänsä todelliset valot jatkavat olemassaoloaan ja loistavat valaisemaan ihmiskunnan tietä 

tulevaisuudessa. 

12 Saan aikaan sen, että kaikki vuosisadat ja kaikki tämän ihmiskunnan tottelemattomuuden ja 

alennustilan aikakaudet näyttäytyvät vain hetkenä, kun ihmiset kerran kulkevat polullani. Saan tuon 

todellisuudessa lyhyen ajanjakson, joka varjosti ihmisen hengellistä elämää, liukenemaan ja katoamaan 

valoni jumalallisen säteilyn alle, joka valaisee ihmisten hengellisen aikakauden kolmannen aikakauden 

huipulla. 
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13 Kun ajattelette niiden määrää, jotka kuulevat sanani, se tuntuu teistä hyvin pieneltä. Mutta totisesti, 

sanon teille, teidän takananne on - silmillenne näkymättömissä - suuria sielulajeja, joita johdatte valon 

tielle. 

14 Jos ihmiset tuntisivat hengelliset lahjansa - kuinka paljon kärsimystä he lievittäisivätkään! Mutta 

he ovat mieluummin pysyneet sokeina tai toimettomina, kun he ovat antaneet suurimman tuskan tulla 

heidän päälleen. 

15 Opetukseni valaisee teitä, jotta säästytte niiltä suurilta kärsimyksiltä, joita menneiden aikojen 

profeetat ilmoittivat ihmiskunnalle. 

16 Niille, jotka luulevat, että rankaisen ihmisiä vapauttamalla luonnonvoimat heidän kimppuunsa, 

sanon, että he ovat suuressa erehdyksessä, jos he luulevat niin. Sillä luonto kehittyy ja muuttuu, ja sen 

muutoksissa tai siirtymissä syntyy mullistuksia, jotka aiheuttavat teille kärsimystä, jos ette täytä lakiani; 

silti te luette ne jumalallisiksi rangaistuksiksi. On totta, että oikeudenmukaisuuteni vaikuttaa heissä, mutta 

jos te, sieluanne valaisevan jumalallisen kipinän etuoikeutetut olennot, eläisitte sopusoinnussa teitä 

ympäröivän luonnon kanssa, henkenne olisi nostanut teidät muutosten yläpuolelle, luonnonvoimien 

väkivallan yläpuolelle, ettekä kärsisi. 

17 Vain parantamalla elämäänne voitte löytää tuon voiman tai kyvyn vapautua vapautuneiden 

elementtien vaikutuksesta. Sillä ei vain usko tai rukous ole ase, joka antaa sinulle voiton elämän iskuista ja 

vastoinkäymisistä: Uskon ja rukouksen lisäksi on elettävä hyveellistä, puhdasta ja hyvää elämää. 

18 Jos olette usein pysyneet vahingoittumattomina uskonne tai rukouksenne ansiosta, olette voittaneet 

koettelemukset enemmänkin myötätuntoni ansiosta kuin ansioidenne ansiosta. 

19 Ymmärtäkää, miksi kehotan teitä jokaisessa opetuksessani valmistautumaan ja samalla käsken teitä 

valvomaan ja rukoilemaan, jotta voitte saavuttaa sen henkistymisen, joka tekee teistä sopusoinnussa 

kaiken sen kanssa, mikä ympäröi teitä elämässänne, ja tekee teistä haavoittumattomia luonnonvoimien 

toiminnalle, kun ne lähtevät liikkeelle. 

20 On välttämätöntä, että ymmärrätte sen ajan, jota parhaillaan elätte - siirtymävaiheen ajan, joka ei 

koske ainoastaan henkistä maailmaa vaan myös teitä ympäröivää aineellista luontoa. 

21 Tietäkää, että tämä koti, jossa asutte, on parhaillaan ottamassa askelta kohti täydellisyyttä, jotta 

korkeammat olennot voisivat majoittua sinne tulevaisuudessa, ja on vain luonnollista, että koette 

mullistuksia. 

22 Se on hämmennyksen aikaa, joka heijastuu ihmisten elämään, sekä heidän mieleensä että 

sieluunsa, heidän tunteisiinsa, heidän kehoonsa ja kaikkeen, mikä ympäröi heitä. Ihmiset kärsivät, koska 

he ovat astuneet koettelemusten aikaan ilman hengellistä valmistautumista, ilman uskoa, ilman tietoa 

omista kyvyistään ja ilman rukousta. 

23 Vain minun voimani ja rakkauteni voivat pelastaa teidät kaaokseen hukkumiselta. 

24 Ihmiset, kohottakaa elämänne, kouluttakaa itsenne tässä Valon Sanassa, jonka lähetän teille, ja 

totisesti sanon teille, että ette pelasta ainoastaan itseänne, vaan vaikutuksenne ja suojeluksenne saavuttaa 

myös monet lähimmäisenne. 

25 Muistakaa, kun Jeesus meni opetuslastensa kanssa veneessä meren yli. Aallot nousivat, meri 

vaahtosi ja aallot raivosivat. Opetuslapset pelkäsivät henkensä puolesta, kun he näkivät Jeesuksen 

nukkuvan. Heiltä puuttui usko itsensä pelastamiseen. Mutta Mestarin rakkaus auttoi heitä antamalla heille 

todisteen Hänen voimastaan elementtejä vastaan, kun Hän ojensi oikean kätensä ja käski veden rauhoittua. 

26 Nuo oppitunnit olivat ihmiskunnalle uusia. Mutta teidän, kolmannen aikakauden opetuslapset, 

tulisi pohtia, että teidän ei pitäisi elää vain luottaen siihen, että lopulta pelastan teidät myötätunnosta, kuten 

opetuslapset veneessä, vaan että teidän on kehitettävä itsessänne sielunvoimat, jotka eivät vieläkään 

ilmene olemuksessanne. 

27 Nuo opetuslapset oppivat läksyni. Sillä lähetysmatkallaan he kohtasivat suuria koettelemuksia, 

jotka piinasivat heidän lähimmäisiään, ja heille he ymmärsivät, miten paljastaa henkensä auktoriteetti. 

28 Haluatko kuulua niihin, jotka todistavat tämän sanan totuudesta tänä aikana? Antakaa sitten 

hengellisyyttä elämällenne, sillä siten saatte esiin sen voiman, joka on kätkettynä olemukseenne. 

29 Kun ihmiset saavuttavat henkisyyden, he ovat olentoja, jotka ovat ylivertaisia kaikkeen heitä 

ympäröivään nähden. Tähän asti he ovat olleet vain heikkoja olentoja, jotka ovat olleet luonnonvoimien, 
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voimien ja vaikutteiden armoilla, joiden ei pitäisi olla ihmisiä ylempänä, koska ne eivät ole niiden 

yläpuolella. 

30 Tämä opetus on lyhyt, mutta sisällöltään syvä. Opiskelkaa sitä, opetuslapset, ja opettakaa sitä. 

31 "Kiinnitä katseesi minuun, kun olet eksynyt tieltäsi; ole kanssani tänään. Nostakaa ajatuksenne 

Minun puoleeni ja puhukaa Minulle niin kuin lapsi puhuu isälleen, niin kuin joku puhuu 

luottamuksellisesti ystävälleen." 

32 Olen Jumalallinen Mestari, joka on tullut aika ajoin antamaan teille opetuksensa. Kun tyhjennätte 

hyvin katkeran maljan, se ei johdu siitä, että rankaisen teitä, vaan siitä, että teidän on puhdistettava itsenne 

saavuttaaksenne Minut. 

33 Odotan teitä. Mutta jotta ette kompastuisi palatessanne tälle tielle, minun on autettava teitä, ja teen 

sen lähettämällä teille valoni, joka on ilmestystä, inspiraatiota ja rohkaisua. 

34 Olet nyt siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen; tie on tasoitettu. Ota ristisi ja seuraa minua. En 

sano teille, ettei tällä tiellä ole koettelemuksia; mutta aina kun ylitätte vaikean tieosuuden tai tyhjennätte 

kärsimyksen maljan, kuulette äänen, joka rohkaisee ja neuvoo teitä, rakkauteni on kanssanne, auttaa teitä 

ja nostaa teitä ylös, ja tunnette parantavan balsamini lempeän hellyyden. 

35 Huomenna, kun tämä ääni ei enää kuulu äänenkantajieni huulilta, säilytätte sen merkityksen 

muistissanne, ja se rohkaisee ja opastaa teitä edelleen. Rukoilette niin kuin olen opettanut teille, ja saatte 

inspiraationi hengestä henkeen. Missä ikinä tulettekin yhteen tutkimaan Sanaani, muodostatte ajatustenne 

yhdistymisen kautta temppelin, joka on täynnä valoa ja harmoniaa. 

Tämän myötä ymmärrätte, että nämä kokoontumispaikat, joihin olette kokoontuneet kuulemaan 

Sanaani, eivät ole Herran temppeli, vaikka kerron teille tämänkin, että jos haluatte edelleen omistaa ne 

kokouksillenne, voitte tehdä niin. 

Täällä, missä olette kaikki yhdistyneet, annatte toisillenne voimaa, valoa, uskoa, rohkeutta ja lämpöä, 

ja kun olette oppineet oppituntini, tulette yhteen rukoilemaan ja ajattelemaan kotianne, joka on toinen 

sopiva paikka olla yhteydessä Mestariinne. 

Jos pellot ja niityt kutsuvat teitä poistumaan kaupungin melusta, löydätte sieltä myös sopivan paikan 

hartaudellenne ja tunnette läsnäoloni sisällänne. Pysykää kuitenkin hengellisesti yhtenäisinä ja eläkää aina 

sopusoinnussa lakini kanssa. 

36 Vähitellen totutte veljeyteenne ja liittoonne, ja se hengellinen perhe, jonka haluan teidän 

muodostavan, vahvistuu keskuudessanne. 

37 Totisesti sanon teille, että kun olette saavuttaneet tämän hyvän sopusoinnun keskenänne, näytätte 

hyvää esimerkkiä ihmiskunnalle. Muistakaa, että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani, kaikki 

kehittyy niin kuin minä sallin, kaikki on minun määräämää. 

38 Pukeutukaa iloisuuteen ja uskoon, ja kun huomaatte, että matkallanne koette kiusauksia, rukoilkaa 

älkääkä ahdistuko, sillä rukouksessa löydätte tarvittavat aseet taisteluun ja voittamiseen. 

39 Kulkekaa polkua askel askeleelta, kiirehtimättä, sillä muutoin on vaarana, että kompastutte tai 

putoatte kuiluun. Opettele todella polku, jotta voit myöhemmin opettaa sen lähimmäisillesi. 

40 Teidän ei pidä tyytyä ensimmäisiin tekoihinne ja ajatella, että olette hankkineet riittävästi ansioita 

sielunne täydellistämiseksi. Mutta jotta voitte oppia päivittäin uusia oppitunteja ja löytää suurempia 

paljastuksia, omistakaa aina jonkin verran aikaa Työni tutkimiselle. 

41 Utelias oppilas kuulee aina vastauksen kysymyksiinsä ja kuulee aina isälliset neuvoni 

koettelemuksen hetkillä. 

42 Edistynyt oppilas on rakkauden lähde lähimmäisilleen, hän tuntee todella, että Isä on antanut 

hänelle perinnön, ja hän tunnistaa, että on aika lähteä toteuttamaan suurta hengellistä tehtäväänsä ihmisten 

keskuudessa. 

43 Jokaiselle "työntekijälle" on määrätty tietty määrä sieluja, joille hänen on annettava valoa, 

lohdutusta ja rauhaa. Tämä paljous ei koskaan hukuta teitä, koska kohtaatte sen vähitellen, koko elämänne 

aikana. 

44 Nykyään opetukseni koostuu isällisistä neuvoista ja ehdotuksista. Se on yksinkertaista, mutta jos 

syvennytte siihen hengellisesti, huomaatte sen saarnan juhlallisuuden, jonka saarnasin suurille 

kansanjoukoille toisen aikakauden aikana vuorella. 
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45 Henkisestä pilvestä lähetän teille henkeni säteen, joka virtaa alas olemukseenne ja antaa teidän 

kuulla sanani. 

46 Olen tuonut teille ylevän opetuksen, samanlaisen, jonka paljastin teille silloin - opetuksen, joka on 

kaiken maailman tiedon yläpuolella, ainoan valon, joka voi johdattaa teidät todelliseen elämään. 

47 Opetukseni opettaa ihmisiä elämään korkeaa, jaloa ja puhdasta elämää maan päällä. Se myös 

valmistaa sielua niin, että kun se pääsee kotiinsa tuonpuoleiseen, se voi luoda työn, joka tuo sen lähemmäs 

täydellisyyttä. 

48 Hanki jo nyt ansioita tulevaa elämääsi varten. 

49 Jotkut kärsivät, koska he näkevät ihmiskunnan suuret kärsimykset ja tuntevat olevansa 

kykenemättömiä lievittämään pienimpien kärsimyksiä. Tulkaa Mestarin luo, niin opetan teille, miten 

lohduttaa, miten antaa rauha ja miten parantaa. 

50 Kun kylvätte polullenne hyväntekeväisyyttä, teistä tuntuu, että työnne on hyvin vähäpätöinen 

verrattuna ihmiskunnan kaikkiin kärsimyksiin ja tragedioihin. Silti kerron teille, että näennäisen 

merkityksettömältä vaikuttava työnne vähentää ihmiskuntaa painavaa tuskaa ja samalla se vähentää sodan 

voimia. 

51 Työskentelet hiljaisuudessa ihmisten keskuudessa. Mutta tulee hetki, jolloin tämä hiljaisuus lakkaa 

ja ilosanoma kaikuu kaikkialla maailmassa. 

52 Spiritismin apostolit eivät pysy yksin. Maailmassa tapahtuu tapahtumia, jotka ovat suotuisia tämän 

opetuksen toteutumiselle. 

53 Kaikki valmistetaan täydellisesti. Olen ilmoittanut teille suunnitelmani. On vain välttämätöntä, että 

tutkitte Sanaani perusteellisesti, jotta ette ole ristiriidassa sen kanssa, mitä olen ennakoinut. 

54 Elämän koettelemukset ja sanani valmistavat sinua. Jotkut ovat pysähtyneet, kun koettelemus 

yllätti heidät, koska he eivät soveltaneet opetustani ollakseen voitokkaita. Toiset kuitenkin elävät 

koettelemusten läpi rauhassa, koska he eivät koskaan unohda, mitä ovat kuulleet Mestarilta. Älkää 

unohtako, että koettelemukset antavat sielulle voimaa ja sitkeyttä ja että huomenna tapaatte polullanne 

monia lyödyjä, jotka tarvitsevat valon sanaa ja niiden todistusta, jotka osasivat voittaa. 

55 Hengellistäkää itsenne, Mestari käskee teitä, sillä hengellistäminen auttaa teitä nousemaan 

vastoinkäymisten yläpuolelle ja helpottaa fyysisiä tarpeitanne. 

56 Oppikaa rukoilemaan, sillä rukouksella voitte tehdä paljon hyvää, aivan kuten voitte myös 

puolustautua petosta vastaan. Rukous on kilpi ja ase; jos teillä on vihollisia, puolustautukaa rukouksella. 

Mutta tietäkää, että tämä ase ei saa haavoittaa tai vahingoittaa ketään, koska sen ainoa tarkoitus on tuoda 

valoa pimeyteen. 

57 Teidän on toimittava puhtaalla tavalla, lisäämättä koskaan opetukseeni mitään epäpuhtaita 

palvontatapoja, joita maan päällä on olemassa. 

58 Tämä on minun opetussanani. Olette tulleet sydämet avoimina opetuksilleni, ja niinpä Minun oli 

vuodatettava itseni valona keskuuteenne. 

59 Olen antanut teille balsamini ja rauhani jokaisessa sanassani, rakkaat ihmiset. 

60 Sielusi on noussut ja on valmis kuulemaan ääneni. Näen sen muuttuneen todelliseksi pyhäköksi, 

jossa sallin Sanani äänen tunkeutua, joka on "Sanan" valo, jotta tuntemalla Isänne hengenvedon lähellänne 

teillä olisi tarvittava voima saavuttaa matkan päämäärä. 

61 Täysin tietoisena niistä ajoista, joita elätte, olette lähteneet seuraamaan minua, ja se johtuu siitä, 

että henkisielunne tietää, mitä se on tullut maan päälle tekemään. Näin voitte astua hengellisen opetuksen 

tielle vakaalla askeleella, ja näin voitte pian tarjota Minulle kunnioitusta, jota olen jo kauan odottanut 

ihmiskunnalta. 

62 Olen tarkoittanut, että ilmestymiseni aika olisi pitkä, jotta voisitte vahvistaa tietämystänne ja 

uskoanne ettekä jälkeenpäin sanoisi: "Mestarin läsnäolo keskuudessamme oli niin lyhyt, että meillä ei ollut 

riittävästi aikaa vakuuttua hänen totuudestaan. 

63 Opetukseni, joka on täynnä hengellisyyttä, itää tämän kansan sydämessä, jotta se voi 

tulevaisuudessa antaa totuuden ja elämän hedelmiä. Sanani leviää maan päälle, eikä jätä mitään paikkaa, 

jossa se ei puhdista, valaise ja tuomitse. 

64 Silloin kansat alkavat herätä Henkiseen elämään, todelliseen ja ikuiseen, ja ne poistavat eri 

kulttiensa ulkoisen ja materialistisen osan ja keskittyvät kääntymään laini olemuksen puoleen. 
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65 Ihmiskunta tajuaa henkisyyden antaman voiman ja kääntää katseensa pois kaikesta siitä, mikä on 

pitänyt sitä loitolla niin monien vuosisatojen ajan. 

66 Mitä hyötyä on siitä, että kristinuskon symboli eli risti on miljoonia kertoja maan päällä, jos 

ihmiset eivät ole hyväntahtoisia eivätkä rakasta toisiaan? 

67 Ulkoisella ei ole enää valtaa ihmisiin, ei ole enää kunnioitusta, ei uskottavuutta, ei katumusta siitä, 

että on satuttanut. Siksi kerron teille, että palvonnan symbolit ja muodot tulevat katoamaan, koska niiden 

aika on ohi, ja se tulee olemaan sisäinen palvonta, joka kantaa ihmisen valoon, nostaa hänet ylös ja 

johdattaa hänet luokseni. 

68 Kirjoitan tällä kertaa lakini ylös hänen puhtaimmassa olemuksessaan, hengessä, annan ääneni 

kuulua, pystytän temppelini, sillä se, mitä ei ole ihmisen sisällä, mitä ei ole hänen sielussaan, on kuin sitä 

ei olisi olemassa. 

Riippumatta siitä, rakennatteko valtavia aineellisia kirkkoja Minun kunniakseni, tarjoatteko Minulle 

juhlia ja seremonioita täynnä loistoa - tämä uhri ei saavuta Minua, koska se ei ole hengellinen. Sen sijaan 

salainen uhri - se, jota maailma ei näe ja jota tarjoatte Minulle hengestä henkeen - saavuttaa Minut 

vaatimattomuutensa, vilpittömyytensä ja totuudellisuutensa vuoksi, sanalla sanoen: koska se on peräisin 

hengestä. 

Palauttakaa mieleenne se vertaukseni, joka annettiin teille "toisella aikakaudella" ja joka tunnetaan 

nimellä "Vertaus fariseuksesta ja publikaanista", ja ymmärrätte, että ohjeeni on ollut sama kautta aikojen. 

69 En tuomitsisi teitä, jos antaisitte viimeisenkin ristin kadota itse maasta, jolla symbolisoitte 

kristillistä uskoanne, ja korvaisitte tuon symbolin korvaukseksi aidolla rakkaudella toisiamme kohtaan; 

sillä silloin uskostanne ja ulkoisesta Jumalanpalvonnastanne tulisi hengen palvontaa ja uskoa, mikä vastaa 

sitä, mitä odotan teiltä. Jos palvonnallanne ja symboleillanne olisi edes voima estää sotanne, estää teitä 

vajoamasta paheisiin ja pitää teidät rauhassa. Mutta katsokaa, kuinka te sanojenne mukaan ylenkatsotte 

kaiken sen, mikä on pyhää; katsokaa, kuinka poljette jalkoihinne sen, mitä piditte jumalallisena. 

70 Sanon teille vielä kerran: Teidän olisi parempi, jos teillä ei olisi yhtään kirkkoa, yhtään alttaria, 

yhtään symbolia tai kuvaa koko maan päällä, vaan jos osaisitte rukoilla hengessä ja rakastaa Isäänne ja 

uskoa Häneen tarvitsematta korvikkeita, ja jos rakastaisitte itseänne niin kuin olen opettanut teitä oppini 

kautta. Silloin pelastuisitte, kulkisitte veritahrojeni merkitsemää polkua - tahrojen, joilla sinetöin 

opetusteni totuuden. 

71 Vasta kun tämä ihmiskunta luopuu epäjumalanpalveluksestaan ja fanaattisuudestaan, se näkee 

"uuden mannan" laskeutuvan alas. Ei enää sitä, joka ravitsi kansaa erämaan yksinäisyydessä, vaan sitä, 

joka laskeutuu sielusi päälle koettelemusten päivinä. Tämä on todellinen taivaan leipä - se, jonka ihmiset 

saavat hengestä henkeen. 

72 Ensimmäisen aikakauden manna oli vain symboli siitä, millaista hengellinen vuoropuheluni 

ihmisten kanssa olisi viimeisinä aikoina, jolloin heidän sielunsa saisi hengellistä ravintoa suoraan 

Jumaluudesta. 

73 Tällä kansalla on hyvin suuri vastuu ihmiskuntaa kohtaan. Sen on näytettävä esimerkkiä 

todellisesta hengellisyydestä, sen on osoitettava sisäisen uskonnonharjoittamisen tie, miellyttävä uhri, 

Jumalalle arvokas kunnianosoitus. Avatkaa sydämenne ja kuulkaa omantuntonne ääni siellä, jotta voitte 

arvioida käyttäytymistänne ja oppia, tulkitsetteko uskollisesti opetuksiani vai ymmärrättekö tekin väärin 

opetukseni merkityksen. 

74 Älkää vaatiko, että saavutatte henkistymisen huipun yhdessä päivässä. Mene kohti päämäärää 

harkitulla, rauhallisella ja lujalla askeleella, etkä koskaan kompastu, eikä sinulla ole mitään syytä katua tai 

pelätä tekojasi. Huolehdi siitä, että jokainen askel otetaan täydessä tietoisuudessa, niin näet pian työsi 

hedelmän. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 281 
1 Rakkaat opetuslapset: Vaikka uskontoja on monia, laki on yksi, ja minun opetukseni on yksi. 

2 Opetukseni on Hengen opetusta, joka opettaa ihmisiä kasvattamaan rakkautta. Mutta mitä 

ihmiskunta, joka kutsuu itseään kristityksi, on tehnyt opetuksestani? Se on tehnyt itsestään muodollisia 

olentoja, riittejä, huulihartauksia, ja niiden taakse se kätkee tekopyhyytensä. 

3 Sanon teille, että ainoa totuus on rakkaus ja että jos te, vaikka ylistätte ja ylistätte nimeäni sanoin ja 

lauluin, ette tee rakkauden tekoja, ette ole totuuden tiellä. 

4 Totuus on maailmankaikkeudessa ilmenevä jumalallinen rakkaus. Joka ei tunne totuutta, ei tunne 

Jumalaa. 

5 Millaisessa virheessä ihmiset ovatkaan, kun he uskovat Jumalaan liturgioiden ja seremonioiden 

avulla! 

6 Jumala ei ole eikä voi olla sellainen, minkä ihminen on luonut maan päälle. 

7 Jumalalla ei ole mitään rajaa, Hän on olemus ja kaikkivoipaisuus. Jotta voisimme tuntea ja tuntea 

hänet, on välttämätöntä tulla yhdeksi hänen kanssaan tekemällä hyvää, rakastamalla toisiamme ja olemalla 

oikeudenmukaisia. 

8 Kun puhun teille tällä tavalla, ette voi kuvitella, että tämän ajan ihmiset materialistisessa 

sivilisaatiossaan voivat ymmärtää ja hyväksyä rakkauden opetuksen. Mutta minä sanon teille, että minun 

opetukseni on siemen, jota maailma tarvitsee, että se on vesi, jota se kaipaa sammuttaakseen janonsa. 

9 Tämä nälkä ja jano, joka ihmisillä on, johtuu heidän tarpeestaan saada elämäänsä rakkautta ja 

totuudellisuutta. Tämä hengellinen ja moraalinen kurjuus on seurausta heidän sodistaan, 

vieraantumisestaan ja kunnianhimoisista maallisista pyrkimyksistään. 

10 Lyhyen aikaa, kun ihmiset vihdoin väsyvät sotimiseen, tuhoutumiseen ja katkeroituvat niin 

suuresta kärsimyksestä, he yrittävät etsiä pelastavaa tietä, jonka näytän teille. Mutta vaikka he pyrkivätkin 

tulkitsemaan opetustani eri tavoin, he sortuvat kaikissa niissä jälleen taikauskoisiin riitteihin, hyödyttömiin 

kultteihin ja ulkoisiin muotoihin palvoa Minua. 

11 Vapauden huuto ei voinut nousta jokaisessa sielussa, koska sitä ympäröivä sumu on hyvin tiheä. 

Mutta valoni on voimakas ja murtaa pimeyden läpi tunkeutumalla ihmissydämen herkimpään osaan. 

12 Millainen tämä valo on? Se on uusi Sanani, oppini uusine ilmestyksineen, joka opettaa ihmisille 

oikean tavan palvoa Jumalaa. Samalla se näyttää heille, miten he löytävät kristallinkirkkaan veden, joka 

sammuttaa heidän sielunsa janon. 

13 Minä opetan kaikille oikean tavan palvoa Jumalaa ja myös oikean tavan elää jumalallisen lain 

mukaisesti, jonka täyttäminen on ainoa asia, jonka Herra antaa jokaiselle teistä. 

14 Lopuksi, te ihmiset, tunnistatte sanani sisällön tai merkityksen. Silloin huomaatte, että opetukseni 

ei ole vain jumalallinen ääni, joka puhuu ihmisille, vaan myös kaikkien henkien ilmaisu. 

15 Minun sanani on rohkaiseva ääni, on vapauden huuto, on pelastava ankkuri. 

16 Opetukseni on vapaa kaikesta ritualismista. Jos näin ei olisi, se menettäisi olemuksensa. 

17 Tänä aikana annan teille puhdasta ja täydellistä opetusta, minkä vuoksi sanon teille, että päivänne 

työn lopussa teille annetaan tunnustusta vain siitä, mitä olette tehneet elämässänne todellisen rakkauden 

avulla, sillä se todistaa, että olette tunnistaneet totuuden. 

18 Ihminen ei ole koskaan ollut ilman minun ilmestyksiäni, jotka ovat Hengen valoa, mutta hän on 

pelännyt tutkia niitä. Nyt kysyn teiltä: Mitä voitte tietää totuudesta ja iankaikkisesta, jos vältätte 

itsepintaisesti hengellistä? 

19 Ajatelkaa materialistista tulkintaa, jonka olette antaneet ensimmäistä ja toista "aikaa" koskeville 

ilmestyksilleni, vaikka niissä puhutaan vain Jumalallisesta ja hengellisestä. Katsokaa, miten sekoitatte 

aineellisen luonnon hengelliseen, miten kunnioituksen puutteella muutatte syvällisen pinnalliseksi ja 

korkean matalaksi. Mutta miksi olet tehnyt tämän? Koska halussanne tehdä jotakin Jumalan työssä etsitte 

tapaa sovittaa opetukseni maalliseen elämäänne, inhimillisiin mukavuuksiinne, jotka ovat teille kaikkein 

rakkaimpia. 

20 Miettikää, oppilaat, kaikkea sitä, mitä olen teille sanonut, niin että kun sanotte olevanne 

spiritistejä, se johtuu siitä, että todella elätte sen mukaan, mitä huulenne saarnaavat. 
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21 Kuinka helppoa onkaan sanoa: "Olen spiritisti", mutta kuinka vaikeaa onkaan olla spiritisti 

todellisuudessa. 

22 Kuinka paljon onkaan niitä, jotka kuulevat sanani, joista on tullut suuria sen tulkitsijoita, mutta 

jotka eivät silti ole parhaita teko-oppilaita opetuksessani, he eivät täytä sitä jumalallista käskyä, joka sanoo 

teille: "Rakastakaa toisianne." 

23 Toisaalta katsokaa, miten helposti se muuttuu, joka soveltaa edes yhtä atomia opetuksestani 

käytännössä. Haluatko esimerkin tästä? 

Oli eräs, joka kertoi Minulle koko elämänsä ajan rakastavansa Minua sanarukouksin - rukouksin, joita 

muut muotoilivat ja joita hän ei edes ymmärtänyt, koska ne koostuivat sanoista, joiden merkitystä hän ei 

tiennyt. Mutta pian hän ymmärsi oikean tavan rukoilla, ja kun hän jätti vanhat tapansa syrjään, hän 

keskittyi sielunsa sisimpään, lähetti ajatuksensa Jumalan puoleen, ja ensimmäistä kertaa hän tunsi Hänen 

läsnäolonsa. 

Hän ei tiennyt, mitä sanoa isännälleen, hänen rintansa alkoi nyyhkyttää ja hänen silmänsä vuodattivat 

kyyneleitä. Vain yksi lause muodostui hänen mieleensä: "Isäni, mitä voin sanoa sinulle, kun en tiedä, 

miten puhua sinulle. Mutta nuo kyyneleet, nuo nyyhkytykset, tuo sisäinen ilo ja jopa hänen 

hämmennyksensä puhuivat Isälle sellaista kaunista kieltä, jota ette koskaan löydä ihmiskielistänne ettekä 

kirjoistanne. 

24 Sen ihmisen änkytys, joka alkaa rukoilla hengellisesti Herransa kanssa, muistuttaa vauvojen 

ensimmäisiä sanoja, jotka ovat ilo ja riemu heidän vanhemmilleen, koska he kuulevat elämänsä alkavan 

olennon ensimmäiset puheet. 

25 Koska ihmiset eivät ole kyenneet antamaan oikeaa ja oikeaa tulkintaa heille varhaisimmista ajoista 

lähtien annetuista ilmoituksista, tulen tänään hengessä antamaan heille selkeän selityksen ja oikean 

tulkinnan kaikesta siitä, mitä olen opettanut heille. 

26 Tänä päivänä ja aikakautena tunnistatte henkisielun ja ruumiin kyvyt sekoittamatta niitä 

keskenään. 

27 Henki, mieli ja tunteet löytävät todellisen sopusoinnun, kun opetukseni herättää viimein tämän 

nukkuvan ihmiskunnan uuden päivän valona. 

28 Pyydätte Minua auttamaan teitä saavuttamaan yhteyden ja rauhan sydämissänne tänä päivänä, jotta 

voitte todistaa itsenne Minun edessäni olentona, joka on tietoinen prosessista, jota se todistaa, kun se 

kuulee ohjeeni äänenkantajan mielen kautta. Ja minä otan vastaan teidän sielunne. Kaiken sen, mitä 

tarjoatte Minulle rukouksissanne ja teoissanne, puhtaasti ja yksinkertaisesti, otan vastaan lasten 

oikeudenmukaisena kunnianosoituksena taivaalliselle Isälleen. 

29 Kiireellisin pyyntö, jonka esitätte Minulle, on, että maan päällä vallitsisi rauha - että entisaikojen 

patriarkaalinen elämä palaisi ihmisten pariin. Mutta sanon teille, että tämä rauha ei palaa ennen kuin te, 

uudet opetuslapseni, olette luoneet perustan uudelle maailmalle, jota varten valmistelen teitä. 

30 Kun kerran näette jokaisessa lähimmäisessänne veljen, kun annatte erojen teidän ja muiden välillä 

kadota ja rakastatte Minua heissä, näette uuden ajan koittavan, ja elämästä tulee iloista ja helppoa 

ihmisille, ja Minut tunnustetaan Isäksi. 

31 Tämänkertainen Sanani on sama kuin se, jonka annoin teille Jeesuksessa. Se on sama 

kristallinkirkas tulva, joka valtasi sielusi, kun seurasit minua Palestiinan maiden halki. Sen merkitys on 

sinulle tuttu, et koskaan pysty sekoittamaan sen "makua", koska se on painanut jumalallisen sinettinsä 

sieluusi. 

Mutta tänään, kun olen tullut alas tekemään itseni tunnetuksi näiden miesten ja naisten kautta, ja kun 

kuulette sanan, joka tulee heidän huuliltaan, tunnustatte, että se tulee minulta, ja kysytte minulta, miksi en 

ole valinnut toista muotoa päästääkseni sanomani tällä kertaa ihmiskunnan perille. 

32 Te sanotte minulle, ettei joukossanne ole erityisen hyveellisiä miehiä, jotka kykenisivät 

palvelemaan minua. Ei ole Moosesta eikä ensimmäisen aikakauden profeettoja, ei Pietaria eikä 

Johannesta. Mutta totisesti sanon teille, että kaikkina aikoina olen lähettänyt julki hyveellisiä sieluja, ja 

heidän joukossaan niitä, jotka ovat palvelleet Minua nöyrästi. Rakastakaa heitä ja lohduttakaa heitä, sillä 

heidän taakkansa on hyvin suuri. 

Olen vartioinut heidän mieltään ja sydäntään kuin puhdasta lähdettä, ja usein kipu on ollut paras keino 

puhdistaa ne. Heidän elämänsä on samanlaista kuin muiden aikojen lähettiläideni elämä. Siunaan sinua. 
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Autuaita ovat ne, jotka ovat seuranneet minua tällä tavoin ja jotka ovat tunteneet heille antamani tehtävän 

täyden merkityksen! 

33 Kutsun teidät valtakuntaani. Kutsun kaikkia maan kansoja ilman minkäänlaista ennakkoluuloa, 

mutta tiedän, etteivät kaikki kuuntele minua. Ihmiskunta on sammuttanut lamppunsa ja kulkee 

pimeydessä. Mutta siellä, missä erehdys tuntuu, yksi Minun valaistumiseni ilmestyy levittämään valoa 

ympäristöönsä - henkinen vartija, joka valvoo ja odottaa merkkiä, joka antaa hälytyssignaalin, joka 

herättää ja ravistelee. 

Antakaa noiden sanansaattajien rakkauden olla hedelmää tuottava siemen sydämissänne. Älkää hylätkö 

heitä, kun he näyttäytyvät teille ulkoisessa köyhyydessään. Kuunnelkaa heitä, sillä he tulevat minun 

nimessäni välittämään teille kyvyn, jota te ette tällä hetkellä tunne. He opettavat teille täydellisen 

rukouksen, he vapauttavat teidät materialismin kahleista, joihin olette sidottuja, he auttavat teitä 

saavuttamaan hengellisen vapauden, joka kohottaa teidät Minun luokseni. 

34 Te, jotka kuulette minua, odotatte innokkaasti kaikkien sanojeni täyttymistä. Haluatte nähdä tämän 

maailman muuttuvan Minun opetuslapsikseni. Pyydätte Minua olemaan niiden joukossa, jotka lähetin 

vaikeisiin tehtäviin muihin maihin. Mutta totisesti sanon teille, että teidän on valmistauduttava etukäteen, 

sillä taistelu, joka teitä odottaa, tulee olemaan hyvin suuri. 

Kaikki sanansaattajat, joista puhun teille, eivät kuitenkaan ole keskuudessanne, kaikki eivät ole 

kuulleet Sanaani äänenkantajien kautta. Monet heistä puhuvat intuition kautta, koska olen valmistanut 

heidän sielunsa, ja olen jakanut heidät viisaasti, jotta valoni yltäisi kaikkialle. 

35 Kuinka voitte uskoa, että kun olen tullut alas teidän luoksenne, voisin laiminlyödä muita kansoja, 

vaikka te kaikki olette lapsiani? Haluatteko uskoa, että joku on kaukana tai Minun ulkopuolellani, vaikka 

Henkeni on kaiken kattava ja ympäröi ja ymmärtää kaikki luodut asiat? Kaikki elää ja ruokkii Minusta. 

Siksi Universaalinen säteeni on laskeutunut koko maan päälle, ja sielut ovat saaneet vaikutukseni tässä ja 

muissa maailmoissa, koska olen tullut pelastamaan kaikki luodut. 

36 En halua, että tuhlaatte tätä aikaa, enkä halua, että kuljette maailman halki jättämättä jälkeäkään 

askeleistanne. Haluan, että olette todellisia hoivaajia teille uskomalleni siemenelle, ja kun lähdette tästä 

maailmasta, jatkatte työtänne, kunnes olette saaneet siemenenne kukoistamaan lähimmäistenne sieluissa. 

37 En halua sitoa teitä ohjeisiini. Rohkaisen teitä vain rakkaudella, koska en hyväksy mitään muuta 

käskyjen täyttämistä kuin sen, mikä syntyy sielustanne, joka on valmisteltu minun ohjeideni mukaisesti. 

Olkaa vapaita lakieni puitteissa, mutta tehkää tottelevaisuudesta tapa. Täyttäkää ne kaksi lakia, jotka 

ohjaavat ihmistä ja jotka ovat pohjimmiltaan yhtä, koska molemmat tulevat minusta. 

38 Rukoilkaa kaikkien ihmisten puolesta, toivokaa kaikkien sopusointua ja ymmärrystä Minulle, ja 

että rukouksenne kohoaisi kuin laulu, kuin kiihkeä virsi, valaisten sieluja ja osoittaen heille tien, jota pitkin 

he pääsevät kohtalonsa päämäärään. 

39 Rakkaat ihmiset, tulette näihin paikkoihin Sanani voiman vetämänä. Teidän ei tarvitse tulla näihin 

kokoontumispaikkoihin etsiäksenne läsnäoloani niissä ja voidaksenne tuoda huolenne Minun eteeni. Sillä 

te tiedätte, että olen kaikkialla läsnä, että olen kaikkialla, että kuulen teidät kaikkialla. 

40 Se on sanani, jonka vuoksi tulette, se on jumalallinen olemus, joka toimii ravintona sielullenne, 

jota etsitte. 

41 Te kaikki tiedätte, että olen ilmoittanut teille ajan, jolloin lakkaan puhumasta teille tässä muodossa, 

ja siksi te kiirehditte tulemaan joka kerta, kun Sanani kuuluu äänen kantajan kautta. Sillä te itse haluatte 

säilyttää viimeisetkin ilmestykset, jotka annan teille sielussanne. 

42 Sisäinen tieto siitä hengellisestä tehtävästä, jota olette tulleet täyttämään, on vähitellen heräämässä 

sisällänne, ja vastuunne alkaa työllistää teitä, koska olette ymmärtäneet, kuinka vaikeaa ja raskasta on 

saarnata lakiani teoilla, sanoilla ja ajatuksilla. 

43 Pian olet ilman sanaani. Mutta jotta ette epäröisi, teidän on otettava mallia toisen aikakauden 

opetuslapsistani, jotka yhdistyivät sen jälkeen, kun Mestari oli lähtenyt heidän luotaan. He antoivat liiton 

kautta toisilleen voimaa, rohkaisua, voimaa ja uskoa. 

44 Harmoniastanne riippuu, tunnetteko läsnäoloni kokouksissanne ja ettette missaa ilmentymäni 

ajankohtaa. 
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45 Tähän asti olette vahvistaneet itseänne kuuntelemalla, huomenna vahvistatte itseänne vielä 

enemmän opiskelemalla. Kun nimittäin tunkeudutte opetusteni ytimeen, hämmästytte, kun löydätte 

jokaisen opetukseni merkityksen. 

46 Siunaan jo nyt niitä, jotka yhdistyvät ja valmistautuvat tähän aikaan ymmärtääkseen opetuksen, 

jonka tuon teille. Sillä tässä tutkimuksessa opetuslapset löytävät Sanani todellisen tulkinnan. Ja sanon 

teille, että aivan kuten sanani säteilee valoa, myös teidän tulkintanne valaisee lähimmäisenne tietä. 

47 Tämän opetuksen hyvät tulkitsijat osaavat herättää ne lähimmäisensä, jotka ovat nukkuneet 

riittiensä rutiinissa, ja he tavoittavat heidät ja pelastavat heidät siitä, etteivät he joutuisi haaksirikkoon 

harkinnan puutteesta johtuvassa sekasorrossa. 

Myöhemmin tämä kansa levittäytyy ympäri maailmaa ja todistaa kuulemastaan ja samalla selittää 

selkein sanoin lakini ja oppini - ei ainoastaan sen, mitä olen kertonut teille nyt, vaan kaiken sen, mitä olen 

ilmoittanut teille niiden aikakausien aikana, joita olette eläneet. 

48 Älä pelkää, että lähimmäisesi nauravat sinulle tai hylkäävät sinut. 

49 Vakuutan teille, että kun tämä spiritistien rotu ilmestyy ihmiskunnan keskuuteen, olen jo antanut 

sille monia ja hyvin suuria hengellisiä ilmentymiä. Nämä ilmenemismuodot saavat monet niistä, jotka 

odottavat minua hengellisesti, epäilemään, että olen jo tullut ja puhunut. Ettekö usko, että kun he näkevät 

teidän tulevan ja kuulevat sananne, he tunnistavat teidät minun sanansaattajikseni? 

50 Totisesti sanon teille, jopa teologit selittävät itselleen syyn niin moniin tapahtumiin. 

51 Minun kansani levittäytyy maan päälle kuin suuri armeija. Henkeni tulee kansan päälle ja 

rohkaisee heitä heidän taistelussaan, niin että viimeisetkin sanani, jotka olen antanut teille tänä aikana ja 

menneinä aikoina, toteutuvat. 

52 Miksi itkette, kun ajattelette niitä päiviä, jolloin ette enää kuule Sanaani? Olkaa rauhassa, te 

kansanjoukot, sillä minä en jätä teitä yksin. 

53 Muistatteko, miten jätin Marian apostolien syliin lähdettyäni toiselle aikakaudelle? 

54 Rakastava neuvonantaja, äiti, kärsivien lohduttaja, pysyi jonkin aikaa näiden opetuslasten 

keskuudessa. 

55 Kun kipu, jonka he olivat kärsineet Golgatalla, kun he näkivät itsensä ilman Mestariaan, ilman 

Hänen Sanaansa, oli poistunut heidän sydämistään, he ymmärsivät tehtävän, joka heidän oli täytettävä, ja 

he alkoivat levittää ilosanomaa maan päällä. Herra nosti Marian ylös maan päältä, sillä hän oli jo jättänyt 

rakastavan lempeytensä perinnöksi ihmiskunnalle. 

56 Te, jotka olette uusia opetuslapsia jumalallisen tuolin edessä, luulette, että kun teiltä on kerran 

"riistetty" Minun ilmestykseni äänenkantajan suun kautta, Minä jätän teidät rauhaan. Mutta sanon teille: 

Maria ei ole kuollut, henkinen Äitinne on valmis seisomaan rinnallanne koettelemuksissa, päivinä, jolloin 

luulette, että teidät on hylätty, ja tunnette Minun olevan poissa, vaikka olen lähempänä teitä kuin koskaan. 

Hänen äidillinen rakkautensa auttaa teitä tuntemaan olonne vahvaksi ja ymmärtämään niiden opetusten 

todellisen merkityksen, jotka olen esittänyt teille sanoin ja teoin. 

57 Teistä tulee lakini sotilaita ja henkistymisen kylväjiä. Mutta jo tänään julistan teille, että 

spiritualismilla ei ole tukikohtaa maan päällä eikä edustajansa ihmisessä. Sen valta ei ole tästä maailmasta, 

ja ainoa oppaasi on omatuntosi Kristuksessa. 

58 Intuitiivinen silmäsi osaa löytää uudet "työntekijät" väkijoukosta. Mutta teidän kätenne eivät saa 

olla ne, jotka "voitelevat" tai pyhittävät. Sillä ainoa, joka voi antaa sielulle lahjoja, toimeksiantoja tai 

tehtäviä, olen Minä - ainoa, joka kirjoittaa ylös jokaisen olennon kohtalon. 

59 Kerron teille kaiken tämän estääkseni teitä lankeamasta erehdykseen tai toimiin ja riitteihin, jotka 

eivät sisällä totuutta. 

60 Teistä tulee vain minun kylväjiäni, profeettojani, sanansaattajiani. Mutta salainen aarrearkku on 

edelleen Herrasi käsissä. 

61 Tahtoni on, että teidän keskuudessanne vallitsee täydellinen harmonia ja veljeys, jotta herroja, 

hallitsijoita tai tyranneja ei syntyisi kansassa, jossa kaiken pitäisi olla järjestystä, rakkautta ja 

henkistymistä. 

62 Jos täytätte tehtävänne osoittamallani tavalla, esimerkkinne tunnustetaan, ja valtanne joutuu 

tekemään läpimurtoja spiritualismin hyväksi. 
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63 Ymmärtäkää, että opetukseni valon on oltava se, joka paljastaa epäjumalien kierouden, joka repii 

ylimielisen hallitsijan ja mielivaltaisen herran jalustaltaan, joka tuhoaa materialismin herruuden 

ohimenevän vallan. 

64 Ihmiset, joita valmistan tänään saarnaamaan hengellistä elämää huomenna, eivät ole rikkaita, heillä 

ei ole aarteita eikä aineellisia tavaroita. Sillä heidän on teoillaan todistettava maailmalle, että Jumalan 

totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden ei tarvitse turvautua teidän petollisen rikkautenne voimaan. 

65 Rakkaus, usko ja luja tahto ovat ne voimat, jotka tekevät tämän työn tunnetuksi ihmiskunnan 

keskuudessa. Ottakaa esimerkkiä Kristuksesta ja Hänen opetuslapsistaan, miettikää heidän elämäänsä ja 

heidän antamiaan opetuksia, ja tulette näkemään, että puhun teille totta. 

66 Käteni ei koskaan koskettanut kolikkoa. Kun eräässä tilaisuudessa yksi niistä tarkoituksella 

näytettiin Minulle, jotta Minua pyydettäisiin ilmaisemaan näkemykseni velvollisuuksistani keisarille, 

katsoin vain tuota kolikkoa, ja siihen koskematta vastasin Minulta kysyneelle: "Antakaa Jumalalle se, 

mikä kuuluu Jumalalle, ja keisarille se, mikä kuuluu keisarille." 

67 Tämä on yksi viimeisistä opetuksistani, mutta ei viimeinen. Jatkan puhumista teille vielä lyhyen 

aikaa, ja sitten en varmasti enää puhu ihmismielen kautta. 

68 Annan teille sitten harkinta-aikaa, jotta voitte pohtia asiaa lähtöni jälkeen. Tuona aikana intuitio 

alkaa vähitellen elpyä hengestä henkeen eri muodoissa. 

69 Kaiken sen, mitä ette ole ymmärtäneet nyt, ymmärrätte noina hengellisen pohdinnan päivinä, ja 

samalla yllätytte uusista ilmestyksistä ja profetioista. 

70 Toisen inspiraation vahvistaa toisen inspiraatio, eikä opetuslapsissa herää epäilyksiä. 

71 Roque Rojas ja Damiana Oviedo olivat ensimmäiset äänenkantajani henkiselle ilmentymälleni 

tuolloin. Mies sai ymmärrykseensä Elian säteen, neitsyt sai Mestarin valon. Tällä halusin osoittaa teille, 

että apostolina ollessani nainen istuu pöytääni yhtä lailla kuin mieskin. Hengen sielu on sama 

molemmissa. Miksi minun pitäisi tehdä ero näiden kahden välillä tällä Kolmannella Aikakaudella, koska 

se on aikakausi, jossa etsin henkisieluja? 

72 Roque Rojas ja Damiana Oviedo ovat edelläkävijöitäsi. He kuulivat jumalallisen äänen keskellä 

erämaata ja uskoivat kysymättä, oliko se totta. Toinen kuuli profeetan äänen, toinen tunsi Mestarin armon 

kosketuksen. 

73 Kuinka monta salaisuutta olenkaan paljastanut sinulle sen jälkeen! Ensimmäiset äänenkantajat 

kuolivat, ja uusia ilmestyi, ja niin on käynyt peräkkäin tähän päivään asti. Kaikki eivät ole olleet puhtaita 

aikeiltaan. Jotkut ovat olleet esimerkkinä uskon kiihkosta, totuuden rakkaudesta, itsensä kieltämisestä ja 

uhrautumisesta. Mutta jotkut ovat olleet turhia, rakastaneet imartelua ja palkitsemista. 

74 Opetin alusta alkaen kuulijoiden joukkoja tunnistamaan todellisen hedelmän, ja teille nykyisille 

sanon, että tuokaa totuuteni ravintona lähimmäisillenne, samalla kun poltatte jäljet totuuden tulessa. 

75 Minun on kerrottava teille, että ette koskaan osanneet huolehtia äänenkantajistanne, koska teiltä 

puuttui ymmärrystä ja myötätuntoa heitä kohtaan. Mutta koska ette osanneet piristää tai hoitaa noita 

sydämiä, niin vartioikaa edes tulevaisuudessa sitä, mitä heidän huuliltaan tuli, nimittäin minun sanaani: 

uutta mannaa. 

76 Kun spiritistit lisääntyvät maan päällä, monet luulevat heitä tavallisiksi ennustajiksi ja lähestyvät 

heitä kysyäkseen tulevaisuudesta. Tutkijat kysyvät heiltä henkien elämästä ja elämästä muissa 

maailmoissa tai planeetoilla. 

Ennustan tämän kaiken teille, jotta kun huomaatte joutuvanne typerien kysymysten hyökkäyksen 

kohteeksi, muistaisitte rukoilla, jotta Isänne voisi inspiroida teitä sanomaan, mitä teidän on sanottava - 

mitä Hänen tahtonsa on, että jaatte sen, mitä teidän on kerrottava toverienne typeryyden tai uteliaisuuden 

edessä. 

77 Käsken teitä olemaan muuttamatta yhtäkään ilmestystäni tai yrittämättä tutkia sellaista, jonka 

paljastamisen aika ei ole vielä koittanut. Teidän on aina pidettävä haarniskanne - ikään kuin olisitte lähde, 

joka on valmis ottamaan vastaan kristallinkirkasta vettä, joka sammuttaa lähimmäistenne valonjanon, eikä 

teidän kätenne saa olla se, joka nostaa salaisuuden verhon. Oliko maailmassa ketään, joka olisi ansainnut 

avata seitsemän sinetin kirjan? Ainoastaan Karitsa oli sen arvoinen, toisin sanoen vain hänellä oli voima 

tehdä se. Tietäkää, että on monia opetuksia, jotka paljastetaan ihmiselle täällä maan päällä, mutta on myös 

monia muita, jotka paljastetaan hänelle vasta, kun hän asuu Hengen korkeissa asunnoissa. 
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78 Löydätte Minut kaikkialta, läsnäoloni on kaikissa paikoissa matkan varrella. Muutan itseni sekä 

keitaaksi keskellä aavikkoa että majakaksi myrskyisässä yössä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 282 
1 Jumalallinen valo loistaa sinulle, siitä tulee sana, joka antaa sinulle uuden ohjeen. Autuas on se, 

joka valmistautuu niin kuin hänen sydämensä olisi pyhäkkö, sillä hän on päässyt todelliseen elämään, kun 

hän kuuli sanani. 

2 Tulkaa kaikki tuntemaan rakkauden ihmeeni. Olen tullut pelastamaan syntisiä syntisten huulilla. 

3 Tällä aikakaudella osoitan teille voiman, joka teillä on perintönä tai lahjana, jonka olen asettanut 

teihin. Se ei ole aineen vaan hengen voima. Sillä ihminen ei ole mahtava, suuri eikä viisas lihan kautta, 

vaan hengen kautta. 

Puhun hänelle, joka ohjaa askeleensa hyvän tielle ja tottelee taivaallisen Isänsä tahtoa - hänelle, joka 

tottelee elämää ohjaavia ja ohjaavia lakeja. Hänen on tunnettava, että häntä tukevat voimakkaat voimat, 

jotka johtavat hänet aina valon, rauhan ja totuuden tielle. 

4 Oppilas: Tämä yksinkertainen sana, jonka olen tuonut sinulle hengellisenä lahjana uuden 

aikakauden alkua varten, on yksinkertaisuudessaan ja ulkoisessa vaatimattomuudessaan toinen 

mestariteoksistani. Tällä ihmisen etsimisen muodolla, jonka tarkoituksena on tehdä Jumalallinen 

tunnetuksi hänen älyllään, on merkitys, merkitys ja merkitys, jonka te kaikki tulette huomaamaan. 

5 Katsokaa, kuinka jumalalliset ajatukseni tulevat ääneksi joidenkin ihmisten huulilla, jotka, vaikka 

ne ovatkin epäpuhtaita, tulevat puhtaiksi tämän palveluksen hetkellä antaakseen teille hengellisen elämän 

ravintoa. 

6 Mitä se päivä, jolloin sekä sielunne että ruumiinne puhdistuvat vastaanottamaan Minut, ei anna 

teille silloin? 

7 Uskosi on ollut pieni, rakkautesi ja valmistautumisesi heikkoja. Kuitenkin se hedelmä, jonka olette 

saaneet Sanastani, on repinyt teidät irti uneliaisuudestanne, se on opettanut teitä ymmärtämään, 

rakastamaan, tutkimaan ja tuntemaan sielun elämää, joka onnettomuuksissanne oli autio autiomaa ja joka 

nyt muistuttaa keidasta elämässänne, joka on täynnä kamppailuja ja jatkuvia koettelemuksia. 

8 Jos yritätte ymmärtää tämän opetuksen, kuulutte niihin, jotka tänä aikana ovat täysin oivaltaneet, 

että ihminen ilman Minua ei ole mitään. 

9 Katsokaa tätä maailmaa - se on ylpeä, uhmakas ja ylimielinen kaikista niistä ihmisen teoista, joilla 

se hämmästyttää tämän vuosisadan sukupolvia. Heidän enemmistönsä ei usko hengelliseen, eivätkä he 

rakasta sitä. Siksi he eivät rukoile eivätkä noudata lakiani. He ovat kuitenkin tyytyväisiä ja ylpeitä 

voidessaan näyttää maailmaa, joka on täynnä ihmeitä, jotka he ovat luoneet tieteen avulla. 

10 Mutta tämän ihmisten hämmästyttävän maailman, jonka he ovat rakentaneet vuosisatojen tieteen, 

taistelujen, sotien ja kyynelten aikana, he tulevat vielä tuhoamaan omilla käsillään ja aseillaan. Lähestyy jo 

aika, jolloin ihmiskunta tulee tietoiseksi kestämättömyydestä ja hauraudesta teoissaan, joista on puuttunut 

rakkaus, oikeudenmukaisuus ja aito pyrkimys täydellisyyteen. 

11 Pian opitte, että ilman Jumalaa ette ole mitään, että vain minulta voitte saada voiman, elämän ja 

älykkyyden, jotta voitte luoda sopusointuisen olemassaolon ihmisen henkisen ja inhimillisen osan välille. 

12 Tulen uuden sanani kanssa tuomaan maailman elämään, sillä vuosisatojen ja aikakausien ajan 

ihmiskunta on nähnyt vain kuoleman hallitsevan. Mikä on ollut syy siihen, että kuolema on hallinnut 

olemassaoloasi? Rakkauden puute. 

13 Totisesti sanon teille, että rakkaus on se muuttumaton voima, joka liikuttaa maailmankaikkeutta. 

Rakkaus on elämän alkuperä ja tarkoitus. 

14 Olen nyt käynnistämässä hengellistä ylösnousemuksen aikaa kaikille - aikaa, jolloin tuon kukkaan 

sen rakkauden siunatun siemenen, jonka vuodatin maailmaan ristin korkeudelta, ilmoittaen teille, että jos 

ihmiset rakastaisivat toisiaan niin kuin opetin teille, "kuolema" häviää maailmasta, ja sen tilalle elämä 

hallitsisi ihmisiä ja näkyisi kaikissa heidän teoissaan. 

15 Tänään, päivästä toiseen, syötte katkeria hedelmiä tieteen puusta, jota ihmiset ovat hoitaneet niin 

puutteellisesti, koska ette ole pyrkineet kehittämään kaikkia lahjojanne sopusointuisesti. Kuinka siis 

voisitte ohjata löytöjänne ja työnne hyvään suuntaan, kun olette kouluttaneet vain älyä mutta laiminlyöneet 

sielun ja sydämen? 
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16 Joukossanne on ihmisiä, jotka ovat kuin villieläimiä, jotka päästävät intohimonsa täysin 

valloilleen, jotka tuntevat vihaa naapureitaan kohtaan, jotka ovat verenhimoisia ja pyrkivät tekemään 

veljeskansoista orjia. 

17 Jos joku uskoo, että oppini voisi aiheuttaa ihmisen moraalisen romahduksen - totisesti, sanon 

teille, hän on suuressa erehdyksessä; ja todistaakseni tämän tämän ajan epäilijöille, materialisteille ja 

ylimielisille annan heidän niittää ja syödä tieteen hedelmää, kunnes he ovat saaneet tarpeekseen, kunnes 

heidän sielustaan purkautuu tunnustus, joka sanoo Minulle: "Isä, anna meille anteeksi, ainoastaan Sinun 

Voimasi pystyy pysäyttämään ne voimat, jotka olemme vapauttaneet järjettömyydessämme." Tämä on 

ainoa tapa, jolla voimme pysäyttää ne voimat, jotka olemme vapauttaneet." 

18 Silloin tulen heidän avukseen ja annan heille rauhan, sillä heidän ylpeytensä on jo antanut heille 

paljon juotavaa kärsimyksen maljasta. Tuon heidät mielenrauhaan ja itsetutkiskeluun, niin että he - silloin 

jo uudessa elämässä - löytävät hengellisen arvon ja osaavat soveltaa sitä töissään. Annan heidän 

ymmärtää, että elämä on kuin lyyra, jonka jouset edustavat rakkautta, henkisyyttä ja tiedettä, mutta koska 

ne eivät olleet sopusoinnussa keskenään, ne eivät pystyneet tuottamaan rakkauden suloista ääntä, joka on 

henkisyyden ylevä ääni. 

19 Tuomion aika on tullut, jolloin kysyn joiltakin: "Miksi olette kieltäneet Minut?" Ja toiset: "Miksi 

olette vainonneet minua?" Onko hänellä oikeus kieltää valtakuntani olemassaolo, joka ei ole pystynyt 

tunkeutumaan siihen itse? Se, että ette tunnista totuuttani, se, että ette tiedä, miten löytää se, ei tarkoita, 

ettei sitä olisi olemassa. Jos uskotte, että vain se, mitä voitte käsittää, on olemassa, sanon teille, että 

tietämättömyytenne on suurta ja ylimielisyytenne hyvin suurta. 

20 Totisesti minä sanon teille: se, joka kieltää Jumalan ja Hänen valtakuntansa, on kieltänyt itsensä. 

Jos hän haluaa ammentaa voimaa itsestään, koska hän pitää itseään itsenäisenä, ja hänellä on ylpeä tunne, 

että hän voi olla suuri jopa ilman Jumalaa, hänen askeleensa maailmassa jäävät hyvin lyhyiksi. Hän joutuu 

pian harhaan, ja hänen kärsimyksensä ovat hyvin tuskallisia. 

21 Missä ovat todelliset oppineet? 

22 Tieto on läsnäoloni tuntemista. Tieto on sitä, että valoni ohjaa meitä ja että teemme tahtoani. Tieto 

on lain ymmärtämistä. Tieto on rakkautta. 

23 Se, joka haluaa olla lähimmäiselleen hyödyksi rakkaudesta, omistautuu hyvyydelle millä tahansa 

niistä monista tavoista, joita elämä tarjoaa. Hän tietää, että hän on ihminen, joka on valmis siihen, että 

jumalallinen tahto käyttää häntä hyvin korkeisiin tarkoituksiin. Oi oppilaat, haluan teidän saavan tietoa, 

jotta voitte vapauttaa virheistään ne, jotka ovat eksyneet ylöspäin suuntautuvan kehityksen tieltä. 

24 Todellinen rakkaus - se, joka ylittää sydämen inhimilliset tunteet - on viisauden hedelmä. 

Katsokaa, kuinka kylvän viisautta mielikuvitukseenne sanassani, ja sen jälkeen odotan rakkautenne 

hedelmää. 

25 On monia tapoja tehdä hyvää, monia tapoja lohduttaa ja palvella. Kaikki ovat ilmauksia 

rakkaudesta, joka on yksi - rakkaudesta, joka on hengen viisautta. 

26 Jotkut saattavat kulkea tieteen tietä, jotkut hengen tietä, jotkut tunteiden tietä, mutta kaikkien 

kokonaisuus johtaa hengelliseen harmoniaan. 

27 Opettele erottamaan olemassa olevat erilaiset polut ja kunnioittamaan erilaisia tehtäviä, joita 

kanssaihmisesi suorittavat. Tätä varten sinulla on oltava avoin mieli, oikea arvostelukyky, rauhallinen 

mieli ja syvällinen katse. Jos teillä ei ole näitä ominaisuuksia, raivostutte ilman perusteltua syytä, kun 

huomaatte, että uskonnollisia yhteisöjä on enemmän kuin luuliitte ja että riittejä ja kultteja on enemmän 

kuin tiesitte. 

28 Jos ette valmistaudu, tunnette olonne hämmentyneeksi ja vaikuttuneeksi sinä päivänä, jolloin 

löydätte itsenne lähestyvän taistelun keskeltä. 

29 Ne, jotka kuulevat Minua olematta kiinnostuneita ymmärtämisestä, eivät pysty kuulumaan niihin, 

jotka ymmärtävät ja selittävät tätä opetusta. Toiset kuitenkin yrittävät tunnistaa Sanani merkityksen, he 

tuntevat sen, rakastavat sitä, kantavat sitä sielussaan, sydämessään ja aivoissaan. Nämä tunkeutuvat 

päivittäin enemmän opetukseni tietämykseen. 

30 Kun tämä halu tietää enemmän, rakastaa täydellisellä tavalla, nousee esiin näiden opetuslasten 

keskuudessa, näette heidän kasvoillaan heijastuvan hyvyyden ja rakkauden kauneuden, hengellisyyden 

majesteettisuuden. 
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31 Kukaan ei kuitenkaan pystynyt tälläkään hetkellä näyttämään kasvojaan totuuden peilinä, joka 

heijastaisi henkisielun, tuon korkeamman olennon, joka asuu jokaisessa ihmisessä, hyveitä. 

Mutta mitä minun on kerrottava teille siitä henkisestä maailmasta, joka elää ja kutoutuu teidän 

ulkopuolellanne ja joka voi myös näyttäytyä teostenne, sanojenne ja ajatustenne kautta? Näille olennoille 

jokainen ihminen on keino tehdä itsensä tunnetuksi, jokainen ruumiillistunut sielu on yhdistymisen side, ja 

jokainen aivo on keino saada yhteys ihmisten maailmaan. 

32 Jos ihmisten ajatukset suuntautuvat hyvään, korkeat, valovoimaiset olennot, jotka ovat 

omistautuneet korkeille tavoitteille, käyttävät niitä hyväkseen. Mutta jos ihmisten ajatukset hylkäävät 

kaiken hyvän vaikutuksen ja he sallivat alhaisten sielujen käyttää tunteitaan ja kykyjään, ne saavat aikaan 

vain alhaisempia intohimoja. 

33 Kerron teille, että ei ole yhtään ihmismieltä, joka ei elä Henkimaailman vaikutuksen alaisena. 

34 Monet kieltävät tämän, mutta kukaan ei pysty todistamaan, että ihmisen mieli ei voi vastaanottaa 

henkiolentojen ja omien kanssaihmistensä ajatuksia ja värähtelyjä, vaan myös minun ajatuksiani. 

35 Tämä on ilmestys koko ihmiskunnalle - ilmestys, joka levittäessään löytää avoimia sydämiä, jotka 

ottavat sen vastaan suurella ilolla; yhtä lailla se kohtaa myös itsepäisiä vastustajia ja taistelijoita. 

36 Mutta mitä he pystyvät tekemään estääkseen hengellisen valtakunnan valon loistamisen ihmisten 

elämässä? Mitä keinoja epäuskoiset voivat käyttää tuon värähtelyn poistamiseksi? Kuka on se, joka uskoo 

olevansa sen universaalin vaikutuksen ulkopuolella, joka on Jumalan luova ja elävöittävä voima? 

37 Puhun hengellenne, sielullenne ja järkenne, mutta kerron teille jälleen, että saatte viestejä, ideoita 

ja inspiraatioita muilta olemassaolon tasoilta, ja aivan kuten ette tiedä, mistä sielunne tuli ruumiillistumaan 

tähän kehoonne, ette myöskään tiedä, kuka näkymättömästi ja huomaamattomasti ilmenee sille. 

38 Teille, jotka kuuntelette näitä opetuksia, sanon, että teidän ei pidä ajatella, että äänen kantajat ovat 

vanhurskaita ja puhtaita, koska heidän mielielimissään värähtelee minun inspiraationi. Ei, heille on vain 

annettu kyky vastaanottaa valoni ja välittää se sanojen muodossa. Ne ovat edelläkävijöitä sille 

hengelliselle ilmentymälle, joka on lupaus tuleville ajoille, jolloin ihmiset ovat täysin oivaltaneet, että 

henkimaailman valo on aina loistanut heidän olemassaoloonsa, ja he valmistautuvat ja hengellistävät 

itsensä vastaanottamaan ja välittämään Jumalan ikuisen sanoman täydellisellä tavalla. 

39 Ihmiskunta, te kiellätte sen, mitä ette voi todistaa aineellisesti. Sanon teille, että te tiedätte vain 

sen, mikä kuuluu maailmalle. Sillä jos tietäisitte vähänkin hengestä, ette uskaltaisi kieltää henkimaailman 

olemassaoloa, vaikutusta tai ilmenemistä! 

40 Suuri määrä valo-olentoja rukoilee puolestanne. Sinä päivänä, kun osaat yhdistyä heidän kanssaan 

rukouksessa, ajatuksissa ja uskossa, koet elämässäsi voittamatonta voimaa, yli-inhimillistä voimaa, etkä 

koskaan kompastu. 

41 Ihmisen ympärillä on myös näkymätön pimeyden ja hämmennyksen maailma. Siitä päivästä 

lähtien, kun olet valmis taistelemaan sen petollisia hyökkäyksiä vastaan, tunnet tuntematonta vapautta ja 

rauhaa elämässäsi. 

42 Tietäkää, että mieli ei koskaan lakkaa vastaanottamasta Jumaluuteni ja Henkimaailman värähtelyä 

ja vaikutusta. 

43 Ihminen on rakastanut sitä, mikä kuuluu materiaan, siihen hänellä on arvonsa, siihen hän on 

suunnannut sydämensä, mielensä ja aistinsa. Siksi hän jättää huomiotta ja jättää huomiotta kaiken, mikä 

liittyy henkeen. Jos ihmisellä olisi henki ihanteenaan, hän olisi jalostanut aistejaan niin, ettei mikään siitä, 

mitä olen teille tänään sanonut, olisi hänelle tuntematonta. 

44 Hän tietäisi, että Jumalan henki on luonteensa vuoksi yhteydessä kaikkiin maailmankaikkeuden 

henkiolentoihin, ja koska hänellä olisi tieto tästä ja hän olisi uskon valaisema, hän pyrkisi siihen, että 

henkeni emanaatio, joka on voimaa, elämää ja valoa ja joka elävöittää kaikkea luotua, saavuttaisi hänet. 

45 Totisesti sanon teille - älkääkä unohtako sitä: Ei ole mahdotonta, että teen itseni tunnetuksi 

ihmisälyn kautta. Olisi mahdotonta, jos en voisi tehdä itseäni tunnetuksi. 

46 Teidän tehtävänne, oppilaat, on tehdä sielu ja mieli herkiksi havaitsemaan, tuntemaan, uskomaan, 

elämään, rakastamaan ja tottelemaan kaikkia henkisiä värähtelyjä. 

47 Sanon teille vielä kerran: Vaikka koko ihmiskunta pyrkisi välttämään sitä, että henkinen valo 

saavuttaa sen, se ei koskaan saavuttaisi sitä, sillä ihminen ottaa elämänsä Hengestäni, joka värähtelee 

kaikessa olemassa olevassa. 
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48 Kuuntelette parhaillaan opetustani, joka saattaa tuntua kaikin tavoin oudolta, mutta jonka kuitenkin 

ymmärrätte. Tiedätte, että vaikka sitä ilmaistaan niinkin köyhissä ja vaatimattomissa paikoissa kuin nämä 

kokoushuoneet, ne eivät ole tavallisia paikkoja, vaan yksinkertaisia suojia, jotka on omistettu hartaudelle, 

henkistymiselle ja valmistautumiselle taivaallisen sanoman vastaanottamiseen. 

Tiedätte, että tällä hetkellä teen itseni tunnetuksi ihmisälyn avulla, mutta se ei ole äly, joka puhuu, vaan 

henki, joka vastaanottaa inspiraationi valon - valon, joka älyn läpi kulkiessaan muuttuu ajatukseksi, ja 

huulille päästyään muuttuu sanoiksi. 

49 Tämä on ollut yksi kauneimmista lahjoista, jotka olen paljastanut teille kolmannella aikakaudella, 

jotta teillä olisi käsitys siitä, millaisia ominaisuuksia hengessänne on ja mitä sille on vielä varattu. 

50 Tunkeutukaa henkiseen sisimpäänne, jotta voisitte tuntea itsenne paremmin. Sillä jos ajattelisitte, 

että olette vain materiaa, kieltäisitte suuruutenne ja arvioisitte väärin olemuksenne ytimen. 

51 Niin kauan kuin et ole kiinnostunut tuntemaan hengen totuutta, olet heikko ja tietämätön, eikä 

kaikki se, mitä olet ja mitä sinulla on, paljastu ruumiin kautta. 

52 Ihmisten materialistinen tiede on asettanut ihmisten harteille sietämättömän taakan. Olette kaikki 

väsyneitä, kuljette polkuanne vaikeuksin tällä hetkellä, mutta odotan kaikkia. 

53 Ihmiset, kutsukaa tähän hengelliseen juhlaillalliseen ne, jotka eivät voi mennä pidemmälle. Näette 

heidän kantavan mielessään tiedon aarretta, ja sanotte: "Mitä heiltä voi puuttua?". Silti heidän sielussaan 

on lohduton tyhjyys. 

54 "Tulkaa luokseni, te älyköt, jotka olette väsyneitä kuolemaan ja sydämeltänne pettyneitä. Tulkaa 

luokseni, te, jotka olette hämmentyneitä ja jotka olette rakastamisen sijasta vihanneet. Annan teille levon 

ja annan teidän ymmärtää, että käskyjäni kuuliainen henki ei koskaan väsy. Esittelen teille tieteen, joka ei 

koskaan sekoita älykkyyttä." 

55 He eivät saa pelätä tulla luokseni, koska heidän sydämensä on kylmä tai heidän tuomionsa ankara. 

Minulla on jokaiselle lause, sana, joka on kuin valonsäde, joka valaisee rakkauden puutteesta pettyneet 

sydämet. Sillä ei ole väliä, että ette usko Minuun ettekä rakasta Minua. Se ei ole minulle mikään syy 

sulkea teitä pois pöydästäni. Olen tullut syntisiä varten. 

56 Tiedän, että monet kieltäytyvät ylimielisyydessään tulemasta oppimaan, koska he luulevat jo 

tietävänsä kaiken. Mutta heille riittää, että he kuulevat yhden viestini, ja todistan heille, että heillä on yhä 

sydän, että he eivät ole kuolleet todelliselle rakkaudelle, että he ovat yhä pieniä lapsiani kanssani ja että he 

voivat yhä itkeä. 

57 Rakkausopetustani ei ollut tarkoitettu muutamille, jotka kuulivat sen äänenkantajien kautta. 

Viestini on tullut maailmaan, jotta se tulisi kaikkien ihmisten tietoon. Siksi kerron teille, että se saavuttaa 

maan rajat monissa muodoissa, koska se on ihmiskunnalle luvattujen lohdutusten alku jo toisella 

aikakaudella, jolloin se saavuttaa maan päällä olevien ahdistuksen aikojen huipennuksen. 

58 Tänään, kun näen ihmisten syöksyvän hurjaa vauhtia intohimojensa, paheidensa ja 

vihamielisyytensä syvimpiin kuiluihin, tiedän, että on aika, jolloin minun on tultava heidän luokseen 

antamaan heille pelastavaa apua. Riippumatta siitä, kuinka syvälle he ovat vajonneet, annan ääneni 

saavuttaa heidän henkensä, joka sanoo heille: "Minä olen kanssanne, tulkaa luokseni, etsikää valoa, autan 

teitä pääsemään pimeydestä, ja sen jälkeen te toiputte rauhankilveni alla." 

59 Ääneni kuuluu hänen olemuksensa sisäisessä temppelissä - temppelissä, jota ihminen ei voi tuhota, 

koska se on hänen oma henkisielunsa. 

60 Muista: Kun olitte pieniä lapsia, elitte kaikki viattomuudessa ja muistutitte ruusun kukkia. 

Myöhemmin varsista kasvoi kuitenkin piikkejä, eivätkä ne enää tuottaneet kukkia. Ihmiskunta tarjoaa 

Minulle vielä kerran piikkejä, ja puutarhurin viisaan veitsen on karsittava nämä kasvit, jotta ne ensi 

keväänä taas tuottaisivat ruusun kukkia. 

61 Jättäkää maa taaksenne tänään lyhyeksi aikaa ja tulkaa luokseni hengessä. Monien vuosisatojen 

ajan ihminen on erehtynyt rukoilemaan, minkä vuoksi hän ei ole vahvistanut itseään eikä kirkastanut 

elämänpolkuaan rakkauteni kautta, koska hän on rukoillut aisteillaan eikä hengellään. 

62 Kuvien kunnioittaminen, johon ihmisellä on niin suuri taipumus, on ollut kuin myrkky, joka ei ole 

sallinut ihmisen nauttia sisäisen rukouksen hengellisistä nautinnoista. 

63 Kuinka paljon kurjuutta ihmiset ovatkaan raahanneet mukanaan vain siksi, että he eivät ole 

osanneet rukoilla! Ja tämä on vain luonnollista, opetuslapsi: millaista henkistä voimaa ihmisellä voi olla 
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läpäistäkseen elämän koettelemukset, jos hän ei tee mitään tullakseen lähemmäksi elämän lähdettä, joka 

on olemassa Hengessäni? Hän etsii Minua syvyyksistä, varjoista, vaikka hän voisi kiivetä ylös ja löytää 

Minut huipulta, valosta. 

64 Voi, jospa tämän ajan ihmiset vain ymmärtäisivät rukouksen voiman - kuinka monia yli-

inhimillisiä tekoja he saisivatkaan aikaan! Mutta he elävät materialismin aikakaudella, jolloin he itse 

yrittävät materialisoida jumalallisen voidakseen koskettaa ja nähdä sen. 

65 Palvelijani menneinä aikoina - Nooa, Aabraham, Iisak ja Jaakob, Joosef ja Mooses - tunsivat 

rukouksen voiman, ja siitä he antoivat lähtemättömän todisteen ihmiskunnalle jättäen rukouskäytäntönsä 

esimerkkinä kaikille sukupolville. 

66 Näille miehille oli yhdentekevää, missä rukoillaan, sillä he tiesivät, että heidän sisimmässään oli 

Herran temppeli. Tapa, jolla he pyrkivät lähestymään armonlähdettäni, oli usko - usko Läsnäolooni, 

oikeudenmukaisuuteeni, kaitselmukseeni ja rakkauteeni. Kukin näistä miehistä joutui suureen 

koettelemukseen - niin suureen, että todistukset siitä säilyvät ikuisiksi ajoiksi. Ja näissä koettelemuksissa 

he pysyivät uskollisina, kuuliaisina, nöyrinä ja Luojalleen omistautuneina. 

67 Vastaukseni noiden palvelijoiden uskoon ja rakkauteen oli aina välitön, ja se teki heistä 

voimanosoitusteni kohteita, jotka myönnetään vain suurelle uskolle ja hyvälle tahdolle. 

68 Rakkauteni teitä kohtaan saa Minut tulemaan tällä hetkellä etsimään teitä rotkoista ja kuiluista 

pelastaakseni teidät, kuten paimen tekee lampaidensa kanssa, joita hän rakastaa kovasti. 

69 Mutta jos haluatte tietää tarkoitukseni niiden ihmisten suhteen, jotka haluan luoda teidän 

kauttanne, voitte oppia, että olen parhaillaan kokoamassa teitä yhteen tuomalla teidät eri puolilta 

maapalloa, jotta voisitte tietää tämän taivaallisen viestin. 

70 Teen teistä tämän opetuksen opetuslapsia Sanani kautta, joka on jaettu lukemattomiin 

oppitunteihin tai opetuksiin. Ja kun olemuksenne on kyllästynyt tällä olemuksella, kun olette jättäneet 

perinteet ja virheet taaksenne ja alkaneet elää ja tuntea henkistymistä, annan teille ajan ja hetken, jolloin 

lähdette maakuntiin, kansoihin ja kansakuntiin viemään ilosanomaa massoille. 

71 Te tulette lisääntymään kuin taivaan tähdet tai kuin meren hiekka, ja te tuotte siunauksia koteihin, 

kansoihin ja isänmaihin, joissa on rauhan, oikeudenmukaisuuden ja totuuden nälkä. 

72 Mutta älkää unohtako, että kun lähdette tähän taisteluun, se johtuu siitä, että harjoitatte jo 

hengellistä rukousta, kuten olen innoittanut teitä tekemään aina, kuten olen nyt muistuttanut teitä. 

73 Ilman rukouksen voimaa et pysty seisomaan taistelussa, etkä kestä koettelemuksia, saati sitten 

opettaa lähimmäisillesi täydellistä tapaa rukoilla. 

74 Mutta on välttämätöntä, että annatte todisteita hengellisen rukouksen voimasta, niin kuin ne 

antoivat menneinä aikoina ne miehet, jotka muistatte patriarkkoina, johtajina ja profeettoina. Ne eivät ole 

samoja todisteita, jotka tulevat todellisuudeksi välittämisenne kautta, sillä teidän on muistettava, että nyt 

on toinen aika, että ihmiskunta on kehittynyt henkisesti ja aineellisesti, ja että siksi rukouksen kautta 

saamanne todistukset ja ihmeet eivät voi olla samoja kuin entisaikojen todistukset ja ihmeet. Ne ovat 

kuitenkin ihmeellisiä. 

75 Vain kaksi ehtoa on tarpeen, jotta voitte osoittaa olevanne tällaisten suurten etujen arvoisia. 

Ensimmäinen on elämäntapasi: vanhurskas, hyödyllinen, aina hyvyyden ja hyväntekeväisyyden 

innoittama. Toinen on usko, joka tekee sinusta ylivertaisen kaikkeen maan päällä olevaan nähden, joka 

antaa sinulle voimaa niin, että kun hetki koittaa, se pelastaa sinut vaaroista, nostaa sinut kaiken kurjuuden 

yläpuolelle, tekee sinusta kivun kestämättömän ja auttaa sinua voittamaan jopa kuoleman. 

76 Totisesti sanon teille, että hyvyydellä ja uskolla onnistutte tekemään voimakkaita ja yli-inhimillisiä 

tekoja, joilla annatte parhaan todistuksen rukouksen ja rakkauden voimasta tänä aikana. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 283 
1 Rakkaat opetuslapset, te tulette eri poluilta ja yhdistytte rukouksen hetkellä nostaaksenne sielun 

Isän luokse. Minä otan teidät vastaan, kuulkaa ääntäni. Palaa luokseni, kun olet eksynyt tieltä. Tänään olet 

kanssani. Olen kutsunut teitä jo pitkään, ja totisesti sanon teille, että olen odottanut jokaista teistä. 

2 Otan teidät vastaan, jotka olette kokoontuneet tänne ihmiskunnan puolesta. Sen, minkä annan 

teille, olen siten antanut kaikille kanssaihmisillenne. Rakastan samalla tavalla niitä, jotka ovat tulleet 

tämän puun varjoon, ja niitä, jotka ovat kaukana siitä. 

3 Rukoilkaa, ihmiset, tämä on sielun kieli. Mutta opettele tämä kieli, niin että kun puhut Minulle, 

voit samalla ymmärtää Minua. Puhu Minulle kunnioittavasti ja nöyrästi, mutta samalla luottamuksella kuin 

isälle - luottamuksellisesti, kuten ystävälle puhutaan. 

4 Avatkaa sydämenne, se on temppelini, ja antakaa ääneni kuulua siinä, joka on neuvoa, inspiraatiota 

ja ilmestystä. 

5 Jos ymmärrätte opetusteni merkityksen ja tunnette ääneni niin kuin lammas tuntee paimenensa 

äänen, ymmärrätte, että olen puhunut teille kaikkina aikoina ja elämänne jokaisena hetkenä. Jos näin ei 

olisi, "Sana" ei olisi ikuinen. 

6 Ihminen on aina ollut silmissäni kuin pieni lapsi, jota uhkaavat vaarat ja putoamiset, ja koska olen 

hänen Isänsä, rakastan häntä ja opastan häntä, vaikka hänen sydämensä on joskus kuuro neuvoilleni, 

kutsuilleni ja opetuksilleni. 

7 Nykyään ihmiset käyvät läpi suurten koettelemusten aikaa, mutta en siksi, että iloitsen heidän 

tuskastaan, vaan siksi, että ihmisten on oikeutetusti puhdistettava itsensä, kun he ovat saastuttaneet itsensä. 

8 Te kaikki tiedätte, että rakastan sitä, mikä on puhdasta, ja että vain se, mikä on puhdasta, saavuttaa 

Minut. Näin omatuntosi kertoo sinulle. 

9 Henkeni valo vuodatetaan kaiken lihan ja jokaisen hengen päälle, jotta voitte tutkia ja tulkita 

elämän teille päivittäin antamia koettelemuksia oppitunteina, jotta voitte tunnistaa itsenne ja ymmärtää 

tehtävän, jonka olette tuoneet mukananne maan päälle. 

10 Miksi monet teistä pelkäävät, että MINÄ olen kirjoittanut kohtaloonne koettelemuksia, tuskaa, 

rangaistuksia tai epäonnea? Kuinka voitte ajatella, että Hän, joka rakastaa teitä täydellisesti, antaa teille 

tien, joka on täynnä orjantappuroita? Todellakin, sanon teille, se polku, joka on epäonninen ja täynnä 

onnettomuuksia, on se, jonka valitsette oman tahtonne mukaan, luullen, että sen varrella on iloa, vapautta 

ja autuutta, tajuamatta, että se on juuri se teille tarkoitettu polku, jolta poistutte ja jossa on todellista 

rauhaa, turvallisuutta, voimaa ja terveyttä, hyvinvointia ja yltäkylläisyyttä. 

11 Tämä polku, jonka tarjoan teille opissani, on sielullenne ennalta määrätty sen luomisesta lähtien, 

jotta voisitte lopulta löytää siitä sen, mitä kaipaatte. 

12 Autuaita ovat ne, jotka palaavat tielle, kun he kuulevat tämän sanan, sillä he löytävät siinä takaisin 

perinnön, jonka he olivat hylänneet. 

13 Minun polullani on myös koettelemuksia, mutta ne ovat sielun ohjeita, ne ovat valoa ja ilmestystä, 

joiden avulla elämä antaa teille sysäyksen pysäyttää teidät raivoisalla kurssilla, joka johtaa teidät tuhoon. 

14 Tuhat koettelemusta teille, oppilaat, jotta henkisen sielunne kaikki kyvyt heräisivät ja jotta 

sydämenne kaikki säikeet saataisiin sopusointuun. 

15 Tämä kansa on se vahva poika, jolla on profetiat ja opetukset. Siksi kehotan häntä lakkaamatta 

harjoittamaan sanaani, soveltamaan sitä elämäänsä, jotta hän tietäisi lahjojensa arvon, etsimään ahkerasti 

opetukseni merkitystä, jotta hän löytäisi ne valot, jotka lupasin teille silloin, kun kerroin teille lähettäväni 

teille Totuuden Hengen selittämään teille aiempia ilmoituksia. 

16 Annan tämän kansan kasvaa salassa ja tuntemattomana, ilman että ihmiskunta huomaa sen 

läsnäoloa, kunnes tulee hetki rikkoa hiljaisuus, mikä tapahtuu, kun nämä ihmiset ovat yhdistyneet 

totuudessa ja hengessä. 

17 Kun kuulette Minut, olemuksenne vapisee rakkaudesta ja kysytte itseltänne: "Missä olen kuullut 

tämän äänen aikaisemmin?"." Toiset sanovat, kun he kuulevat Minut: "Minusta tuntuu kuin näkisin 

Mestarin saarnaavan joen rannalla tai vuorella. Missä luulet minun nähneen hänet?" 

18 Kyllä, ihmiset, teidän uskonne kertoo teille, että se olen minä, joka puhuu teille, vaikka tiedätte, 

etten tullut ihmiseksi. Sillä minä sanoin teille, että tulisin "pilvessä", ja niin minä olen sen täyttänyt. 
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19 Jos olen käyttänyt ihmisen älykkyysosamäärää puhuakseni teille, se johtuu siitä, että jos olisin 

puhunut teille hengestä hengelle, te ette olisi kuulleet minua, saati ymmärtäneet minua. 

20 Mutta tällainen julistus oli lyhyt, ja se päättyy pian, koska joidenkin oli tarpeen kuulla Minua vain 

siksi, että he tietäisivät, miten teidän on tulevaisuudessa otettava yhteyttä Minuun tahtoni mukaisesti, ja 

ymmärtäisivät, miten julistaa se ihmiskunnalle. 

21 Haluan tehdä teistä yhden perheen. Tätä varten on ehdottoman välttämätöntä, että teillä on yksi 

palvonnan muoto ja että noudatatte samaa lakia. 

22 Te, ihmiset, alatte näyttää esimerkkiä veljeydestä ja yhtenäisyydestä. Ennen kuin saavutatte tämän, 

ette pysty nousemaan eristäytyneisyydestä, jossa olette, sen polun valoon, jolla tehtävänne odottaa teitä. 

23 Tästä hengellisestä opetuksesta säteilevä valo valaisee ihmiskunnan henkeä, ja kun ihmiset saavat 

todellisen käsityksen ajasta, jossa he tällä hetkellä elävät, he tuntevat täydellisen selvästi tämän opetuksen 

ytimen, joka jättää varjoonsa kaikki teidän uskontonne. Kysytte Minulta: "Mestari, eivätkö uskonnot sitten 

ole totta?" Tähän minä sanon teille: Jos ne olisivat totuus, vain yksi olisi olemassa, koska totuus on yksi. 

Jokainen niistä sisältää osan tuosta korkeimmasta valosta, ne kaikki ovat polkuja, jotka ohjaavat sielua ja 

tuovat sen lähemmäs tiedon lähdettä. 

24 Absoluuttinen totuus ei ole kenenkään ihmisen hallussa, eikä se sisälly mihinkään kirjaan. Tämä 

jumalallinen selkeys, tämä kaikkivaltias voima, tämä ääretön rakkaus, tämä rajaton viisaus, tämä 

täydellinen oikeudenmukaisuus on Jumalassa. Hän on ainoa totuus. 

25 Ymmärtäkää opetussanani. Jokainen uskonto on tapa ymmärtää totuus, mutta ei itse totuus. Siksi 

näet niiden väliset erot. Sanon teille vielä kerran, että jos ne sisältäisivät korkeimman totuuden, ne olisivat 

kaikki samanlaisia ja edustaisivat yhtä ajatusta, yhtä maailmankuvaa, yhtä tapaa tavoittaa Minut. 

26 Kun opetukseni tunnustetaan maailmassa, ihmisen ymmärrys asettaa sen kaiken uskonnon 

yläpuolelle, koska hän ymmärtää, ettei hän saa esittää tai materialisoida sitä millään tavalla, sillä silloin 

hän ei sovella sitä itse elämään. Teidän pitäisi nyt ymmärtää, että tätä opetusta ei ole tarkoitettu 

aistittavaksi symbolien avulla, vaan se on tunnettava sielussa. Kun ymmärrätte sen tällä tavoin, pystytte 

tarjoamaan Isälle sisäistä kunnioitusta, joka on todellista, ilman mahtipontisuutta, tekopyhyyttä ja 

itsekkäitä intressejä. 

27 Hengen opetus ei ole teoriaa, vaan se on käytännön opetusta sekä ihmiselämää että sielun elämää 

varten. Ei ole olemassa mitään muuta, kattavampaa ja täydellisempää opetusta kuin se. Se seuraa sinua jo 

ennen kuin tulet maan päälle, se seuraa sinua koko päivän työsi ajan tässä maailmassa, ja se sulautuu 

sieluusi, kun se palaa entiseen kotiinsa. 

28 Minä en poista liturgiaa ja perinteitä jumalanpalveluksistanne - se on ihmisen henki, joka nousee 

tahtomattaan vanhojen ajatustensa yläpuolelle, kun hän tarvitsee suurempaa valoa valaisemaan 

kehityspolkuaan. Pian ihminen ymmärtää, että ainoa asia, jonka hän voi tarjota Jumalalle, on rakkauden 

harjoittaminen, sillä rakkaus merkitsee hyvyyttä, armoa, viisautta ja oikeudenmukaisuutta. 

29 Spiritualismi ei pyyhi pois yhtäkään niistä sanoista, joita Kristus kerran julisti. Jos se ei olisi niin, 

sen ei pitäisi antaa itselleen tätä nimeä, sillä se olisi totuuden vastainen. Miten tämä sana voisi olla sitä 

vastaan, koska se on sama Mestari, joka sen lausuu. Jos todella perehtyisitte tämän opetuksen 

merkitykseen, näkisitte, että tämänpäiväinen sanani on selitys tai selvitys kaikesta siitä, mitä olen kerran 

sanonut. Siksi tämän päivän ja tulevaisuuden ihmiskunta kykenee ymmärtämään enemmän kuin 

menneiden sukupolvien ihmiskunta ja siksi myös täyttämään lain puhtaammalla, korkeammalla ja 

totuudenmukaisemmalla tavalla. 

30 Jos tarkkailet lähimmäisiäsi heidän uskonnonharjoituksessaan, huomaat, että he suhtautuvat 

nykyään ilman sisäistä myötätuntoa siihen, mikä ennen oli heidän palvontansa kohde. Syy tähän on se, että 

sielu herää omasta tahdostaan ja kaipaa sitä, mikä voi todella ravita sitä. Siksi kerron teille, että tämän 

ihmiskunnan ulkoisen palvonnan on määrä kadota. 

31 Teille, jotka vastaanotatte tämän Sanan, sen tehtävänä on esitellä Teokseni kaikessa 

yksinkertaisuudessaan, hengellisyydessään, puhtaudessaan ja yksinkertaisuudessaan, jättämättä mitään 

mahdollisuutta langeta siihen virheeseen, että siihen luodaan riittejä, uusia perinteitä tai uusia 

vertauskuvia, jotka johtavat teidät harhaan oikealta tieltä. 

32 Aika, jolloin jumalallista tai hengellistä edustetaan aineellisten muotojen avulla, on ohi. Jos 

ihmiskunta loi symboleja ja kuvia, koska tuohon aikaan laki oli kaiverrettu kiveen ja profeetat olivat 
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ihmisiä, ja koska "Sana" tuli ihmiseksi ja nähtiin fyysisillä silmillä, niin tänään minä tulen luoksenne 

hengessä, ja samoin sanansaattajani tulevat luoksenne hengessä. Millaisia uusia kuvia tai uusia muotoja 

voisitte luoda äärettömästä, esittämättömästä? 

33 Hengellinen opetus on henkisen sielun ilmaisua ja todellista ravintoa. Siksi se erottaa itsensä 

kaikesta materialisoitumisesta ja kaikesta mahtipontisesta kultista. 

34 Kaiken sen vuoksi, mitä olen sanonut teille tänä päivänä, ymmärrätte, miten suuri on vastuunne 

lähimmäisistänne. 

35 Seuratkaa sitä, mitä sanani osoittaa teille, ja se on paras tapa esittää työni muiden edessä. 

36 Harjoittakaa armoa, antakaa valoa, vapauttakaa erehdyksestä se, joka on siihen langennut. Luokaa 

rauhan, veljeyden ja ykseyden työ, niin rakkauteni seuraa askeleitanne. 

37 Ymmärtäkää, että olen valo niiden ihmisten mielissä, jotka pyrkivät sielunsa kehittymiseen. Minä 

olen lohtu niille, joita kärsimys painaa. 

38 Pitkään aikaan en ole paljastanut itseäni maailmalle sanoin, ja siksi nyt, kun se on jälleen 

kuultavissa, te tulette innokkaasti kuulemaan Mestaria ja tuntemaan Hänen uuden viestinsä. 

39 Aika ajoin Henkeni on tarpeen paljastaa itsensä tavalla, joka on teille helposti lähestyttävä ja 

ymmärrettävä. Tämä tarve puhua teille johtuu tottelemattomuudestanne lakiani kohtaan, 

poikkeamisestanne oikealta polulta. 

40 Ihminen on luomakunnan kapinallisin olento, koska hänellä on tahdonvapaus. Tähän päivään asti 

hän ei ole halunnut alistua omantunnon ohjeisiin. 

41 Sanani haluaa hillitä joitakin, antaa opastusta toisille, vahvistaa kaikkia totuudessa ja pelastaa 

teidät kuiluista. 

42 Älkää loukkaantuko tavasta, jolla paljastan itseni nyt ja joka on niin erilainen kuin toisen 

aikakauden tapa. Tietäkää, etten ole koskaan käyttänyt samaa muotoa kahdesti, sillä se tarkoittaisi, että 

jättäisin teidät yhden ja saman opetuksen varaan, ja tulen aina opettamaan teille uusia oppitunteja ja 

auttamaan teitä ottamaan uusia askeleita. 

43 Minut tavoittaa se ilo, jota sielusi tuntee, kun se kuulee Minua, koska se tietää, että jokainen 

Minulta saamani ohje on valoa, rohkaisua, tietoa ja varustusta sille, joka osaa käyttää sitä. 

44 Epäilemättä sitä käyttävä opetuslapsi on henkilö, joka tuntee olonsa turvalliseksi elämässä, joka 

uskoo kohtaloonsa, joka ei enää pelkää kuolemaa vaan iloitsee ajatuksesta häntä odottavasta hengellisestä 

elämästä. 

45 Autuas on se, joka kuulee opetuksiani, tekee niistä omiaan ja seuraa niitä, sillä hän tietää, miten 

elää maailmassa, hän tietää, miten kuolla maailmalle, ja kun hänen hetkensä on tullut, hän nousee ylös 

ikuisuudessa. 

46 Autuas on se, joka uppoutuu Sanaani, sillä hän on oppinut ymmärtämään tuskan syyn, hyvityksen 

ja sovituksen merkityksen, ja sen sijaan, että hän olisi epätoivoinen tai pilkkaava, mikä lisäisi hänen 

kärsimystään, hän nousee ylös täynnä uskoa ja toivoa taistelemaan, jotta hänen velkataakkansa kevenisi 

joka päivä ja hänen kärsimysmaljansa olisi vähemmän katkera. 

47 Iloisuus ja rauha kuuluvat uskon ihmisille - niille, jotka ovat Isän tahdon mukaisia. 

48 Kuinka valoisaa elämäsi olisikaan ja kuinka suuri ja uraauurtava tieteenalasi olisikaan, jos 

rakastaisit lähimmäistäsi ja tekisit Isäsi tahdon - jos uhraisit jotakin tahdonvapaudestasi ja tekisit työtä sen 

mukaan, mitä omatuntosi käskee sinua. Silloin tieteenne ylittäisi aineellisen rajat ja koskettaisi 

yliluonnollista, sillä tähän asti se ei ole edes lähestynyt näitä rajoja. 

49 Millaista kauhistusta tiedemiehen sielu tuntee, kun se jättää tämän maailman ja kohtaa vihdoin 

jumalallisen totuuden! Siellä se laskee kasvonsa häpeissään ja pyytää anteeksi ylimielisyyttään. Hän uskoi 

tietävänsä ja osaavansa tehdä kaiken, ja hän kielsi, että mikään olisi hänen tietämyksensä tai 

ymmärryksensä ulottumattomissa. Mutta nyt, kun hän seisoo Elämän Kirjan edessä, Luojan äärettömän 

työn edessä, hänen on tunnustettava kurjuutensa ja kääriydyttävä nöyryyteen Hänen edessään, joka on 

ehdoton Viisaus. 

50 Miksi ette selaisi tätä kirjaa jo tässä, koska se on sallittua ja Minun käskystäni? Miksi ette 

valmistautuisi henkistymisen kautta saavuttamaan sitä ja oppimaan sen sivuilta oppitunnin, joka valaisee, 

tai ilmestyksen, joka selittää mysteerit? 
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51 Ihmiset, tietäkää, että ette ole ainoita, jotka pystyvät vastaanottamaan hengellisiä viestejä ja 

inspiraatioita. Maailmassa on monia ihmisiä, jotka tietämättä, että vuodatan Sanaani näiden äänenkantajien 

kautta, aistivat sellaisen valon läheisyyden, joka on valmis vuodattamaan itsensä ilmestyksinä 

ihmiskunnalle. He saavat Hengeltäni tarvittavan valmistelun, jotta kun he kuulevat todistuksesi ja välität 

jumalallisen viestini heille, he sanovat riemuiten: "Tätä minä olen toivonut." 

52 Valmistelen teitä tällä tavoin, jotta kun tulee hetki, jolloin tapaatte toisenne, pystytte 

muodostamaan liiton siteet ja ymmärtämään toisianne. 

53 Kerron teille jälleen kerran, että ette ole yksin te, jotka saatte valaistusta Hengeltäni tällä hetkellä. 

Sillä tulee aika, jolloin kaikki eri muodoissa vastaanotetut viestit muodostavat yhdessä yhden hengellisen 

voiman tässä maailmassa. 

Te annatte oman panoksenne - sen, minkä annan teille, eli uudet ilmestykseni. Sillä laki ei ole uusi, se 

on sama kuin se, jonka annoin teille menneinä aikoina - suuren totuuden perintö, josta muistutin teitä, jotta 

ette eksyisi polulta. Laki, rakkaat ihmiset, on huomisen maailman siemen. 

54 Nykyään elätte yhä epäilyksen, epäilyksen ja epäluottamuksen aikakautta. Mutta tämä jumalallinen 

valo, joka loistaa jokaiselle sielulle, hälventää viimeisenkin epävarmuuden varjon, ja silloin totuus 

hallitsee ihmisten elämässä. 

55 Te, jotka kuulette rauhan sanani, rakkauden oppituntini, ette saisi koskaan luoda eripuraa. 

Päinvastoin, teidän pitäisi aina pyrkiä yhdistymään, luomaan rauha ja täyttämään käsky, joka opettaa teitä 

rakastamaan toisianne. 

56 Luonnossa tapahtuu tapahtumia, joita ihmiskunnan tiedemiehet eivät pysty selittämään. Silloin 

sanasi, joka on täynnä nöyryyttä mutta samalla täynnä varmuutta ja itseluottamusta, selittää syyn moniin 

tapahtumiin ja ilmiöihin, joihin ei ole löydetty ratkaisua. 

57 Mitä muuta luonto on kuin suuri olento? Kyllä, opetuslapset, olento, joka myös kehittyy, 

puhdistuu, kehittyy ja täydellistyy voidakseen suojella kohdussaan huomisen ihmisiä. 

58 Kuinka usein olettekaan tyytymättömiä niiden luonnollisiin siirtymävaiheen ilmiöihin, jotka 

johtavat tuon täydellisyyden saavuttamiseen, ja pidätte niitä Jumalalta tulevina rangaistuksina tajuamatta, 

että tekin yhdessä luonnon ja luomakunnan kanssa puhdistatte itseänne, kehityttekö ja liikutte kohti 

täydellisyyttä. 

59 Vaikka ette ymmärtäisikään sitä, mitä kerron teille tänään, teillä on aikanaan riittävästi tietoa - 

siinä määrin, että olette sopusoinnussa kaiken ympärillänne olevan kanssa niin, ettei mikään vahingoita 

teitä, ettei mikään masenna teitä tai tee teitä sairaaksi, koska silloin olette saavuttaneet sen, että seisotte 

aineellisen yläpuolella ettekä luonnonvoimien vallassa. 

60 Olette niin kypsymättömiä, että usein pelkäätte sen sijaan, että ihailisitte luonnon antamia 

merkkejä. 

61 Milloin teistä tulee ruhtinaita tämän luomakunnan keskellä ettekä orjia, kuten nyt olette? 

62 Luuletteko, että Minua miellyttää nähdä teidän rukoilevan kauhuissanne ja anovan Jumalalta 

armoa, kun näette luonnonvoimien olevan valloillaan? Haluan nähdä teidät täynnä mielenrauhaa, 

ihailemassa Isänne tekoja ilman, että elämänne vähitellen kuihtuu pois. Haluan saada teiltä sellaisia 

rukouksia, jotka kumpuavat sydämestä, joka on täynnä rauhaa, kuuliaisuutta ja ymmärrystä. 

63 Voi, jos vain siitä hetkestä lähtien, kun silmänne avautuvat tämän elämän valoa katsellaksenne, 

pyrkisitte saavuttamaan todellisen sopusoinnun hengellisen ja luonnon kanssa! Ymmärtäisitte, kuinka 

kaunis on se olemassaolo, jonka Luoja on antanut teille ja jonka tie johtaa ikuiseen elämään! Auttaakseni 

teitä saavuttamaan sen olen tullut tällä Kolmannella Aikakaudella toistamaan teille aiemmat opetukseni. 

Muistakaa, että sanoin teille: "Minä tulen vielä kerran luoksenne." Mutta minun tulemiseni ei ole 

tapahtunut ruumiissa, kuten toisella aikakaudella, vaan olen tullut hengessä paljastaakseni teille 

olemukseni, läsnäoloni ja voimani. Uskottomien ja syntisten keskuudessa teen itseni parhaillaan tunnetuksi 

antaakseni heille jälleen kerran opetukseni, opetukseni. Kuten toisella aikakaudella, jotkut ovat uskoneet 

Minuun ja toiset ovat kieltäneet läsnäoloni. Mutta niistä, jotka ovat tunnistaneet Minut, tulevat esiin uudet 

opetuslapseni, jotka todistavat Minusta. 

64 Katsokaa, ihmiskunta on jälleen kerran hämmentynyt. Mutta en opeta heille aistillisia palvonnan 

tekoja, vaan annan heille vain rakkauden opetuksen, jotta he ymmärtäisivät, mikä on Isän tahto. 
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65 Pyhä Henki on tehnyt itsensä tunnetuksi miesten, naisten ja lasten keskuudessa. Armoni on 

vuodatettu heidän päälleen, jotta he voisivat olla läsnäoloni todistajia tänä aikana. 

66 Olen tullut näyttämään teille saman lain ja muistuttamaan teitä samasta opetuksesta, jonka olen 

antanut teille menneinä aikoina. Sillä Isä ei ole ylevässä viisaudessaan tullut missään vaiheessa 

hämmentämään teitä. Pyhän Hengen valo on valaissut teidät selittääkseen teille kaikki opetukseni, jotta te 

ja sitten koko ihmiskunta voisitte soveltaa niitä rakkaudella ja täydellisyyttä osoittaen teoissaan ja 

ajatuksissaan. 

67 Ihminen elää turmeltuneisuutensa huipulla. Hän tavoittelee vain aineellisia asioita, kultaa ja valtaa 

maan päällä, mutta hänen hengellinen sielunsa kaipaa minun rauhaani. 

Myös te, Israel, olette kulkeneet aikojen kuluessa kivikkoista tietä ettekä ole vielä päässeet Luvattuun 

maahan, koska ette ole osanneet rakastaa ja yhdistää itseänne ja olette hylänneet toisenne. Mutta tällä 

kolmannella aikakaudella olen osoittanut teille parhaan paikan pöydässäni, ja olen hyväillyt teitä, jotta 

tietäisitte, että olen kanssanne Isänä, jotta voisitte kaikki muodostaa yhden perheen. 

68 Ihmiset, vaalikaa siunattujen lasten sydämiä, jotta he rakastaisivat toisiaan hellästä lapsuudestaan 

lähtien ja pystyisivät havaitsemaan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tien. 

69 Tällä hetkellä Sanani valaisee teitä uudelleen. Minä vuodatan armoani runsaasti, jotta teistä tulisi 

puhtaita ja armollisia. Mutta jos lankeatte jälleen syntiin, niin ymmärtäkää, ihmiset, etten ole Minä, joka 

poistan teidät sylistäni, vaan te poistatte itsenne Minusta, vaikka se ei ole Minun Tahtoni. Kuitenkin 

anteeksiantoni ja rakkauteni ovat kuin avoimet portit, jotka ottavat vastaan jokaisen, joka haluaa palata 

luokseni katuvana. 

70 Israel: Te olette tämän ajan sanansaattajia, ja minä olen valinnut teidät uskollisiksi palvelijoikseni. 

Näen, että vaikka kannat kipua sydämessäsi, olet omistautunut ja kuuliainen, ja sanon sinulle: Minä nostan 

teidät ylös, siunatut lapset, älkää pelätkö ihmisiä ettekä luonnonvoimia, älkää pelätkö matkustaa 

kaukaisuuksia, sillä minä olen valinnut teidät ja pukenut teidät armooni, jotta voitte nousta ylös ja soittaa 

herätyskutsun kaikkina aikoina spiritualisteille, jotta he kääntyisivät pois maailman hämmennyksestä ja 

fanaattisuudesta. Näyttäkää heille todellinen opetukseni hengellisyydentekojenne kautta. 

71 "Kuule minua, rakas Israel! Avatkaa hengelliset silmänne ja katsokaa Isänne kirkkautta. 

Kuunnelkaa ääntäni omantuntonne kautta, kuunnelkaa hengellisillä korvillanne taivaallisia melodioita, 

jotta sydämenne ja henkenne iloitsisivat, jotta voisitte tuntea rauhaa; sillä minä olen rauha ja kutsun teitä 

elämään siinä. Paljastan teille rakkauden, jota olen tuntenut ihmiskuntaa kohtaan kaikkina aikoina - syyn 

siihen, miksi Jeesus vuodatti kalleimman verensä 'Toisella Aikakaudella' lunastaakseen teidät synnistä, 

opettaakseen teille rakkautta ja painaakseen todellisen opin mieleenne ja sydämeenne." 

72 Rakkaat ihmiset: Kun tiellänne on suuria kärsimyksiä ja tuskaa, kohottakaa itsenne rukouksessa 

Isän puoleen sillä aidolla rukouksella, joka tulee sydämestänne. Silloin tunnet itsesi vahvaksi ja ylistät 

Isäsi nimeä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 284 
1 Ihmiset, syökää ikuisen elämän leipää, jonka Isä antaa teille. Käyttäkää sanaani, sillä olette tässä 

muodossa tapahtuvan ilmentymiseni lopussa. Antakaa sielunne herätä täysin siihen valoon, jota Isä 

vuodattaa parhaillaan jokaiseen sieluun ja jokaiseen mieleen. 

2 Henkeni valonkipinä, jumalallisen Sanan heijastus, laskeutuu sen äänenkantajan henkeen, jonka 

välityksellä teen viestini kuultavaksi teille. Kuka ihmisen äänenkannattaja voisi vastaanottaa kaiken Sanan 

voiman? Ei mitään. Ja totisesti sanon teille, että te ette vielä tiedä, mitä Sana on. 

3 "Sana" on elämä, on rakkaus, on Jumalan Sana, mutta kaikesta tästä äänen kantaja voi saada vain 

atomin. Mutta täällä, tuossa valonsäteessä, tuossa olemuksessa, voitte löytää Äärettömän, Absoluutin, 

Ikuisen. Voin puhua Minusta sekä suurten tekojen että pienten ja rajoitettujen ilmentymien kautta. Minä 

olen kaikessa, kaikki puhuu Minusta, niin suuri kuin pieni on yhtä täydellistä. Ihmisen on vain osattava 

tarkkailla, pohtia ja tutkia. 

4 Puhun sielullesi, joka on lähetetty maan päälle vastaanottamaan tämä viesti, jotta se voisi 

myöhemmin todistaa opetuksestani rakkauden ja laupeuden teoillaan ihmiskuntaa kohtaan. Puhun 

henkisielullenne, jolla on kuolematon olemus ja luonto. Puhun sille siitä elämästä, joka tulee sille sen 

jälkeen, kun se on luovuttanut maan päälle ruumiin, joka toimi sen tukena tässä maailmassa, jotta se voi 

vapautumisensa hetken koittaessa siunata tuon hetken ja suunnata katseensa äärettömyyteen, kohota 

ylöspäin ja saavuttaa kodin, jonka se on saavuttanut ansioillaan. 

5 Rakastakaa sitä, mikä kuuluu tähän maailmaan niin kauan kuin elätte siinä, tiettyyn pisteeseen asti, 

jotta osaatte täyttää sen lait; mutta vaalikaa aina korkeaa päämäärää asua elämän korkeissa henkisissä 

maailmoissa, jotta sielunne ei häiriintyisi, kun se luopuu ruumiillisesta kuorestaan, eikä se joutuisi sen 

houkuttelemaksi, mitä se rakasti tällä planeetalla, sillä silloin se pysyy sidottuna ja kahlittuna maailmaan, 

johon se ei enää kuulu ja josta se ei voi enää nauttia millään tavalla. 

6 Minä sanon teille: Jos joku kansa nousisi ja opettaisi koko totuuden tietä, ihmiskunta nousisi sen 

perään, koska se tuntee, että se on eksynyt, että se on eksynyt, kärsii, kompastuu ja on epätoivoinen. 

7 Ihmiskunta odottaa veljen, ystävän ja neuvonantajan tuloa, joka kertoo, mihin sen on suunnattava 

askeleensa päästäkseen pelastuksen maahan. 

8 Tämän ajan ihmisten hengellinen hämmennys on syvä ja raskas, koska he ovat luopuneet Isän 

kaikkina aikoina antamista ilmoituksista. He ovat omistautuneet materialistiselle tieteelle ja unohtaneet 

täysin olemuksensa ja elämänsä ytimen. 

9 Lähetän teidät tähän materialistiseen maailmaan tuomaan hyvän uutisen opetuksestani. Totisesti 

sanon teille, että jos todistuksenne on totta, ihmiset hämmästyvät, kun he näkevät kansan, jota ohjaa 

näkymätön johtaja ja ääni, joka ei ole tästä maailmasta. 

Aluksi uteliaisuus saa heidät tarkkailemaan askeleitasi ja tekojasi. Mutta myöhemmin usko saa heidät 

huudahtamaan: "Totisesti, mitä nämä ihmiset saarnaavat, on totta." 

10 Niin kauan kuin ette ole valmiita soittamaan herätyskutsua maailmalle, vaippani kätkee teidät 

muiden katseilta, koska epätäydellisyytenne aiheuttaisi epäilyksiä, pilkkaa ja vainoa, eikä heikkoutenne 

kestäisi vihollistenne hyökkäyksiä. Mutta valmistautukaa nyt, sillä taistelun hetki tulee, ja minä riisun 

verhoni, niin että maailma voi nähdä teidät. 

11 Jokaisella "työntekijällä" on huulillaan Sanani kipinä ja käsissään viisauden kirjani, joka 

muistuttaa häntä jumalallisista opetuksistani. Opetuslapseni muokkaavat huolellisesti tuota Minun 

innoittamaani kirjaa, ja sen avulla kansalla tulee olemaan linnake, koska sen voima tulee olemaan suuri. 

12 Kuinka paljon viisautta siitä virtaakaan! Kuinka paljon balsamia ja lohdutusta se vuodattaa 

sydämiin! Se tulee olemaan onnea niille, jotka eräänä päivänä löysivät sanani eivätkä sitten enää kuullut 

sitä, ja se tulee olemaan iloa niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet sitä. 

13 Sen lukemisen kautta "kuolleet" nousevat ylös ja eksyneet löytävät tien. Valvokaa sen kirjan 

totuutta, joka on uskottu teille, jotta voitte todistaa ilmestymisestäni tänä aikana. 

14 Jos kysyisin teiltä näinä hetkinä, mitä hedelmiä puunne on tuottanut, mitä teillä olisi minulle 

näytettävänä? Jos kysyisin teiltä niistä opetuksista, joita olette saaneet Minulta, mitä vastausta antaisitte 

Minulle? 
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15 Sinä olet hiljaa, ja sydämessäsi näkyy pelko siitä, että Minä tuomitsen työsi. Mutta kysyn teiltä: 

Miksi pelkäätte? Jos olette täyttäneet tehtävänne, teillä ei ole mitään pelättävää, ja jos päinvastoin olette 

tehneet virheitä, on parempi, että minä korjaan teidät. 

16 Teillä on tahtoa olla spiritualisteja paitsi nimellisesti myös käytännössä, sillä maailma on täynnä 

vääriä seuraajia ja vääriä opetuslapsia. Jos olette ottaneet sydämellenne opin, jonka lippu on 

henkistyminen ja jonka aseet ovat valo ja rakkaus, teidän on annettava maailmalle todisteet näistä 

hyveistä. Tämä on ainoa siemen, jonka kylvätte, jos todella haluatte, että Isänne ottaa sadon vastaan. 

17 Ottakaa esimerkkinä ne, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella - ei ainoastaan apostolieni, 

vaan myös niin monien miesten ja naisten, jotka kääntyivät sanaani ja todistivat totuudestani teoillaan ja 

jopa elämällään. 

18 Suurin puhtaus ja korkein totuudellisuus oli noiden sydämien pyrkimys, ja siksi he pitivät huolen 

siitä, että jokaisessa heidän teoksessaan loisti se valo, jolla Mestari sai opetuksensa loistamaan. 

19 Samalla tavoin uusien opetuslasten on kunnioitettava nimeä, josta jumalallinen rakkauden sanoma 

on tullut herättämään heidät horroksesta. 

20 Jos yritätte ymmärtää Työni hengellisen merkityksen ja omaksutte sen todellisen opetuslapsen 

rakkaudella - totisesti sanon teille, että silloin hyvät hedelmät eivät viivy kauan, ja nämä hedelmät ovat 

uudistumisen, hyvään palaamisen omantunnon valossa, terveyden, sovinnon ja rauhan hedelmiä. 

Jos sen sijaan pyrkisitte kauniin ulkonäön avulla peittämään totuuden ja yrittäisitte peittää 

epätäydellisyytenne ja heikkoutenne teoksillani, palaatte takaisin pimeyteen ja likaan, josta olin jo 

vapauttanut teidät. 

21 Opetukseni on olemukseltaan hengellistä, se on valoa ja voimaa, joka virtaa alas ja tunkeutuu 

sieluunne ja tekee siitä voittavan taistelussaan pahaa vastaan. Sanani ei ole vain korvien imartelua, vaan se 

on sielun valo. 

22 Haluatteko kuulla Minua sielunne kanssa, jotta se saisi ravintoa ja voisi käyttää tämän opetuksen 

merkitystä? Puhdista sitten sydämesi, puhdista mielesi ja anna omantuntosi ohjata sinua. Silloin koet, 

miten muutos alkaa vaikuttaa olemuksessasi - ei vain henkisesti, vaan myös moraalisesti ja fyysisesti. Se 

kohoaminen, jonka sielu vähitellen saavuttaa tiedon kautta - se puhtaus, jonka se vähitellen saavuttaa - 

heijastuu sydämen tunteisiin ja ruumiin terveyteen. 

23 Intohimot heikkenevät ja heikkenevät, paheet katoavat vähitellen, fanaattisuus ja tietämättömyys 

väistyvät yhä enemmän todellisen uskon ja syvän tiedon tieltä laistani. 

24 Jos haluat, että suuret joukot kuulevat sinua ja että sanasi vakuuttaa ja ravistelee, etsi keinoa, jolla 

tämä sana voi tunkeutua kuulijoidesi sieluun. Mutta miten saavutetaan se, että se tunkeutuu lähimmäisten 

sydämeen ja tekee vaikutuksen ja herättää heidän sielunsa? Se on hyvin yksinkertaista, salaisuus on siinä, 

että pysytte aina totuudessa ja todistatte siitä rakkauden teoilla. 

25 Isä-Henkeni lähestyy opettamaan ja "tasoittamaan" teitä, herättämään henkiset ja fyysiset aistinne 

ja kutsumaan teitä elämään uudistuvaa ja lain täyttämää elämää. 

26 Olen antanut teille kaiken, jotta voitte nousta ja tietää, että teidät on lähetetty maan päälle 

toteuttamaan rauhaanne tässä elämässä ja siinä, joka odottaa teitä. 

27 Autuas on se, joka tutkii opetustani ja pyrkii täyttämään lakini - joka antaa Sanani valon valaista 

itsensä ja pysyy rukoilevana ja valppaana kuuliaisuudessaan. 

28 Tänään, kun asutte virheiden ja sekaannusten maailmassa, olen saanut teidät siirtymään pois siitä 

ja elämään lakieni mukaisesti. Sitten, kun olette valmiita, lähetän teidät ihmiskunnalle näyttämään valoni 

kaikille niille, jotka ovat jakaneet oppini haaroihin ja tulkinneet sanaani väärin. 

Kaikki nuo erot, joita näette tänään, katoavat, ja ihmisen sydän muuttuu. Sen sadon jälkeen, jonka 

ihminen on tehnyt työstään, joka on jättänyt vain pahan maun hänen suuhunsa, hän kylvää siemeneni 

puhdistettuun maahan ja huolehtii siitä. Tämä on aika, jolloin henkistyminen alkaa. 

29 Kaikki koettelemukset, joita kohtaatte elämässänne "työntekijöinä", tapahtuvat vahvistaaksenne 

teitä uskossanne ja jotta tunnistaisitte lahjat, jotka olen antanut teille. Ette ole täyttäneet tehtäväänne, jos 

rajoitutte vain kuulemaan Sanani ja viemään sen sitten lähimmäisillenne. Sinun on puhuttava ja 

vahvistettava sanasi teoillasi. 

Monet teistä todistavat opetuksestani uhraamalla vapaaehtoisesti henkenne, mutta en ole pyytänyt teiltä 

veriuhreja. 
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Pian olette ihmiskunnan keskuudessa kuin lampaat nälkäisten susien keskellä, mutta ette nuku. 

Lamppu valaisee aina tiesi, ja pimeimpinäkin öinä tuo valo loistaa. 

30 Olen havainnut ihmisen nukkuvan hengellisen tiedon suhteen, hän on antautunut aineellisiin 

tieteisiin ja löytänyt luonnon suurimmat salaisuudet käsittelemättä henkistä sieluaan. Kuinka suuri hänen 

onkaan oltava, jotta hän ymmärtäisi opetukseni! Työni lankeaa tämän ihmiskunnan päälle kuin 

kristallinkirkas vesivirta, heidän tiedonhalunsa tyydytetään, ja jokainen, joka valmistautuu, saa sen hyödyt. 

31 Te, jotka kuulette minua - olkaa varuillanne, sillä opetukseeni ei saa sekoittua vieraita vaikutteita. 

Säilyttäkää sen olemus ja totuus, ja tulette näkemään, kuinka tämä epäluuloinen ja epäilevä ihmiskunta 

omaksuu opetukseni uskolla, kun se oppii tuntemaan hyvien opetuslasteni teot. 

Kaikki te, jotka kaipaatte rauhan ja oikeudenmukaisuuden valtakunnan tuloa tähän maailmaan, vetäkää 

puoleenne näitä hyveitä rukouksillanne. Se aika on lähellä. Korjatkaa, kouluttakaa ja valistakaa 

kanssaihmisiänne nyt, ennen kuin astutte siihen aikaan, jolloin teillä ei ole muuta opasta kuin Jumaluuteni. 

32 Inspiraationi puhaltaa kaikkiin sieluihin, ja jokainen, joka haluaa nähdä Minut ja seurata Minua, 

nouse ja tule luokseni. Henkesi kertoo sinulle, miten elää päivittäin ja miten ratkaista ongelmasi. Jos 

henkistätte itsenne, näette jokaisessa koettelemuksessa, jokaisessa tuskassa askeleen, jonka avulla voitte 

nousta ylöspäin ja täydellistää itsenne. 

33 Tehkää kodistanne paratiisi, jossa vanhemmat edustavat Minua ja jossa rakkaus ja toistenne 

kunnioittaminen on palvontanne. Mutta älkää antako tämän rakkauden rajoittua vain perheeseenne, jotta 

voisitte rakastaa kaikkia lähimmäisiänne samalla tavalla kuin vanhempianne tai lapsianne. 

34 Toteutan valitsemieni ihmisten kautta oikeudenmukaisia lakeja, jotka perustuvat rakkauteen ja 

kunnioitukseen. Sata neljäkymmentäneljättätuhatta sielua on valmistautunut. Jotkut ovat hengellisessä; 

toiset, jotka ovat ruumiissa, jaan ympäri maailmaa, jotta kun hetki koittaa, he voivat olla täynnä 

inspiraatiota, ja puhun heidän suunsa kautta, ja sanani moninkertaistuu. 

35 Elia valmistaa tietä kaikille, ja kuten toisella kerralla, sanon teille: Kuinka lähellä teitä onkaan Elia, 

ettekä te ole tunnistaneet häntä! Aina kun valtakuntani on lähestynyt ihmisiä, se on valmistanut sydämet. 

Samoin on käynyt teille tänä aikana. 

36 Työskentele hiljaisesti, kerskailematta. Älkää halutko erottautua muista. Kulje tietäsi 

huomaamattomasti, mutta kanna sydämessäsi suurta rakkautta ihmisiä kohtaan. Suojele ja auta heitä, 

varmista, että sydämesi on kuin arkki, ja anna siinä tilaa sairaille, syntisille - niille, jotka janoavat ja 

janoavat oikeutta. He seuraavat Minua, jos he osoittavat kaiken henkistymisen olevan heidän 

pelastuksensa päämäärä. Mutta ylpeät pysyvät vielä kerran poissa kuulematta Minua tällä kertaa. Sen 

jälkeen koettelemukset, tapahtumat puhuvat kaikista ilmenemistäni. Jotkut kääntyvät silloin, kun taas 

toisilla on edelleen sydän suljettuna jumalalliselle sanomalle. 

37 Siunaan kaikkia, joilla on virkoja - hallitsijoita, opettajia, tuomareita; valaistukaa ja täyttäkää 

tehtävänne. 

38 Tulkaa lähelle kuullaksenne minua. Mikä siinä on vikana, että kuulette Sanaani sellaisten ihmisten 

kautta, jotka ovat sekä moraalisesti että hengellisesti epätäydellisiä? Jos luulette, että olen tällä hetkellä 

valinnut vähiten sopivat keinot ilmentymälleni, olette väärässä. Jos ajattelette, että tämä tapani tehdä itseni 

tunnetuksi ihmiselle ei ole edistyksellinen muoto, tuomitsette kevyesti. 

39 Eikö se, että käytän henkeänne ja mieltänne puhuakseni ihmiskunnalle, anna teille käsityksen 

sielunne saavuttamasta kehityksestä? 

40 Jollain tavalla hengellisen kommunikaation ajan oli alettava, ja se tie on ollut se, jota olette 

käyttäneet vuodesta 1866 lähtien ja jonka on loputtava vuonna 1950, jotta henkien välinen vuoropuhelu 

voisi alkaa. 

41 Tahtoni mukaan äänenkantajien kautta tapahtuva ilmentymiseni on vain väliaikainen, lyhyt 

valmisteluvaihe, joka palvelee tätä kansaa normina, lakina ja perustana, jonka pohjalta se voi todistaa ja 

levittää tätä totuutta ja julistaa maailmalle "Kolmannen ajan" läsnäoloa. 

42 Aivan kuten ihmismieli oli määrännyt minun ilmestymiseni olevan yhtä ohimenevä kuin salaman 

välähdys, niin oli myös määrätty, että vain muutama ihmisryhmä kutsuttaisiin olemaan läsnä tässä 

ilmestyksessä ja vastaanottamaan tämä viesti. 
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43 Hengeltä hengelle käytävä vuoropuhelu sen sijaan tavoittaa koko ihmiskunnan ilman ajallisia 

rajoituksia, sillä tämä Minua etsivän, vastaanottavan, rukoilevan, kuulevan ja tuntevan toiminnan muoto 

on ikuinen. 

44 Kuinka suuri onkaan tämän kansan vastuu, joka on kuullut sanani ja kerännyt opetuksiani! Minä 

sanon teille: Ennen kuin maailma ottaa askeleen kohti henkistymistä, sen on koettava kaikki se, mitä olen 

paljastanut teille tässä valmisteluvaiheessa, jossa puhuin teille äänenkantajieni suulla ja panin teidät 

kirjoittamaan ylös Sanani, jotta voisitte tutkia sitä myöhemmin. 

45 Valmistautukaa, oi rakas kansa, että pääsette sopusointuun Herranne kanssa. Katsokaa, minä täytän 

osuuteni: valmistelen kaiken, koko ihmiskunnan. Vaikka se ei tiedä sitä, se puhdistaa parhaillaan itseään. 

Henkinen maailma, joka muodostaa suurimman ja voimakkaimman armeijan, tukee tekojani ja seuraa 

neuvojani, ja haluan, että muodostatte valaistuneiden miesten, sanani uskollisten todistajien ja henkisen 

valon kylväjien kansan, jonka työ palvelee maailman herättämistä, todistamista ja varoittamista. 

46 Kuudes sinetti on avattu ja se on näyttänyt teille, maan henkistymisen edelläkävijöille, osan sen 

sisällöstä. Mutta se jatkaa valonsa vuodattamista kaikille ihmisille, vaikka tämä sana, jonka tänään 

kuulette, on kerran lakannut. 

47 Mitä kuudes sinetti paljastaa tulevaisuuden ihmiskunnalle? Erittäin suuria paljastuksia, jos 

ajattelette, että olen tehnyt teistä viisauden aarteen perillisiä. 

48 Kuudes sinetti on auki, eikä kukaan pysty sulkemaan sitä eikä estämään sen valon pääsyä sieluihin, 

aivan kuten kukaan ei voi pysäyttää ajan kulkua tai estää Kuninkaallisen tähden valoa pääsemästä 

maailmaanne. 

49 Tiedon Kirja, joka oli pitkään sinetöity, kun sielujanne valmisteltiin pääsemään siihen - minä olen 

avannut sen, Mestarinne, Karitsan, rakkaus on avannut sen, sen valo loistaa intensiivisesti ilman, että 

monet maan päällä huomaavat sitä. 

50 Pian intuitiiviset, inspiroituneet, sielun herkät nousevat ja todistavat kansakunnissa siitä, mitä he 

näkevät hengellä, mitä he tuntevat, mitä he kuulevat ja vastaanottavat. Kerron teille jälleen, että kansani ei 

rajoitu niihin, jotka ovat kuulleet minut näiden äänenkantajien kautta, vaan että olen lähettänyt 

palvelijoitani maan eri kolkkiin valmistelemaan tiet ja raivaamaan pellot, joille kylväjien on myöhemmin 

tultava. 

51 Minä vahvistan heitä ja siunaan heitä, sillä heidän päivätyönsä on murheellinen ja heidän tiensä on 

täynnä orjantappuroita. Pilkka, halveksunta, panettelu ja petollisuus seuraavat heitä kaikkialla. Mutta he - 

ennakoiden ja innoittuneina - tietävät, että olen lähettänyt heidät, ja he ovat valmiita menemään tien 

päähän täyttääkseen tehtävänsä. 

52 Rukoilkaa näiden veljienne puolesta, joita ette tunne, mutta jotka pyrkivät täyttämään tehtävänsä ja 

valmistamaan teille tietä. He eivät ole saaneet maailmassa tämän sanan jumalallista virikettä, jota olette 

kuulleet niin kauan, ja heidän on täytynyt uhrata monia maailman mukavuuksia saadakseen hengellisesti 

inspiraation, joka ohjaa heitä. 

53 Olette kuulleet jokaisen oppitunnin tuhansia kertoja - mitä perusteluja voisitte löytää, jos ette 

noudattaisi opetustani? Ei mitään. Millaista uhmakkuutta tai kapinaa voisit osoittaa tuskassasi, jos hän 

tulisi rankaisemaan rikkomuksiasi? Mutta älkää unohtako, että olen opettanut teitä puhdistamaan itsenne 

rakkauden kautta, uudistumaan palvelemalla toisianne, jotta voitte välttää tuskan kautta tapahtuvan 

puhdistumisen. 

54 Jotkut pitävät sanaani kovana ja ankarana, koska se on läpäissyt rakastavaa oikeudenmukaisuutta. 

Syynä tähän on se, että he eivät osanneet kohdata omaatuntoaan eivätkä halunneet tuomita itseään 

ylimielisyydestä. 

55 Kun näette tottelemattomuutenne, häväistyksenne, turhamaisuutenne ja rakkaudettomuutenne 

tuloksen ja tyhjennätte kärsimyksen maljan - aivan päinvastoin kuin mitä olen teille tarjonnut - huudatte 

vakuuttuneina: "Mestarin moitteessa oli totuutta ja oikeudenmukaisuutta!" 

56 Olen antanut teille tehtäväksi yhdistää kaikki ne ihmisjoukot, jotka muodostavat yhteisönne, mutta 

te ette ole tehneet sitä, vaan olette epäluuloisia oikeudenmukaisuuttani kohtaan. Olen ollut kärsivällinen ja 

antanut teille aikaa tämän tehtävän suorittamiseen, mutta toistaiseksi ette ole pystyneet siihen. Haluatteko 

siis, että minun oikeuteni herättää teidät, puhdistaa ja yhdistää teidät? Jos näin on, rakkaat ihmiset, ette 
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tiedä päivää ja hetkeä, mutta se tulee. Sillä en jätä teitä todistamaan totuudestani sydän täynnä 

epäpuhtautta. 

57 Myöskään huonoja kirjoituksia ei saa säilyttää todistuksena. Sillä todistus, joka on sekoitettu 

väärään ja epätäydelliseen, on poltettava. Se, mikä on tahraista tai epäpuhdasta, ei saavuta Minua sen 

enempää kuin Minä tarjoan sitä lapsilleni. Ensin siemen on puhdistettava huolellisesti ja vasta sitten 

kylvettävä. 

58 Tämän päivän sanani ei ole katkeruuden malja, se on kristallinkirkkaan veden lähde, jossa voitte 

kylvettää sydämenne ja antaa sille suuremman puhtauden ja hengellenne valoa. 

59 Ottakaa nämä sanat vastaan rakkaudella, miettikää niitä. Sen jälkeen tunnet itsesi vahvemmaksi 

jatkamaan tämän päivän työtä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 285 
1 Rauhani olkoon hyväntahtoisissa ihmisissä. Totisesti sanon teille, että jokainen, joka kantaa tätä 

rauhaa sielussaan, tuntee Läsnäoloni. 

2 Tämän opetuksen aikana olette tunteneet rauhani koettelemuksissanne, olette saaneet lohtua 

kärsimyksissänne. Tällä tavoin olen osoittanut teille, että jokainen, joka hyväksyy kohtalonsa hyvällä 

tahdolla, edistyy kaikissa yrityksissään. Hän saattaa kompastua, mutta ei kaadu. 

3 Joskus sanotte Minulle: "Herra, miksi et vieraile luonamme kuten muut kansat, vaikka olemme 

yhtä kiittämättömiä ja tottelemattomia kuin ihmisveljemme ja -sisaremme voivat olla?" Tähän minä sanon 

teille: Koska annan teille aikaa valmistautumiseenne. 

Luuletteko, että jos sota uhkaisi teitä, kuuntelisitte Minua ja miettisitte Sanaani? Ymmärtäkää, kuinka 

arvokasta on se aika, jonka olen teille uskonut, ja vastuu, joka teillä on käyttää se hengelliseen 

valmistautumiseenne. 

4 Voidaksenne käyttää tämän ajan hengelliseen hyvään ja lähimmäistenne hyvään, teidän on usein 

tutkittava itseänne kuuntelemalla omantuntonne ääntä, jonka kautta voitte löytää kaiken sen, mitä teidän 

on tutkittava itseänne, ja samalla voitte ymmärtää, miten opetustani voi soveltaa elämänne eri toimiin. 

5 Tuskaako sinua todella se tilanne, jossa ihmiskunta on? Tunteeko sydämesi niiden kansojen 

tuskaa, jotka tuhoavat itseään sodan kautta? Ansaitse sitten ansioita heidän puolestaan, rukoile ja lähetä 

heille rauhaa ajatuksillasi. 

6 Nyt teistä näyttää siltä, että onnettomuus uhkaa maailmaa. Tähän sanon teille, että se, mitä usein 

pidätte onnettomuutena, on jotain hyvää. 

7 Tuska, kurjuus ja jopa kuolema tulevat siunaukseksi monien sellaisten ihmisten oville, jotka elivät 

siveettömästi ja tekivät syntiä ilman rajoja. 

8 Voi, jospa vain ymmärtäisitte, että kipu, joka iskee ruumiilliseen kuoreen, on balsamia ja 

helpotusta henkiselle sielulle! Niin kauan kuin keho oli terve ja hyvinvoiva, sielu oli usein joutunut 

turmioon tai tunsi olevansa loukussa elämässä, jossa nautinnot ja intohimot olivat valloillaan, mutta 

sielulle ei ollut valoa. Kunnes kipu tuli inhimillisiä intohimoja mahtavampana voimana pysäyttämään 

ihmisen sokealla tiellään ja saamaan sielun vapautumaan, siunaamaan kipua ja ymmärtämään, että ei ole 

olemassa viisaampaa oikeutta kuin Jumalan. 

9 Jotkut tulevat pian tähän ymmärrykseen ja välttävät siten monet kärsimykset, toiset ovat itsepäisiä 

ja hitaita ymmärtämään, lopulta pilkkaavat ja kiroilevat ja siten lisäävät kärsimyksensä maljaa. 

10 Ihmiset, rukoilkaa kaikkien puolesta, älkää pakoilko vastuutanne sillä perusteella, että siksi ette 

rukoile kärsivien kansojen puolesta, koska ne puhdistavat itsensä tässä tuskassa. Tämä kipu puhdistaa 

heitä, mutta ymmärtäkää, että rukouksenne ja ajatuksenne auttavat heitä ottamaan kärsimysmaljansa 

vastaan rakkaudella, jotta he ymmärtäisivät tuskan merkityksen ja jotta heidän sieluissaan voisi puhjeta 

esiin päätös parantaa ja inspiraatio, joka vie heitä kohti veljeyttä. 

11 Jos rukoilette oikein, vapautan sielunne ja tulen heidän luokseen rauhankyyhkysenä, terveyden ja 

valon sanansaattajana. 

12 Sydämesi ei voi olla ylpeä näistä voitoista, koska se ei tiedä mitään niistä teoista, joita teet 

hengellisesti. 

13 Minä yksin tiedän nämä teot, jotka kirjataan yksi kerrallaan ansioidenne kirjaan - siihen kirjaan, 

joka vähitellen kaiverretaan henkeenne. 

14 Olette suurten tapahtumien äärellä. Ei tule päivääkään, jolloin ihmiskuntaa ei ravistelisi jokin 

tapahtuma, koettelemus tai merkki. Oikeuteni lakkaamaton ääni kutsuu ihmisiä kääntämään ajatuksensa 

Minuun. Ja kaikki ne, joissa intuitio herää näinä koettelemusten päivinä, jotka pohtivat ja päättävät liittää 

nämä koettelemukset jumalalliseen oikeudenmukaisuuteen, tulevat olemaan täynnä Minun valoani, jotta 

he eivät vajoaisi takaisin siihen hengelliseen letargiaan, jossa he elivät. 

15 Oikeuteni on tullut, ihmiskunta, se nöyryyttää ihmisen ylimielisyyttä ja saa hänet tajuamaan, 

kuinka pieni hän on pahuudessaan ja materialismissaan. 

16 Kyllä, ihmiset, minä kukistan ihmisen hänen valheellisessa suuruudessaan, koska haluan hänen 

näkevän valoni ja nousevan ylös, jotta hänestä tulisi suuri totuudessa. Sillä haluan, että olette täynnä valoa, 

anteliaisuutta, hyvyyttä, voimaa ja viisautta. 
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17 Minun ääneni kuullaan jälleen, aivan kuten profeetat ilmoittivat sen varhaisimpina aikoina ja kuten 

minä ilmoitin sen opetuslapsilleni. 

18 Nyt on se aika, jota varten lupasin paluutani hengessä - aika, jolloin tunnette läsnäoloni sisällänne 

ja ulkopuolellanne ja jolloin opitte olemaan yhteydessä minuun hengestä henkeen. 

19 Muodostan parhaillaan kansaa, jossa, vaikka he näyttävätkin olevan köyhiä, ei ole hylkiöitä, kurjia 

eikä hengellisesti heikkoja. Minä paljastan jokaiselle hänen lahjansa, jotta hän voi lähteä liikkeelle 

tyytyväisenä opetuslapsenani ja hyödyksi lähimmäiselleen. 

20 Uudesta kansastani tulee profeettoja, neuvonantajia, opettajia, sielun lääkäreitä. 

21 Sanani tavoittaa nämä sydämet kuin tuulahdus ilmaa, joka sytyttää heidän uskonsa liekin. Sillä 

haluan aina nähdä heidän palavan kuin lamput. 

22 Toisen aikakauden Sanani sekä työni avasivat ihmisille tien taivaaseen, ja tällä hetkellä olen tuonut 

teille uusia oppitunteja. Ettekö ole kuulleet henkimaailman ääntä? Ettekö ole tunteneet sen maailman 

läheisyyttä, jota piditte niin kaukaisena ja epävarmana? 

23 Tunnistakaa, kuinka paljon valoa ja rakkautta henkiset veljenne ja sisarenne ovat tehneet itsensä 

teille tunnetuksi. 

24 Ette tiedä tarkalleen, mistä nuo valon henget, nuo suojelusenkelit ja rauhanturvaajat tulevat. Mutta 

teillä on varmuus siitä, että ne tulevat korkeammista maailmoista. 

25 Niin se on, ihmiskunta, he tulevat teitä korkeammista kodeista ja maailmoista auttaakseen teitä 

nousemaan täydellisyyteen. Samalla tavoin he auttavat niitä, jotka asuvat muissa maanpäällisissä 

maailmoissa ja jotka samoin tarvitsevat korkeampaa tietoa. 

26 Jos joku ajattelee pahaa opetuksestani, joka puhuu teille näillä oppitunneilla, sanon hänelle 

totuuden nimessä, että hän ei tiedä, mitä hän puhuu, eikä hän tunne Jumalallista Mestaria. Ettekö tiedä 

olentojen ja maailmojen henkistä läheisyyttä? Ettekö arvaa jumalallista suunnitelmaa muodostaa yksi 

perhe kaikista? 

27 Annan teille nämä ilmestykset, jotta voitte alkaa paneutua tulevaisuuteenne, aivan kuten olette 

maan päällä niin kauan paneutuneet aineelliseen parantamiseenne. 

28 Kuunnelkaa henkimaailman ääntä, sillä se on todistus sielun lakkaamattomasta aktiivisuudesta 

ponnistella, puhdistautua, hyvittää rikkomuksiaan, ottaa vastaan tehtäviä - sanalla sanoen lähestyä Isäänsä. 

29 Ymmärtäkää, että tällä Kolmannella Aikakaudella, Pyhän Hengen ilmestyskaudella, oli vain 

luonnollista, että Hän puhui teille Hengellisestä elämästä. 

30 Sillä vain tämä opetus pystyy pelastamaan ihmiskunnan intohimojen, ahneuden, 

vihamielisyyksien, ylimielisyyden ja ihmisten epärehellisten juonittelujen myrskyisältä mereltä. Sanani 

tuli pelastusveneenä pelastamaan haaksirikkoutuneet, jotka kaatuivat intohimojen meressä. 

31 Opetuslapset, teille minä uskallan sanani, tuntekaa minut sen merkityksessä. Huomenna nämä 

äänenkantajat katoavat, heidän käskynsä muuttuvat, ja jäljelle jää vain Minun Sanani, joka on kirjoitettu 

niihin kirjoituksiin, jotka kultasulat ovat luoneet Minun Tahtoni mukaisesti. 

32 Opetuslapsi: Jokainen, joka tunnistaa Sanani tämän ilmentymän avulla, on myös tunnistettava, että 

nyt on aika aloittaa kaiken sen palauttaminen, minkä ihmisten pahuus on tuhonnut. 

33 Jos kaikki kutsutut kiiruhtaisivat Herran pöytään, jossa tarjoillaan sielua ravitsevaa ruokaa, se olisi 

täynnä; mutta kaikki kutsutut eivät ole tulleet. 

34 Ihmiselle on ominaista, että hän ei arvosta Jumalan etuja, ja siksi olette nähneet monien 

kanssaihmistenne hylkäävän teidät, kun kutsuitte heitä. 

35 Mutta sanon teille, että nämä harvat, jotka istuvat pöydässäni ja kuuntelevat sinnikkäästi 

oppiakseen minulta, ovat niitä, jotka tekevät suurille joukoille tunnetuksi Sanani suuruuden, tämän opin 

merkityksen, joka kutsuu ihmisiä rakentamaan uudelleen maailman, joka on tullut tiensä päähän, ja 

tekemään tilaa säteilevämmälle ja korkeammalle maailmalle. 

36 Jotta voisitte vastaanottaa puhtaamman sanan ja puhtaamman ilmentymän äänenkantajien kautta, 

olen neuvonut teitä henkistymään ja yksinkertaisuuteen. Sillä silloin, kuin kypsä hedelmä, rakkaudellinen 

ja olennainen sana tulee heidän huuliltaan. 

37 Niille, jotka eivät ole ymmärtäneet, että Sanani totuus ja valo loistaa voimakkaimmin muodon 

yksinkertaisuudessa, ja jotka pyrkivät ulkoisesti vaikuttaviin ilmentymiin, joilla he voivat tehdä 
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vaikutuksen monien aisteihin - heille sanon, että niissä teoissa ja toimintatavoissa, joita toteutatte 

opetuksessani, vain totuudellisuus tulee vallitsemaan. 

38 Teidän ei enää ole sopivaa ravita sieluanne mysteereillä, vaikka nämä mysteerit vetävätkin 

puoleenne tuntemattoman vetovoimaa. 

39 Miksi haluatte tehdä vaikutuksen ulkoisilla ilmentymillä, joita lähimmäisenne eivät ymmärrä? 

Miksi te näytätte yliluonnollisia tekoja, jotka ovat näennäisiä, mutta jotka todellisuudessa ovat vailla valoa 

ja totuutta? Onko se olemus, jota Sanani huokuu, riittämätön, vai eikö ole ihailtavaa, että puhun suusi 

kautta? 

40 Kuinka järjettömiä monet teistä ovatkaan! Mutta teidän on tultava siihen vakaumukseen, että 

kaikki, mitä lisäätte ilmentymiini, joka on niin selkeä ja yksinkertainen, koska se on minun, on kuin karkea 

ja karkea verho, joka estää lähimmäisiänne tunnistamasta totuutta. 

41 Ennen kuin ryhdytte täyttämään mitään tämän Työn teille tarjoamia käskyjä, miettikää syvällisesti 

sitä, mitä olen opettanut teille ja mitä aiotte tehdä, niin ettette tee mitään, mikä on vastoin lakiani. 

42 Kuinka monet niistä, jotka pitävät itseään kuuliaisina opetuslapsina, ovat - tiedostamattaan - 

kapinallisia minun tahtoani vastaan; ja kuinka monet, jotka pitävät itseään spiritualismin apostoleina, ovat 

ensimmäisiä, jotka hylkäävät sen tekojensa vuoksi, minkä vuoksi he ovat julistamansa opin vihollisia. 

43 Mitä sielullisesti kehittyneeltä ihmiseltä odotetaan? Ihminen odottaa, että hän hallitsee itseään, että 

hänen kykynsä ja hengelliset lahjansa ilmenevät. Ymmärtäkää, että ihmisen älykkyys kasvaa ja kasvaa ja 

että yhä useammat ihmiset kykenevät ymmärtämään Jumalan työtä. 

Sielu ei voi jäädä toimettomaksi, sen halu kehittyä on kuin vaisto, joka kannustaa sitä ponnistelemaan 

ylöspäin, ponnistelemaan lakkaamatta täydellistääkseen itsensä jumalallisten lakien viitoittamia polkuja 

pitkin. 

44 Opetuslapset, kehotan teitä jälleen kerran etsimään hengellistymistä yksinkertaisuuden ja 

puhtauden keinoin, hylkäämään odotuksenne ja tunteenne siitä, mitä kutsutte yliluonnolliseksi. Sillä jos 

olette vakuuttuneita siitä, että kuljette totuuden tiellä, uskokaa, mitä kuulette minulta, ja ymmärtäkää, että 

opetan teitä tällä hetkellä tuntemaan herkästi ja torjumaan tarpeettomat komplikaatiot. 

45 Ne, jotka eivät ole tyytyväisiä siihen, mitä Sanani ilmoittaa ja ilmaisee, tekevät niin, koska heidän 

aineellistumisensa odottaa poikkeuksellisia tapahtumia uskoakseen ilmentymääni. He odottavat, että 

taivaasta putoaa tuli tai että meret avautuvat, niin että niiden kuilut tulevat näkyviin, ja sitten he sanovat: 

"Jumalan tuomio on tullut maan päälle." Mutta kysyn teiltä: Miksi tällaiset tapahtumat kauhistuttavat 

teitä? Haluatteko, että ne ovat ainoat, jotka voivat paljastaa Jumalan oikeudenmukaisuuden ja voiman, 

vaikka teidän pitäisi tuntea ja tunnistaa Hänen läsnäolonsa siinä, mikä paljastaa rauhan ja rakkauden? 

46 Onko siis totta, että minun lähtöni tällä hetkellä kauhistuttaa ihmiskuntaa, todistaakseen, että se on 

jumalallinen tapahtuma? 

47 Pikemminkin toivon, että todiste siitä, että olen ollut kanssanne, on toivon valo parempaan 

tulevaisuuteen, että se on ihmiskunnan värinä, uskon kipinä, joka saa heidät näkemään uuden aamunkoiton 

valon ahdingon keskellä. 

48 Haluan, että etsitte jumalallisen hyvyyden ilmentymää kaikesta, sillä kaikesta löydätte sen. Mutta 

koska olette vielä liian kypsymättömiä löytääksenne tämän jumalallisen rakkauden, joka on hengellistä, 

katsokaa luontoa, joka ympäröi teitä ja joka puhuu teille joka käänteessä Luojan rakkaudesta lapsiaan 

kohtaan. 

Jos joskus koette, että tämä luonto kohtelee teitä ankarasti, tietäkää, että sekin on olento, joka teidän 

laillanne kehittyy ja täydellistyy, ja että siinä määrin kuin se nousee ylöspäin täydellisyyden tikapuita, 

jotka ovat olemassa kaikkien luotujen tiellä, se pystyy olemaan suojana yhä älykkäämmille ja sielullisesti 

kehittyneemmille olennoille. 

49 Huolehtikaa siitä, että sanani säilytetään kirjallisena, jotta tulevaisuuden ihminen tunnistaa sen, 

mitä olen nyt kertonut teille profetiana. 

50 Ihmiset, jos haluatte edistyä, voitte voittaa sisällänne olevan inertia. Jos haluat olla suuri, sovella 

periaatteitani töihisi. Jos haluatte tuntea itsenne, tutkikaa itseänne Sanani kautta. 

51 Ymmärtäkää, kuinka paljon tarvitsette sanaani, joka tarjoaa rakkautta, viisautta, neuvoja ja apua. 

Mutta samalla tuntekaa itsenne vastuullisiksi siitä, mitä annan teille, sillä te ette ole maailman ainoat 
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tarvitsevia. On monia, jotka janoavat ja janoavat näitä opetuksia, ja teidän on muistettava valmistautua 

menemään heille rakkauteni viestin kanssa. 

52 Tyhjennä kärsimysmaljasi kärsivällisyydellä. Totisesti sanon teille, että sen katkeruudesta löydätte 

sielunne valon. Tuska saa omantunnon äänen kuulumaan teille, vaikka minun on kerrottava teille, että 

taakka, jonka olette tuoneet mukananne, kärsimänne tuska ja silmienne vuodattamat kyyneleet eivät ole 

aivan sitä elämänpolkua, jonka merkkini ja lakini ovat merkinneet. Kärsimyksen polku, jota kuljette, on 

sovituksen ja puhdistumisen polku, jonka sielunne on käytävä läpi päästäksenne todellisen elämän polulle, 

jossa ihminen vain rakastaa, palvelee ja tekee työtä hyvän puolesta. 

53 Pankaa tämä kaikki merkille, jotta tietäisitte, että voidaksenne todella palvella Minua teidän on 

ensin läpikäytävä puhdistus, kunnes mitään ei ole jäljellä siitä, mitä olette tehneet väärin. Esimerkkisi 

palvelee sitä, että tulevat sukupolvet kohtaavat puhdistetun polun eivätkä eksy aluskasvillisuuteen tai 

loukkaa itseään polun lohkareisiin. 

54 Teille spiritualisteille annan tehtäväksi sen esteen murtamisen, jonka ihmiskunta on kasannut 

Jumalan ja itsensä väliin - väärän uskon, vain näennäisen uskon ikuiseen, aineellistamisen ja tarpeettomien 

palvontatoimien esteen. 

55 Teille, ihmiset, annan tehtäväksi kaataa kultaisen vasikan jalustalta, jota ihmiset yhä palvovat, 

vaikka he pitävät itseään kaukana epäjumalanpalveluksesta ja pakanuudesta. 

56 Mutta sanon teille, että taistelussanne ette saa käyttää valtaa, väkivaltaa tai loukkaavia sanoja. 

Aseid ovat valon sana, joka paljastaa totuuden, rakkauden teot, jotka lohduttavat kärsivää, ja voima, joka 

virtaa rukouksistasi ja ajatuksistasi. 

57 Kun olette poistaneet esteet, jotka ovat harhauttaneet ihmistä pois hengelliseltä polulta, näette 

hyvin suurten muutosten alkavan ihmiselämässä. Nämä muutokset tapahtuvat hengellisellä alalla, 

moraalissa, tieteen alalla, instituutioissa ja hallitusmuodoissanne. 

58 Kukaan ei pysty poistamaan tämän kansan jälkiä kolmannella aikakaudella, koska heidän teoissaan 

on totuuteni voima. 

59 Ymmärrättekö, mihin kipu teidät puhdistaa? Polkusi on merkitty, tehtäväsi on Minun 

määrittelemäni. 

60 Olen ottanut sydämestänne pois "kuoleman", jota kannatte sisällänne, ja olen täyttänyt teidät 

elämällä. 

61 Kuolema oli sisällänne, koska usko ja toivo olivat kadonneet sielustanne, koska teiltä puuttui 

tiedon valo. Olen asettanut eteesi elämän puun, jonka hedelmä, täynnä sisältöä, taivaallista makua ja 

makeutta, laskeutuu runsaana kuulijoiden joukoille poistaakseen heidän hengellisen puutteensa. 

62 Rakennan parhaillaan sydämeenne temppeliä, jossa läsnäoloni on selvästi havaittavissa, jossa 

ääneni kuullaan selvästi ja josta valoa ja rauhaa säteilee koko ihmiskunnalle. 

63 Ensimmäisellä kerralla innoitin teitä tuon suuren sielun pyhäkön perustuksista. Sinä aikana, jolloin 

olen ollut ihmisten keskuudessa Mestarina, olen opettanut teille, miten korkeat muurit rakennetaan, ja nyt 

paljastan teille, miten teidän on saatettava loppuun tuo työ, joka valmistuttuaan on Isänne läsnäolon 

arvoinen. 

64 Voitteko kertoa minulle, mikä on näiden kolmen oppitunnin ydin, joiden kautta olen innoittanut 

teitä rakentamaan Pyhän Hengen temppeliä? Kyllä, ihmiset, olkaa siunattuja, koska te kaikki vastaatte 

kysymykseeni sisäisesti ja lähestytte totuutta: Pyhäkön perustana olivat ensimmäisen aikakauden lain 

opettamat perusteet. 

Korkeat muurit olivat rakkautta ja armoa, jota Messias toi kansalle opetuksessaan. Kupolit, pylväät ja 

alttari, joilla tämä työ oli varustettava, ovat viisautta, hengellistämistä ja kohottamista, joita Henkeni 

inspiroi teitä tänä aikana valon sanomassaan. 

65 Tämä temppeli, jonka Minä rakennan kolmessa ajassa, on se, josta puhuin uskottomien edessä, kun 

sanoin heille - osoittaen Jerusalemin temppeliä - "Tuhotkaa tämä temppeli, ja kolmen päivän kuluttua 

minä rakennan sen uudelleen." 

66 Minun temppelini valmistuu pian, kun taas Jerusalemin temppelistä ei jää jäljelle edes sen 

perustuksia, aivan kuten jokaisesta temppelistä, jota ei ole rakennettu rakkauden ja henkistämisen lakini 

perustuksille, ei jää kiveäkään toisen päälle. 
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67 Katsokaa, kuinka suuri on tämän aikakauden loisto, katsokaa uuden ajan valoa, jolloin kaikki 

minun antamani profetiat ja ne, jotka olen antanut profeettojeni kautta, toteutuvat. 

68 Kuinka monta tietä olettekaan kulkeneet etsiessänne totuutta saavuttaaksenne Minut! Tieteet tai 

filosofiat eivät ole vastanneet kutsuusi, ja etsittyänne tulette siihen tulokseen, että tämä totuus juontaa 

juurensa minuun ja säteilee minusta kaikkiin olentoihin. 

69 Olen valaissut ihmisen, jotta hän elää todellista elämäänsä ja tunnistaa siunattu kohtalo, jonka olen 

hänelle osoittanut. Hän on ainoa olento, joka on luotu "minun kuvakseni ja kaltaisekseni", ja siksi hän on 

lähimpänä minua. Sillä hänellä on henkäys Minun henkeäni ja hän kykenee siten tekemään samanlaisia 

tekoja kuin Minä. 

70 Teillä on tahto ja tahdonvapaus, jotta voitte käyttäytyä älykkäästi, totella omantuntoni ääntä, joka 

on minun omani, ja sen avulla tunnistatte sen, mikä on sallittua, mitä voitte käyttää, ja hylkäätte sen, mikä 

on sopimatonta, mikä ei kuulu teille. Mutta olen nähnyt, että maanpäällisen elämänne ensimmäisistä 

päivistä lähtien olette taipuvaisia materialismiin ja alatte kieltää henkisen tehtävänne, joka on 

olemassaolonne pääsyy. 

71 Jo varhaisimmista ajoista lähtien jätin teille käskyni, jotka johtavat rauhaan ja hengelliseen 

autuuteen, ja myöhemmin Jeesuksessa paljastin teille rakkauteni. 

72 En ole puhunut teille tällä kertaa ankarana tuomarina vaan Isänä, mutta ette ole ymmärtäneet sitä 

ääretöntä rakkautta, joka ymmärtää ja antaa kaiken anteeksi - sitä rakkautta, joka on kärsivällisyyttä ja 

suurisydämisyyttä, joka haluaa vain hyvää ja vuodattaa sitä kaikkiin luotuihinsa. 

Jos oikeasti haluatte kutsua itseänne lapsikseni, rakastakaa, sillä tämä Jumalallinen Rakkaus, joka loi 

kaiken, on muovannut teidät tarjotakseen sen teille. Silloin ymmärrätte kohtalonne rakastaa, suojella ja 

siunata Isänne tavoin, ja täytettyänne tehtävänne palaatte luokseni muodostaaksenne kanssani yhden 

hengen. 

73 Jo varhaisimmista ajoista lähtien olen opettanut teitä rakastamaan Minua henkisesti ja kertonut 

teille, että mikään muu kuin hyveellinen ihminen ei voi edustaa Minua tässä maailmassa. En opettanut 

teille mitään mielekästä riittiä tai kulttia ja sanoin teille vain: Jos haluatte olla yhteydessä Isäänne, 

kohottakaa sielunne, pyrkikää kohti korkeuksia. Sieltä kaikki pyytämäsi lahjat ja edut tulevat sinulle. 

74 Sanoin teille tuolloin, ettei teidän pitäisi pelätä kuolemaa, koska sitä ei ole olemassa. 

Luomuksessani kaikki elää, kasvaa ja täydellistyy. Fyysinen kuolema on vain sen ajanjakson loppu, jonka 

sielu elää läpi palatakseen alkuperäiseen tilaansa ja jatkaakseen sitten kehityspolkuaan. Uskokaa, olkaa 

uskovaisia, niin saatte elää ikuisesti. Tänään teidän on varustettava itsenne uskolla enemmän kuin 

koskaan, koska elätte koettelemusten ja vaikeuksien aikakautta. Luonnonvoimat, joiden on puhdistettava 

ihminen, päästetään valloilleen, eivätkä ne lepää, ennen kuin ne ovat palauttaneet hänet takaisin järjen, 

hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden pariin. 

75 Vapauttakaa itsenne ylpeydestä ja antakaa nöyryyden ja yksinkertaisuuden kukoistaa, jotta voitte 

hyväksyä kaikki koettelemukset, joita on tultava. Ymmärtäkää, että on välttämätöntä, että käytte läpi 

tämän sulatusuunin, jotta voitte saada takaisin puhtautenne. Tänään, kun saatte lisäopetusta ja tiedätte, että 

ette ole enää hengellisessä lapsuudessa ettekä nuoruudessa, vaan olette saavuttaneet kypsyyden, pystytte 

ymmärtämään muiden aikojen sanojani ja niitä, jotka annan teille tänä päivänä. 

76 Älkää kysykö tietävänne sisimpiä neuvojani, sillä ette voi tunkeutua siihen pisteeseen. Tietäkää 

vain, että olen täysin kaikkialla läsnä ja kaikkivoipa, että Henkeni täyttää maailmankaikkeuden ja asuu 

samalla jokaisessa sielussa, ja että rakastan kaikkia ja annan heille kaiken, mikä on heidän elämänsä 

kannalta tarpeellista, jotta tämä valo antaisi teille toivoa ja luottamusta tulevaisuutta kohtaan. 

77 Tiedän kaiken, mistä kärsitte ja mitä toivotte, ja tunnen tuskanne. Käsken teitä vain käyttämään 

sitä voimaa, jonka olen antanut teille, ja silloin koettelemuksenne tulevat siunatuiksi. 

78 Teidän, jotka on valittu vastaanottamaan tämä viesti, on oltava hereillä ja valmistauduttava. Sillä 

vuoden 1950 jälkeen teidän on tuotava lähimmäisillenne uutinen siitä, että olen palannut luoksenne. Mutta 

kun näette kaaoksen valloilleen ja kuulette valituksen huutoja kaikkialla, muistakaa, että aivan kuten pellot 

kynnetään, myös ihmissydämen on valmistauduttava vastaanottamaan siemen. 

79 Olen myöntänyt teille tällä kertaa etuoikeutena suuren tason ja kokemuksen omaavien 

henkiolentojen läsnäolon. Ei ainoastaan säteeni, joka on yhteydessä ihmiseen, vaan myös minun 

Henki, mutta myös Henkimaailma ovat tulleet avuksenne ja täyttäneet näin hyvin korkean tehtävän. 
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Kuinka paljon näiden monille tuntemattomien olentojen rakkaus ja laupeus ovatkaan saaneet aikaan 

läsnäolollaan tällä maapallolla, ja kuinka he ovatkaan tuoneet tämän maailman lähemmäksi sitä maailmaa, 

jossa he asuvat, tehdäkseen liiton ja kohottaakseen teitä hyveen tielle! 

80 Te, jotka teidät on kutsuttu olemaan heidän ilmestymisensä välineitä, palvelkaa heitä rakkaudella 

ja valmistautukaa, sillä te olette astioita, jotka ottavat vastaan Sanan, jota heidän henkensä vuodattavat. 

Vain tällä tavoin voitte ylpeillä sillä, että teillä on hallussanne totuus, jonka minä ja henkimaailma olemme 

tuoneet ihmiskunnalle. 

81 Totuuden, jota olette niin paljon etsineet, teen teille tunnetuksi tässä yksinkertaisessa ja 

yksinkertaisessa sanassa. Tarjoan teille tätä totuutta, joka ei ole muuta kuin rakkautta, runsain määrin, jotta 

voitte omistaa sen ikuisesti ja jakaa sen lähimmäistenne kanssa. Tunne se, kanna se hyvin sielussasi, sillä 

se on se jumalallinen olemus, josta tulet ravitsemaan itseäsi ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 286 
1 Jumalallinen valoni loistaa kaikkialle; missä tahansa minua etsittekin, löydätte läsnäoloni. 

2 Minä olen Isä, joka toimii niin, että harmonia alkaa vallita kaikkien Hänen lastensa keskuudessa - 

sekä niiden, jotka asuvat maan päällä, että niiden, jotka asuvat muissa maailmoissa. 

3 Kaikkien olentojen välinen henkinen harmonia paljastaa heille suuren tiedon, tuo heille hengen ja 

hengen välisen vuoropuhelun, joka lyhentää etäisyyksiä, tuo poissaolevat lähelle ja poistaa rintamat ja 

rajat. 

4 Haluan, että saavutatte rauhan, joka on suurin palkinto, jota voitte tavoitella maan päällä. 

5 Oppilaat, älkää poikkeako viitoitetulta polulta älkääkä muuttako opetuksiani millään tavalla, sillä 

silloin ette pysty saavuttamaan tätä hengellistä harmoniaa ettekä löydä kaikkea sitä, mitä pidän valmiina 

kohotustanne varten. 

6 Tehkää itsenne salaisen aarrekammioni ilmestysten arvoisiksi hankkimalla ansioita rakkauden, 

laupeuden ja jalouden teoilla. 

7 Henki johtaa mieltä, ja mieli, jota johtaa vain ihmisen suuruutta haluava sydän, ei hallitse 

elämääsi. Muistakaa: Jos annatte aivojenne käskyjen ohjata itseänne, ylikuormitatte niitä ettekä pääse 

pidemmälle kuin mitä niiden pienet voimat sallivat. Minä sanon teille: Jos haluat tietää, miksi tunsit 

inspiraatiota hyvän tekemiseen ja miksi sydämesi syttyy rakkaudesta, anna Hengen ohjata sydäntäsi ja 

mieltäsi. Silloin hämmästyt Isäsi voimasta. 

8 Jos ihmiset sen sijaan, että he kysyisivät Minulta niin kunnianhimoisesti ja vähällä kunnioituksella, 

he kysyisivät Minulta rakkaudella ja nöyryydellä - kuinka yksinkertaisella ja helpolla he saisivatkaan 

vastauksen Isältään, kun Hän paljastaa heille tiedon, jota he Häneltä pyytävät. 

9 Kun kyselette Minulta tai kysytte Minulta, älkää ponnistelko yrittäessänne ilmaista ongelmaanne 

selkeästi Minulle, älkääkä yrittäkö etsiä mielestänne parhaita lauseita. Minulle riittää, jos tällä hetkellä 

henkenne irrottautuu maailmasta ja sydämenne ja mielenne ovat puhtaat, jotta ne voivat vastaanottaa 

inspiraationi. Mitä hyötyä teille on sanoa Minulle ihania sanoja, jos ette pysty tuntemaan läsnäoloani 

sisällänne? 

10 Tiedän kaiken, eikä teidän tarvitse selittää minulle mitään, jotta voisin ymmärtää teitä. 

11 Kysytte Minulta, mistä rukouksessa on kyse, ja Minä vastaan teille: Annat henkesi nousta vapaasti 

Isän puoleen; antaudut tuohon tekoon täydellä luottamuksella ja uskolla; otat sydämessä ja mielessä 

vastaan Hengen kautta saadut vaikutelmat; vahvistat Isän tahdon aidolla nöyryydellä. Se, joka rukoilee 

tällä tavoin, nauttii läsnäolostani elämänsä jokaisena hetkenä eikä koskaan tunne tarvitsevansa minua. 

12 Olen lähestynyt ihmisiä monia kertoja aikojen kuluessa, mutta nyt on ihmisten aika etsiä Minua ja 

lähestyä Minua. He pystyvät siihen, koska heidän hengellinen kehityksensä on antanut heille 

mahdollisuuden saavuttaa todellinen yhteys Isänsä kanssa. 

13 Tämä "kolmas kerta" on ylösnousemuksen aika. Sielut muistuttivat kuolleita ja ruumiit niiden 

hautakammioita. Mutta heidän luokseen on tullut Mestari, jonka elämän sana sanoi heille: "Tulkaa ulos ja 

nouskaa valoon, vapauteen!" Joka heistä avaa silmänsä totuudelle ja kykenee sitten nostamaan elämänsä, 

työnsä ja tunteensa rakkauteen lähimmäisiään kohtaan, ei enää pidä tätä maailmaa karkotuksen paikkana 

tai kyynelten ja sovituksen laaksona, koska hän tuntee yhä enemmän todellisen rauhan iloa, jonka 

mielenrauha antaa. Tuo korotuksen tila tässä elämässä on heijastus siitä täydellisestä rauhasta ja valosta, 

josta sielu tulee nauttimaan paremmissa maailmoissa, joissa Minä itse otan sen vastaan antaakseni sille sen 

ansioiden arvoisen kodin. 

14 Muistakaa tänä armonpäivänä sitä päivää, jolloin Elia teki itsensä tunnetuksi Roque Rojasin kautta 

muistuttaen teitä siitä, että jumalallisen Mestarin paluu oli lähellä, ja kutsuen teitä rukoukseen ja 

uudistumiseen. 

15 Mooses vei kansansa Siinain vuoren juurelle, jossa hän käski heidän rukoilla, paastota ja puhdistua 

odottaakseen Herransa Jehovan läsnäoloa. 

16 Mooses oli hengellisyyden alkuunpanija, Jehovan, lainsäätäjän, edelläkävijä. Israelin kansa muisti 

sen päivän, jolloin hän laskeutui vuorelta lain taulujen kanssa, kuten te muistatte nyt, kun muistatte päivän, 

jolloin teille ilmoitettiin Roque Rojasin kautta, että Mooseksen testamentti, Jeesuksen perintö ja Elian 

sanoma muodostaisivat yhden kirjan: Totuuden ja elämän kirjan. 
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17 Aivan kuten Mooses valmisti kansansa sydämet vastaanottamaan Jehovan, ja Elia herätti teidät 

tänään kuulemaan jumalallisen hengen äänen, niin myös Elia - Johannesessa, jota kutsutaan Kastajaksi, 

reinkarnoituneena - kehotti kansanjoukkoja parannukseen ja rukoukseen ja ilmoitti heille, että taivasten 

valtakunta oli lähestymässä ihmisiä. 

Sillä opetuksessa, jonka minä toin teille, ja opetuksessani oli Isän läsnäolo ja taivaan valo. 

18 Kristus on täydellisen ilmentymä, hänessä voitte nähdä ikuisen lain, voitte löytää äärettömän 

rakkauden ja ihailla absoluuttista viisautta. 

19 Jeesus valaisi elämällään lain, jonka Israel sai Moosekselta, ja ilmoitti teille, että myöhemmin 

Lohduttaja tulisi selventämään ja selittämään kaiken sen, mitä Kristus opetti ja mitä ei tulkittu oikein. 

20 Kristus kattaa kaikki aikakaudet, hänen läsnäolonsa on olemassa kaikkina aikoina, koska hän on 

"ikuinen Sana". 

21 Elia on edelläkävijä, salaisuuksien selittäjä, hän on avain, joka avaa oven, jotta voitte astua 

syvälliseen. Hän on hengellinen vapauttaja, joka on lähetetty Mooseksen aloittaman ihmiskunnan 

henkistämisen loppuun saattamisen aikaan. 

22 Olkaa siunattuja, ihmiset. Muistatte riemuiten kolmannen aikakauden alkua ja omistatte tämän 

päivän sen muistolle. Olkoon tämä päivä teille enemmän kuin perinne, olkoon se teille pohdinnan, 

tutkimuksen ja sisäisen kokoontumisen päivä, jolloin voitte tuntea sen jumalallisen vaa'an läsnäolon, joka 

punnitsee ja rekisteröi kaikki tekonne kulkemallanne tiellä. 

23 Siitä, mitä kuulette Minulta tänä päivänä ja mitä tulette pohtimaan, voitte muodostaa tiedon 

aarteen. Sitten, kun taistelunne aika koittaa, teiltä ei puutu perusteluja eikä syitä selittääksenne, mitkä ovat 

ne lujat ja ikuiset perusteet, joille tämä oppi, jota olette kutsuneet spiritismiksi, on rakennettu. 

24 Näette Kolmannen Ajan koittavan, kun henkinen kirkkaus loistaa voimakkaasti ja muuttaa 

elämänne. 

25 Tämän uuden ajan alkua leimaavat suuret taistelut, rajut kärsimykset, sekaannukset ja ristiriidat. 

Mutta tämä kaikki on vasta alkua. Myöhemmin tulee rauha, ja rauhan seurauksena sielu pääsee 

avautumaan, ja se paljastaa ylöspäin suuntautuvan kehityksensä teoissaan, jotka ovat täynnä uskoa, 

rakkautta ja hengellistymistä. 

26 Monet teistä tulevat itkien kiroamaan kipua. Annan anteeksi virheesi, koska ne johtuvat 

tietämättömyydestäsi. 

27 Rauhoittakaa sydämenne ja tehkää mielenne vastaanottavaiseksi, jotta ymmärtäisitte, mitä nyt 

sanon teille, elämän lapsi-oppilaat: kun jälleen kerran tunnette, että kipu lävistää sydämenne, eristäytykää 

hetkeksi kaikesta, mikä ympäröi teitä, ja pysykää yksin. Puhu sielullesi siellä, makuuhuoneesi intiimissä 

ympäristössä, ota kipusi ja tutki sitä kuin ottaisit käteesi jonkin esineen tutkiaksesi sitä. Tutki suruasi tällä 

tavoin ja tunnista, mistä se tulee ja miksi se on tullut. Kuunnelkaa henkenne ääntä, ja totisesti sanon teille, 

että saatte tuosta mietiskelystä valon ja rauhan aarteen sydämeenne. 

28 Valo kertoo sinulle tien kivun poistamiseen, ja rauha antaa sinulle voimaa sinnitellä, kunnes 

koettelemus on ohi. 

29 Silloin saatte kokea, kuinka, kun käännätte ajatuksenne puoleeni rukoillaksenne, sanotte Minulle: 

"Mestari, anna minulle anteeksi, epäoikeudenmukaisuus ei johdu kohtalostani, olen epäoikeudenmukainen 

itseäni kohtaan." 

30 Tämä on ohje, josta teidän, opetuslapset, on aina oltava tietoisia - tunnustaen, että tämä on 

menettelytapa, jonka avulla voitte nostaa järjen hengen korkeudelle. Sillä vain henki tuntee sielun 

todellisen tilanteen ja inhimillisen todellisuuden. 

31 Opetan teitä tutkimaan itseänne, jotta voisitte tuntea itsenne, jotta löytäisitte olemuksenne ytimestä 

meditaation ja rukouksen avulla elämän suuret oppitunnit. 

32 Tänään monet kiroavat kipua, mutta huomenna he siunaavat sitä opettajana, joka opetti heille 

korkeat ja kauniit oppitunnit. 

33 Toivon, että Mestarin rakkaus olisi aina se, joka opettaa teille elämän tien ja merkityksen. Mutta 

olet pitänyt parempana sitä, että juuri kipu opettaa sinua. Pian jätätte tämän katkeran opettajan taaksenne 

ja otatte vastaan sen oppitunnit, joka opettaa teitä rakastavalla hellyydellä. 
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34 Jos ette toistaiseksi pääse eroon tuskastanne, kestäkää se kärsivällisesti. Älkää jättäkö väliin hänen 

opetuksiaan, rakastakaa häntä, sillä hän puhdistaa tahrojanne ja tekee teistä suuria uskossa, hyveessä ja 

kärsivällisyydessä. 

35 Jos uskotte Sanaani, teidän on myös uskottava siihen oppituntiin, jossa kerroin teille: "Yksikään 

puun lehti ei liiku ilman Jumalan tahtoa." Silloin voitte myös uskoa, että Jumalan viisaus on ottanut kaiken 

huomioon ja että ei voi olla sellaista kärsimystä, joka ei jättäisi ihmiseen viisasta oppia. 

36 Miettikää tarkkaan, rakkaat ihmiset, jotta ette enää kompastuisi jatkuvasti ja ette joutuisi 

tulevaisuuden tapahtumien vuoksi vajoamaan uneliaisuuteen. 

37 Kun et enää elä toisen käden olettamusten ja totuuksien varassa ja nouset todellisuuden 

maailmaan, sielusi asuu rauhan valtakunnassa, vaikka jalkasi kulkevat yhä kyynelten ja tuskan maailman 

tomussa. 

38 Teille, jotka kuulette minua, sanon, että teidän pitäisi olla onnellisia, kun vertaatte tilannettanne ja 

elämäänne niiden kansojen tilanteeseen, jotka vuotavat kuiviin veljessodassa. 

39 Teillä on tunteita, teiltä ei puutu leipää, teiltä ei puutu kattoa, teillä on sanani ravintoa, ettekä te ole 

tyytyväisiä. Mutta ne, joilla ei ole leipää, joilla on puutetta kaikesta ja jotka eivät kuule minun sanaani, 

jotka eivät saa lohtua siitä, että kuulevat minun lauseeni, jotka ovat toivoa ja balsamia, jotka rohkaisevat ja 

kehottavat, ovat teitä antaumuksellisempia. 

40 Opettele siunaamaan tuskasi, ikään kuin se olisi ilosi. Siunaa kaikkea. 

41 Enkö siunaa koko ihmiskuntaa suosimatta ketään? Hyviä ja nöyriä sekä ylimielisiä ja rikollisia 

ympäröi tämä siunauksen "vaippa". Miksi ette ota Minusta mallia? Tunnetko inhoa toisten tekoja kohtaan? 

Älkää unohtako, että olette osa ihmiskuntaa, että teidän pitäisi rakastaa sitä ja antaa sille anteeksi, mutta ei 

hylätä sitä, sillä se olisi kuin inhoaisi itseänne. Kaikki se, mitä näette lähimmäisessänne, on teillä 

itsellänne enemmän tai vähemmän. Siksi haluan, että opitte tuntemaan sisäisen minänne, jotta voitte tuntea 

henkiset ja moraaliset kasvonne. Näin osaatte arvioida itseänne ja teillä on oikeus tarkastella muita. 

42 Älkää etsikö vikoja lähimmäisistänne; riittää, että teillä on ne, jotka teillä on. 

43 Älkää loukkaantuko, kun puhun teille näin, ymmärtäkää, että opetussanani eivät ole vanhurskaille 

eivätkä pyhille, heille puhuisin aivan eri tavalla. Annan teille lunastavan opetukseni syntisten 

pelastamiseksi, ja annan sen syntisten huulten kautta. 

44 Tulen pelastamaan teidät, ihmiskunta, sillä jopa ilma, jota hengitätte, on sairas. Mutta sanon tälle 

maalle, joka on ollut lasteni asuinpaikka ja suoja, että jos he ovat halventaneet sitä rikkomuksillaan, heidän 

on itse korvattava viimeinen synti sitä vastaan. 

45 Ymmärtäkää, että ihmiskunta tarvitsee suurta opetusta voittaakseen kaikki sitä koettelevat 

koettelemukset. Nyt on profeettojen ennustama ja näkijöiden näkemä suuri aika, jolloin ihmisen tuska 

saavuttaa huippunsa ja jolloin Isän armo vuodattaa valonsa kaikkien ihmisten ylle - aika, joka merkitsisi 

pahan loppua ja hyvän alkua maan päällä. 

46 Oi ihmiset! Milloin olet valmis tuomaan parantavaa balsamia ja rauhan sanomaa niille, jotka 

kärsivät? En vieläkään löydä todellista rakkautta sydämestänne, vieläkin tuomitsette itsenne joka 

käänteessä, koska ette rakasta toisianne. 

47 Ettekö ajattele, että jos haluaisin, voisin näyttää jokaiselle teistä omat virheenne? Mutta sanon 

teille myös, että jos paljastaisin teidät tällä tavalla, en olisi enää teidän Mestarinne. Mutta jos Hän, joka 

tietää kaiken, joka todella tuntee sinut, joka tuntee ajatuksesi, ei tuomitse sinua muiden läsnäollessa eikä 

paljasta sinua julkisesti, miksi sitten on niitä, jotka itsepäisesti haluavat haavoittaa sydämiä, tuhota onnen 

ja tuomita toisten ihmisten elämää? 

48 Tänään olette vielä lapsioppilaitani, ja totisesti sanon teille, etten kutsu teitä oppilaiksi enkä usko 

teille työtäni, ennen kuin ette enää kykene aiheuttamaan kärsimystä lähimmäisellenne ja sen sijaan 

tunnette halua lievittää jokaista tuskaa. Milloin vihdoin tunnet sydämessäsi niiden tuskan, jotka kärsivät, 

niin että sanasi ja tekosi kuivattavat heidän kyyneleensä? Olet vielä liian kypsymätön aktiiviseen 

hyväntekeväisyyteen. Myötätuntosi ei ole suuri, eikä anteeksiantamuksesi ole suuri. 

49 Kun säälit katuojassa makaavaa halvaantunutta ja tunnet velvollisuudeksesi tuoda hänet kotiisi, 

tutkit ensin hänen elämäänsä, koska sanot, ettet tiedä, kuka hän on. 

Oletteko te ne, jotka olette lakkaamatta kuunnelleet opetukseni sanoja? Silloin teidän on oltava tietoisia 

siitä, että katsomatta tahroihinne olen vain etsinyt haavojanne parantaakseni ne rakkaudellani. 
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Jos teillä on halu kuulua kylväjieni joukkoon, teidän on tunnettava hyvyyteen sisältyvä voima ja 

hallittava se. Laupeuden sisältämä voima ja sydämen aikaansaamat ihmeet koostuvat ainoastaan siitä, että 

se tuntee tai jakaa toisten kärsimyksen. 

50 Rakkaat opetuslapset: Minulta saamanne opetus on tullut teille oppitunti oppitunnilta yhä 

selvemmäksi. Tämä valo alkoi näkyä vuonna 1866 valonkipinöinä. Mutta nyt, ilmentymäni viimeisinä 

vuosina, teidät eivät tavoita kipinät, vaan valo täydellisyydessään. 

Vuoteen 1950 mennessä Sanani ilmentyminen tässä muodossa päättyy, mutta opetus jatkuu. Sillä sen 

jälkeen, jos uppoudutte Työhöni, löydätte sen jumalallisen olemuksen, josta olen niin usein puhunut teille, 

ja nautitte sen mausta. 

51 En halua teidän vain todistavan, että olette kuulleet Minua, vaan että teistä tulee profeettojani ja 

että osoitatte henkistymisen aikaa täyttämällä tehtävänne. Silloin tulevat sukupolvet kulkevat rakkauden ja 

hyväntahtoisuuden jalanjäljissänne ja kulkevat varmaa polkua lujalla askeleella. 

52 Tällä hetkellä kohtaat tielläsi piikkipensaita ja tulet kohtaamaan vielä lisää esteitä ja piikkejä. 

Mutta hyväntekeväisyytenne ei saisi antaa teidän eksyä polulta, jotta huomisen suuret joukot löytäisivät 

tien puhdistettuna. 

53 Tiedätte, että hyvyys, valo ja totuus ovat aina kohdanneet vastustusta ihmisten sydämissä. 

Luottakaa kuitenkin minuun, olen usein sanonut teille, että pimeys ei tule voittamaan, sillä valo tulee 

voittamaan. 

54 Ihmiskunta puhdistaa parhaillaan itseään, sen kärsimyksen malja pesee sen puhtaaksi tahroistaan, 

jotta se voi nousta puhtaana ulos sovituksestaan. Sillä rauhan ja oikeudenmukaisuuden hengellinen 

valtakunta on lähestymässä ihmiskuntaa. 

55 Ettekö näe, kuinka vähitellen ihmisiä sitovat fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen kahleet 

hellittävät? Syy tähän on se, että olen tullut vapauttamaan heidät. Myöhemmin valoni saavuttaa ihmiset 

Sanan muodossa, ja te tulette näkemään, kuinka se saa heidät vapisemaan yksinkertaisuudestaan 

huolimatta ja kuinka sillä on rakastavalla tavallaan valta ravistella kivisydämiä, kunnes se saa ne 

vuodattamaan katumuksen, anteeksiannon ja rakkauden kristallivettä. 

56 Älkää itkekö, opetuslapset, älkääkä kuulko minua enää muutamaan päivään, älkääkä pudottako 

enää muutamaa pisaraa hunajaa, jota Sanani vuodattaa kärsimyksienne päälle. Sillä välin valmistautukaa, 

jotta lähtöni jälkeen voitte tuntea läsnäoloni. 

57 Nyt on pohdinnan aika, jolloin teidän on tarkkailtava ja rukoiltava kuunnellaksenne Jumalan ääntä. 

58 Joskus kysytte Minulta: "Herra, kuka voisi herättää koko ihmiskunnan, jotta he voisivat nostaa 

henkensä Sinun luoksesi ja tuntea Läsnäolosi?" Mutta minä sanon teille: älkää huolehtiko, Henkeni 

kummittelee jo heidän perässään, jotta he heräisivät. Ette voi olla täysin tietoisia teoistani, joten ette ole 

havainneet sitä heräämistä, jonka vain Minä näen. 

59 Kaikki odottavat uuden päivän valoa, rauhan aamunkoittoa, joka on paremman ajan alku. Sorretut 

odottavat vapautumisensa päivää, sairaat toivovat parannuskeinoa, joka palauttaa heidän terveytensä, 

voimansa ja elämänilonsa. 

60 Onnellisia ovat ne, jotka osaavat odottaa viimeiseen hetkeen asti, sillä se, mitä he ovat 

menettäneet, palautetaan heille korkojen kera. Siunaan tätä odotusta, sillä se on todiste uskosta minuun. 

61 Tänään ette ymmärrä monia sanojani, mutta tulee aika, jolloin valo valkenee mielissänne ja 

ymmärrätte jokaisen opetukseni merkityksen. 

62 Toisen aikakauden apostolini eivät ymmärtäneet monia sanojani sillä hetkellä, kun he kuulivat ne. 

Kun he kuitenkin lähtöni jälkeen omistautuivat opiskelulle ja pohdinnalle, he tunsivat jumalallisen valon 

nousevan mieleensä, ja he näkivät äärimmäisen selvästi kaiken sen, mikä oli ollut heille siihen asti 

läpitunkematon mysteeri. 

63 Tähän asti, kun olette kuulleet Minua, olette ymmärtäneet Sanani vain pintapuolisesti. Ja mitä olet 

löytänyt siitä? Lohtu, balsami, hyväily. Myöhemmin, kun haavaumat ja haavat ovat parantuneet ja sen 

sijaan, että pyytäisitte minulta balsamia kipuihinne, etsitte viisautta lohduttaaksenne lähimmäistänne, 

olette alkaneet ymmärtää opetusteni merkityksen. 

64 Näen, että rukoilet maailman puolesta, ja saan esirukouksen sydämestäsi. Tulee päivä, jolloin te 

ette ainoastaan rukoile noiden kansojen puolesta, vaan myös etsitte heitä tuodaksenne heille Sanani 

rakastavan sanoman. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 287 
1 Henkeni ääni, joka kaikuu omassatunnossanne, on kuin kellon soitto, joka kutsuu ihmiskunnan 

järkiinsä. 

2 Henkisen viisauden kirja odottaa avoinna suuria ihmisjoukkoja, suuria pyhiinvaellusmatkoja, jotka 

tulevat sen luokse sammuttamaan valon janonsa. 

3 Maistakaa, maistakaa Sanaani, jonka olemuksesta virtaa makeutta, viisautta, balsamia ja rauhaa. 

4 Sanon ihmiselle, että hän on itselleen tuntematon, koska hän ei ole tunkeutunut sisäiseen 

olemukseensa, koska hän ei tunne salaisuuttaan, koska hän ei tunne olemuksensa ydintä. Mutta minä 

opetan hänelle tänä aikana sen kirjan sisällön, joka oli ollut suljettuna häneltä niin kauan ja jossa 

säilytetään kaikki salaisuudet, joista lupasin teille jo toisella aikakaudella selittää ne teille Henkeni 

valossa. 

5 Nyt on aika, jolloin todella opitte tuntemaan itsenne ja tunkeutumaan sielunne sisimpään. Sitten 

voitte sanoa, että alatte tietää, kuka olette. 

6 Ihminen tulee vihdoin tuntemaan alkuperänsä, kohtalonsa, tehtävänsä, lahjansa ja kaiken sen 

äärettömän ja ikuisen elämän, joka elää ja kutoo hänen ympäristössään. Hän ei voi enää loukata 

lähimmäistään, hän ei enää loukkaa lähimmäistensä olemassaoloa, eikä hän uskalla häpäistä mitään häntä 

ympäröivää, koska hän on oivaltanut, että kaikki on pyhää. Hän oppii tuntemaan, mitä hänen sielunsa 

sisältää ja kätkee sisäänsä, ja vasta silloin hänellä on selkeä käsitys ja syvä usko siihen, että koska sielu on 

ihmeellinen, myös Isän sille ikuisuuteen määräämän kodin on oltava ihmeellinen. 

7 Kysytte Minulta, miksi en paljastanut teille kaikkea alusta alkaen, jotta säästyisitte 

kompastumisilta, virheiltä ja putoamisilta. Mutta minä sanon teille: Ette olisi voineet ymmärtää 

ilmestyksiäni niin kauan kuin teiltä puuttui henkinen kehitys ja kehittyminen. Tuolloin laini tuntemus riitti 

teille suoraksi poluksi, jonka piti johtaa teidät ehtymättömän viisauden ja ikuisen ilmestyksen lähteelle. 

Olen opettanut viisauteni aikojen kuluessa, aikakausien kuluessa, sillä se on niin suuri, ettet olisi voinut 

tietää sitä hetkessä. 

8 Kaikki keinot ovat käytettävissäni, jotta yksikään lapseni ei jäisi ilman viisauteni perintöä, sillä 

minä olen Elämä, Voima ja Oikeus. Henkisielusi syntyi minusta, aivan kuten kaikki elämismaailmat ja 

ruumiit, joita tarvitset kehityspolullasi ja henkisessä täydellisyydessäsi, syntyvät minusta. 

9 Ihminen voi pudota ja vajota pimeyteen ja siksi tuntea olevansa kaukana Minusta. Hän saattaa 

uskoa, että kun hän kuolee, kaikki on hänen osaltaan ohi. Minulle kukaan ei kuitenkaan kuole, kukaan ei 

ole kadonnut. 

10 Kuinka paljon onkaan niitä, joita pidettiin maailmassa turmeltuneina ja jotka nyt ovat täynnä 

valoa! Kuinka monet, jotka jättivät jälkeensä syntiensa, paheidensa ja rikostensa tahrat, ovatkaan jo 

saavuttaneet puhdistumisensa! 

11 Kysytte Minulta: "Miksi se on niin kaukana ja sielun tie niin täynnä koettelemuksia?" Sillä se 

nauttii autuudesta täydellisessä valtakunnassa, joka odottaa sitä ja johon sen on päästävä ansioidensa 

ansiosta, ja se on hyvin suuri. 

12 Ensimmäiset ihmiset - ne, jotka olivat ihmiskunnan esi-isiä - säilyttivät jonkin aikaa vaikutelman, 

jonka heidän sielunsa veivät mukanaan "hengellisestä laaksosta" - vaikutelman kauneudesta, rauhasta ja 

autuudesta, joka säilyi heissä niin kauan kuin lihan intohimot ja selviytymiskamppailu eivät esiintyneet 

heidän elämässään. Mutta minun on kerrottava teille, että vaikka näiden ihmisten sielu tuli valon 

maailmasta, se ei tullut korkeimmista kodeista - niistä, joihin voi päästä vain ansioiden kautta. Kuitenkin 

se viattomuuden, rauhan, hyvinvoinnin ja terveyden tila, jonka nuo sielut säilyttivät ensimmäisillä 

askeleillaan, oli unohtumaton valon aika, jonka todistuksen he välittivät lapsilleen ja he jälkeläisilleen. 

13 Ihmisten aineellistunut mieli, joka ymmärsi väärin tuon todistuksen todellisen merkityksen, uskoi 

lopulta, että paratiisi, jossa ensimmäiset ihmiset olivat eläneet, oli ollut maanpäällinen paratiisi, 

ymmärtämättä, että kyse oli näiden luotujen hengellisestä tilasta. 

14 Epäiletkö henkistä kotia, jonka jätit tullaksesi maan päälle? "Ei, Mestari", sanotte Minulle, "me 

emme epäile mitään, emmekä muista mitään. 

15 Niin, ihmiset, on kulunut niin kauan siitä, kun lähditte puhtaudesta ja viattomuudesta, ettette voi 

edes kuvitella rauhaa ja hyvinvointia. Mutta nyt, kun teidät on koulutettu kuulemaan Hengen ääntä ja 
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vastaanottamaan Häneltä sen ilmoitukset, teillä on pääsy polulle, joka johtaa ne, jotka kääntyvät puoleeni, 

luvattuun valtakuntaan. Se ei ole se rauhan paratiisi, josta "ensimmäiset" lähtivät, vaan se on se ääretön 

hengen maailma, viisauden maailma, todellisen hengellisen autuuden paratiisi, rakkauden ja 

täydellisyyden taivas. 

16 Jos matkustaaksenne maapallon yhdeltä mantereelta toiselle teidän on ylitettävä monia korkeita ja 

matalia vuoria, meriä, kansoja, kaupunkeja ja maita, kunnes saavutatte matkanne päämäärän, muistakaa, 

että päästäksenne tuohon Luvattuun maahan teidän on myös matkustettava pitkään, jotta voitte pitkän 

matkan aikana saada kokemusta, tietoa, kehittyä ja kehittää sieluanne. Tämä on elämän puun hedelmä, 

josta lopulta nautitte sen jälkeen, kun olette ponnistelleet ja itkeneet sen saavuttamiseksi. 

17 Tulkaa Mestarin luo, opetuslapset. Te lampaat, lähestykää paimentanne. 

18 Mestari on yksi, opetuslapsia on monta, mutta minun opetukseni, joka on vain yksi, on tarkoitettu 

kaikille. 

19 Etsin sinua äärettömällä rakkaudella. Olen sijoittanut sieluusi niin paljon armoa ja lahjoja, etten ole 

valmis menettämään edes yhtä lastani. Olette osa Henkeäni, olette jotakin Olemustani - voiko Hän olla 

paha, joka etsii teitä tällaisella innolla ja rakkaudella? 

20 Aina kun tulen alas antamaan teille Sanani, löydän joukosta "viimeiset"; he ovat niitä, jotka 

pyytävät Minulta eniten sydämessään. Mutta olen heille mieluinen ja vastaan aina heidän kysymyksiinsä. 

Tänään ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, kysyvät Minulta, mikä on paluuni tarkoitus, ja vastaan, että 

tarkoitus on antaa ihmiselle mahdollisuus palata itsensä kautta alkuperäiseen puhtauteensa. 

21 Jos alussa hänelle annettiin mahdollisuus pyrkiä elämän tuntemiseen ja hänelle annettiin 

tahdonvapaus tehdä työtä, niin nyt, kun hänen sielunsa voi loistaa henkensä valossa niin kuin ei koskaan 

ennen, ja hänen kokemuksensa on hyvin suuri, hän kuulee jälleen sen Isän rakastavan ja samalla 

oikeudenmukaisuutta vaativan äänen, joka sanoi hänelle: "Kasva, lisääntykää ja alistakaa maa". Mutta nyt 

se käskee häntä: "Palaa luokseni ansioituneena." 

22 Ansioiden, ponnistelujen ja uhrausten kautta ihmisen on palattava paratiisiin, jonka hän jätti 

oppiakseen monia salaisuuksia, tullakseen Jumalan arvoiseksi lapseksi kamppailussa, tuskassa, työssä, 

kehityksessään - paratiisiin, johon hänen on palattava eikä koskaan enää poistuttava siitä. 

23 Ymmärtäkää: Jotta tämä ihmiskunta saisi todellisen tiedon tuosta paluusta puhtaaseen ja korkeaan, 

ihmisten mielissä ja sieluissa käydään kamppailua, ravistelua ja hämmennystä. Selkeä, rakastava ja 

vakuuttava Opetukseni näyttää maailmalle paluun valon täyttämän tien, ja yksi kerrallaan ihmiset tulevat 

luokseni. Mutta ei enää synnin taakan painamina, vaan katseet korkeuksiin suunnattuina, usko sydämessä 

ja rakkauden risti harteilla. 

24 Ovi on avoinna, ja rakkautta täynnä oleva henkeni on valmis vetämään sielun jumalalliseen 

syliinsä, josta sielu ei enää koskaan irrota itseään. 

25 Te ihmiset: Jos vain vaisto ohjaisi kaikkia elämänne toimia, Isänne ei olisi tarvinnut paljastaa teille 

lakiaan eikä hänen olisi tarvinnut tulla Vapahtajaksi pelastamaan teitä. Mutta ette ole riippuvaisia 

vaistostanne, vaan korkeammat voimat määräävät toimintanne, ja nämä voimat ovat henkisielussa. 

26 Sielu nauttii tahdonvapautta, jonka avulla se hankkii ansioita saavuttaakseen pelastuksen. 

27 Kuka opastaa, ohjaa tai neuvoo sielua sen vapaalla kehityspolulla, jotta se voisi erottaa sallitun 

kielletystä ja jotta se ei joutuisi harhaan? Omatunto. 

28 Omatunto on jumalallinen kipinä, korkeampi valo ja voima, joka auttaa ihmistä olemaan tekemättä 

syntiä. Mitä ansioita ihmisessä olisi, jos omallatunnolla olisi aineellinen voima pakottaa hänet pysymään 

hyvyydessä? Haluan teidän tietävän, että ansiona on kuunnella tuota ääntä, vakuuttaa itsenne siitä, ettei se 

koskaan valehtele eikä erehdy siinä, mitä se neuvoo, ja noudattaa uskollisesti sen ohjeita. Kuten varmasti 

ymmärrätte, vaatii harjoittelua ja keskittymistä, jotta voitte kuulla tuon äänen selvästi. Ketkä teistä 

harjoittavat tällä hetkellä tätä kuuliaisuutta? Vastatkaa itse. 

29 Omatunto on aina ilmennyt ihmisessä, mutta ihminen ei ole saavuttanut sellaista kehitystä, joka 

olisi tarpeen, jotta koko hänen elämänsä olisi tuon valon ohjaama. Hän tarvitsee lakeja, ohjeita, 

määräyksiä, uskontoja ja neuvoja. 

30 Kun ihmiset tulevat yhteyteen henkensä kanssa ja sen sijaan, että he etsisivät hengellistä 

ulkoisesta, he etsivät sitä sisäisestä olemuksestaan, he pystyvät kuulemaan sen lempeän, vakuuttavan, 

viisaan ja oikeudenmukaisen äänen, joka on aina elänyt heissä ilman, että he ovat sitä kuunnelleet, ja he 
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ymmärtävät, että hengessä on Jumalan läsnäolo, että hän on todellinen välittäjä, jonka välityksellä ihmisen 

on oltava yhteydessä Isäänsä ja Luojaansa. 

31 Ensimmäinen askel kohti ihmisen uudistumista ja hengellisen kohotuksen saavuttamista on armo. 

Armo sielua kohtaan, armo ruumista kohtaan, armo lähimmäistä kohtaan. Minun on kuitenkin sanottava 

teille, että tätä tunnetta ei ole tulkittu oikein: laupeus on nimitys, jonka annatte tietyille teoillenne, joiden 

ytimessä ei useimmiten ole myötätunto tai todellinen tarkoitus lievittää tarvetta. 

32 Inhimilliset tunteesi ovat edelleen kaukana todellisuudesta. Siksi teidän on aina pidettävä mielessä 

Jeesuksen sanat ja teot maailmassa elävänä ja todellisena esimerkkinä laupeudesta. 

33 Mitä sielulle tapahtuu, kun se on haudannut todellisen armon muotojen kautta, jotka sisältävät vain 

tekopyhyyttä? Sen herääminen on hyvin murheellista sinä päivänä, jolloin se joutuu kosketuksiin 

omantuntonsa kanssa ja kuulee tuon oikeudenmukaisuutta rakastavan ja armottoman äänen. 

34 Miten voitte odottaa kansojen sopivan keskenään, hallitsijoiden sopivan keskenään ja sotien 

loppuvan, kun ihmiset ovat kuuroja jokaiselle omantunnon äänelle? 

35 Kuinka helppoa ihmisten onkaan ymmärtää toisiaan, kun he hiljenevät itsessään ja kuulevat 

korkeamman järkensä äänen, sen tuomarin äänen, jota he eivät halua kuulla, koska he tietävät, että hän 

käskee heitä tekemään täysin päinvastoin kuin mitä he tekevät. 

36 Voin lisäksi kertoa teille, että jos ette ole olleet halukkaita kuuntelemaan omantuntonne sanelua, 

ette ole olleet kuuliaisia ja halukkaita toteuttamaan opetustani. Tunnustatte sen teoriassa, mutta ette sovella 

sitä käytännössä. Omistatte sille jumalallisen olemuksen - sanotte, että Kristus oli hyvin suuri ja että hänen 

opetuksensa on täydellinen. Mutta kukaan ei halua olla suuri kuin Mestari, kukaan ei halua tulla hänen 

luokseen ottamalla hänestä todella mallia. Mutta teidän pitäisi tietää, että tulin, en vain siksi, että te 

tietäisitte, että olen suuri, vaan myös siksi, että te kaikki olisitte. 

37 Ihminen haluaa saavuttaa pelastuksen tuntematta omaa hengellistä luonnettaan, eikä näin voi olla. 

38 Mitä hyötyä hänelle on siitä, että monet uskovat tämän elämän jälkeiseen elämään, jos he eivät 

käytä olemassaoloaan hankkimalla ansioita ikuisuutta varten? Heidän koko uskomuksensa rajoittuu siihen, 

että heidän sielunsa menee kuoleman jälkeen tuonpuoleiseen, ja he odottavat viimeiseen hetkeen asti, jotta 

he voivat hyvittää kaiken hukkaan menneen ajan ja pyyhkiä kaikki tahrojensa jäljet katumuksella. 

39 Tämä on surullinen erehdys, sillä rikkomukset voidaan hyvittää vain teoilla, jotka edellyttävät, että 

ihminen on totellut omantunnon moitteita ja että on riittävästi aikaa sovittaa tehdyt synnit. Ja mitä tulee 

katumukseen niissä, jotka ovat siirtymässä hengelliseen maailmaan, sanon teille, että vain harvat itkevät 

tällä hetkellä aiheuttamiensa paheiden vuoksi ja että heitä vaivaa pikemminkin pelko rangaistuksesta, 

tuomiosta tai kadotuksesta, kuten he sen kuvittelevat. 

40 Puuttuuko teiltä opetus, joka puhuu teille yksityiskohtaisesti, valmistaa teitä ja avaa silmänne 

valolle, kuten Minä teen Sanani kautta? 

41 Ymmärtäkää, kuinka välttämätöntä on, että levitätte tätä viestiä koko maailmaan. Näin tehdessänne 

tekisitte todellisen laupeudentyön lähimmäisiänne kohtaan. 

42 Poista ihmisten väärät käsitykset hengellisistä opetuksista, ikään kuin ne perustuisivat 

tietämättömyyteen, petokseen ja huijaukseen. Näyttäkää opetukseni kaikessa puhtaudessaan ja 

ylevyydessään, niin että se liuottaa tietämättömyyden, fanaattisuuden ja paatumisen, jotka estävät ihmisiä 

ajattelemasta henkistä minäänsä, jolta he ovat riistäneet kaiken toimintavapauden. 

43 Elätte hengellisen pelossa ettekä ajattele, että pian olette vain henki. Mutta tietämättömyytesi ei 

aina johdu sinusta, vaan niistä, jotka opastavat sinua. 

44 Ne ovat tehneet keskeisten arvojen merkityksen teille tunnistamattomaksi siinä määrin, että uskotte 

totuuden olevan ristiriidassa totuuden kanssa. 

45 Ettekö joskus käytä aineellisia esineitä ikään kuin ne olisivat jumalallisia? Ettekö te anna 

katoaville tavaroille ikuista arvoa? Luulette ymmärtäneenne Kristuksen, ettekä edes tunne Häntä. 

46 Olenko antanut teille todisteita suuruudesta käyttämällä rikkauksia tai maan omaisuutta? Jeesus 

tuli ilman aineellisia rikkauksia, hän näyttäytyi maailmassa suurimmassa köyhyydessä. Hän oli suuri 

tekojensa, sanansa ja opetuksensa vuoksi, mutta ei koskaan ulkoisen olemuksensa vuoksi. 

47 Miksi minun olisi pitänyt käyttää maan tavaroita, koska Isä on luonut ne ihmisolentoja varten? 

Mitä minä voisin tarvita tältä luonnolta, koska se elää minusta? 
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48 Tulin näyttämään teille ihmiselämää korkeamman elämän kauneuden, innoittamaan teitä korkeisiin 

töihin, opettamaan teille sanaa, joka herättää rakkauden, lupaamaan teille ennennäkemätöntä onnea, joka 

odottaa sitä sielua, joka on kyennyt kiipeämään uhrautumisen, uskon ja rakkauden vuorelle. 

49 Kaiken tämän tulette tunnistamaan opetuksessani, jotta vihdoin ymmärtäisitte, että juuri teidän 

hyvät tekonne tuovat sielunne lähemmäksi todellista autuutta. 

50 Kun ensimmäinen oppitunti on ymmärretty ja sitä on noudatettu, saat maukkaan hedelmän, joka 

rohkaisee sinua ottamaan seuraavan askeleen. 

51 Nykyään maailmaan on tulossa uusi vaihe, jossa ihminen pyrkii suurempaan ajatuksen vapauteen, 

jossa hän taistelee murtaakseen orjuuden kahleet, joita hänen henkensä on vetänyt mukanaan. Se on se 

aika, jolloin näette kansojen ylittävän fanaattisuuden esteet heidän halutessaan saada hengellistä ravintoa 

ja todellista valoa, ja sanon teille, että kukaan, joka kokee edes hetkeksi sen onnen, että tuntee olevansa 

vapaa ajattelemaan, tutkimaan ja toimimaan, ei enää koskaan vapaaehtoisesti palaa vankilaansa. Sillä nyt 

hänen silmänsä ovat nähneet valon ja hänen henkensä on haltioitunut jumalallisten ilmestysten edessä. 

52 Ihmiset, ennen kuin maailman sodat loppuvat, rakkauden lakini koskettaa kaikkia sieluja, vaikka 

ette vielä voi tietää, millä tavalla. 

53 Tämä hengellisen valon sanoma saavuttaa myös ihmiset, mutta se tapahtuu vain, kun olette 

vahvoja. Kukaan ei uskalla sanoa, että tämä teos on totuus, jos hän ei ole siitä vakuuttunut, sillä silloin 

kukaan ei usko teitä. Mutta jos uskosi on ehdoton ja vakaumuksesi totta, kukaan ei voi estää sinua 

tuomasta ilosanomaa kaikille sydämille. 

54 Te ihmislapset: Olette aina aistineet avaruudessa leijuvien näkymättömien olentojen olemassaolon, 

jotka joskus lähestyvät teitä, jotka ympäröivät teitä, ja ajatuksesta, että ne saattavat olla kärsiviä sieluja, 

olette yrittäneet tehdä jotakin heidän hyväkseen. Tarkoitus on ollut hyvä, mutta teiltä on aina puuttunut 

tietämys, jonka avulla armo olisi voinut olla tehokasta. Tähän asti ette ole tienneet oikeaa tapaa sytyttää 

valoa olentoihin, jotka ovat hämmentyneitä tai katumuksen piinaamia. 

55 Olette tarjonneet heille mielekkäitä seremonioita ja lahjoja, ja vaikka olette pystyneet 

rauhoittamaan heidän sydämensä, he eivät ole saaneet mitään, koska se, mikä kuuluu maailmalle, ei enää 

kuulu heille eikä tavoita heitä. Nämä olennot etsivät hengellistä myötätuntoa, lohtua, rakkautta ja 

ymmärrystä. Mutta miten voit tarjota heille hengellistä apua? Sanani selittää teille myös tavan osoittaa 

armoa niille, joita ette edes näe. 

56 Jos todella haluatte tehdä jotain hyvää hengellisille veljillenne ja sisarillenne ja samalla vapautua 

heidän pahoista vaikutuksistaan, teidän on rukoiltava heidän puolestaan sydämellisellä rukouksella, joka 

on täynnä myötätuntoa ja kohottavia ajatuksia. Jos tunnette, että ne ilmenevät ihmiselämässänne jollakin 

tavalla, näyttäkää heille hyviä esimerkkejä ja hyviä tekoja, jotta he voivat saada valoa sieluihinsa. Anna 

heille mahdollisuus nähdä sinun parantavan sairaita, nähdä sinun antavan anteeksi sille, joka on loukannut 

sinua, nähdä jalojen ajatusten loistavan mielessäsi, kuulla vain hyviä sanoja huuliltasi. 

57 Mitä tehtäviä sinulla on heille ja heillä sinulle? Mitä velkoja te olette tehneet toisillenne? Te ette 

tiedä, mutta totisesti sanon teille, että ei ole sattumaa, että he joutuvat ihmisten tielle, vaan siihen on aina 

jokin syy, kun he lähestyvät ihmisveljiä ja -sisaria. 

58 Sielullenne on hyvin miellyttävää, että he ottavat teidät vastaan saapuessanne "hengelliseen 

laaksoon" ja saavat kiitollisuuden osoituksia armosta, jota olette osoittaneet heille. Ilonne on suuri, kun 

näette heidät valon läpäiseminä. Mutta kuinka surullista olisikaan, kun tapaisitte tuon hämmennyksen 

pimentämien olentojen legioonan ja tietäisitte, että he odottivat teiltä rakkauden tekoa, ettekä te sitä heille 

antanut. Kun pohditte tätä vastuuta, oletteko valmiita soveltamaan tietoa, jonka annan teille tässä 

opetuksessa? Ymmärtäkää, että siinä en valtuuta teitä materialisoimaan noita olentoja millään tavalla - 

päinvastoin, innoitan teitä siihen, miten saatte heidät henkistymään tarjoamalla heille esimerkin 

hyveellisestä ja puhtaasta elämästä, ja että poistatte heidän hämmennyksensä ja pimeytensä 

rukouksillanne, joiden ajatusten ja ideoiden on määrä sytyttää valo heidän havaintoihinsa. 

59 Jaakob paljasti sinulle unessaan hengelliset tikapuut, joita pitkin olennot jatkuvasti nousevat ja 

laskeutuvat. Kuka on ymmärtänyt sen sisällön? Kuka on tulkinnut sen salaisuuden? Tuon patriarkan 

näkemän kuvan merkitykseen sisältyy sielujen kehitys, henkisten luotujen jatkuva jälleensyntyminen 

ihmisiksi, olentojen hyvitys ja sovitus, Jumalan yhteydenpito ihmisen kanssa ja vuoropuhelu hengestä 

henkeen. 
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60 On välttämätöntä, että tunnistatte tämän viestin, jotta voitte antaa oikean tulkinnan menneiden 

aikojen ilmoituksille. 

61 Ymmärtäkää, kuinka monen ajanjakson on kuluttava, jotta sielut saavuttavat opetusteni ytimen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 288 
1 Tulen alas sydämeesi, koska se on pyhäkköni. Sanani valmistaa teidät päivän työhön, johon teidän 

on ryhdyttävä. Tämä valmistautuminen on hengellistä ja sopusoinnussa sen tehtävän kanssa, jota tulette 

suorittamaan. 

2 Ensimmäisellä kerralla, kun kansa oli jo valmis lähtemään vankeutensa Egyptistä ja 

koettelemuksistaan kulkemaan autiomaan läpi Luvattuun maahan, he ennakoivat ja valmistelivat kaiken. 

He olivat valmistelleet kävelykepin, sandaalit ja matkakassan, jotta heiltä ei puuttuisi mitään matkalla. 

3 Samalla tavalla teidän on nyt ryhdyttävä varotoimiin ja valmistauduttava, jotta mitään ei jää 

puuttumaan "aavikon ylityksen" aikana. 

4 Älkää kuitenkaan unohtako, että nuo ihmiset eivät ainoastaan hankkineet itselleen ruokaa pitkää 

matkaa varten, vaan he myös muistivat rukoilla, tehdä parannuksen puhdistaakseen itsensä ja päättääkseen 

pysyä aina yhtenäisenä ja muodostaa yhden perheen. Jos haluatte tietää, miksi tuo kansa pystyi monista 

koettelemuksista ja onnettomuuksista huolimatta pääsemään Luvattuun maahan, kerron teille, että se 

johtui heidän uskostaan, rukouksistaan ja yhtenäisyydestään. 

5 Tuo hengellinen siemen on keskuudessanne.  Miksi et ottaisi tuota esimerkkiä malliksi uuden 

tavoitteen saavuttamiseksi? 

6 Tiedätte hyvin, että teitä ei odota hiekka-aavikko vaan ihmisyys. Te ette etsi maata maan pinnalla, 

vaan hengen isänmaata, joka sijaitsee ihmisen tuolla puolen. 

7 Totisesti minä sanon teille: "Israel" nousee uudestaan ja on kuin soihtu ihmiskunnan keskellä. 

8 Herätän teidät tällä hetkellä, jotta tietäisitte, että olette lapsiani, että kuulutte siihen rauhan, valon ja 

henkistymisen kansaan. 

9 Anna sydämesi tuntea kaikki, mikä liikuttaa tai piinaa ihmiskuntaa. Rukoilkaa kaikkien rauhan 

puolesta, antakaa ajatustenne loistaa muiden mielissä. Siunaan etukäteen niitä, jotka täyttävät tehtävänsä 

rakastaa ja palvella lähimmäisiään. 

10 Haluan, että läsnäoloasi käytetään rauhan tuomiseen, lohduttamiseen ja lähimmäistesi 

siunaamiseen. 

11 Olette vielä nykyäänkin opetuslapsia opetukseni edessä, ja taistelu pelottaa teitä, kun näette, miten 

kipu, pahe, kurjuus ja egoismi ovat levinneet. Niinä hetkinä, kun omatuntonne vaatii teiltä hengellistä 

täyttymystä, työtä ja toimintaa ja sydämenne kysyy pelokkaasti: "Mitä minun pitäisi tehdä näin suuren 

kaaoksen edessä?" Miksi pelkäätte ja miksi epäilette, ihmiset? Tunnistakaa, miten Sanani valmistaa teitä, 

miten elämä opettaa teille jatkuvasti käytännön oppitunteja ja miten kamppailu ja koettelemukset antavat 

teille ehdottoman tarpeellista kestävyyttä teitä odottavaa päivittäistä työtä varten. 

12 En lähetä teitä suorittamaan tehtävää, johon ette ole riittävän kykeneviä. Minä jatkan opettamista, 

ja kun olette vahvoja, sanon teille: "Ottakaa risti ja seuratkaa minun jalanjälkiäni."  Siihen asti, jos voitte 

vain rukoilla, rukoilkaa lähimmäistenne puolesta. Jos osaat parantaa sairaita, tuo heille tämä lohtu. Jos 

sinulla on halu parantaa moraalia, tee niin. Mutta tee jotakin sielusi hyväksi, joka toimii 

valmistautumisena siihen aikaan, jolloin lähdet ja otat ristisi vastaan. 

13 Koska ette ole vielä omistautuneet hengelliselle tehtävällenne, mutta haluatte silti tehdä jotakin 

lähimmäisenne hyväksi, kehotan teitä tänään rukoilemaan, jotta voisitte tuntea rukouksen voiman ja 

voiman. Saavutatte tämän valon jo ennen kuin kamppailunne alkaa. 

14 Ne, jotka ovat innostuneet rukouksesta, ovat voittamattomia koettelemuksissa ja tekevät ihmeitä 

lähimmäisilleen. 

15 Haluan, että nämä ihmiset, joita olen opettanut syvällisesti, pystyvät harjoittamaan täydellistä 

rukousta - sitä, joka tuo heidät kosketuksiin henkivaltakunnan kanssa, jotta he myöhemmin opettavat 

lähimmäisiään rukoilemaan, selittävät heille ja osoittavat heille kaiken sen, mitä he ovat saaneet 

kokemuksen kautta polullaan. 

16 Miksi rajoittaisitte ajatusmaailmanne maapallon kehään, kun aineellisen maailman tuolla puolen 

oleva valon maailma on avoinna teille? Miksi altistaa sielu ihmiselämälle, kun näkökentän ja mielen tuolla 

puolen oleva ääretön avaruus on käytettävissänne? 

17 Nämä ajatus- ja sielumaailmat ovat käyttämättä, koska ette halunneet tavoittaa niitä, koska ette 

tienneet, miten rukoilla. 
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18 Ajatus ja henki, yhdistyneinä rukouksessa, luovat ihmisessä voiman, joka on suurempi kuin 

mikään inhimillinen voima. 

19 Rukouksessa heikko vahvistuu, pelkurimainen täyttyy rohkeudella, tietämätön valaistuu, arka tulee 

itsetietoiseksi. 

20 Kun henki kykenee työskentelemään sopusoinnussa mielen kanssa todellisen rukouksen 

saavuttamiseksi, siitä tulee näkymätön sotilas, joka tilapäisesti ottaa etäisyyttä siihen, mikä koskee hänen 

olemustaan, siirtyy muualle, vapautuu ruumiin vaikutuksesta ja omistautuu kamppailulleen hyvän 

tekemiseksi, pahuuden ja vaarojen karkottamiseksi, valon kipinän, balsamipisaran tai rauhan henkäyksen 

tuomiseksi sitä tarvitseville. 

21 Ymmärtäkää kaikesta siitä, mitä kerron teille, kuinka paljon voitte tehdä hengellä ja mielellä sen 

kaaoksen keskellä, joka on vallannut tämän ihmiskunnan. Olette vastakkaisten ajatusten ja ideoiden 

maailmassa, jossa intohimot raivoavat ja vihan tunteet törmäävät toisiinsa, jossa materialismi sekoittaa 

ajatukset ja sielut ovat pimeyden peitossa. 

22 Vain se, joka on rukouksen avulla oppinut nousemaan henkisesti ja hengellisesti valon alueille, 

rauhan sfääreihin, pystyy astumaan taistelujen maailmaan, jossa kaikki inhimilliset intohimot heijastuvat, 

ilman, että hän joutuu tappiolle, vaan päinvastoin jättämällä jotain hyödyllistä niille, jotka tarvitsevat 

hengen valoa. 

23 Valmistautukaa, rakkaat opetuslapset, ja annan teidän astua tuohon tuskan ja kurjuuden 

maailmaan. Sielusi menee sinne Minun lähettiläänäni ja tuo valoa. 

24 Koska kaiken tämän voi jo tunnistaa ja tietää tässä maailmassa - miksi odottaa, kunnes on 

hengellisessä maailmassa? Älkää odottako, että päivät ja ajat ovat ohi, antamatta sielullenne 

mahdollisuutta edistyä ja vapauttaa itseään. Tee osuutesi, niin minä teen loput. 

25 Minä olen voima, siksi voin muuttaa yhden ajatuksenne, yhden rukouksenne joksikin 

kosketeltavaksi ja näkyväksi lähimmäisillenne. 

26 Työskennellessänne tällä tavoin - eikö teillä todellisuudessa ole rauhan enkeli olemuksenne 

ytimessä? Ja millainen tämä kansa olisi, jos se valmistautuisi ja yhdistyisi tuohon hengelliseen taisteluun 

todellisessa harmoniassa ja veljeydessä? Se olisi armeija, joka taistelisi ihmiskunnan pelastamiseksi. 

27 Totisesti sanon teille, että jos olisitte jo yhdistyneet hengessä, ajatuksissa ja tahdossa, pelkkä 

rukouksenne riittäisi pysäyttämään kansakunnat, jotka elävät valmistautuen hetkeen, jolloin ne haluavat 

hyökätä toistensa kimppuun. Sinä poistaisit vihamielisyydet, olisit esteenä kaikille niille pahoille 

suunnitelmille, joita lähimmäisesi tekevät, olisit kuin näkymätön miekka, joka voittaa voimakkaat, ja kuin 

vahva kilpi, joka suojelee heikkoja. Näiden korkeamman voiman ilmeisten todisteiden edessä ihmiskunta 

pysähtyisi hetkeksi miettimään, ja tämä miettiminen säästäisi sen monilta ankarilta iskuilta ja vierailuilta, 

joita se muuten saisi luonnolta ja sen elementeiltä. 

28 Tieteen puu järkkyy hurrikaanin raivotessa ja pudottaa hedelmänsä ihmiskunnan päälle. Mutta 

kuka on irrottanut näiden elementtien kahleet, ellei ihminen? On totta, että myös ensimmäiset ihmiset 

tulivat tuntemaan kipua herätäkseen todellisuuteen, herätäkseen omantunnon valoon ja noudattaakseen 

lakia. Mutta tämän ajan kehittynyt, tietoinen ja koulutettu ihminen - kuinka hän kehtaa häpäistä elämän 

puun? 

29 Ensimmäisten ihmisten elämä oli kääritty tuohon vertaukseen, joka paljastaa teille, miten ihminen 

menetti viattomuuden paratiisin, jossa hän eli, ja miten hän hylkäsi mietiskelyn ja rauhan maailman 

taistelun, työn, kehityksen ja ansioiden maailman hyväksi. Kaikki tämä tapahtui sen puitteissa, mitä oli 

määrä tapahtua Luojan neuvojen mukaisesti. Tuo torjunta oli välttämätöntä, jotta sielu heräisi 

omantuntonsa ääneen, joka on jumalallinen valo ihmisessä, ja hän aloittaisi matkansa, hankkisi ansioita ja 

nousisi alemmalta elämäntasolta korkeammalle tasolle, jonka Luoja on sielulle määrännyt. 

30 On siis totta, että kaikki oli ennakoitu sitä aikaa varten, jolloin ihminen ottaisi ensimmäisen 

askeleensa taistelussa elämästä, olemuksensa kehittämisessä ja kohottamisessa, niin että ensimmäisestä 

hetkestä lähtien, jolloin ensimmäiset tarpeet tulivat hänen tielleen, hänellä olisi maailma, luonto, elämä 

edessään, käden ulottuvilla kuin kaunis, virkistävä ja makea hedelmä, jonka sisältö kuitenkin antaisi 

hänelle loputtomasti viisauden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden oppeja. 

31 Kuinka paljon varjoa ja hedelmiä elämän ja tieteen puu onkaan antanut ihmiselle! Miksi sitten 

ihmiskunta nykyään, kun se on olemassa maailmassa kehittyneenä ihmiskuntana, vaikuttaa sokealta ja 
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kyseenalaistaa jopa elementit, jotka antoivat sille elämän, ja kohtelee huonosti puuta, joka ei koskaan 

kieltänyt siltä viisauden hedelmää? Kerron teille miksi: koska ihminen on lakannut rukoilemasta, ja koska 

hän ei enää rukoile, hän on unohtanut kaiken sen, mikä kuuluu hengen sielun elämään. Sitten, kun hän oli 

omistautunut maanpäälliselle elämälle, hänen korkein tavoitteensa, hänen suurin kunnianhimonsa on ollut 

olla voimakas, rikas, oppinut, ehdoton herra, ja kaikki tämä on vienyt hänet perikatoon, koska hän pyrki 

ohimenevään loistoon. 

32 On totta, että haluan, että teillä on pyrkimyksiä, että olette kunnianhimoisia, että haaveilette 

suuruudesta, vahvuudesta ja viisaudesta, mutta että teillä on ikuisia henkisiä hyödykkeitä. Sillä näiden 

tavaroiden saamiseksi tarvitaan kaikkia hyveitä, kuten laupeutta, nöyryyttä, anteeksiantoa, kärsivällisyyttä, 

anteliaisuutta, sanalla sanoen rakkautta. Ja kaikki hyveet kohottavat, puhdistavat ja täydellistävät sielua. 

Tässä surkeassa maailmassa, tässä väliaikaisessa kodissa, ihmisen - ollakseen suuri, voimakas, rikas tai 

oppinut - oli oltava itsekäs, valheellinen, kostonhimoinen, julma, välinpitämätön, epäinhimillinen ja 

ylimielinen, ja kaiken tämän oli saatava hänet äärimmäiseen vastakkainasetteluun sitä vastaan, mikä on 

totuutta, rakkautta, rauhaa, todellista viisautta ja oikeutta. 

33 Mitä tapahtuu, kun ihmiset tajuavat, että heidän kohtuuton rakkautensa maailmaan ja heidän 

maallisen kunnioittamisensa ovat johtaneet heidät valitettavaan epäonnistumiseen? He yrittävät löytää 

kadonneen polun uudelleen, jäljittää ne periaatteet ja lait, joista oli käännytty pois, ja tässä pyrkimyksessä 

he luovat oppeja, laativat sääntöjä itselleen, filosofioita, maailmankatsomuksia ja teorioita syntyy. 

Kaikki tämä on uuden ja suuren taistelun alku, jota ei enää johda epärehellinen pyrkimys maalliseen 

valtaan. Murha-aseet eivät enää tuhoa ihmishenkiä, tuhoa koteja tai vuodata ihmisverta. Taistelu on 

erilainen, sillä silloin suuret uskonnolliset yhteisöt taistelevat uusia opetuksia ja uusia uskontoja vastaan. 

34 Kuka voittaa tämän taistelun? Yksikään uskonto ei selviä voittajana tästä kiistasta, aivan kuten 

yksikään kansakunta ei jää voittajaksi tässä murhanhimoisessa sodassa, josta kärsitte tänään.* * 
* Tässä käsitellyssä toisessa maailmansodassa oli niin sanottuja voittajavaltoja, mutta taistelu maallisesta ylivallasta jatkui 

sodan päätyttyä tähän päivään asti. Loppujen lopuksi mikään maailmanvalta ei kuitenkaan jää voittajaksi tässä taistelussa. 

35 Maanpäällisestä ylivallasta käytävässä sodassa oikeudenmukaisuuteni voittaa, ja myöhemmin, 

tuossa taistelussa jonkin opin tai uskonnon voimaansaattamisesta, totuuteni voittaa. 

36 Ainoa ja korkein totuus loistaa kuin salaman valo myrskyisässä yössä, ja jokainen näkee tämän 

jumalallisen valon välähdyksen siellä, missä hän on. 

37 Siihen asti teillä, ihmiset, on aikaa edetä poluilla ja paljastaa itsenne lähimmäistenne tiellä 

taivaallisen valon sanansaattajana, tiennäyttäjänä ja profeettana. 

38 Toiset raivaavat esteiden tieltä, toiset kylvävät henkistä siementä, ja taas toiset taistelevat, koska 

sanomani tulee ulottumaan maan rajoille. 

39 Joskus läsnäolosi ja sanasi lisäävät ihmisten hämmennystä. Mutta kun tämä siemen on kerran 

kylvetty, se itää ennemmin tai myöhemmin. Sillä koska se on jumalallista alkuperää, se ei voi tuhoutua 

kuin maan siemen, jos sitä ei vaalita. 

40 Teidän keskuudessanne ei tule olemaan "lunastajia" eikä tuomareita. Mutta siitä huolimatta minä 

voin lunastaa ja tuomita teidän kauttanne. Matkustakaa Isänne palvelijoina, opetuslapsina, ja menkää 

maakuntiin. 

41 Jos olet todella nöyrä ja armollinen, tekosi, sanasi ja ajatuksesi koskettavat yksinkertaisuudestaan 

huolimatta niiden sieluja, jotka ovat jollakin tavalla rikkoneet totuutta. 

42 Tapaatte matkallanne niitä, jotka väittävät edustavansa Minua eivätkä todista sitä teoillaan. Löydät 

epäpätevyyttä tiedemiehiltä, joita pidetään oppineina. Tulette näkemään itse tuomareiden 

oikeudenmukaisuuden puutteen ja vallanpitäjien valheellisen suuruuden. Silmäsi näkevät kaiken tämän ja 

paljon muuta. Mutta teidän ei silti pidä tuomita ketään, koska se ei ole teidän tehtävänne. 

43 Armoni johdattaa teidät sinne, niin että sydämenne, jota inhimilliset tarpeet ja heikkoudet 

vilpittömästi liikuttavat, huokuu balsamina sitä rakkautta, jonka olen sijoittanut sieluunne. 

44 Kun näette toisten lähimmäistenne opettavan Kristuksen nimeä ja sanaa, älkää katsoko heitä 

alaspäin. Sillä on kirjoitettu, että paluuni tapahtuisi, kun Sana, jonka toin teille toisella aikakaudella, olisi 

levinnyt koko maan päälle. Silti kerron teille, että maailmassa on yhä paikkoja, jotka eivät ole vielä 

saaneet tätä viestiä. Miten tämän päivän syvällisen hengellinen opetus voisi tavoittaa nämä kansat, elleivät 
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he ensin ottaisi vastaan rakkauden jumalallista siementä, jonka Vapahtaja antoi teille Sanassaan ja 

Veressään? 

45 Viestini tavoittaa kaikki, ja te kaikki tulette luokseni. Olen valmistellut kaiken tulevia aikoja 

varten, ja minun tahtoni toteutuu kaikille, sillä minä olen sielujen, maailmojen, rotujen ja kansojen Herra. 

46 Henkisten olentojen maailma odottaa vain hetkeä asuttaakseen tämän maan laakson. He ovat valon 

olentoja, jotka eivät kaihda ruumiillistua jälkeenjääneiden kansojen syliin, koska heidän tehtävänään on 

nimenomaan herättää nukkujat. 

47 Kun nämä valon henkien suuret legioonat asuvat maan päällä, Isän viisauden kylvämänä ja 

jakamina, aletaan huomata ihmisten lähentyminen, ymmärryksen, harmonian ja rauhan halu. Näemme 

kansan yhdistyvän muiden kansojen kanssa merkkinä universaalista liitosta, johon kaikkien lasteni on 

päästävä. 

48 Kuka voi muuttaa suunnitelmiani tai saada minut epäonnistumaan siinä, mitä olen suunnitellut? 

Kaikella ihmisessä on rajansa, ja siksi kerron teille, että olette nyt tulleet sen rajan tuntumaan, jonka olette 

käyttäneet huonosti vapaan tahdon lahjaa. 

49 Ihmisen hurja kulku on vienyt hänet nopeasti tähän päämäärään, ja hän luo itselleen tuomion 

omien tekojensa hedelmistä. 

50 Kuka niistä, jotka ovat kuulleet Minua ja jotka sen vuoksi tuntevat Herran suunnitelmat, pystyy 

kiihtymään tai hämmentymään sen edessä, mitä maailmassa päivittäin tapahtuu? Ja kuka, kuultuaan 

Minua, pystyy pysymään välinpitämättömänä, toimettomana tai vaiti keskellä maailmaa, joka tarvitsee 

hengellistä ohjausta, mikä on sama kuin sanoisi: korkeampaa moraalia? 

51 Oikeuteni ja rakkauteni ovat vahvempia kuin ihmisten pahuus, ja siksi kerron teille, että tahtoni 

toteutuu kaikessa. 

52 Kun rauha tulee ihmisten keskuuteen ja kun ihmiskunta jälleen kerran ymmärtää rukouksen ja 

paaston arvon, tiedätte, että minä olen Elämän puu, jonka äärettömyyteen levittäytyvissä oksissa voitte 

tunnistaa Mestarin käsivarret, jotka ovat levittäytyneet kuin sillä ristillä, jolla Hän vuodatti verensä teidän 

puolestanne, ja jotka näin painavat omantuntoon ne sanat, jotka sanovat: "Minä olen Elämä, ja kuka 

tahansa, joka tulee luokseni, ei koskaan 'kuole'." 

53 Minä olen siemen, josta luon Uuden Israelin kansan - kansan, joka varjostaa maailmaa ja antaa 

sille hengellisen elämän hedelmiä. 

54 Olette edelleen hyvin kömpelöitä ja pelokkaita, uskonne on pieni ja tietonne rajalliset. Todisteena 

tästä on se, että tähän päivään mennessä teidän keskuudestanne ei ole noussut patriarkkoja, joiden 

hyveellisyys, innokkuus lakejani kohtaan ja hyvyys antaisivat elinvoimaa kansalle - niin kuin ne 

oikeamieliset ja vanhurskaat miehet, jotka antoivat muodon ja nimen Israelille sen alkuaikoina. Muistakaa 

Aabraham, johtaja, joka onnistui tekemään kaikista klaaneista yhden perheen - Mooses, joka uskonsa, 

voimansa ja rakkautensa avulla kykeni yhdistämään israelilaiset heimot yhdeksi kansaksi. 

55 Henkisen näyn lahja on vuodatettu keskuuteenne, mutta silti tuskin kuulette profeettojenne ääntä, 

koska se on vielä hyvin heikko ja epävarma. 

56 Jotta voisin puhua teille tässä muodossa ja jotta voisin odottaa teiltä teoksia, jotka voivat kestää 

esimerkkinä tuleville sukupolville, olen aiemmin antanut teidän kulkea kehityksen polun läpi ja siten 

antanut teille keinot, jotta voitte kehittää itseänne lähettämällä teidät kerran tai toisen kerran maan päälle 

hankkimaan kokemusta, joka on tiedon valoa, ja puhdistamaan itseänne koettelemuksissa, mikä merkitsee 

henkistä kehitystä ylöspäin. 

57 Uskooko kukaan teistä, että nykyinen olemassaolonne on ensimmäinen, jonka olette eläneet maan 

päällä? Ei, ihmiset, jos näin olisi, en olisi käynyt luonanne tällä kolmannella aikakaudella. 

58 Nykyinen elämäsi on yksi niistä henkisen kehittymisen matkoista, joita olet tehnyt tässä 

maailmassa. Annan epäilyksenne anteeksi, koska se ei ole hengestä vaan lihasta. 

59 Saatat olla ihmiskunnan köyhin, sinua saatetaan pitää kouluttamattomana ja tietämättömänä, työsi 

ei ehkä ole ollut tärkeää tähän päivään asti, ja Jumalanpalvontasi saattaa olla jotain määrittelemätöntä. 

Mutta nyt, kun te olette hengellisesti tuomittuja, kerron teille jälleen, että minulla oli syy valita teidät 

ilmentymääni ja ilmestyksiäni varten. 
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60 Sanani taltalla muokkaan sieluanne, sydäntänne ja mieltänne, annan teille riittävästi tietoa, jotta 

luottamuksenne itseenne kasvaa suureksi, koska tiedätte, keitä olette, mistä polveudutte, mitä varten teidät 

on lähetetty maailmaan ja mikä on tarkoituksenne. 

61 Olen puhunut teille tiedosta ja luottamuksesta, jotta voisitte suunnata itsenne oikeaan päämäärään, 

joka on se, mitä omatuntonne osoittaa teille. Sillä aivan kuten teidän ei pidä pitää itseänne alempiarvoisina 

sekoittamalla nöyryys luottamuksen puutteeseen itseänne kohtaan, teidän ei pidä myöskään pitää itseänne 

ylivertaisina keneenkään nähden. Sillä turhamaisuus, ylimielisyys ja ylpeys eivät ole ominaista valon 

sieluille, vaan sieluille, jotka valo on sokaissut. 

62 Tiedätte siis nyt, että olette "kulkijoita" ja että tällä kertaa teillä on ollut onni vastaanottaa viestini 

ja olla ilmoitukseni kantajia, lähettäjiä ja äänenkantajia. 

63 Henkistä tehtävääsi koskeva epävarmuus tai epäilys ei pääse sinuun käsiksi. Kaikki on sanottu, 

kaikki on valmisteltu kuin polku, joka on täynnä selkeyttä. Teidän on vain vahvistuttava rukouksessa ja 

ohjeideni noudattamisessa, jotta voitte kulkea täysin sitä tietä, jota patriarkat, kansan johtajat, profeetat, 

opetuslapset, apostolit, Jumalan todelliset todistajat ovat kulkeneet. 

64 Lähetän tämän spiritualistisen kansan lapsia kaikkialta maapallolta. Sillä toistan teille, että tämä 

kansa ei ole rotu eikä se ole ihmisperäinen. Se on hengellinen legioona, jonka määrä uudistuu jatkuvasti, 

jotta maailmassa olisi aina niitä, jotka saavat inspiraationi hengestä henkeen. 

65 Fyysisesti et pysty selvittämään, kuka kuuluu tähän kansaan. Vain heidän hengellisyydestään ja 

lahjojensa ja kykyjensä kehittymisestä voit tunnistaa heidät. 

66 Mikä on tämän kansan, Herran sanansaattajan, olennainen tehtävä? Vapauttaa ihmiskunta kaikista 

sielun ja mielen kahleista, muistuttaa heitä laista, muistuttaa heitä jumalallisista lupauksista, varoittaa heitä 

heidän harha-askeleistaan, kehottaa heitä hyvyyteen, johtaa heidät "luvattuun maahan", joka on rakkauden, 

viisauden ja rauhan valtakunta, jossa kaikki olennot, kaikki kansat ja kaikki maailmat tulevat 

muodostamaan yhden perheen: Jumalan perheen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 289 

74 

Ohje 289 
1 Ihmiskunta: Kuinka vähän te teettekään omalta osaltanne elääksenne rauhassa! 

2 Voin kertoa teille, että suurimmalla osalla ihmisistä on jokin uskonto, ja vaikka ne kaikki opettavat 

veljeyttä, kukaan ei elä saamiensa ohjeiden mukaan, kukaan ei noudata omantuntoonsa kirjoitettuja lakeja, 

käskyjä ja periaatteita. 

Jotkut, jotka eivät ole alistuneet johonkin uskonnolliseen uskontunnustukseen, ovat antaneet 

ajatuksilleen vapauden ja uskoneet olevansa käskyjen ja lakien ulkopuolella. Mutta näin ei voi olla, sillä 

havaintojensa, tieteidensä ja määritelmiensä kautta he ovat oppineet, että kaikessa ja kaikkialla on 

ilmoitettu voima, harmonia, laki ja viisas, oikeudenmukainen ja rakastava opetus, jota kukaan ei voi paeta. 

3 Elettyään niin monta vuosisataa erimielisyydessä ja saatuaan kaikki surulliset ja katkerat 

kokemukset tämä ihmiskunta kykenee ymmärtämään, että kansojen välinen yhtenäisyys, kaikkien ihmisten 

välinen harmonia, ei voi perustua aineellisiin etuihin eikä maallisiin arvoihin. Lopulta hän ymmärtää, että 

vain kohonnut sielu voi olla luja perusta, järkkymätön kallio, jonka varassa ihmiskunnan rauha lepää. 

4 Jos kaikki kansat riitelevät, sotivat ja tuomitsevat toisiaan tavalla tai toisella, se tarkoittaa, ettei 

yksikään heistä noudata sitä, mitä Jumala ja hänen lakinsa ovat opettaneet heille, ja siksi he ovat kaukana 

totuudesta. 

5 Totuus on kaiken kunnioittamista, koska kaikki on pyhää, on rakkautta, on harmoniaa, on armoa, 

on laki, joka ohjaa omaatuntoa. 

6 Sielun täydellistämiseksi on välttämätöntä ylittää yksinkertaiset inhimilliset velvollisuudet ja jopa 

uskonnolliset velvollisuudet, päästä lähteelle, josta kaikki juovat, ja katsoa totuutta silmiin. 

7 Se, joka kykenee pääsemään vuoren huipulle ja näkemään tuon loiston, kun hän laskeutuu 

jatkamaan asumista lähimmäistensä kanssa, on väistämättä suvaitsevaisempi, ymmärtäväisempi ja 

armollisempi tuomioissaan. Tämä on elementti, joka on valmis harmonisoimaan ja yhdistämään kaikki. 

8 Ajattele, niin huomaat, että tarvitsemasi harmonia on henkistä, ja saavutat sen, kun nouset 

intohimojesi ja pomottelevaisuutesi yläpuolelle. 

9 Miten voitte tehdä rauhan, kun kukin julistaa omansa ainoaksi oikeaksi ja samalla torjuu toisten 

omat vääriksi? 

10 Fanaattisuus on pimeyttä, sokeutta, tietämättömyyttä, eivätkä sen hedelmät voi koskaan olla valoa. 

11 Lähestytte suurta koetta, jonka kautta te kaikki heräätte todellisuuteen. 

12 Sydämenne kysyy Minulta, miksi puhun usein suurista koettelemuksista ja tapahtumista, ja kerron 

teille, että teillä on edessänne kärsimyksen aika, ja on parempi olla ennakkovaroitettu, valvoa ja rukoilla 

kuin nukkua uneliaisuudessa. 

13 Jotkut eivät koskaan näytä olevan tyytyväisiä siihen, mitä puhun. Kun näytän teille Sanassani 

tulevaisuuteen kuuluvat rauhan ja vaurauden ajat, pidätte ennustukseni toteutumista mahdottomana, ja kun 

puhun teille koettelemusten ja kärsimysten ajoista, uskotte, että ne ovat pelkkiä uhkauksia, joiden 

tarkoituksena on saada teidät täyttämään käsky pelon kautta. 

14 Ne, jotka ottavat sanani tällä tavoin, kuuluvat niihin, jotka ajelehtivat epäilyksen meressä. Ne, 

jotka uskovat tähän viestiin, tutkivat sitä aina jalolla aikomuksella saada siitä jotain hyödyllistä. 

15 Opetuslapset: Toisella aikakaudella kolme vuotta riitti viestini välittämiseen ihmiskunnalle, ja - 

kuten te kaikki tiedätte - sinetöin viestin lopussa uhrikuolemallani. Totisesti sanon teille, että tuo 

uhrikuolema ei ollut uhri Isälle - sillä Hän ei tarvitse veriuhria - vaan ihmiskunnalle, sillä se tarvitsi 

kipeästi näin suurta rakkauden osoitusta. 

16 Opetin teitä rakastamaan toisianne, mutta ei vain ihmisinä, vaan myös ikuisella rakkaudella 

hengellisinä sieluina. Tulin tasoittamaan teille tietä, joka johtaa tästä maailmasta hengelliseen 

valtakuntaan, joka teidän mielestänne näytti olevan paksun salaperäisen verhon takana. Opetukseni, 

ensimmäisestä sanasta viimeiseen, oli valmistelua, jonka annoin teille sitä aikaa varten, jolloin tulisin 

hengessä, kuten ilmoitin teille, avaamaan jälleen kerran salaisen aarrekammion, avaamaan sinetöidyn 

kirjan ja päästämään teidät hengellisen tiedon valoon. 

17 Sielun elämä, joka on olemassa aineellisen maailmanne ulkopuolella, ei voisi eikä sen pitäisi olla 

ihmiselle mysteeri. Koska Isä näki tiedonhalunne, Hän aloitti opetuksensa ilmestyksen ja inspiraation 
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lahjan avulla ja ilmensi itsensä äärettömän monessa muodossa. Mutta tämä opetus alkoi siitä lähtien, kun 

ensimmäinen ihminen oli olemassa, eikä se ole lakannut tähän päivään asti. 

18 Jos luulette, että olen vasta nyt paljastanut teille jotakin hengellisestä elämästä, olette suuressa 

erehdyksessä, sillä sanon teille jälleen: Jumalallinen opetus alkoi, kun ensimmäinen ihminen syntyi, enkä 

liioittele sanoessani teille, että opetukseni alkoi henkien luomisesta, jo ennen kuin maailma oli olemassa. 

19 Luuletteko, että aiempien opetusten tarkoituksena oli paljastaa teille inhimillinen tieto? Tätä varten 

teille annettiin tieteen lahja. Vai luuletteko, että ensimmäisten aikojen käskyt ja opetukset, jotka toin teille 

Toisella Aikakaudella, olivat vain opettamassa teille, miten elää maailmassa? Etsikää noiden ilmestysten 

ydintä, ja huomaatte, että tarkoituksena oli näyttää teille polku, joka johtaa ikuiseen elämään, sielun 

kuolemattomuuteen. 

20 Spiritualismiksi olen kutsunut ilmestystä, joka puhuu teille hengen elämästä, joka opettaa teitä 

kommunikoimaan suoraan Isänne kanssa ja joka nostaa teidät aineellisen elämän yläpuolelle. 

21 Totisesti sanon teille, että spiritualismi ei ole mitään uutta, eikä se kuulu vain tähän aikaan, vaan se 

on ollut ilmestys, joka on paljastunut yhä enemmän ja enemmän sopusoinnussa ihmiskunnan hengellisen 

kehityksen kanssa. 

22 Koska opetus, jonka annan teille, on spiritualismia, joka opettaa teille täydellistä rakkautta Jumalaa 

ja lähimmäistä kohtaan ja kutsuu teidät polulle, joka johtaa täydellisyyteen, spiritualismia opetti teille 

myös Jumalan laki "ensimmäisellä aikakaudella" ja Kristuksen sana toisella aikakaudella. 

23 Tämä ilmestys on ilmestynyt teille uudestaan, koska olen tuonut teille oppitunteja, joita ette 

tienneet. Olet tuntenut olevasi sokeutunut niin paljon viisaudesta. Mutta tämä johtuu siitä, että lähestytte 

aikojen täyttymystä, jolloin ihmisen sielu saavuttaa vapautumisensa, kohoamisensa ja hallitsevuutensa 

materian yli. 

24 Kukaan ei siis väitä, että hengellinen elämä olisi ollut mysteeri ennen kuin tulin tällä kolmannella 

aikakaudella selittämään sitä uusilla ilmestyksilläni. Kerron teille jälleen kerran, että teille on kautta 

aikojen annettu monia opetuksia, vaikka ette olekaan kyenneet ymmärtämään niitä. 

25 Vasta nyt ihmiset ovat alkaneet kiinnostua siitä, että he löytävät ja selvittävät kaiken sen, mitä 

menneiden aikojen ilmoitukset sisältävät, jotta he voivat verrata niitä nykypäivän tapahtumiin. 

26 Opetuslapset, tiedätte nyt, että kun sanotte "spiritualismi", puhutte hengellisestä ilmestyksestä, 

jonka Jumalanne on antanut teille ajan kuluessa. 

27 Hiljaa kuin murtovaras tunkeuduin kotiisi ja yllätin sinut unissasi. 

28 Olen aina löytänyt ihmiskunnan nukkumassa saapuessani. Vain muutamat sydämet ovat olleet 

hereillä ja odottaneet Minua kuin heikkoja valoja. 

29 Ihmiset, riittää, että pohditte hieman menneisyyttänne saadaksenne kokemuksen hedelmiä. Sen 

jälkeen sinun on oltava varovainen, ettet tee virheitä ja erehdyksiä uudelleen. 

30 Jos kysyisin teiltä, mitä tapahtui sille lehdelle, jonka merkitsin verelläni toisella aikakaudella, 

teidän täytyisi vaieta, koska omatuntonne kertoisi teille, että ette koskaan eläneet Jeesuksen opettaman 

opetuksen mukaan - että annoitte Hänen sanojensa lentää pois tuulessa kuin elämänpuusta pudonneet 

lehdet sen sijaan, että sydämenne olisi kerännyt ne. 

31 Totisesti sanon teille, että olette jo astuneet siihen aikakauteen, jonka ilmoitin teille "viimeisinä 

päivinä". Sille oli ominaista tuomitseminen, hyvittäminen ja palauttaminen. 

32 Aikaisempien aikojen profeettojen suulla olen ilmoittanut teille tämän aikakauden, ja näiden 

äänenkantajien, Sanani uusien profeettojen, huulilla olen puhunut teille ja täyttänyt monet noista 

ennustuksista. 

33 Sanani on niin selkeä, että olette ymmärtämässä Minua. Omatuntosi, jota ei ennen kuultu, ottaa nyt 

haltuunsa koko olemuksesi ja pystyy hallitsemaan lihan impulsseja. 

34 Uusi apostolijoukkoni astuu pelastusveneeseen, josta he ojentavat kätensä pelastaakseen ne, jotka 

ovat haaksirikkoutuneet inhimillisten intohimojen mereen. 

35 Olen valinnut teidät muodostamaan kansaani pikkuhiljaa, mutta on olemassa hankkeita, joita ette 

vielä voi havaita. Kerron teille vain, että sielussanne on valo, jonka avulla voitte löytää todellisen polun 

niin monien polkujen joukosta. Tästä johtuu Valon lasten vastuu ihmiskuntaa kohtaan. Ymmärtäkää, miksi 

kutsun teitä jokaisessa opetuksessa kehittymään ylöspäin, kiipeämään vuoren huipulle. Sillä vasta kun 
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saavutatte tuon korkeuden, voitte nähdä, mitä maailmassa tapahtuu, voitte kuulla ihmiskunnan 

lakkaamattomat valitukset ja tuntea sen suunnattoman kärsimyksen. 

36 Se, joka ei tunne lähimmäisensä tuskaa, ei voi lievittää sitä, opetuslapset. Siksi haluan, että 

ajattelette lähimmäistänne rukouksissanne. Sillä nämä ovat hetkiä, jolloin sielusi voi kuivata monet 

kyyneleet ja saada sydämesi heräämään myötätuntoon, ymmärrykseen, laupeuteen ja hellyydelle. 

37 Kansani tarvitsee kohotusta, sillä se ei vieläkään tee ihmiskunnan tuskaa omakseen. He itkevät, 

mutta he itkevät omasta puolestaan, omien tarpeidensa ja ahdistustensa tähden. 

38 Miksi pysytte tunteettomina sanoilleni? Tarjoanko minä teille tuntematonta valtakuntaa? 

Ymmärtäkää, että valtakunta, josta puhun teille tänään, on sama kuin se, jonka lupasin teille toisella 

aikakaudella. 

39 Muistakaa, että nämä ovat viimeiset opetukset, jotka kuulette ja jotka teidän on säilytettävä 

sydämenne sisimmässä, jotta voitte vielä tämän julistuksen jälkeenkin kuulla sanani melodisen äänen ja 

säilyttää sen merkityksen. 

40 Jos poistaisin hetkeksi verhon, joka estää mieltäsi tunnistamasta menneisyyttänne, totisesti sanon 

teille, että kaatuisitte Läsnäoloni edessä katumuksen murskaamina kiittämättömyydestänne, 

tottelemattomuudestanne, epäuskollisuudestanne ja uskon puutteesta Työtäni kohtaan. Mutta ansio on 

Kehitetään intuitiota, kuunnellaan omaatuntoa, kehitetään olentoa, joka elää sinussa ja jota kutsut 

"sieluksi". 

41 Kun olet vapaa ruumiista, asut "henkisessä laaksossa". Se verho, joka esti teitä näkemästä 

menneisyyteen, putoaa silmistänne, ja näette kaiken sumeilematta, muistatte kaiken ja ymmärrätte kaiken. 

Mutta sanon teille vielä kerran, että sielunne ansio on se, että uskotte ilman, että odotatte näkevänne tai 

koskettavanne, jotta uskoisitte. 

42 Pohtikaa, tarttukaa näihin sanoihin hengellisesti, sillä niissä paljastuu armoton mutta aina rakastava 

oikeudenmukaisuuteni. 

43 Minä olen paimen, joka sallii laumalleen vapauden, mutta vain tiettyyn rajaan asti, ja joka ei anna 

lampaidensa hypätä sen esteen yli, jonka takana on tuskaa. 

44 Minä pidän sinua yllä, säilytän sinut ja annan sinun palata lammastarhaan. 

45 Teillä on ollut tilaisuus toisensa jälkeen, ja tästä voitte tunnistaa äärettömän rakkauteni teitä 

kohtaan; sillä olen antanut teille lahjoja ja antanut teille mahdollisuuden hyvittää virheenne, puhdistaa ja 

täydellistää sielunne sen sijaan, että rankaisisin teitä tai tuomitsisin teidät ikuisesti, kuten olette tottuneet 

ajattelemaan menneisyydessä. 

46 Kuka, joka tuntee nämä opetukset ja uskoo niiden olevan totta, uskaltaisi kääntää selkänsä 

maanpäälliselle tehtävälleen tietäen, että tekemällä niin hän saisi aikaan vielä ankaramman sovituksen 

sielulleen? Sillä vaikka on totta, että oikeudenmukaisuuteni tarjoaa teille uusia tilaisuuksia poistaa tahroja 

ja hyvittää virheet, on myös totta, että jokaisen tilaisuuden myötä koettelemusten määrä kasvaa ja että 

vaikeudet ja kärsimykset tulevat joka kerta voimakkaammiksi, aivan kuten tehdyt virheetkin ovat 

vakavampia. 

47 Velvollisuutenne - rangaistuksesta ei pitäisi puhua - on palauttaa, uudistaa, hyvittää ja maksaa 

viimeiseen velkaan asti. Kukaan - ei Taivaallinen Isänne eikä veljenne ja sisarenne maan päällä tai 

"hengellisessä laaksossa" - ei tee sitä, mitä vain teidän on tehtävä, vaikka sanon teille, että vastaan aina 

kutsuunne. Kun tunnet olosi yksinäiseksi ja hylätyksi, tunnet läsnäoloni, ja hengellinen maailma tulee aina 

tukemaan sinua ristin taakassasi. 

48 Jumalallisesta säteeni tulee sana teidän keskuudessanne, mutta sen valo leviää koko universumiin. 

49 Levätkää, ihmiskunta, olen antanut teille lepopäivän joka seitsemäs päivä, jotta voitte rukoilla ja 

saada voimaa lakini mietiskelyyn. 

50 Täällä minä olen ja vierailen teidän kaikkien luona erottelematta teitä uskonnon perusteella. Olen 

ruumiiden ja sielujen jumalallinen lääkäri. Etsin sairaita vuodattaakseni heihin lohdutukseni. 

51 Ääneni laskeutuu koko ihmiskunnan ylle, vaikka kerron teille totuudenmukaisesti, että vain harvat 

pystyvät kuulemaan sen. 

52 Opetukseni neuvoo teitä valmistautumaan kuulemaan Herran äänen hengestä henkeen käytävän 

vuoropuhelun avulla Äärettömässä. 
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53 Ihmiset, te, jotka kuulette sanani inhimillistettynä: tietäkää, että teidän on vietävä tämä viesti koko 

maailmaan ja huolehdittava siitä, että ihmiset murtuvat fanaattisuuden ja materialismin kahleista, jotka 

ovat estäneet heitä nousemasta ja näkemästä valoni. Sillä ei ole väliä, että kun saavutatte kanssaihmisenne, 

ilmentymiseni ihmismielen kautta on jo loppunut. Viisauden sanoiksi ja parantavaksi balsamiksi 

muuttunut olemukseni virtaa sydämistänne parhaana todistuksena totuudestani. 

54 Tehtävänne on opettaa, tasoittaa tietä henkistymiselle tuomalla lähimmäisenne kosketuksiin 

Iankaikkisen elämän kanssa ja tuomalla heidät siten lähemmäs Totuutta. 

55 Oppilaat, oppikaa nousemaan, jotta voitte myöhemmin opettaa, mitä merkitsee olla vapaa 

aineellistumisesta, turhasta ja hyödyttömästä - jotta voitte näyttää, miten ylittää pimeyden tiheä sumu ja 

löytää jumalallinen valo, joka on sielun ravintoa ja elämää. 

56 Tähän nousuun perustuu taistelu, joka on julistettu teille "suureksi taisteluksi", johon te kaikki 

osallistutte - jopa heikot, tietämättömät ja "kuolleet". Sillä tästä kokeesta te kaikki selviätte valaistuneina 

ja puhtaina. 

57 Valtakuntani lähestyy, mutta haluan hallita eläviä enkä kuolleita. Haluan, että minua rakastetaan, 

että minua ymmärretään ja että minua kuunnellaan, kuten oikealle kuninkaalle sopii. 

58 Nyt taistelu on täydessä vauhdissa. Ihmiset ovat epäluuloisesti suhtautuneet voimaani ja 

oikeudenmukaisuuteeni, he ovat lakkaamatta halunneet mitata omat aseensa minun aseitani vastaan, ja 

minä olen hyväksynyt heidän epäluulonsa, koska rakastan heitä. Minun on taisteltava heidän syntejään 

vastaan voittaakseni heidät. Sillä kukistamalla heidät olen pelastanut heidät heidän virheestään. 

59 Tässä taistelussa epäjumalat kaatuvat, ajatukset joutuvat sekasortoon, ruumiit murskaantuvat kuin 

palmupuut hurrikaanin raivotessa. Mutta lopulta sielu nousee esiin puhdistuneena ja täynnä valoa. Se ei 

kuole. Sen on mahdotonta kuolla taistelussa. Sillä minä olen sanonut teille, että minä olen elämä, että minä 

olen elävien, enkä kuolleiden Isä ja Jumala. 

60 Vain yksi ovi jää avoimeksi ihmisen pelastumiselle: henkistyminen. Sen, joka haluaa pelastaa 

itsensä, on luovuttava ylimielisyydestään, valheellisesta suuruudestaan, alhaisemmista intohimoistaan ja 

itsekkyydestään. 

61 Hyvin katkera on se malja, jonka ihmiset joutuvat juomaan suuressa taistelussa. Kuitenkin minä 

sanon teille: Autuaita ovat ne, jotka juovat tuosta maljasta ja lähtevät sitten puhdistettuina maasta. Sillä 

kun he palaavat tähän maailmaan toisissa ruumiissa, heidän viestinsä on valon, rauhan ja viisauden 

läpäisemä. 

62 Tämän planeetan asukkaiden valitus on hyvin suuri. Sorretut ja ne, jotka haaveilevat rauhasta, 

odottavat, että nämä harmonian ja vapauden valot lähtevät mahtavasti nimetyltä. Tähän sanon teille, että 

niiden sydämien, jotka elävät odotuksessa, tulisi pikemminkin nousta Minun luokseni rukouksessa, koska 

vain Minä yksin voin antaa vapauden ja rauhan. Sanon teille jälleen kerran, että niin kauan kuin ihmiset 

eivät tiedä kohtalonsa alkuperää, merkitystä ja tarkoitusta, tai jos he tietävät sen, he eivät usko siihen 

totuuteen, jota he kantavat sisällään, he eivät pysty saamaan rauhaa, koska he eivät pysty rakastamaan 

toisiaan kuin todelliset veljet ja sisaret Jumalassa. 

63 Kova, hyvin kova on tämän ajan ihmiskunta, joka ei vastaa hengelliselle yhä vähemmän. Kuuntele 

sanaani, se on kuin taltta, joka kärsivällisesti työstää sydämesi. Mutta vaikka kuulette sen niin usein, 

katsokaa, miten vastaansanomattomia olette! Jatkan tätä kanssanne, kunnes olen lausunut viimeisen sanan, 

joka sisältää tämän viestin, niin että kun en enää puhu teille, voitte löytää totuudenmukaisen ja täydellisen 

opetuksen kaikesta siitä, mitä sanani on paljastanut teille. 

64 Juo tästä lähteestä, oi kansa, sillä olen käyttänyt sinua siemenenä synnyttääkseni sinusta 

sukupolvia, jotka rakastavat minua. 

65 Totisesti sanon teille, että hengellisyys periytyy myös, ja siksi teidän pitäisi pyrkiä antamaan 

lapsillenne sydämen puhtaus ja vastaanottavaisuus hengelliselle. He kiittävät teitä, koska olette osoittaneet 

armollisuutenne antamalla heille ruumiin, joka on vapaa intohimoista, jolla on kirkas mieli, herkkä sydän 

ja sielu, joka on valppaana omantuntonsa kutsun edessä. 

66 Teidät kaikki on kutsuttu olemaan osa Jumalan kansaa. On valhe, että jotkut ovat tämän kansan 

lapsia ja toiset eivät. Teillä kaikilla on yksi alkuperä: Jumala. Kutsun teidät kaikki hänen isäntiensä 

joukkoon, haluan nähdä teidät kaikki heidän riveissään. Minun kansani on valon lapsi, rauhan apostoli, 

viisauteni perillinen. Hänen keskellään kaikki lapseni löytävät paikkansa. 
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67 Opetuslapset, kuunnelkaa Minua väsymättä, niin että lähtöni hetkellä ette ole pahoillanne siitä, 

ettette ole kuunnelleet kutsuani. 

68 Haluan, että tuona hetkenä rukoilette innokkaasti, täynnä rakkautta ja kiitollisuutta. Tuossa 

hengellisyyden, omistautumisen ja ymmärryksen ilmapiirissä ette siis halua estää julistukseni päättymistä 

keskuudessanne ja kiitätte Isäänne opetuksista, jotka Hän antoi teille. 

69 Ääneni kaikuu hengessäsi ja saa sinut tuntemaan syvää melankoliaa. Mutta se ei ole tuomitun 

ihmisen ääni, joka puhuu teille, vaan Isän ääni, joka lähettää teidät täyttämään vaikeaa tehtävää ja joka 

odottaa paluutanne syleilemään teitä rakastavasti. Kerron teille kaiken tämän, jotta sydämissänne ei olisi 

surua, kun sanani päättyy. 

Muistakaa, että kaikki ne, jotka toisella aikakaudella surivat Mestarin kuolemaa, yllättyivät pian 

nähdessään Hänen kirkkaasti nousevan taivaaseen täynnä elämää ja valoa, koska Hänen kotinsa ei ollut 

kuolleiden joukossa. 

70 Annan teidän itkeä ilmentymäni viimeisenä päivänä vain, jos kyyneleenne ovat katumuksen 

kyyneleitä hukkaan heitetyn ajan ja käyttämättä jääneiden oppituntien vuoksi. 

71 Kuka niistä, jotka ovat kuulleet sanani kolmannella aikakaudella, ei tiedä, että vuoden 1950 

viimeinen päivä on Isän tahdon määräämä aika tämän ilmentymän päättymiselle? Ei kukaan. Sillä kaikissa 

näissä kokoontumispaikoissa ja lukemattomissa muodoissa olen ilmoittanut teille. 

72 Ei siksi, että jumalallinen ja hengellinen olisi maallisen ajan alainen, eikä siksi, että sielunne 

kehitystä voitaisiin mitata kellon tai kalenterin avulla. Se tapahtuu siksi, että niin kauan kuin olette 

ruumiissa ja liian pieniä kokemaan hengellisen ajanjakson loppua tai uuden aikakauden tuloa, minun on 

tehtävä hengellinen inhimillisesti ja maallisesti ymmärrettäväksi tiettyyn rajaan asti, jotta se olisi 

ymmärrettävissä teille. 

73 Nyt kysyn teiltä, opetuslapset: Haluatteko tuntea läsnäoloni hengellisesti ja intensiivisesti lähtöni 

jälkeen? Tämän edellytyksenä on, että olette veljellisesti yhdistyneet. Jos näin ei ole, ette pysty 

havaitsemaan läsnäoloani ettekä nauttimaan voimasta, joka tulee tästä hengellisestä tunteesta. 

74 Haluatteko saada hengellisesti vastauksen kaikkeen siihen, mitä ette ole kyenneet ymmärtämään 

tänä aikana? Olkaa hengellinen, niin saatte kuulla vastaukseni. 

75 Tulee hetkiä, jolloin on luopumista ja hiljaisuutta. Tämä tapahtuu, jotta voitte nousta luokseni 

rukoilemaan. Mutta tulee hetkiä, jolloin teistä tuntuu, että ette ole löytäneet Minua. Jos ette kuitenkaan 

vielä havaitse Henkeni läsnäoloa, jatkakaa silti sinnikkäästi, älkää huolehtiko, sillä se on uskonne ja 

henkistymisenne koetinkivi. Pysykää sinnikkäästi, sillä vähiten odotettuna hetkenä tulen, loistaen kuin 

valonsäde, asettautuakseni mieleenne ja sydämeenne ja sanoakseni teille: "Olkaa siunattuja, sillä olette 

luottaneet siihen, että Mestari ei jätä mitään kutsua kuulematta." 

76 Rohkeus, usko ja kärsivällisyys ovat hyveet, joiden on aina oltava sinussa. Maailmankatsomusten 

taistelun, uskomusten sodan ja henkisen taistelun aika lähestyy, ja on parempi, jos teistä on tullut vahvoja 

toiminnan ja kokemuksen kautta, eikä vain opetukseni tuntemisen kautta. 

77 Ihmiset: Oppituntini on nyt ohi. Pysykää hetki "Henkisessä laaksossa" ja lähettäkää sieltä 

ajatuksenne kaikkiin maan kansoihin, joissa kanssaihmiset kamppailevat, kärsivät ja odottavat pelastusta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 290 
1 Jumala on valoa, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. Jokainen, joka osoittaa näitä ominaisuuksia 

elämässään, edustaa ja kunnioittaa Herraansa. 

2 Kaikkien teidän, pienimmistä ja vähäisimmistä kaikkein korkeimmalle kohonneisiin, tulisi tietää, 

mitä ovat oikeudenmukaisuus, rakkaus ja viisaus. Teidän kaikkien on ymmärrettävä, että jumalallinen laki 

on muuttumaton, jotta rakastatte sitä ettekä pyydä Minua muuttamaan kohtaloanne. 

3 Tietäkää tämä: Jos Isänne, Luoja, ei koskaan muuta mitään lakejaan, teillä ei ole pienintäkään 

oikeutta tehdä niin. 

4 Sielusi on onnellinen, koska se on nyt voinut kehittyä. Joka kerta kun se tulee Maahan 

inkarnoitumaan, se tuo mukanaan tietoa edellisistä elämistä, ja se valo, jonka se saa Henkisessä laaksossa, 

on kokemus, on majakka, joka valaisee sen kehityspolkua. 

5 Elämän tuntemus on todellinen tiede, se on sielun ikuinen valo, ja kaikki tämä kokemus yhdessä 

on tietoa, jonka hankitte vähitellen. 

6 Lopulta ainoa aarre, jonka sielu säilyttää, on elämän taistelussa saatu tieto. Sen tähden sanon teille, 

että älkää tuhlatko tätä valoa, joka on teidän perintönne, hyödyttömiin tekoihin, vaan käyttäkää se vain 

hyviin, korkeisiin ja jaloihin tekoihin. Kerron teille tästä vertauksen, joka löytyy maailman rahasta, joka 

hyvin käytettynä on siunaus, mutta tuhlatessaan aiheuttaa vain pahaa. 

7 Sinun on myös opittava olemaan epätoivoinen, kun puhdistusaika kuluu hitaasti. Sillä juuri silloin 

monet sielun hyveet joutuvat koetukselle sydämessä, silloin ihminen voi löytää itsestään todellisen 

rukouksen - sen, joka tapahtuu hengestä henkeen, hiljaa, hiljaisuudessa. Silloin voitte kuulla sisäisen 

olemuksenne äänen - tuon henkisielun, jota ette tunne, vaikka se on teidän, vaikka se on teidän. 

Minun on muodostettava tästä kansasta armeija ja tehtävä monista teistä johtajia - mutta ei johtajia 

maallisen vallan merkityksessä, ei veljessotaa varten, vaan sotilaina, jotka tekevät valolle läpimurron, 

valloittavat rauhalla ja suostuttelulla, tuhoavat, kyllä, mutta tuhoavat sen, mikä on haitallista, ja nostavat 

esiin sen, mikä on hyvää. 

8 Sanotte sydämessänne: "Jumala on oikeudenmukaisuus." Sitten kysyn teiltä: Jos ymmärrätte, että 

Jumala on täydellinen oikeudenmukaisuus ja viisaus, miksi vaaditte joskus, että jumalallisia lakeja 

muutetaan? 

9 Arvostelette pinnallisesti, ikään kuin olisitte lapsia, ettekä ota huomioon, että koettelemukset, jotka 

teitä vaivaavat, ovat teidän työtänne. Siksi, kun ne päästetään valloilleen, toivotte, että ne poistuisivat 

teistä, että kohtalo muuttuisi niin, ettette kärsisi, ettette enää joisi kärsimyksen maljaa. 

Syynä tähän on se, että ette pysty tunkeutumaan todellisuuteen henkisellä katseellanne 

ymmärtääksenne, että kaiken, mitä niitätte, olette kylväneet itse ja että olette itse aiheuttaneet itsellenne 

kaiken kärsimyksen. 

10 Ei, ette ole koskaan ymmärtäneet, miten tunkeutua totuuteen, ja siksi, kun kipu tunkeutuu 

sydämeenne, pidätte itseänne jumalallisen epäoikeudenmukaisuuden uhreina. Mutta sanon teille, että 

Jumalassa ei voi olla pienintäkään epäoikeudenmukaisuutta. 

11 Jumalan rakkaus on muuttumatonta, muuttumatonta ja ikuista. Joka siis uskoo, että jumalallinen 

Henki voi joutua vihan, raivon ja raivon valtaan, syyllistyy suureen erehdykseen. Tällaiset heikkoudet ovat 

ihmisessä mahdollisia vain silloin, kun häneltä puuttuu sielun kypsyys ja intohimojen hallinta. 

12 Toisinaan sanotte Minulle: "Herra, miksi meidän täytyy "maksaa" sellaisten tekojen seuraukset, 

jotka eivät ole meidän tekojamme, ja miksi meidän täytyy niittää katkeraa hedelmää, jonka muut ovat 

tuottaneet?"." - Vastaan teille, että te ette ymmärrä, koska ette tiedä, kuka olitte ennen ja mitä tekoja teillä 

oli. 

13 Kuinka paljon ovatkaan vääristäneet totuutta vanhurskaudestani kaikki ne, jotka saarnaavat oppia, 

joka on täynnä pelkoja, rangaistuksia ja tietämättömyyttä! Mutta tiedättekö syyn tälle toimintatavalle? 

Koska he tarvitsevat valtaa muihin, koska he eivät tunne nöyryyttä, vaan heillä on sen sijaan tarpeeksi 

turhamaisuutta kutsuakseen itseään totuuden omistajiksi ja valituiksi, jotka ovat muiden yläpuolella. 

14 He saarnaavat tietämättömyyttä ja pelottelevat, jotta eivät menettäisi etuoikeutettua asemaansa. 

15 Ainoastaan minun valoni ja armoni kykenevät pelastamaan suuret ihmismassat tuhosta ja 

pimeydestä, johon heitä johdetaan. 
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16 Moitin niitä, jotka saarnaavat sokeaa uskoa, uskoa ilman tietoa, pelkojen ja taikauskon kautta 

hankittua uskoa. 

17 Älkää kuunnelko niiden sanoja, jotka syyttävät Jumalaa kaikista ihmiskuntaa piinaavista pahoista, 

vitsauksista, nälänhädistä ja kulkutauteja, kutsuen niitä rangaistuksiksi tai Jumalan vihaksi. Nämä ovat 

vääriä profeettoja. 

18 Kääntykää pois heistä, sillä he eivät tunne minua, ja silti he haluavat opettaa ihmisille, millainen 

Jumala on. 

19 Tämä on sen huonon tulkinnan hedelmä, joka on annettu menneiden aikojen pyhille kirjoituksille, 

joiden jumalallista kieltä ei ole vielä löydetty sen inhimillisen kielen ytimestä, jolla ilmoitukset ja profetiat 

kirjoitettiin muistiin. Monet puhuvat maailmanlopusta, viimeisestä tuomiosta, kuolemasta ja helvetistä 

ilman pienintäkään tietoa totuudesta. 

20 Tiesin, miten paljon ihmiset lopulta kaipaisivat valoa, ja niinpä lupasin heille tuolloin palata ja 

kerroin heille, että lähettäisin heille Totuuden Hengen - lupauksen, jonka olen pitänyt ja joka täyttyy 

lakkaamatta, päivittäin ja jokaisen teidän kanssanne. Mutta jos sanoisitte niille, jotka väittävät 

tulkitsevansa kaiken oikein: "Tietäkää, että Mestari on tullut Hengessä puhumaan teille Hänen opistaan" - 

luuletteko, opetuslapset, että he uskoisivat teitä? Ymmärtäkää, miksi sanon teille, että valmistautumisenne 

on oltava hyvin suurta, jotta kun tapaatte harhaanjohdettuja, typeriä ja fanaattisia, ette horju, vaan osaatte 

sisäisen sanan todellisen lahjan avulla ja riittävän valmistautuneina vastaanottamaan hengellisen 

inspiraation, jotta osaatte valaista mieliä, ravistella sieluja ja liikuttaa sydämiä. 

21 Opetukseni on erilaista. Olen kertonut teille: "kuolemaa" ei ole olemassa, vaan teitä odottaa 

ikuisuus. Syntiselle ei ole ikuista tulta eikä rangaistusta. On puhdistumista, koettelemuksia, valaistumista. 

22 Kaikki muuttuu jatkuvasti ja liikkuu kohti täydellisyyttä. Teillä on tästä esimerkki itsessänne, kun 

muututte niiden aikakausien myötä, joita käytte läpi elämässänne, ja sitten ette ole enää siellä, vain 

tullaksenne takaisin ja ottaaksenne askeleen eteenpäin. 

23 Isä ei jätä työtään kesken. Kuinka voitte ajatella, että Hän jonain päivänä tuhoaisi sen, minkä Hän 

on luonut, tuodakseen sen täydelliseksi? 

24 Rukoilkaa ja antakaa Isän antaa teille oppituntinsa, niin kuin hän tahtoo. Sillä te ette tiedä, mitä 

ansaitsette, mitä tarvitsette, mikä on teille hyödyllistä. Jättäkää asianne Hänen käsiinsä ja ottakaa vastaan 

nöyrästi ja mielellänne kaikki, mitä Hän antaa teille. 

25 Näette, miten erilainen totuus on. Jos joudutte pelkäämään sydämessänne, sen ei pitäisi olla pelkoa 

Minua kohtaan, vaan teitä itseänne kohtaan, teidän tekojanne kohtaan, sillä te ette pysty välttämään niiden 

seurauksia. 

Annan teille luvan, että sielunne, joka on haltioitunut äärettömän katselemisesta, voi pysyä sellaisena 

lyhyen aikaa nauttiakseen rauhasta, jota se ei vielä löydä maan päältä. 

26 Oppilas: Vaikka elät maailmassa, voit elää hengellistä elämää. Teidän ei pidä ajatella, että 

henkistyminen on sitä, että käännytään pois siitä, mikä on ruumiin mukaista, vaan että inhimilliset lait 

saatetaan sopusointuun jumalallisten lakien kanssa. 

27 Autuas on se, joka tutkii lakejani ja osaa yhdistää ne ja ihmisen lait yhdeksi, sillä hänestä tulee 

terve, vahva, antelias ja onnellinen. 

28 Tällä hetkellä ihmiskunta käy läpi epäonnistumisten ja poikkeavuuksien aikakautta, kaikenlaisten 

sairauksien aikakautta, jotka johtuvat siitä, että se on poikennut laeista. Mutta silloin, kun se on kaikkein 

sekavimmillaan, minun lakini tulee valona sieluihin ja kutsuu ihmisiä rauhan tielle. 

29 Tämän ajan ilmestykseni on uusi luku viisauden kirjassani, se on uusi sinetti, joka on irrotettu 

tuosta kirjasta, jonka sisältö vuodattaa nyt ulos, puhdistaa ja vapauttaa sieluja ja uudistaa ihmisiä. 

30 Näettekö tämän maailman, joka ei osoita merkkejä siitä, että jumalallinen valo valaisee sitä? 

Totisesti sanon teille, että vaikka ihmiset eivät vielä anna suuria todisteita siitä, että he ymmärtävät sen, 

mitä minun valoni inspiroi heitä, ei tule olemaan yhtään sielua, joka ei olisi herännyt. 

31 Ihmiset, sanani ilmeneminen teidän keskuudessanne on hyvin huomaamatonta. Mutta jos 

ihmiskunta tietäisi tämän viestin ja päättäisi ottaa sen huomioon, se olisi matkalla pelastukseen. 

32 Minun oli tehtävä itseni tunnetuksi köyhien keskuudessa, sellaisen kansan helmassa, joka ei 

ylpeillyt ylemmyydellään, vaan jolla oli hengellinen herkkyys läsnäololleni ja innoituksilleni - herkkyys, 

jota en löytänyt kansoista ja kansakunnista, jotka kutsuvat itseään suuriksi, vahvoiksi ja maan herroiksi. 
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Ihmiset, mitä sanon teistä, älkää koskaan käyttäkö argumenttina kerskua henkisestä 

ylivertaisuudestanne muihin nähden. Sillä teidän on tiedettävä, että se, joka lankeaa turhamaisuuteen, 

pysähtyy eikä etene. Toisaalta se, joka on nöyrä, etenee lakkaamatta ja uskoo aina tehneensä vähän. 

33 Älkää tyytykö kuulemaan tätä Sanaa, vaan tarkkailkaa myös kaikkea, mitä maailmassanne ja 

ympäristössänne tapahtuu, jotta voitte jatkuvasti tunnistaa kaiken sen toteutumisen, mitä ilmoitan teille 

Sanassani. 

34 Kun nukutte - katsokaa, kuinka koettelemukset tulevat ravistelemaan teitä hereille ja kertovat 

teille, että nyt on aika elää valppaasti. 

35 Pian lakkaatte olemasta änkyttäviä opetuslapsia ja teistä tulee kiihkeitä mestareita, joiden tiellä 

käydään taisteluita, selkäänpuukotuksia ja uusintapahtumia. Mutta jopa tämän ihmiskunnan pimeimpinä 

öinä näette totuuteni sammumattoman valon loistavan. 

36 Minun sanansaattajani leviävät maan päälle, ja spiritualismi laskeutuu ihmisten materialismin 

päälle rauhan sateena, suotuisana kasteena. 

37 Tämä typerä maailma, joka on kuuro jokaiselle hengelliselle äänelle, uskoo edelleen tulooni 

kolmannella aikakaudella ja rakastaa sanomaani. Mutta teillä, kansalla, on velvollisuus antaa 

lähimmäisillenne esimerkki uskosta ja kuuliaisuudesta, joka rohkaisee ja kannustaa teitä ihmiskunnan 

tiellä. 

38 Suorittakaa tehtävänne sieluina ja ihmisinä maan päällä. Tunnette jo lait ja polun. 

39 Anna sydämellesi vapaus alkaa tuntea toisten kipua. Älkää antako sen keskittyä ja olla huolissanne 

siitä, että se tuntee vain sen, mikä koskee teitä. Älkää enää suhtautuko välinpitämättömästi niihin 

koettelemuksiin, joita ihmiskunta käy läpi. 

40 Milloin rakkautenne on niin suurta, että se voi syleillä monia muita ja rakastaa heitä niin kuin te 

rakastatte niitä, joissa on teidän vertanne ja jotka ovat lihaa teidän lihastanne? Jos tietäisitte, että olette 

enemmän sielu kuin ruumis, monet eivät uskoisi sitä. Mutta minä sanon teille: olette tosiaankin veljiä ja 

sisaria enemmän sielussa kuin ruumiissa, sillä sielu kuuluu ikuisuuteen, kun taas ruumis on katoavainen. 

41 Miettikää siis sitä, että perheet täällä maan päällä syntyvät tänään ja hajoavat huomenna, kun taas 

hengellinen perhe on olemassa ikuisesti. 

42 Tänään ette vielä pysty tuntemaan tai elämään näitä opetuksia. Teidän on kuitenkin vähitellen 

tarjottava sydämenne ikuisen kohtalon täyttämiseksi, jotta voitte rakastaa toisianne. 

43 Kun askeleenne hengellisen veljeyden tiellä alkavat muuttua varmemmiksi, huuliltanne alkaa 

kuulua teille vielä tuntemattomia opetuksia ja syvällisiä paljastuksia. 

44 Niille, jotka ovat uskollisia Minulle, vahvoille, niille, jotka todella valmistautuvat - heille annan 

tämän sanoman, tämän Sanan, jotta he voivat pitää sen puhtaana, jotta he voivat puolustaa sitä ja suojella 

sitä vieraalta sekoitukselta. Sillä minun opetukseni on ihmiskunnan käännyttäminen. Mutta jos lisäät 

siihen muita ajatuksia ja piilotat totuuden, kaikki vakuuttavuus ja kaikki valo huulillasi ja teoissasi katoaa. 

Huomatkaa, kuinka olen huolissani teistä, ettette joudu kiusaukseen. Mutta teidän tehtävänne on rukoilla ja 

ponnistella, jotta ette putoaisi. 

45 Pian ette enää kuule tätä sanaa, ja kaikesta päätellen olette yksin, ilman paimenta elämän tiellä. 

Mutta valmistelen teitä niin, että ensimmäisestä hetkestä lähtien tämän ilmentymän jäähyväistervehdyksen 

jälkeen tiedätte, että Henkeni on oppaanne, että valoni loistaa hengessänne rohkaistaksenne teitä. 

46 Ajan kuluessa monet niistä, jotka ovat tähän asti vähätelleet tätä Työtä, tulevat pahoittelemaan 

suuresti, etteivät he ole täyttäneet tehtäväänsä ja tuhlanneet kallista aikaa. Mutta minä sanon niille, jotka 

tekevät sydämestään parannuksen: "Tässä on minun työni, tässä on teidän tehtävänne, nouskaa täyttämään 

se, sillä vielä on aikaa." 

47 Voi niitä, jotka tyhmyydessään tai ylpeydessään viivyttelevät katumuksensa päivää! Sillä jos he 

kylvävät ohdakkeita vehnän sijasta - mikä on heidän satonsa? 

48 Luen teille tulevaisuuden kirjasta, jotta tietäisitte, miten teidän on kuljettava ja toimittava. 

49 Valtakuntani lähestyy teitä. Siksi olen lähettänyt teille Sanani valmistamaan teitä, ja olen 

lähettänyt teille Elian Hengen yhdistämään ja puhdistamaan teidät. 

50 Minä olen Tie, ja siinä te kaikki tulette luokseni. 

51 "Kolmas aika", jossa nyt elätte, on suurten salaisuuksien paljastamisen aikaa. 
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52 Tutkijoiden ja teologien on korjattava tietämystään sen totuuden valossa, jonka paljastan teille tänä 

aikana: Tämä on aika, jolloin ihmiset avaavat silmänsä viisauteni valolle - valolle, jonka olen muuttanut 

opetukseksi, jotta voitte sen kautta nousta hengellisesti todelliseen elämään. 

53 Nyt maailman on määrä tietää totuus "lihan ylösnousemuksesta", joka on sielun jälleensyntyminen. 

54 Reinkarnaatio tarkoittaa: paluuta aineelliseen maailmaan syntymään uudestaan ihmiseksi; sielun 

ylösnousemusta ihmiskehoon jatkamaan tehtäväänsä. Tämä on totuus "lihan ylösnousemuksesta", josta 

esi-isänne ovat puhuneet, ja he ovat antaneet niin kieroutuneita kuin absurdejakin tulkintoja. 

55 Jälleensyntyminen on lahja, jonka Jumala on antanut sielullenne, jotta se ei koskaan jäisi materian 

kurjuuteen, ohimenevään olemassaoloonsa maan päällä, sen luonnollisiin puutteisiin, vaan sielu - joka on 

korkeamman luonteen omaava - voi käyttää niin monta aineellista kehoa kuin se tarvitsee suorittaakseen 

suuret tehtävänsä maailmassa. 

56 Tämän lahjan avulla sielu osoittaa mittaamattoman ylivertaisuutensa "lihaan", kuolemaan ja 

kaikkeen maalliseen nähden voittamalla kuoleman, ruumiin toisensa jälkeen, ja selviytymällä kaikista, 

vaikka sille olisi uskottu kuinka monta ruumista. Hän on ajan, vastakohtien ja kiusausten voittaja. 

57 Spiritualismin valo paljastaa nyt maailmalle totuuden, oikeudenmukaisuuden, järjen ja rakkauden, 

jotka ovat luontaisia sielun kyvylle jälleensyntyä. Maailma kuitenkin aluksi taistelee itsepintaisesti tätä 

ilmestystä vastaan ja antaa sille oudon ja väärän opin vaikutelman, jotta se herättäisi epäluottamusta 

hyväuskoisissa ihmisissä. 

58 Turhia ja hyödyttömiä tulevat olemaan uskontokuntien ponnistelut pitää uskovansa vanhojen 

uskomusten ja vanhentuneiden uskomusjärjestelmien kuluneilla raiteilla. Sillä kukaan ei pysty 

pysäyttämään jumalallista valoa, joka tunkeutuu ihmisen ajattelun pohjalle ja herättää sielun ilmestysten, 

jumalallisten innoitusten, epäilyjen ja mysteerien valaistumisen sekä hengellisen vapautumisen aikakautta 

varten. 

59 Kukaan ei myöskään kykene pysäyttämään vuorovirtaa, joka muodostaa ihmiskunnan, kun se 

puhkeaa esiin halussaan ajatuksen, hengen ja uskon vapauteen. 

60 Älköön kukaan luulkokaan, että olen viemässä eri uskonnollisilta yhteisöiltä niiden opetuslapsia, 

uskovia tai seuraajia - en. Mutta nyt on tullut hetki, jolloin uusi aikakausi alkaa, jolloin unohdetut 

opetukset tuodaan esiin, turhat tavat, opit ja perinteet poistetaan, sielut puhdistetaan ja riisutaan kaikesta 

valheellisesta ja annetaan heille Hengen todellinen leipä, joka on aina korvattu riitillä. 

61 Tämän valon kautta ihmiset yhdistyvät, kansakunnat sovitetaan yhteen, viholliset antavat toisilleen 

anteeksi, ja saman valon kautta te ymmärrätte sen opetuksen ytimen, joka on opettanut teitä lähes 2000 

vuotta sanojen ja teosten kautta. 

62 Tuntuuko teistä epätodennäköiseltä, että tämän aikakauden ihmiskunta ymmärtäisi henkistä? 

Antakaa sitten ihmiskunnan historian kulkea ohitsenne intuitionne ja sen avulla, mitä henkenne paljastaa 

teille, jotta tietäisitte, että oli aikakausi, jolloin - sen jälkeen kun maan kansat olivat vajonneet vihan, 

paheiden, tietämättömyyden, taikauskon ja fanaattisuuden kuiluun - sieltä nousi Kristuksen innoittamia ja 

uskon ja rakkauden täyttämiä miehiä, jotka levittäytyivät pysäyttämättömän valon- ja toivonvirran lailla 

kansojen ja maiden yli. 

63 Kristus oli niiden opetuslasten ja marttyyrien huulilla, jotka elivät kylvääkseen ja levittääkseen 

rakkauden jumalallista siementä. Kristus paljasti itsensä maailmalle palvelijoidensa kautta ja eli jokaisessa 

niiden sydämessä, jotka rakastivat häntä jumalallisessa kärsimyksessään. 

64 Lyhyt oli se aika, jolloin tuo rauha ja sopusointu kantoi hedelmää maan kansoissa ja 

kansakunnissa, sillä kiittämättömyyden ja jumalattomuuden rikkaruohot peittivät jälleen pellot. Mutta 

henkistymisen, harmonian, ymmärryksen ja veljeyden päivinä - kuinka paljon rauhaa, inspiraatiota ja 

valoa olikaan ihmisten keskuudessa! Kun tuosta harmoniasta ja tuosta henkistymisestä tulee elämänne 

ydin, voitteko kuvitella, missä määrin paljastamaton viisauteni vuodatetaan ihmisten mieliin? 

65 Älkää epäilkö sitä, mitä Uusi Aikakausi lupaa. Sillä jos uskonne ei olisi totta, ette olisi arvokkaita 

kokemaan sanani täyttymistä. 

66 Anna sielusi lähestyä minua, sillä minä annan sille, mitä se tarvitsee. 

67 Vastaanottakaa jumalallinen opetus ja kuunnelkaa Minua väsymättä, niin saatte lyhyessä ajassa 

kokea, kuinka kehittytte huomattavasti hengellisessä tiedossa. 
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68 Älkää antako tämän armon ajan mennä hukkaan, muistakaa, että teidän täytyi kärsiä paljon 

päästäksenne tälle tielle ja voidaksenne tuntea ilmestykseni. 

69 Olet nyt niittämässä makeaa hedelmää niin monen katkeruuden jälkeen. Älkää tuhlatko sitä, sillä 

huomenna teidän on vietävä se niille, jotka janoavat rauhaa ja totuutta. 

70 Jos kipu pesi sinut puhtaaksi, pidä sielusi ja sydämesi puhtaana. Haluan, että näyttäydytte 

ihmiskunnan edessä uudistuneena kansana. Silloin toimit avoimena kirjana muille kansoille, jotka 

parhaillaan puhdistavat itseään tuskansa kautta tullakseen kelvollisiksi vastaanottamaan viestini. 

71 Kaikkia näitä kansoja ja kansakuntia, jotka ovat tyhjentäneet kärsimyksen maljan pohjaan asti, 

kutsutaan pian tuntemaan uusi ilmestykseni, joka laittaa hunajaa ja balsamia niin moniin kipuihin. 

72 Toisella aikakaudella annettu sanani on jo saavuttanut maan rajat. Mutta tietäkää tai muistakaa, 

että tämä oli merkki, jonka annoin teille siitä, että kaikki ihmiset tuntisivat paluuni. 

73 Antakaa teidän, joille Sanani on saatavilla, kutsua lähimmäisenne. Kertokaa heille, etten ole tullut 

tuomitsemaan heidän rikkomuksiaan enkä katsomaan heidän kauneusvirheitään, vaan että juuri heidän 

tarpeensa sai minut etsimään heidät ja että minulla on mukanani rakkauden lahja jokaista heistä varten. 

74 Vie rakkauden lahja sydämiin. Tämä palvelee teitä, kun viette opetuksiani tuntemattomiin maihin. 

75 Ettekö löydä sanojeni ytimestä jumalallista halua, että teistä tulee puhdasta kansaa ajatuksissa, 

palvonnassa, teoissa ja työssä? 

76 Innoitan teitä hankkimaan ansioita, mutta teidän ei pidä liikuttaa itseisarvoinen halu omaan 

pelastukseenne, vaan teidän pitäisi tehdä työnne lähimmäisenne mielessä, tulevat sukupolvet mielessä, 

joiden riemu tulee olemaan hyvin suuri, kun he löytävät "ensimmäisen" viitoittaman tien. Silloin 

onnellisuutenne on rajaton, koska veljienne ja sisartenne ilo ja rauha saavuttaa myös teidän sielunne. 

Kuinka eri asia onkaan niiden kohdalla, jotka etsivät vain omaa pelastustaan ja autuuttaan; sillä kun he 

saapuvat paikkaan, jonka he ovat saavuttaneet teoillaan, heillä ei voi olla hetkeäkään rauhaa tai iloa, kun 

he ajattelevat niitä, jotka he ovat jättäneet taakseen ja jotka kantavat heidän kärsimystensä raskasta 

taakkaa. 

77 Totisesti minä sanon teille, että tämän opin todelliset opetuslapset ovat vanhurskaita ja puhtaita 

teoissaan, niin kuin heidän henkensä, joka on minun oma valoni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 291 

84 

Ohje 291 
1 Ihmiset: Lähtöpäivänäni tunnette ympärillänne tyhjyyttä. Tunnet itsesi heikoksi, koska olet 

tottunut tähän sanaan, josta olet jo pitkään löytänyt rohkaisua, lohtua, balsamia ja tietoa. Tulette 

kaipaamaan tätä ilmentymää, joka on antanut teille niin paljon rohkeutta elämän taistelussa. 

2 Mutta totisesti sanon teille, että jos te jo ymmärtäisitte paremmin, te odottaisitte tuota päivää 

iloisesti tietäen, että Henkeni ei eroa teistä, eikä innoitukseni ole hetkeäkään poissa teistä. 

3 Ymmärtäkää, miksi olen niin usein käskenyt teitä olemaan tottumatta Sanaani, olemaan 

kuuntelematta Minua tavan vuoksi. Sillä ne, jotka ovat käyttäytyneet tällä tavoin, jäävät kaipaamaan tätä 

Sanaa suurella tuskalla sydämessään. 

4 Teillä on vielä vähän aikaa ymmärtää monia opetuksia, poistaa epäilyksenne, vahvistaa 

päätöslauselmianne, tehdä pohdintoja ja saada tietoa siitä, mikä on sen vankka perusta, mitä Laini antaa 

teille. 

5 Muistakaa, että olen opettanut teitä hylkäämään kaiken sen, mikä on uskonnon pakottamaa 

harjoittamista ja mikä on vain tapa. Älkää unohtako, että olen yksinkertaistanut teille uskonnollisia 

käytäntöjä, jumalanpalvelusmuotoja ja uskontunnustuksia ja antanut omantuntonne toimia peräsimenä, 

jonka pitäisi ohjata pientä elämänlaivaanne. 

6 Olen antanut teille selkeästi määritellyt periaatteet, jotta ette yrittäisi epävarmoja opetuksia, vaikka 

ne vaikuttaisivat teistä sallituilta ja hyviltä. 

7 Se, joka luottaa täysin sanaani, ei kompastu eikä epäonnistu, ja pian hän niittää hyvää hedelmää. 

8 Rakkauden laki, jonka mukaan lähimmäisenne kohtaan tunnettu hyväntekeväisyys, ymmärrys ja 

anteeksianto on se perusta, jonka olen inspiroinut teitä henkistä tehtävääsi varten. 

9 Totuuteni tunteminen ei vaadi ihmisten oppineisuutta eikä heidän kirjoihinsa sisältyvää ihmisten 

tietoa. Hengellä on lahja ja kyky nähdä totuus. 

10 Koska Sanani on helppo ymmärtää ja opetukseni periaatteet on ilmaistu täydellisen selvästi, teidän 

ei tarvitse pelätä, että odottamattomat vaikeudet estäisivät teitä kulkemasta vakaasti polullanne. 

11 Olen lukenut sydämiänne ja huomannut, että haluatte pysyä uskollisina tälle ohjeelle, jonka olen 

tuonut teille. Tarkkaile ja rukoile, kuuntele ja mieti asiaa tarkkaan, jotta mikään heikkoutesi ei 

koettelemuksen hetkellä tee hyvää tarkoitustasi tyhjäksi. Muistakaa, että ne kansanjoukot, jotka seurasivat 

Jeesusta toisena aikakautena ja jotka näyttivät ymmärtäneen Häntä, jättivät Mestarinsa yksin uhrin hetkinä, 

ratkaisevalla hetkellä. Jopa apostolit, jotka olivat seuranneet häntä niin tiiviisti, tunsivat voimiensa ja jopa 

uskonsa heikkenevän tuona hetkenä. 

12 Syynä on se, että ihmisluonto on heikko, ja tarvitset vahvan hengen kannustusta. 

13 Juokaa siis minun sanani viiniä, jotta olisitte vahvoja, ja sitten, kun koettelemus koittaa, osoittakaa, 

että olette opetuslapsia, jotka ovat terästäytyneet rukouksessa ja kamppailussa, itsetutkistelussa ja 

käytännössä. 

14 Älkää pyrkikö ylistämään työtäni mahtipontisilla keinoilla tai julkisilla ilmentymillä, sillä 

voittonne romahtaisi helposti, koska ette ole rakentaneet sitä vakaalle perustalle. 

15 Älkää tehkö vaikutusta lähimmäisiinne todistuksilla ihmeellisistä parannuksista tai näennäisistä 

ihmeistä, sillä onnistuisitte vain tartuttamaan toisiinne fanaattisuuden. Ne, jotka todella ilmentävät 

totuutta, jotka osaavat tarjota vilpitöntä Jumalan palvontaa, jotka todella kylvävät ja levittävät rakkauden 

siementä, ovat niin yksinkertaisia, niin vaatimattomia ja nöyriä, että he elävät toisten keskuudessa 

tunnistamattomina. He rukoilevat, eikä kukaan tiedä sitä. He parantavat sairaan ihmisen, ja vain harva tai 

kukaan ei näe heitä. He itkevät lähimmäisen tähden, mutta heidän kyyneleensä ovat näkymättömiä, sillä 

sen sijaan, että ne virtaisivat ulospäin, ne nousevat Isän puoleen. 

16 Älkää olko huolissanne, ihmiset, en sano teille, että kaikki tekemänne on epätäydellistä. Korjaan 

vain kaiken, mikä on väärin, mutta hyväksyn kaiken, mitä tarjoatte Minulle hyvästä. 

17 Kuunnelkaa täällä, Sanani kautta, tarkkaavaisesti opetuksia, jotta voitte oppia. Mutta kiinnitä 

huomiota omantuntosi ääneen elämäsi toimissa, sillä se kertoo sinulle, toimitko hyvin vai huonosti, oletko 

täyttänyt tehtäväsi vai et. Jos silloin tunnette sydämenne itkevän lähimmäistenne kärsimyksen vuoksi; jos 

jaatte Jumalalta saamanne hyödyn hädänalaisten kanssa; jos ymmärrätte ihmisten kurjuuden ja 
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ponnistelette lievittääksenne sitä odottamatta palkkiota - silloin olette oikeutettuja Minulle ja voitte tuntea 

rauhan, jonka omatunto tuo teille. 

18 Oppilas: Mitä spiritualistin on tehtävä auttaakseen harjoittamansa opetuksen voittoon tänä 

tragedioiden, sotien ja tuskan aikana? Yhdistykää toisten kanssa ja te kaikki minun kanssani, jotta 

voimanne ja valonne voi näkyä maailmassa. 

19 Katsokaa ihmiskuntaa: se suhtautuu välinpitämättömästi henkiseen edistykseen - ei ainoastaan 

aineellisella alalla vaan myös uskonnollisissa yhteisöissä, joissa perinteistä ja tavoista on tehty laki. 

20 Katsokaa, kuinka jopa näinä tieteen ja inhimillisen edistyksen aikoina ihminen edelleen tappaa 

ihmistä, kuinka kansat rikkovat veljeyden tai ystävyyden siteet toisten kansojen kanssa ja kuinka joidenkin 

maailmankatsomukset joutuvat ristiriitaan ja törmäävät toisten maailmankatsomuksiin. 

21 Nämä pellot, jotka näyttävät olevan jumalalliselle hedelmättömät, ovat kuitenkin sopivia 

hengelliselle kylvölle. Lähde liikkeelle ja koet joka käänteessä valon kaipuuta, kurjuutta, tietämättömyyttä 

ja tuskaa kaikissa muodoissaan. Antakaa ajatustenne päästä sinne, lähettäkää ne täynnä hyviä toiveita, 

valon täyttämiä ajatuksia ja henkisiä inspiraatioita. Antakaa sydämellisen, vilpittömän sananne tulla 

kuulluksi, täynnä valoa, lohdutusta ja balsamia. Silloin koette, että ihmiskunta on sopiva kenttä henkenne 

työlle. 

22 Työskennelkää väsymättä elämänne matkalla, ja vakuutan teille, että se rauha, jonka koette sen 

aikana täyttyneen tehtävän kautta, on vielä suurempi, kun sielunne siirtyy tuonpuoleiseen. Mutta 

toistaiseksi älkää ajatelko palkkioita. 

23 Kuinka kurja onkaan se ihminen, joka yhä luulee, että sielun on määrä saada iankaikkinen palkinto 

tai rangaistus sen lyhyen maallisen matkan vuoksi, jonka se on kulkenut ihmisruumiissa! 

24 Sanani on valomajakka tänä aikana, joka tuo valoa ihmiskunnan pimeyteen. Näette nyt, miten tämä 

nykymaailma - materialistinen, vihamielinen ja itsekäs - muuttuu, koska opetukseni, joka on toisinaan raju 

kuin myrsky ja toisinaan lempeä kuin tuulenvire, pyyhkäisee pois epäoikeudenmukaisen ja antaa elämän 

hyvälle siemenelle, jotta ihmiset voivat rakentaa tulevaisuutensa rakkauden ja harmonian perustalle. 

25 Kun ihmiset alkavat ajatella yleismaailmallisesti rakkaudessa, jokainen pyrkii täydellistämään 

itseään, tekemään enemmän oikeutta muille ja palvelemaan. Kaikki rangaistuksen pelko on tarpeetonta, 

ihminen ei tottele lakeja pelosta vaan vakaumuksesta. Vasta silloin ihmiskunta on kehittynyt henkisesti ja 

älyllisesti. 

26 Tähän asti ihmisen ylimielisyys on saanut hänet jättämään huomiotta hengellisen osan, ja tämän 

tiedon puute on estänyt häntä olemasta täydellinen. 

27 Niin kauan kuin ihminen ei opi pitämään fyysisiä ja henkisiä voimiaan sopusoinnussa, hän ei pysty 

löytämään tasapainoa, joka hänen elämässään pitäisi olla. 

28 Minun sanani on ollut teidän kanssanne, ihmiset. Ymmärtäkää se, mutta jos teillä on epäilyksiä, 

rukoilkaa, mietiskelkää, pyytäkää Minun valoani, ja saatte selvityksen siitä, mitä haluatte tietää. 

29 Tervetuloa, vaeltajat, jotka olette osanneet pysyä uskossa, tässä on palkinto vankkumattomasta 

luottamuksestanne: se on minun sanani, jota olette odottaneet niin kauan. Juo sitä nyt, kunnes olet saanut 

tarpeeksesi. 

30 Toivottakaa tervetulleiksi ne, jotka uskovat Mestarin sanaan, sillä he saavat kokea lupaukseni 

toteutumisen. 

31 Nyt olette saaneet sen, mitä olette niin kauan pyytäneet. Huomenna, kun seisotte suuren 

väkijoukon edessä, tiedätte todella kutsuni syyn. 

Minä yksin tiedän, että on monia, jotka elävät hyvää uutista odottaen, enkä halua heidän kuolevan 

ilman, että he ovat ensin kuulleet sanani todistajieni huulilta. He ovat nälkäisiä ja janoisia, aivan kuten te 

olette olleet, mutta aivan kuten minä olen säälinyt teidän tarpeitanne, niin tekin säälitte heitä. 

32 Maailma odottaa, että minun ääneni kutsuu sitä; ihmisen sydän, vaikka se on kuollut uskolle, 

odottaa, että Kristuksen ääni lähestyy sitä ja sanoo: "Nouse ja vaella". 

33 "Kuolleet", "sokeat", sairaat ja hylkiöt muodostavat hyvin suuren joukon. Tulen heidän luokseen, 

sillä ne, jotka kärsivät henkisesti tai fyysisesti, ovat vastaanottavaisimpia läsnäololleni. Maailman suuret - 

ne, joilla on valtaa, rikkauksia ja maallista loistoa - eivät usko tarvitsevansa Minua eivätkä odota Minua: 

mitä Kristus voisi antaa heille, kun he sanovat, että heillä on jo kaikki? Jotain henkisiä hyödykkeitä vai 

paikka ikuisuudessa? Se ei kiinnosta heitä! 
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34 Tämä on syy siihen, miksi etsin nämä köyhien ja ruumiillisesti ja sielullisesti sairaiden joukot 

tehdäkseni opetukseni heille tunnetuksi; sillä he kaipasivat minua, he etsivät minua. Niinpä oli vain 

luonnollista, että he tunsivat läsnäoloni, kun tuli aika näyttää Minut jälleen ihmiskunnalle. 

35 Kun sen aika koittaa, tämä sairaiden, köyhien, sorrettujen ja hylkiöiden valtava kansa nousee 

kutsustani maailman vahvimpana ja voittamattomimpana kansana. Mikään inhimillinen voima ei hiljennä 

sen ääntä, kun se nousee ja sanoo: "Herra ilmoittaa itsensä tällä hetkellä. Hän lähetti meille sanomansa, 

jotta voisimme valmistautua ottamaan hänet vastaan hengestä henkeen." Näin se tapahtuu totuudessa, sillä 

se on viesti, jonka valmistelen ja jonka opetukseni välitän tätä tarkoitusta varten valittujen äänenkantajien 

kautta - viesti, joka tavoittaa sanansaattajani maailman eri osissa. 

36 Todistajieni huulilla olevalla sanallani on sama vaikutus sydämissä kuin sillä oli tähän kansaan, 

kun he kuulivat sen suoraan äänen kantajan suusta. Mutta teidän on valmistauduttava puhumaan 

vilpittömästi. Rukouksessa ja rakkaudessa voitte innostaa itseänne, ja totisesti sanon teille, että "kuolleet" 

nousevat silloin ylös ja epäuskoiset tunnustavat, että vain Pyhän Hengen opetuslapset voivat puhua näin. 

37 Valmistelen teitä, sillä kohtaatte ihmiskunnan, jossa ei ole rauhaa, ei rakkautta, ei veljeyttä eikä 

harmoniaa. Te välitätte sille jumalallisen viestin, jonka olen antanut teidän levittää. Silloin näette, että 

uudistumisen ihme, jonka olette nähneet tapahtuvan itsessänne, toistuu kansoissa ja kansakunnissa, joihin 

sanani myös ulottuu, ja katkaisee materialismin, epäjumalanpalveluksen, paheiden ja tietämättömyyden 

kahleet. 

38 Teidän on suoritettava suuri tehtävä tällä kolmannella aikakaudella, kun jätän teidät maailmaan 

Mestareiksi. 

39 Tänään olet pieni lapsi, joka vastaanottaa sanani, huomenna olet opetuslapsi, joka tutkii opetusta, 

ja myöhemmin mestari tai apostoli, joka seuraa ja elää saamaansa opetusta. Älkää unohtako, että sanani 

yksinkertaisuus antoi teille hengellisyyden alkusysäyksen, joten teidän ei pitäisi koskaan lisätä siihen 

turhia asioita. 

40 Vertaile aina nykyisyyttäsi menneisyyteen, jotta voit määrittää, oletko edistynyt vai pysähtynyt. 

Kuinka monet sielut ovatkaan heränneet tämän kokeen johdosta ja huudahtaneet: "Herra, kuinka on 

mahdollista, että olen nukkunut niin kauan?". Kuinka voisin pysyä velttona, välinpitämättömänä, kun Sinä 

puhut keskuudessamme? Kuinka voisin kieltää Sinut, kun kannan Sinua sisälläni?" 

41 Kukaan ei pysty vastustamaan Sanani voimaa, koska sillä on voima herättää sieluja, saada 

kovinkin ja tunteettomin sydän tuntemaan ja vapisemaan. Minun ei tarvinnut kurittaa teitä pakottaakseni 

teidät täyttämään tehtävänne, enkä käyttänyt väkivaltaa saadakseni teidät tälle tielle, en edes pelotellut 

teitä sanoilla ja uhkauksilla. Ääneni on ollut rakastava ja vakuuttava, ja se on herättänyt sinussa uskoa, 

luottamusta ja kuuliaisuutta. 

42 Samalla tavoin puhutte huomenna lähimmäisillenne herättäen rakkautta, ette pelkoja, sillä silloin 

siemen ei olisi totuudenmukainen. 

43 Minun Työni on saavutettava ihmiskunta puhtaana, jotta se voi lähteä täyttämään lakiani ja 

omaksua lunastuksensa ristin. 

44 Olen antanut lupauksen ihmisille, koko ihmiskunnalle, ja pidän sen, koska sanani on kuninkaan 

sana. Lähetän sinne opetuslasteni kautta Sanani kultaista vehnää, ja tämä toimii ihmisten 

valmistelemiseksi, jotta he voivat pian nauttia hengen ja hengen välisestä vuoropuhelusta. Sillä vuoden 

1950 jälkeen en enää tee itseäni tunnetuksi, en täällä enkä missään muussakaan paikassa, äänenkantajan 

mielen elimen kautta. 

45 Yhdistykää, ihmiset, sillä koettelemukset lähestyvät. Sanani viholliset yhdistävät voimansa 

taistellakseen ja hajottaakseen teidät. Mutta jos luotatte rukouksen voimaan ja vahvistatte itseänne 

Sanallani, teitä ei voiteta. Voimanne on hengellistä, se ei koskaan perustu rahaan tai maalliseen valtaan. 

46 Ihmiset, käyttäkää tämä tilaisuus, älkää odottako muita aikoja, sillä ne eivät koskaan tule tuomaan 

teille sitä, mitä ette ole osanneet käyttää. 

47 Istukaa pöytääni hengellisellä halulla oppia aina siitä paljosta, mitä Mestarinne paljastaa teille. 

48 Nämä viimeiset ilmentymävuoteni ovat lähtemättömiä kaikille niille, jotka arvostavat sitä, mitä 

Henkeni on virrannut heihin. 

49 Opetuslapseni puhuvat väsymättä kaikesta siitä, mitä Mestari paljasti ja teki heille tunnetuksi. 
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50 Niille, jotka elävät päivittäisessä rutiinissa ja yksi päivä on kuin toinen ja yksi oppitunti kuin 

toinen, ne loistot, jotka olen säästänyt ilmentymäni viimeisille päiville, jäävät huomaamatta. He eivät 

myöskään ymmärrä muutosta, joka on tapahduttava siitä lähtien, kun Sanani päättyy. Sillä heillä ei ole 

koskaan ollut halua nousta ylöspäin, eivätkä he ole rakastaneet evoluutiota, joka on sielulle edistystä ja 

täydellisyyttä. 

51 Minun on puhuttava näin, jotta ne, jotka vielä nukkuvat, voivat herätä. Sillä en halua, että yksi osa 

tästä kansasta saavuttaa pelastuksen, kun taas toinen osa tuhoutuu. Toiveeni on, että te kaikki nousette 

valoon. 

52 Jokaisen on oltava avoin kirja lähimmäisilleen, ja sen sivuilta heijastuu se, mitä kukin kantaa 

sielussaan. Tämän kirjan sivut tulevat olemaan teoksenne, ja jos olemuksessanne on henkisyyttä, rakkautta 

ja viisautta, maailma tunnistaa teidät uuden ajan alkuunpanijoina, valon ja henkisen kehityksen aikakauden 

sanansaattajina. 

Jos taas palvotte Jumalaa vain perinteen perusteella ja ulkoisesti, kirjassanne on vain fanaattisuutta, 

tietämättömyyttä, hämmennystä ja pimeyttä. Näille jälkimmäisille olisi paljon parempi olla puhumatta 

työstäni niin kauan kuin valo ei ole vielä valjennut heidän mielessään. Heidän siemenensä ei ole 

hyödyllinen, vaan vahingoittaa muiden työtä, vaikka heillä olisikin hyvät aikomukset. 

53 Oi kansa, mitä te olette tehneet sanoilleni, että minun on pakko puhua teille tällä tavalla tänä 

aikana, jolloin julistukseni on päättymässä? 

54 Ihmiset, te olette olleet unessa, koska luulitte, että tämä julistus kestäisi ikuisesti ja että sillä ei olisi 

muuta tarkoitusta kuin miellyttää teitä Sanani kautta ja parantaa kaikki kärsivät, jotka tulisivat luoksenne. 

Tänään todellisuus on herättänyt teidät: vuosi 1950 - vuosi, joka on tuhansia kertoja julistettu julistukseni 

viimeiseksi - on käsillä. 

55 Vain harvat, hyvin harvat, ovat niitä, jotka "vahtivat" vuotta 1950 odotellen ja valmistautuvat 

koetukseen, joka on heille tämän ajanjakson loppu. 

56 Tämä vuosi ei ole merkittävä vain tälle kansalle - ei. Jos teille se on yhden kauden päättyminen ja 

uuden syntyminen, kirkoille se on tuomion ja itsetutkiskelun vuosi. Tieteelle ja koko ihmiskunnalle se on 

koettelemusten aikaa. 

57 Kun tämä työ leviää ja ihmiset oppivat, että vuonna 1950 lausuin Sanani viimeisen kerran 

inhimillisen ymmärryksen elimen kautta, he ymmärtävät, että kaikki, mikä ilmeni elämässänne noina 

päivinä, oli Pyhän Hengen kutsuja ja Hänen valonsa kipinöitä. Jopa teologit tulevat silloin mietteliäiksi. 

58 Katsokaa ja rukoilkaa, te ihmisjoukot. Vaikka hetki, jolloin puhun teille viimeisen kerran, on jo 

hyvin lähellä, teillä on vielä aikaa ymmärtää, mitä nyt tapahtuu ja mitä teidän on tehtävä tulevaisuudessa 

vilpittömän itsetutkiskelun avulla. 

59 Tämä on ohje, jolla valmistelen teitä - toinen ohje, jonka annan teille - jotta ette epäonnistuisi 

päivän työssä, johon teidän on ryhdyttävä. 

60 Olkaa siunattuja, kansani. Tulette kaipaamaan Sanaani, joka on lohdutusta ja ravintoa sielullenne. 

Olette oppineet poimimaan siitä olemuksen, merkityksen ja tunnistamaan Tahtoni. 

61 Tämä Sana, joka on herättänyt sielunne, jotka ovat nukkuneet niin kauan, on tänään ilonne, ja se 

on täyttänyt sydämenne rauhalla ja rakkaudella. Se on ympäröinyt ne, jotka vapisevat kylmästä, ja 

täyttänyt toivolla ne, jotka kaipaavat valoa. Se on ilmestys, jonka olen säilyttänyt aarrekammiossani 

Israelin kansaa ja koko ihmiskuntaa varten. 

62 Tänä aikana olen puhunut teille samalla tavalla kuin puhun enkeleille tuonpuoleisessa. En ole 

tehnyt eroa sielunne suhteen, koska se asuu maallisessa laaksossa, jonne olen lähettänyt teidät. Minä 

rakastan teitä kaikkia yhtä paljon. Olette kehittymässä, siirtymässä kohti Minua. Sillä tien päässä odotan 

sinua, ja jumalallinen kohtuni vaatii läsnäoloasi. Opettele tie, niin että pääset Isän taloon, Isän Sydämelle, 

Jumalasi Hengelle. 

63 Olen tehnyt itseni teille tunnetuksi, koska olette aina uskoneet elävään Jumalaan, ainoaan 

Jumalaanne, joka ei ole koskaan hiljaa, joka ei piileskele, vaan joka aina ohjaa, neuvoo ja innoittaa. Tämä 

usko ravitsee sinua ja pelastaa sinut. 

Jos kolme lastani etsisi Minua tällä tavoin ihmiskunnan keskellä, vuodattaisin jo heidän välityksensä 

kautta hyvyyteni. Mutta näen, että suuret joukot kuuntelevat minua ja uskovat minuun. 
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Israelin kansa on pian täydellinen - ne 144 000, jotka olen merkinnyt, ovat vuoren juurella, loistavassa 

"laaksossa", valitussa kaupungissa. Silloin iloni on suuri. 

64 Kun valmistaudutte, vuodatan teihin kaiken tiedon, jota ihmiskunta tarvitsee. Annan teille suuren 

auktoriteetin puhua tulemisestani kolmannella aikakaudella. 

65 Sanani on saanut teidät pohtimaan paljon. Olette aloittaneet suuren tutkimuksen ja huomanneet, 

että opetukseni on ääretön, että sen tarjoama horisontti laajenee päivä päivältä ja että ette kykene 

ymmärtämään sitä kaikessa totuudessaan. 

Tänään saatte opetusta toisensa jälkeen ja voitte unohtaa sanani. Mutta tulee aika, jolloin muistatte 

jokaisen näistä opetuksista oikealla hetkellä, ja silloin vakuuttamisen voimanne on suuri. 

66 Ensimmäisellä aikakaudella valitsin sen, jonka piti edustaa minua maan päällä: Mooseksen, ja 

hänen kauttaan paljastin viisauteni, voimani ja ankaruuteni. Ymmärsitte Minua niin pitkälle kuin sielunne 

vähäinen kehitys salli. Puhuin patriarkkojen ja profeettojen suun kautta, ja sanani tunkeutui sydämiin. 

Ihmiset saivat innoitukseni ja käskyni. Laitoin teidät erämaan läpi antaakseni teille suuren oppitunnin, ja te 

kehititte sieluanne ja koitte uskoa ja luottamusta Minuun. 

67 Pitkien vaellusten, vuosien kärsivällisyyden ja kokemuksen jälkeen olette päässeet Kanaanin 

valtakuntaan ja nähneet lupauksen toteutuvan, jota Henkeni toisti päivästä toiseen. Löysit siunatun ja 

valmistellun maan. Se oli rauhan keidas, jonka annoin teille, jotta voisitte uskoa ja lisääntyä. Sitten, kun 

lähettilääni opastivat teitä, te menitte ihmisten keskuuteen ja veitte todistusta siitä liitosta, jonka Jumala 

teki ihmiskunnan kanssa. 

68 Näin olen aina rohkaissut teitä lupauksillani. Tällä Kolmannella Aikakaudella olen sanonut teille: 

annan teille tehtäväksi työn rauhan puolesta ihmiskunnan keskuudessa. Toteutan sen kauttasi heti, kun olet 

valmis. Mutta ei vain nykyinen sukupolvi osallistu siihen, vaan myös lapsenne ja heidän jälkeläisensä 

jatkavat rauhantyötä. Näytän ihmisille pitkän tien tämän tehtävän suorittamiseksi. 

69 Ajattele tehtäviä, jotka olen antanut koko kansalle. Vastoinkäymiset, joita kohtaat polullasi, ovat 

suuria, ja siksi sinun on oltava vahva ja voimakas saavuttaaksesi kohtalosi päämäärän. Teidän on elettävä 

yhteydessä Isän kanssa, täydellisessä rukouksessa ja noudatettava lakejani sortumatta koskaan 

fanaattisuuteen tai mystiikkaan, koska voitte rakastaa Minua vain sydämenne temppelissä. 

70 Sisäisen sanan lahja tulee olemaan kaikissa, ja näin voitte helposti selittää työni. Sinä lohdutat 

ihmisten sydämet ja annat heille tarvitsemansa leivän. Sinä parannat sielun ja ruumiin sairaudet. 

Ihminen kärsii tällä hetkellä, koska hän on etääntynyt jumalallisten, moraalisten ja luonnollisten lakien 

täyttämisestä ja etsii apua tämän maailman rihkamasta. Hän ei tiedä, että hänen sairautensa alkuperä on 

hänen sielussaan. Hän ei ole halunnut palata alkuperäiseen lakien, järjestyksen ja velvollisuuksien 

hengellisen täyttämisen periaatteeseen eikä ole palannut lähteeseen, josta kaikki hyvä tulee. 

Niin kauan kuin hän ei käännä nöyrästi katsettaan Minuun ja hänen sydämensä herkät säikeet pysyvät 

kovettuneina, eikä usko ole hänen oppaansa, ihmiset tulevat jatkossakin lankeamaan erehdyksen uhriksi, 

he tulevat jatkossakin sairastumaan ja menehtymään. Mutta teidät, Israelin kansa, jätän täyteen rohkeutta, 

rauhaa ja parantavaa voimaa, jotta voitte antaa niitä lähimmäisillenne minun nimessäni. 

71 Pysähtykää hetkeksi miettimään tämän maailman hurjaa juoksua kuiluun. Mitä ihmiskunta etsii? 

Mitä näen heidän pyrkimyksissään? Vain tuskaa, epätoivoa ja kuolemaa. Omantunnon ääni on vaiennut, ja 

sen lamppu on sammunut. Se kokee suurta sovituspäivää, ja sen tuska on suuri. 

72 Pysäyttäkää hänet, ihmiset, ennen kuin hän putoaa vielä alemmas! Taistele rukouksillasi ja 

ajatuksillasi. Opettakaa omalla esimerkillänne, ja kun koettelemukset kohtaavat teitä, antakaa merkkejä 

uskostanne ja toivostanne ja löytäkää niistä vain tilaisuus puhdistaa sielunne. 

Olkaa yksinkertaisia kaikissa toimissanne, jotta lähimmäisenne ymmärtävät teitä, älkää tehkö 

elämästänne monimutkaista. Olkaa lempeät kuin Jeesus ja yksinkertaiset kuin lapset ja vanhukset, sillä 

nämä hyveet ovat merkki hengellisyydestä. 

73 Olkaa myös maanviljelijän kaltaisia, joka iloitsee siemenistään ja joka elää yhdessä Jumalansa 

kanssa. Talonpoika rukoilee, kun uuden päivän valo paistaa, kun hän tekee uuden päivän työnsä; ja 

keskipäivällä ja illalla, kun aurinko laskee, hän nostaa sielunsa jälleen kiittämään kaikesta siitä, mitä hänen 

Herransa on hänelle suonut. Hänelle kaikki, mitä hän saa, on loistavaa ja täydellistä. Aurinko, vesi, kaikki 

elementit puhuvat hänelle hänen Jumalastaan, ja niissä hän rakastaa häntä, etsii häntä ja näkee hänen 

läsnäolonsa. Olkaa tekin, hengellisellä kentällä työskentelevät, samanlaisia. 
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74 En ole antanut teille materiaalista viljelysmaata viljeltäväksi tänä aikana. Kädet eivät kykene 

vetämään uurteita, jotta niihin voisi kylvää aineellisia siemeniä. Mutta olen kutsunut teidät sanani 

kylväjiksi sydämiin. Päivittäinen työnne on hengellistä, olen antanut teille kaiken, mitä tarvitsette 

työhönne - valon, rakkauden ja sanan. Näin olen nähnyt joidenkin lasteni iloitsevan omasta kylvöstään. 

75 Etuni eivät ole jääneet heiltä huomaamatta. Aina he ovat toivoneet näitä minulta, ja 

koettelemuksen hetkinä he ovat sanoneet: "Herra koettelee minua nähdäkseen uskoni." Ette ole kutsuneet 

kipua "viholliseksi" ettekä ole väsyneet lukemattomiin koettelemuksiin, joita olen lähettänyt teille. 

76 Rakkaat ihmiset, tiedätte, että elätte Minussa ja ohjaan kaikkia tekojanne, että armoni nostaa teidät 

ylös juuri sillä hetkellä, kun koettelemus jättää sydämeenne itsetutkiskelun ja vahvistumisen hedelmiä. 

Olette oppineet tuntemaan sanani ja lakini, ja tiedätte, että rakkauteni ja hyvyyteni lisäksi on olemassa 

myös oikeudenmukaisuuteni ja ankaruuteni. Kun teet syntiä, sinun on kärsittävä rikkomuksesi seuraukset. 

77 Puhun päivittäin ihmisten sydämille, mutta ihmiskunta ei ole halunnut ymmärtää kieltäni. Israel on 

puhunut minulle, mutta suuri osa ihmiskunnasta elää kaukana minusta. Heidän uskonnonharjoituksensa on 

epätäydellistä, mutta valoni ja oikeudenmukaisuuteni liikuttavat tänään sydämiä, ja he alkavat herätä ja 

muistaa, että heidän yläpuolellaan on Jumala, joka katsoo heitä aina rakastavasti. 

Ihmiskunta on ajautunut kaaokseen, eivätkä ihmiset onnistu ratkaisemaan ongelmiaan. Heidän lakinsa 

ovat kääntyneet heitä vastaan, koska nämä lait perustuivat epätäydellisiin tieteisiin ja materialismiin, jotka 

tulen tuhoamaan. Lyhyen ajan kuluttua ihmishengelle loistaa valon aikakausi. Ihmiset tottelevat minua ja 

kunnioittavat tahtoani. Lähetän suojelusenkelit ohjaamaan heidän askeleensa minua kohti. 

78 Olen sallinut henkimaailman olla yhteydessä ihmisiin lyhyen aikaa. Heidän henkensä, joka on yhtä 

rajallinen kuin teidän henkenne, on ilmennyt täynnä puhtautta ja korkeutta. He ovat tulleet alas auttamaan 

teitä kolmannen aikakauden suuressa taistelussa, ja te olette havainneet heidät selvästi. Heidän hyödyllinen 

vaikutuksensa on kääntänyt monia sydämiä, ja heidän esimerkkinsä on totta. 

79 Siunaan hengellisiä työntekijöitä - työntekijöitä, jotka ovat avanneet lahjansa ja antaneet näiden 

hengellisten olentojen tehdä itsensä tunnetuksi. Sillä sekä toisella että toisella on minun silmissäni arvoa. 

He ilmoittautuvat sinulle vuoteen 1950 asti. Sen jälkeen he seisovat rinnallasi ikuisesti, sillä tämä on 

heidän vaikea tehtävänsä. 

Ihminen tarvitsee henkisen oppaan. Jumalallinen opas on kaikkien henkien yläpuolella ja olen Minä. 

Mutta maan päällä olen asettanut kaikille ihmisille enkelin. Kuinka paljon he ovatkaan kärsineet teidän 

vuoksenne! Kuinka usein he ovatkaan itkeneet, kun he ovat miettineet ihmissydämen kovuutta! Mutta he 

rakastavat Minua ja täyttävät kärsivällisesti tehtävänsä. 

80 Nyt on Pyhän Hengen ajan alku, kun muissa "laaksoissa" asuvat henkiolennot tekevät itsensä 

tunnetuksi teille - kun kaikki rajat murtuvat, ja kun tekin voitte nousta luokseni, ja tulen luoksenne ja teen 

itseni tunnetuksi inhimillisen ymmärryskyvyn kautta ja puhun teille omalla kielellänne. 

81 Vuoden 1950 jälkeen en enää puhu teille tällä kielellä, vaan korkeammalla, ylevämmällä 

ilmaisumuodolla, jonka te vähitellen opitte tuntemaan - sillä "kielellä", jossa aineelliset sanat eivät enää 

ole tarpeen. Te olette spiritistisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet opetukseni tänä aikana. Siksi vaadin teiltä 

hengellistymistä, jotta sielunne voi paljastaa itsensä eikä kokea mitään häiriöitä kehityspolullaan, eikä 

rukouksessaan eikä hengellisissä toimissaan, vaan on vapaa polullaan ja voi tulla luokseni. 

Olen puhunut teille paljon hengellisestä vuoropuhelusta, olen kertonut teille, että opitte käyttämään sitä 

paremmalla tavalla, ja te annatte periksi tälle halulle. 

82 Jätän teidät valmistautuneina kansojen valoksi. Valmistautukaa, sillä tämän ajan Sanani tulee 

olemaan testamentti, paras kirja, mitä on olemassa - jopa enemmän kuin kädessänne, sydämessänne, koska 

olen paljastanut teille täydellisen tiedon. 

83 Aivan kuten minä annoin elämäni puolestanne toisella aikakaudella ja ruumiini uhrattiin kuin 

karitsa, niin aion tarjota itseni valona jokaiselle sielulle kolmannella aikakaudella. Autuas on se 

opetuslapsi, joka valmistautuu ja ymmärtää Minua, sillä hänen sydämensä tulee olemaan ikuinen koti 

Minulle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 292 
1 Ota vastaan toinen sivu Viisauden kirjasta. Pyydän teitä välittämään tämän viestin tuleville 

sukupolville, jotka suuremman henkisen kehityksensä ansiosta pystyvät uppoutumaan entistä enemmän 

Työhöni. Nämä sukupolvet tuovat mukanaan henkistymisen siemenen, ja heidän tehtävänään on rakentaa 

rauhan paratiisi ihmisten sydämiin. 

2 Nykyisille olen antanut suuria opetuksia, mutta huomisen ihmisille, tuleville oppilailleni, olen 

varannut vielä suurempia ilmestyksiä, koska he ovat silloin valmiita vastaanottamaan ne. 

3 Olet usein kysynyt Minulta, mitä tämän maailman ulkopuolella on ja ovatko avaruudessa kiertävät 

tähdet samanlaisia maailmoja kuin sinun maailmasi. Vastaukseni uteliaisuuteesi ei ole täysin poistanut 

salaperäisyyden verhoa, sillä näen, ettei sinulla ole vielä ymmärtämiseen tarvittavaa kehitystä eikä 

henkisyyttä, joka on ehdottoman välttämätöntä harmonisoidaksesi muiden maailmojen kanssa. Ette ole 

vielä tunnistaneet ja ymmärtäneet niitä opetuksia, joita planeetta, jolla elätte, tarjoaa teille, ja jo nyt 

haluatte etsiä muita maailmoja. Ette ole kyenneet tulemaan veljiksi keskenänne, saman maailman 

asukkaina, ja haluatte saada selville muissa maailmoissa olevien olentojen olemassaolon. Toistaiseksi 

riittää, että muistatte, että sanoin teille toisella aikakaudella: "Isän huoneessa on monta asumusta", ja että 

nyt, vahvistaen nuo sanat, kerron teille, että ette ole universumin ainoat asukkaat ja että planeettanne ei ole 

ainoa asuttu planeetta. 

4 Huomisen sukupolville annetaan mahdollisuus nähdä portit auki, jotka tuovat heidät lähemmäksi 

muita maailmoja, ja he ihailevat oikeutetusti Isää. 

5 Hyväntahtoisuus ja rakkaus, joista kukoistavat hyväntekeväisyys ja rauha, ovat avaimia, jotka 

avaavat salaisuuden ovet, jolloin ihmiset ottavat askeleen kohti universaalia harmoniaa. 

6 Hyväntahtoisuus ja rakkaus, jota sovelletaan elämääsi, hengelliseen palvontaasi, tieteeseesi ja 

työhösi, vie ihmisen todelliseen viisauteen. 

7 Nykyään olette edelleen eristyksissä, rajoittuneita ja vammaisia, koska oman edun tavoittelu on 

saanut teidät elämään vain "maailmaa" varten pyrkimättä sielun vapauteen ja kohottamiseen. 

8 Mitä teistä, turhista ihmisistä - materialisminne pieniksi tekemistä olennoista - tulisi, jos teidän 

annettaisiin mennä muihin maailmoihin ennen kuin olisitte vapautuneet inhimillisistä vioistanne? Minkä 

siemenen kylvätte? Epäsopu, kohtuuton kunnianhimo, turhamaisuus. 

9 Totisesti sanon teille: saavuttaakseen sen tiedon, jota jokainen ihminen kaipaa, ja sen ilmestyksen, 

joka vapauttaa hänen mielensä häntä piinaavista ja uteliaisuutta herättävistä kysymyksistä, ihmisen on 

puhdistettava itsensä suuresti ja valvottava ja rukoiltava. 

10 Pelkkä tiede ei paljasta hänelle salaisuuksiani, vaan on välttämätöntä, että tiedonhalua inspiroi 

hengellinen rakkaus. 

11 Kun ihmisten elämästä heijastuu hengellisyys - sanon teille, heidän ei tarvitse edes ponnistella 

tutkiakseen oman maailmansa ulkopuolisia alueita, sillä samaan aikaan ne, jotka asuvat korkeammissa 

kodeissa, tulevat etsimään heitä. 

12 Jätän tämän lyhyen viestin, jonka sisällön haluan vain kertoa teille: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette 

joudu kiusaukseen." 

13 Toistaiseksi jatkatte kysymysten esittämistä ja vastaamista. On välttämätöntä, että sielun voimat 

tunnetaan ja paljastetaan kaikille, jotta voitte tunnistaa ja ymmärtää, mitä Jumala on määrännyt teille. 

Näen edelleen liikaa hankaluutta hyvän tekemisessä, rukoilemisessa ja Isänne palvomisessa, koska ette 

anna sielunne ilmaista itseään ettekä tehdä työtä ja estätte sitä kehittymästä. 

14 Teillä on sisällänne todellisia aarteita, kykyjä ja lahjoja, joita ette edes aavista, ja 

tietämättömyytenne vuoksi vuodatte kyyneleitä kuin tarvitsevaiset ihmiset. Mitä tiedät rukouksen ja 

ajatuksen voimasta? Mitä tiedätte hengen ja hengen vuoropuhelun syvällisestä merkityksestä? Ei mitään, 

senkin materialistinen ja maallisin mielin ajatteleva ihmiskunta! 

15 Kohottakaa ensin sieluanne avaamalla sen lahjat, ja vasta sen jälkeen pyrkikää saamaan tietoa siitä, 

mitä on olemassa maailmanne ja mielenne ulkopuolella. 

16 Ihmismieli on pieni ja rajallinen. Miksi uskotte sille sen, minkä vain henkisielu voi löytää ja 

käsittää? 
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17 Ah, te maan tyhmät lapset, jotka ette halunneet Minua Mestariksi ettekä uskoneet Minua, vaikka 

monet teistä sanovat rakastavansa Minua! Nyt te vihdoin ymmärrätte Sanani totuuden, kun tunnustatte, 

että minä olen Tie, Totuus ja Elämä. 

18 Opetuslapset, elämä kulkee ohitsenne kuin äärettömän viisauden oppitunti, sielunne lisääntyy 

tietämyksessä, ja näin ollen saavutatte suuremman kohoamisen. 

19 Olkaa omien tekojenne tuomareita, sillä omantunnon ääni kertoo teille aina totuuden. Se auttaa 

sinua ymmärtämään, jos ajat liian hitaasti, jos ajat liian nopeasti tai jos seisot paikallasi. 

20 Sen, joka pyrkii tuntemaan itsensä ja arvioimaan itseään, on oltava rehellinen itselleen ja muille. 

Kaikissa teoissaan hän kuulee omantuntonsa "äänen", ja hänen askeleensa elämän tiellä ovat varmoja. 

21 Kun henkisielu alkaa voittaa ruumiin, se kokee hyvin suurta tyydytystä ja täyttä luottamusta 

itseensä. 

22 Mutta Mestari kertoo teille, että vaikka teillä olisikin kuinka paljon ymmärrystä tekojenne 

suuremmasta tai pienemmästä arvosta, vain Isä, joka on ylin tuomari, voi tehdä päätöksen tässä 

lopullisessa tuomiossa. 

23 Älkää ajatelko - koska sillä hetkellä, kun teette hyvää työtä, ette tiedä sen arvoa - että ette koskaan 

tule tietämään, mitä hyvää olette tehneet. Minä sanon teille, että yksikään teoistanne ei jää palkitsematta. 

24 Kun olet henkimaailmassa, huomaat, kuinka usein pieni, näennäisesti merkityksettömältä 

vaikuttava työ oli alku hyvien tekojen ketjulle - ketjulle, jonka muut tekivät yhä pidemmäksi ja 

pidemmäksi, mutta joka täyttää ikuisesti tyytyväisyydellä sen aloittajan. 

25 Teidän on tiedettävä kaikki tämä - teidän, jotka kylvätte sydämiin Sanaa, jonka olen tuonut teille 

tänä aikana. Usein nimittäin puhutte lähimmäisillenne kokematta, millaisen vaikutuksen sananne ovat 

saaneet aikaan - tietämättä, tuottivatko ne hedelmää vai eivät, tietämättä, kuoliko siemen noissa sydämissä 

vai osasivatko he säilyttää ja levittää sitä. Koet kaiken tämän, kunnes saavut polun päähän. 

Sillä välin tehkää työtä, moninkertaistakaa hyvät tekonne lähimmäistenne keskuudessa, valmistakaa 

heille peltoja, jotta teille uskomani siemen voi lisääntyä heidän teoissaan. 

26 Kaukana on tie, jota pitkin saavutatte valon täyteyden. Millään olennolla ei ole pidempää polkua 

kuin sielulla, jolle Isä, jumalallinen kuvanveistäjä, joka muotoilee ja silottaa sielunne, antaa täydellisen 

muodon. 

27 Puhun teille pitkään, jotta matkakassastanne ei puuttuisi vehnää, joka teidän on kylvettävä 

tehtävänne täyttämiseksi. 

28 Jumalan kansa ilmestyy jälleen kerran ihmiskunnan keskuuteen - ei rotuna personoitunut kansa, 

vaan suuri joukko, legioona Minun opetuslapsia, joissa ei ole ratkaisevaa veri, rotu tai kieli, vaan Henki. 

29 Tämä kansa ei tyydy opettamaan oppiani kirjoitusten kautta. Jotta sanat olisivat eläviä, ne on 

elettävä. Tämä kansa ei levitä ainoastaan kirjoituksia ja kirjoja, vaan myös esimerkkejä ja tekoja. 

30 Tänään vapautan teidät kaikesta tarpeettomasta, epäpuhtaasta ja virheellisestä, jotta voisin esitellä 

teille yksinkertaisen ja puhtaan elämän, jonka yläpuolella sielunne voi kohota ja josta se todistaa teoillaan. 

31 Kun aika koittaa, esittelen kansani ihmiskunnalle, eikä Mestari häpeä opetuslapsiaan, eivätkä 

opetuslapset kiellä Mestariaan. Tuo aika osuu samaan aikaan maailmankatsomusten sodan kanssa, josta 

spiritualismi nousee kuin rauhan henkäys, kuin valonsäde. 

32 Isän oikeudenmukaisuus etsii jo nyt ihmisten maallista valtaa, heidän kertyneistä aarteistaan, 

saadakseen heidät ymmärtämään, että Sanani ei koskaan käytä valtaa ja aineellisia rikkauksia hallitakseen 

tai levittääkseen. 

33 Koko ihmiskunnan moraalisesta ja aineellisesta rakenteesta "ei jätetä kiveäkään toisen päälle". 

Jotta "uusi ihminen" voisi ilmestyä tähän maailmaan, on väistämätöntä, että jokainen tahra pyyhitään pois, 

jokainen synti poistetaan ja jäljelle jää vain se, mikä sisältää hyvää siementä. 

34 Läsnäoloni ja vanhurskauteni säteily tulee näkymään koko maailmassa, ja tuon valon valossa 

epäjumalat kaatuvat, tavanomaiset perinteet unohdetaan ja hedelmättömät rituaalit hylätään. 

35 Kaikkien niiden sieluista, jotka eivät voineet nähdä Minua ja jotka kuitenkin lopulta näkivät Minut, 

koska he etsivät Minua puutteistaan huolimatta, nousee "uusi laulu"; ja te tiedätte, että jokainen, joka etsii 

Minua, löytää Minut aina. 

36 Mitä tulee niihin, jotka ovat kieltäneet minut, jotka ovat vältelleet minua, jotka ovat kätkeneet 

nimeni, jotka eivät halua tunnustaa läsnäoloani, he saavat palkkansa. 
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Tie on se, että heille annetaan ne koettelemukset, jotka avaavat heidän silmänsä ja antavat heidänkin nähdä 

totuuden. 

37 Mitä väliä sillä on, että jotkut rakastavat Minua epätäydellisten mielikuvien vallassa ja toiset 

kieltävät Minut, koska tiedän, että he kaikki ovat tarvitsevia! 

38 Suuri taistelu on käsillä, pitäkää kaikki aseenne valmiina. Teillä kaikilla on oma osanne tässä 

taistelussa, teette kaikki oman osanne: hallitsijat, papisto, tiedemiehet, rikkaat, rikkaat ja köyhät - kaikki. 

39 Mitä Salomon temppelistä oli jäljellä, kun tuomion hetki koitti? Ainoastaan tieto laista, joka on 

kirjoitettu omantuntoon. Riitit, perinteet, uhrit ja uhrilahjat - kaikki katosivat. Pyhäinpyhät ja alttari 

tuhoutuivat, mutta laki ja profeettojen sanat jäivät jäljelle. Sillä juuri he valmistivat ihmiskuntaa uuteen 

aikakauteen, ja heidän oli puhdistettava pellot, jotta uusi siemen itäisi. 

40 Jerusalem, jota israelilaiset luulivat haavoittumattomaksi, tuhoutui, samoin kuin temppeli, joka oli 

heidän ylpeytensä. Tämä tapahtui, koska tulin hallitsemaan ihmisten keskuudessa. Mutta koska 

valtakuntani ei ole tästä maailmasta, oli välttämätöntä tuhota aineellinen temppeli, jotta ihmisen sydämeen 

voitaisiin rakentaa hengellinen pyhäkkö. 

41 Ymmärtäkää nyt, miksi silloiset apostolini eivät rakentaneet mitään aineellisia asioita, vaan 

rakensivat sydämiin uskon, hyveen ja rakkauden temppeleitä, jotka ilmaisivat sanaa, henkeä, työtä ja 

totuutta. Kultaa, suitsukkeita ja liturgiaa ei ollut heidän kanssaan. Kun he laskivat kätensä sairaiden päälle, 

sairaat nuuskasivat. Kun he puhuivat Kristuksen opetuksista, he rakensivat pyhäkköjä kansanjoukkojen 

sieluihin. Kun he puhuivat rististä, se pysyi kuin tulen merkki sieluissa. 

42 "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta", sanon teille jälleen. Pyhän Hengen temppelillä ei ole 

aineellisia perustuksia eikä alttareita maan päällä. 

43 Kun näette tänä aikana kaikkien ihmiskunnan luomien ulkoisten kulttien tuhoutuvan, näette 

monien kysyvän pelokkaasti: "Miksi Jumala salli tämän tapahtua?"." He kysyvät itseltään saman 

kysymyksen kuin juutalaiset kysyivät, kun heidän kaupunkinsa tuhoutui. Ja minun kansani on se, joka 

vastaa, joka julistaa, joka paljastaa ihmisille, että uusi aikakausi on koittanut ja uusi siemen on leviämässä. 

44 Maa on kostea ja valmis vastaanottamaan kylväjieni siemenet, ja tässä yhteydessä on 

asianmukaista, että ajattelette näiden kylväjien vastuuta. Olisiko oikein, että tämä kansa, sen jälkeen kun 

ihmiskunta on vapautunut fanaattisuudesta ja merkityksettömästä palvonnasta, tulisi mukaan uuden 

epäjumalanpalveluksen kanssa? Ei, rakkaat opetuslapset ja opetuslapset. Siksi matkasi jokaisella askeleella 

on oppitunteja ja koettelemuksia. 

45 Suuri on kohtalosi! Älkää kuitenkaan antako synkkien ennusmerkkien hallita itseänne, vaan 

täyttykää rohkeudesta ja toivosta, kun ajattelette, että lähestyvät katkeruuden päivät ovat välttämättömiä 

ihmisten heräämiselle ja puhdistumiselle, jota ilman ette voisi kokea henkistymisen ajan voittoisaa tuloa. 

46 Opettele nousemaan vastoinkäymisten yläpuolelle, älä anna masennuksen vallata sydäntäsi ja pidä 

huolta terveydestäsi. Rohkaiskaa veljienne ja sisartenne henkeä puhumalla Minusta ja näyttämällä heille 

opetuksiani, jotka sytyttävät uskoa ja toivoa. 

47 Katsokaa, kuinka masentuneina monet ihmiset elävät. He ovat olentoja, jotka ovat antaneet itsensä 

hävitä elämäntaistelussa. Katsokaa, kuinka varhain he ovat vanhentuneet ja harmaantuneet, heidän 

kasvonsa ovat kuihtuneet ja ilmeensä alakuloiset. Mutta jos ne, joiden pitäisi olla vahvoja, ovat heikkoja, 

nuoruus kuihtuu, ja lapset näkevät ympäristössään vain synkkyyttä. 

48 Ihmiset, älkää riistäkö sydämeltänne kaikkia niitä terveellisiä nautintoja, joista saatte nauttia, 

vaikka ne ovatkin ohimeneviä. Syökää nöyrää leipäänne rauhassa, ja totisesti sanon teille, että silloin se on 

maukkaampaa ja täyteläisempää. 

49 Ottakaa sanoistani huomioon, että haluan teiltä luottamusta, uskoa, optimismia, mielenrauhaa ja 

voimaa, että vaivannäöstänne ja vaikeuksistanne huolimatta sydämissänne ei pitäisi olla katkeruutta. 

Millaista ystävällisyyttä tai rohkaisua voisit antaa sitä tarvitseville, jos sydämesi olisi täynnä kärsimystä, 

huolta tai tyytymättömyyttä? 

50 Juuri koettelemuksissanne teidän pitäisi antaa paras esimerkki ylentymisestä, uskosta ja 

nöyryydestä. 

51 Se, joka kykenee antamaan elämälleen tämän henkistymisen, tuntee aina rauhaa, ja jopa 

nukkuessaan hänen unensa on rauhallista ja levollista, ja sielu käyttää sitä irrottautuakseen ruumiista 
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tuonpuoleiseen, jossa se saa vastaanottaa ne jumalalliset voimavirrat, joista se ravitsee itseään ja joihin se 

antaa ruumiin osallistua. 

52 Kukaan ei sano, että profetiani tekevät elämästäsi synkkää - päinvastoin, Sanani pelastaa sinut 

synkkyydestä. Ymmärtäkää, että olen valmistanut teidät niin, ettette tunne oloanne hauraaksi taistelun 

hetkinä. 

53 Henkenne ei saa muuttua pelkurimaiseksi, kun tiedätte, että taistelu lähestyy, eikä teidän pidä 

epäillä, että rauha palaa maailmaanne. 

54 Olen jo kertonut teille, että olette yhden maailman lopussa ja toisen maailman alussa. Planeetta on 

edelleen sama, luonto on sama, valo on myös sama, mutta ihmiskunnan elämäntapa on erilainen, sen 

tavoitteet, taistelut ja ihanteet ovat erilaiset. Oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus voittavat. 

55 Sielut, jotka ruumiillistuvat noiden päivien ihmiskuntaan, ovat enemmistönsä puolesta niin 

sitoutuneita hyvyyteen, että kun pahuuteen taipuvaisia ihmisiä ilmestyy, heidän on kumarrettava, vaikka 

he olisivat kuinka voimakkaita, totuuden valoa, jonka he asettavat eteensä - aivan päinvastoin kuin mitä 

nyt tapahtuu. Koska korruptoituneet ovat enemmistönä, he ovat luoneet pahasta voiman, joka tukahduttaa, 

tartuttaa ja syleilee hyvää. 

56 Maailmanne on jatkossakin sielujen koetinkivi, kamppailun ja hyvityksen maailma. Silti maanne ei 

voi tarjota Minulle yleviä sieluja, jotka täältä lähtiessään lähestyvät vanhurskaiden koteja. Silti tämä maan 

laakso ei pysty ottamaan vastaan suuria sieluja, joiden on tultava asumaan siihen. Se on loputtoman 

jälleensyntymisen maailma, sillä sielut jättävät hitaassa nousussaan jälkeensä teoksia, jotka on aloitettu 

ilman huolta tai velkaa, ilman maksua. 

57 Huomenna tämä maa tarjoaa Minulle kauniita hengellisiä kukkia asukkaidensa töissä, ja nämä 

tuovat Minulle kypsiä hedelmiä, joita he niittävät elettyään sinnikkäästi Isän ja lähimmäisen rakkaudessa. 

58 Ettekö ole ajatelleet, että huomenna maan päällä asuvat teidän lapsenne? Ja toivotko lapsillesi 

jotain parempaa kuin mitä sinä olet saavuttanut? "Kyllä, Isä", sanoo sydämesi Minulle. Koska kannatte 

sisällänne tätä rakkauden ja armon läpitunkemaa ajatusta, puhdistakaa ja tasoittakaa heidän polkunsa. 

Haluan, että he löytävät jalanjälkesi ja keräävät heille jättämäsi vaatimattoman perinnön, jota nuo 

sukupolvet pitävät korkeassa arvossa. 

59 Ei ole väliä, että nimenne unohdetaan, vaan teoksillanne on merkitystä, koska ne jäävät 

lähtemättömästi tälle tielle, jota olette viitoittaneet. 

60 Kuka pystyy poistamaan tämän jäljen, koska minun oikeuteni on se, joka säilyttää ja suojelee sitä? 

61 Katsokaa, kuinka monta salaisuutta spiritismi selittää teille, kuinka monta kaunista ilmestystä se 

antaa teille. 

62 Seitsemän sinetin kirja lähettää säteitä sieluihinne. Karitsan ääni puhuu ja tekee tunnetuksi 

kuudennen sinetin sisällön. 

63 Vain Karitsa tunkeutuu Jumalan syviin salaisuuksiin paljastaakseen tuon viisauden Herran lapsille. 

64 Kun te, kolmannen aikakauden opetuslapset, olette jo täysin tietoisia siitä, mitä olette saaneet, 

lähdette välittömästi levittämään tämän viestin hyvää sanomaa, jonka sisältö on tarkoitettu koko 

ihmiskunnalle. 

65 Ymmärtäkää, että tällaisen suuren materialismin keskellä on myös niitä, jotka muistavat 

lupaukseni palata, tutkivat profeettojen sanoja ja tutkivat elämän tapahtumia, koska he haluavat tietää, 

olenko tulossa pian, olenko läsnä vai olenko ollut siellä ja jo lähtenyt. 

66 Teille, jotka olette kokeneet Minut tässä ilmentymässä ja iloitsette siitä niin kauan, sanon: 

"Armahtakaa ihmisiä, veljiänne ja sisarianne." 

67 Valmistautukaa, jotta voitte jakaa ilosanomaa, jonka monet ottavat ilolla vastaan. Sanon teille 

"monien" enkä "kaikkien" toimesta, sillä jotkut saattavat sanoa teille, että heille riittää se, mitä Jumala 

ilmoitti "ensimmäisellä aikakaudella" ja mitä Kristus toi ihmisille. Juuri silloin kertokaa minun 

liikuttaminani ja innoittaminani epäuskoisille ihmisille, että on välttämätöntä tuntea uusi ilmestys, jotta voi 

tuntea kaiken sen totuuden, jonka Jumala on antanut ihmisille menneinä aikoina. 

68 Miten voitte saada itsenne muiden ihmisten kuultavaksi ilman, että joudutte naurunalaiseksi ja 

kärsimään ankarista tuomioista? Valmistautumalla aidoiksi apostoleiksi ja tämän totuuden kantajiksi ja 

kantamalla tätä valoa sydämissänne sillä kehotuksella, että annatte sen varjoitta ja virheettömästi ihmisten 

sieluille. 
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69 Te ette ole maan kansojen lunastajia, vaan teette yhteistyötä Mestarin, tämän ja kaikkien 

maailmojen, teidän ja kaikkien sielujen Lunastajan ja Pelastajan kanssa. 

70 Haluan iloita omasta Työstäni, haluan tuntea itseni rakastetuksi ja ymmärretyksi kaikkien niiden 

keskuudessa, joille Isä antoi kipinän omasta Hengestään. Haluan, että kaikki tulevat luokseni näyttääkseni 

heille valtakunnastani Jumalallisen Työn kirkkauden, ja että he kaikki kokevat tässä mietiskelyssä sen 

korkeimman autuuden, että ovat kulkeneet koko sen tien, joka johtaa Herran luo. 

71 Työni on ikuista, sanani loppuun saattaminen teidän keskuudessanne ei merkitse loppua, vaan 

pikemminkin taistelunne alkua. 

72 Äänenkantajien huulet eivät enää välitä ääntäni, mutta inspiraationi tuo valoa heidän mieleensä 

auttaakseen heitä ymmärtämään heidän suustaan tulleen sanan, jotta he osaisivat tulkita sen 

kansanjoukoille. 

73 Henkeni ilmentymisen tarkoitus näiden mielten kautta on ollut nimenomaan se, että näiden 

opetusten kautta oppisitte etsimään Minua myöhemmin hengestä henkeen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 293 
1 Rakkauteni valaisee teidät kuin ääretön aurinko ja ympäröi teidät kaikki. 

2 Tässä minä olen, vuodatan mieleenne ajatukseni, joista on tullut Sana, joka on miellyttävä 

sydämelle, kaikkein hellyttävin henkiselle sielulle ja joka ei jätä katkeruutta suuhunne. 

3 Kuten mehiläiset, jotka tekevät hunajakennon ja täyttävät sen pisara kerrallaan hunajalla, niin 

myös ne pienet lapset, joiden kautta teen itseni tunnetuksi ja annan Sanani, täyttävät heidän huuliltaan 

tulevalla olemuksella, pisara kerrallaan, hengellisen rakkauden kaipaavien ihmisten sydämet. 

4 Vielä kansani määrä on pieni, mutta annan teille ohjeeni ikään kuin he olisivat suuria 

ihmisjoukkoja. Tämä pieni määrä ei voinut pysäyttää rakkauttani, koska Mestarissa ei ole eikä voi olla 

ennakkoluuloja, sillä ne ovat ominaista itsekkäille ihmisille. 

5 Tervetuloa Vapahtajan valoon, te koettelemusten ja kamppailujen, epäilyksen ja epävarmuuden, 

ahdistuksen ja tuskan piinaamat ihmiset. 

6 Tarvitsette lääkettä sielullenne, ja tulen luoksenne niin kuin tulin tuona Toisena Aikakautena - 

lääkärinä ruumiin ja sielun sairauksiin. 

7 Kun tulette tänne vakavien ongelmien piinaamina, köyhyyden masentamina tai koettelemusten 

aiheuttamien kärsimysten pelkääminä, etsitte Sanastani jotakin sanaa tuskallenne - jotakin sanaa, joka 

osoittaa, että katseeni on löytänyt teidät ja että kuulen äänenne. Silloin kosketan sydäntänne ja todistan 

teille, että mikään ei ole minulta piilossa. Kaadan rauhani päällenne, annan teille opetusteni herkullisen 

juhlaillallisen ja lähetän teidät jälleen kerran vahvistuneina elämän, taistelun ja hyvityksen tielle. 

8 Opetuksessani opitte, että koettelemuksissanne te annatte oman pienen osuutenne uskosta, toivosta, 

kärsivällisyydestä ja kestävyydestä ja että loput tekee Isänne rakkaus. 

9 Se, joka luottaa minuun, ei voi vaipua epätoivoon, ja kuinka suloinen onkaan palkinto sille, joka on 

osannut luottaa Herransa rakkauteen ja laupeuteen. 

10 Minä olen Hän, joka lähestyy sydäntäsi, kun itket. Minä olen Kristus, ja Kristus tarkoittaa 

rakkautta. 

11 Siksi minä parannan ja rohkaisen teitä, rakkaat ihmiset. Sillä tulevat ajat, jolloin valitsen omani 

kaikkein valmistautuneimpien ja innokkaimpien joukosta, niiden joukosta, jotka ovat edistyneimpiä 

Sanani ymmärtämisessä, ja he ovat ensimmäiset lähettilääni, ensimmäiset todistajani ja myös ensimmäiset, 

jotka ovat yhteydessä Isänsä kanssa hengestä henkeen. 

12 Älkää kuitenkaan ajatelko, että Minua miellyttää valita jotkut ja hylätä toiset - näin ei ole koskaan, 

oppilaat. Mutta minä käytän teitä sen mukaan, miten hyvin olette vähitellen varustautuneet ja mitä 

tarvitsette voidaksenne palvella minua. 

13 Aivan kuten tänä päivänä ne, jotka ovat kyenneet valmistautumaan, ovat saavuttaneet hengellisen 

ilmentymän inhimillisen älyllisen kyvyn kautta, niin tulevat ajat, jolloin ääneni, taivaallisen harmonian 

tavoin, saavuttaa sielunne ja hämmästyttää ja ihastuttaa älyänne ilmestysteni viisauden ja Henkeni teille 

lähettämien valovoimaisten inspiraatioiden kautta. 

14 Tämä aika tulee vielä, älkää epäilkö sitä, mutta minä en määrää sitä. Paljon riippuu teistä, 

innostanne ja rakkaudestanne, jotta tämä aika ei olisi enää tulevaisuutta vaan nykyhetkeä. 

15 Mutta älkää ajatelko vähättelevästi sitä, mitä tällä hetkellä annan teille veljellisten 

äänenkantajienne nöyrien mielten kautta. Sillä opetukseni kouluttavat teitä, jotta sielunne voi kehittyä ja 

odottaa vuoropuhelua hengeltä hengelle. Voi, jos vain voisitte etsiä Mestarin jokaisen sanan salaista 

merkitystä, kuinka monta hämmästyttävää ilmestystä löytäisittekään! Kuinka paljon valoa teille 

annettaisiinkaan käytettäväksi elämässänne! 

16 Teille, tämän Työn opetuslapsille ja tämän Sanan todistajille, Mestarinne on sanonut, että jos ette 

ymmärrä ettekä noudata tätä oppituntia, jonka olen paljastanut teille ihmismielen kautta, ette pysty 

etenemään uuteen opetukseen, joka on luvattu hengellenne ja joka tapahtuu suoraan Mestarin ja oppilaan 

välillä - sisäisesti, ilman ulkoisia keinoja tai muotoja. 

17 Et ole vielä sillä tasolla, että saisit sen opetuksen, jonka parhaillaan annan sinulle - ja silti haluat jo 

saada tuon armolahjan? 
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18 Jos olisitte saavuttaneet sen edistysasteen, jota Sanani vaatii, työskentelisitte henkisielunne valossa 

ja saisitte muut tuntemaan tervehdyttävän vaikutuksenne. Mutta näin ei ole, ja siksi, suureksi harmiksesi, 

oppitunnit toistuvat. 

19 Yhden ainoan Jumalallisen Hengen kolme erilaista ilmenemismuotoa ovat olleet ne ilmoitukset, 

jotka ihminen on saanut Jumalalta kautta aikojen, jotka on jaettu kolmeen aikakauteen. Olen monta kertaa 

ja monin tavoin selittänyt teille sen, mitä te virheellisesti kutsutte "Kaikkein Pyhimmäksi 

Kolminaisuudeksi", ja mitä te ette pystyneet selittämään, koska ette ymmärtäneet sitä. 

20 Olen selittänyt teille, että se, mitä kutsutte Isäksi, on Jumalan ehdoton voima, Universaalinen 

Luoja, ainoa Luomaton; että Hän, jota kutsutte Pojaksi, on Kristus, eli Isän täydellisen rakkauden ilmestys 

luotujaan kohtaan; ja että se, mitä kutsutte Pyhäksi Hengeksi, on viisaus, jonka Jumala lähettää teille 

valona tänä aikana, jolloin henkenne kykenee ymmärtämään ilmestyksiäni paremmin. 

21 Tämä Pyhän Hengen valo, tämä Jumalan viisaus, tulee pian hallitsemaan tätä kolmatta aikakautta, 

jonka näette syntymässä, ja se valaisee hengellisyyttä kaipaavan, totuutta janoavan ja rakkautta janoavan 

ihmiskunnan mielet. 

22 Olen asettanut ihmisten keskuuteen kolme "valtakuntaa", jotka pian yhdistyvät yhdeksi. 

23 Ensimmäinen oli voiman ja lain voima, toinen rakkauden ja kolmas viisauden voima. 

24 Kun ihminen elää lain, opetusten ja ilmestysten mukaisesti, jotka olen tuonut hänelle jokaisessa 

"valtakunnassa", hän voi totuudenmukaisesti sanoa, että taivaan valtakunta on tunkeutunut ihmisen 

sydämeen. 

25 Ihmiset, yhtä totta on, että yksi Jumala on ilmoittanut itsensä ihmisille, vaikkakin kolmessa eri 

muodossa: Jos etsit rakkautta Isän teoista tuona ensimmäisenä aikakautena, löydät sen; ja jos etsit 

viisauden valoa, löydät myös sen, aivan kuten Kristuksen teoissa ja sanoissa kohtaat paitsi rakkauden 

myös voiman ja viisauden. Mikä olisi siis outoa, jos löytäisitte Pyhän Hengen teoissa tällä hetkellä sekä 

voiman, lain ja voiman että rakkauden, hellyyden ja parantavan balsamin? 

26 Tämä on korkein valtakunta - ei valon vuoksi, sillä se on aina sama, vaan siksi, että ihmiset ovat 

kykenevämpiä korkeampaan elämään. 

27 Se on valon valtakunta, joka valaisee mielet ja sielut - valo, joka muuttaa ihmiskunnan. Kirkkaus 

tulee olemaan niin suuri, että kaikki, jotka ovat kieltäneet Minut, eivät enää tee niin, ja ne, jotka ovat olleet 

tyhmiä, hylkäävät tyhmyytensä, sillä he näkevät totuuden kirkkaana päivänvalossa ja kirkkaana kuin 

taivaanranta. 

28 Sillä välin Minun on erotettava muista ihmisistä kansa, joka koostuu hyväntahtoisista sydämistä, 

jotka, kun hetki on koittanut, palvelevat Minua henkistämisen työntekijöinä. Täällä, hiljaisuudessa ja 

nöyrästi, valmistelen ja opetan heitä. 

29 Aivan kuten maanviljelijä viljelee maataan, kuten käsityöläinen omistautuu työlleen, kuten oppinut 

antautuu pohdinnoilleen ja filosofi unelmilleen - aivan kuten kaikki ihmiset ponnistelevat murheellisessa 

ja epätoivoisessa taistelussa elämänsä puolesta, niin minä luon kansan, jotka ovat hengellisyyden, rauhan, 

hyvyyden ja korkeamman elämäntiedon innoittamia, jotka työskentelevät ja valvovat kuin hyvä kylväjä, 

jotka paiskivat töitä kuin oppineet, jotka unelmoivat kuin filosofit, jotka kamppailevat sielun todellisen 

ravinnon puolesta, kuten ihmiskunta kamppailee jokapäiväisen leivän puolesta. 

30 Todellinen spiritualisti on se, joka yhdistää hengen ja aineen lait ja tekee niistä hyveellisen, 

tunnollisen ja korkeatasoisen elämän. 

31 Tänään te olette pieniä opetuslapsiani, jotka yksinäisissä meditaatioissanne vähitellen muokkaatte 

sieluanne, jotta voitte sen jälkeen auttaa kanssaihmisiänne saavuttamaan hyvinvointinsa. 

32 Jeesuksen opetuslapsi on se, joka voittaa Sanan kautta, joka vakuuttaa ja lohduttaa, joka kohottaa 

ja herättää, joka tekee voitetusta itsensä ja vastoinkäymiset voittaneen. 

33 Kristuksen apostoli ei voi kantaa itsekkyyttä sydämessään ja ajatella vain omia kärsimyksiään tai 

huoliaan. Hän ei huolehdi omastaan, vaan ajattelee muita, ja hän luottaa täysin siihen, ettei ole 

laiminlyönyt mitään, sillä Isä auttaa välittömästi sitä, joka on jättänyt omansa taakseen omistaakseen 

itsensä hengellisen avun tarpeessa olevalle Herran lapselle. Ja se, joka unohtaa itsensä tuodakseen 

lähimmäiselleen toivon hymyn, lohdutuksen suruunsa, balsamipisaran kipuunsa, huomaa kotinsa 

valaistuvan palatessaan valolla, joka on siunausta, iloa ja rauhaa. 



U 293 

97 

34 Kun ihmiset tuntevat itsensä hieman naapureidensa veljiksi ja sisariksi ja hieman koko maan lasten 

vanhemmiksi, he ovat ottaneet vakaan askeleen opetuksessani. 

35 Kuinka harva tietääkään elämän suuresta tieteestä, jonka voima ja alkuperä perustuu rakkauteen. 

36 Sen, joka oppii olemaan hyvä opetukseni sisältämien jumalallisten ohjeiden perusteella, on oltava 

kuin leipä, joka jaetaan pöydällä, jotta se voidaan jakaa kaikille, jotka asettuvat sen ääreen syömään. 

37 Ette voi väittää kulkevanne rakkauden polkuani niin kauan kuin ette ole vielä täysin täynnä 

hyvyyttä ja laiminlyöneet henkistä edistymistänne - niin kauan kuin olette huolissanne toisten 

käyttäytymisestä sensuroidaksenne ja tuomitaksenne sen. 

38 Olkaa varmoja siitä, että niin kauan kuin ette puhdista sydäntänne ja ajatteluanne, olette esteenä 

sille, että valoni saavuttaa ja läpäisee olemuksenne. Sillä pahat ajatukset, sanat ja tunteet ovat esteenä sille, 

että tämä valo, joka on puhdasta, voi asua sielussanne. 

39 Sinun on puhdistettava asunto, jotta voin päästä sydämeesi - mutta en vain hetkeksi, vaan ikuisesti. 

Haluan asua sydämesi salaisessa kammiossa. Mutta älkää enää kutsuko Minua vain ollaksenne siellä 

muutaman lyhyen hetken, vain niin kauan kuin valmistautumisenne kestää, ja heittäytyäksenne pois heti, 

kun intohimonne heräävät. 

40 Maailma ja sen houkutukset ovat voimakkaita, joten hyvien aikomustesi on oltava vieläkin 

voimakkaampia, jotta tahtosi ei heikkene taistelun ja koettelemusten keskellä. 

41 Joskus toistan oppituntini, koska haluan saada sielusi herkistymään ja sydämesi vapisemaan. Jos 

en toimisi tällä tavalla, joutuisitte vääriin käsityksiin Sanani totuudesta. Muistatteko, kuinka muinainen 

Israelin kansa näki Jumalassaan vain armotonta oikeudenmukaisuutta, ankaruutta ja kovuutta, ja että siksi, 

koska heillä oli tämä käsitys Herrastaan, rangaistuksen pelko sai heidät tottelemaan Jumalan lakia? 

42 Tiedätte jo, missä virheessä he olivat, koska olette havainneet Isän äärettömän rakkauden 

ihmiskuntaa kohtaan. 

43 Te näette Jumalassa jo vähemmän tuomarin kuin täydellisen ja ehtymättömän rakkauden Isän, ja 

minä sanon teille, että on hyvä, että näette Jumalassa Isänne. Minun on kuitenkin kerrottava teille, jotta 

pysytte hereillä, että tekin voitte tuon muinaisen kansan tavoin langeta uuteen virheeseen, ja tämä virhe 

voi olla se, ettette ponnistele parantaaksenne itseänne moraalisesti ja hengellisesti tai ettette murehdi 

jatkuvasta ja raskaasta synnistä luottaen siihen, että Isä on kaiken rakkauden yläpuolella ja antaa teille 

anteeksi. 

44 Jumala on toki rakkaus, eikä ole mitään rikkomusta, vaikka se olisi kuinka vakava, jota hän ei 

antaisi anteeksi. Mutta teidän pitäisi hyvin tietää, että tästä jumalallisesta rakkaudesta kumpuaa 

oikeudenmukaisuus, joka on periksiantamaton. Olkaa tietoisia kaikesta tästä, jotta se, mitä olette 

omaksuneet itsellenne tietona opetuksestani, vastaa totuutta ja tuhoatte kaikki virheelliset ajatukset, joita 

teissä saattaa olla. Älkää unohtako, että vaikka Isän rakkaus antaa teille anteeksi, tahra jää - 

anteeksiannosta huolimatta - sieluunne ja että teidän on pestävä se pois ansioiden kautta ja tehtävä näin 

oikeutta rakkaudelle, joka antoi teille anteeksi. 

45 Teillä on ollut taipumus sulkea silmänne pahoilta teoiltanne, synneiltänne, ja ottaa ei-toivottu 

taakka ja jättää se jonkun toisen kotiin. Mutta lopulta ymmärrät, että kukaan ei voi pestä tahroja pois 

paremmin kuin se, joka on painanut ne sydämeensä. 

46 Miksi kävelysi on niin hidasta, vaikka se on pelastuksen portti ja armon lähde, joka odottaa sinua? 

Syynä on se, että kylmyyden tunne uskossa Jumalaan ja maallinen skeptisyys tarttuvat teihin, ja toisinaan 

tunnette itsenne ihmisiksi, jotka eivät enää odota mitään armoltani. 

47 Ihmiset, jotka kuulette Minua tänä päivänä - te ihmiset, jotka etsitte onnea ohimenevästä elämästä, 

joka on täynnä nautintoja - totisesti sanon teille, että lopulta vain katkeruus ja omantunnon moitteet jäävät 

suuhunne, kun koette, kuinka erilainen ja vastoin harhakuvitelmianne ponnistelujenne tulos on. 

48 Totisesti sanon teille, että elääksenne, taistellaksenne, nauttiaksenne, kärsiessänne ja kuollessanne 

voitte kestää vain nojautumalla sieluunne kuin sauvaan, ja sielun on aina kuultava omantuntonsa ääni. 

49 Löydät tarvittavan voiman vain uskossa. 

50 Oi tuskan ja katkeruuden synkistämä, kärsivä ihmiskunta! Avatkaa silmänne, jotta näkisitte valon 

valtakunnan tulon, Totuuden Hengen, joka laskeutuu herättämään sielut ja mielet, jotka vielä nukkuvat 

tähän päivään asti. 
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51 Kristus puhuu sinulle Hengessä, välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä. Sillä Kristus on "Sana", on 

Jumalan Sana, rakkauden ja totuuden Sana. Tänään puhun teille yhdessä niistä lukemattomista muodoista, 

joissa voin paljastaa teille Sanani. Huomenna, kun tämä ilmestysmuoto on ohi, Sanani kirjoitetaan 

muistiin, ja niinpä se kulkee kirjoituksina maakunnasta toiseen, kodista kotiin, sydämestä sydämeen, 

herättäen joitakin, käännyttäen toisia, lohduttaen vielä toisia, vaikka minun on kerrottava teille tämäkin: 

Jotkut eivät ota sanomaa vastaan, ja jotkut jopa pilkkaavat sitä. 

Mutta sillä ei ole merkitystä, ihmiset. Tulevat ajat, jolloin massat etsivät innokkaasti sanaani pyhien 

kirjoitusten kautta. Jopa tämä kansa täällä, kun se haluaa muistaa tuon sanan merkityksen ja äänen, joka oli 

mannaa sen elämän erämaassa, kerää rakkaudella ja kunnioituksella ne sivut, joille olet kirjoittanut sanani. 

52 Ihminen tarvitsee hengellistä viisautta, ja minä annan sitä hänelle, kuten tein aiemmin, kun näin 

rakkauden nälkäisen ihmiskunnan ja opetin sitä heille. 

53 Jumalalle ei ole mitään "mahdotonta": ihminen on tarvinnut Jumalaa, ja hän on tullut ihmisen luo. 

Hän on tarvinnut korkeampaa tietoa, ja Herra on paljastanut hänelle syvällisiä opetuksia. Hän on tarvinnut 

uskonsa vahvistamista, ja Isä on vahvistanut hyvin rakkaan lapsensa uskoa. 

54 Ei liene yllätys, että tällä Kolmannella Aikakaudella teen itseni tunnetuksi siinä muodossa, jonka 

korvanne todistavat ja jonka sydämenne on tuntenut. 

55 Tänään ette ole nähneet Minun ruumiillistuvan ihmisessä, mutta Kristuksen läsnäolo paljastuu 

kolmannella kerralla inspiraation ja kyvyn olla yhteydessä Henkeni kanssa, joka on annettu tehtäväksi 

joillekin lapsistani. 

56 Ihmiset ovat joutuneet suuren hämmennyksen tilaan, koska he ovat tulkinneet virheellisesti sitä, 

mitä Jumala on ilmoittanut aikaisempina aikoina - koska he ovat olleet kyvyttömiä pääsemään siihen, 

mikä on heitä varten. 

Ainoa tapa tunkeutua käsittämättömään on se, että heillä ei ole hengellistä voimaa nähdä ikuisen valoa 

materialisminsa muurin takana. 

57 Koska teiltä puuttuu valtavasti valoa - valoa, joka merkitsee viisautta, rakkautta ja kohotusta - 

minun oli pakko tulla. 

58 Jotta voisin antaa teille tämän valon, ei ollut sopivaa, että asettaisin itseni luoksenne 

ihmisolentona. Jotta voisin kannustaa teitä henkistymiseen, oli välttämätöntä, että paljastaisin läsnäoloni 

hengellisessä, näkymättömässä ja kuitenkin konkreettisessa muodossa uskoa ja rakkautta varten. 

59 Pyhän Hengen tulo tällä kolmannella aikakaudella on Jumalan hengellinen ilmentymä, sen 

voimakkaan ja oikeudenmukaisuutta rakastavan Jehovan, joka ilmeni ensimmäisellä aikakaudella 

luonnonvoimien kautta, ja sen rakastavan Jeesuksen hengellinen ilmentymä, joka oli todella ihminen ja 

josta Isä puhui toisen aikakauden alussa. Tänään tulen jälleen ihmiskunnan luo, mutta tulen Henkenä, 

koska tiedän, että te pystytte nyt ymmärtämään Häntä ja uskomaan Häneen, kun Hän puhuu teille suoraan. 

yhteys. 

60 Tämä on valon aikakausi, jonka kirkkaus saa teidät ymmärtämään sen, mitä luulitte olevan 

käsittämätöntä. Jätän sydämiinne menneiden aikojen oppituntien ytimen. Mutta ihmiskunta itse tuhoaa sen 

fanaattisuuden, jota olette kasvattaneet heidän ympärillään, sillä hetkellä, kun se jatkaa kehityspolullaan. 

61 Puhun tässä kaikille pysähtymättä erottelemaan teitä uskonnollisten yhteisöjen tai 

uskontunnustusten mukaan. Hengellinen jakautuminen ja skisma ovat luoneet ihmiset, ja he ovat ne, jotka 

tuomitsevat toisensa, taistelevat toisiaan vastaan ja kieltävät toisiltaan totuuden. 

62 Rakastan kaikkia ja etsin kaikkia, sillä näen, että te kaikki vaellatte harhaan. Mitä olette tehneet 

totuudesta ja laista? En moiti teitä tästä - päinvastoin, se sallittiin teille, koska ymmärryksenne, 

edistyksenne ja henkistymisenne oli eritasoista. Mutta se, että yksi uskonnollinen yhteisö pitää toisia 

vihollisina ja että ne uhkaavat, vahingoittavat ja tappavat toisiaan, ei ole koskaan kuulunut opetukseeni. 

Minä sanon teille, että ne, jotka toimivat näin, eivät ole totuuden puolustajia vaan sen vihollisia. 

63 Miksi te olette vihollisia keskenänne, vaikka kukaan ei ole vapaa syyllisyydestä? Miksi taistella 

sitä vastaan, miten muut haluavat saavuttaa täydellisyyden ja tulla lähemmäksi Isäänsä? Kuka on se, joka 

voi sanoa tuovansa totuuden ja olevansa Jumalan luona, joka uskoo olevansa pelastettu, ja kuka on se, joka 

on tuomittu kadotukseen?" Kuka on se, joka on tuomittu kadotukseen? 

64 Kuinka typeriä te olettekaan edelleen tuomitsemaan toisianne! 
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65 Ettekö te häpeä sitä, että valon täyteydessä ajassa teette rikkomuksia, vaikka sielunne olisi jo 

noussut inhimillisen kurjuuden yläpuolelle. 

66 Ihmiset, tässä on Pyhän Hengen ääni, Jumalan hengellinen ilmentymä, joka ilmenee teidän 

älyllänne ja joka ei paljasta teille uutta lakia eikä uutta oppia, vaan uuden, kehittyneemmän, 

hengellisemmän ja täydellisemmän tavan olla yhteydessä Isään, ottaa Hänet vastaan ja palvoa Häntä. 

67 Jos Herra sanoi teille: "Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", ja jos Mestari saarnasi teille rakkauden oppia, tämä samasta lähteestä 

tuleva hengellinen ääni kehottaa teitä pitämään kiinni rakkauden laista, koska sillä on voima, jota 

maailman suurimmillakaan armeijoilla ei ole, ja koska niiden valloitukset ovat varmoja ja kestäviä, koska 

kaikki, mitä rakennatte rakkauden perustuksille, saa ikuisen elämän. 

68 Ihmiskunta on kurjuudessa, ihmismieli on häiriintynyt, sydämestä on tullut ylimielinen niiden 

kykyjen vuoksi, joita ihminen on saavuttanut maan päällä. Lääke tähän on ollut hänen ulottuvillaan koko 

ajan, mutta hän on torjunut sen. Tuo lääke on henkinen tieto. 

69 Kerron teille, että ne, jotka ovat heränneet ja jotka ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu, ovat sopivia 

sytyttämään ihmisten uskon lamppua kohti Jumalan Henkeä. 

70 Ymmärtäkää, että sielunne on avauduttava kykyjensä, lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan, 

jotka ovat teille tähän päivään asti lähes täysin tuntemattomia. 

71 Sanani ei paljasta sinulle menneisyytesi tai hengellisen tulevaisuutesi yksityiskohtia, jotka eivät 

veisi sinua hyvään määränpäähän. Opetan teitä kuitenkin täyttämään tehtävänne siinä maailmassa, johon 

teidät on lähetetty. 

72 Siksi halveksikaa kaikkia niitä ajatuksia, joilla jotkut haluavat tehdä teihin vaikutuksen puhumalla 

menneisyydestänne tai tulevaisuudestanne sielun elämässä. 

73 Tietäkää, opetuslapset, että hengellistyminen antaa omantunnon tehdä itsensä tunnetuksi entistä 

selkeämmin, ja joka kuulee tämän viisaan äänen, ei tule petetyksi. 

74 Tutustukaa omantuntoonne, se on ystävällinen ääni, se on valo, jonka kautta Herra päästää valonsa 

loistamaan - joko Isänä, Mestarina tai Tuomarina. 

75 Antakaa omantuntonne kertoa teille koettelemuksissa, etten rankaise teitä, vaan että puhdistatte 

itseänne, ja että kun näette kauhua aiheuttavia luonnonvoimia, teidän ei pitäisi pilkata sanomalla, että se on 

rangaistus Jumalalta, vaan että se on koettelemus, jonka avulla voitte puhdistaa itsenne. 

76 Ainoastaan sielun puhtaus voi saada sen säteilemään valon kaapunsa loistetta. 

77 Pyrkikää siihen puhdistukseen, jonka voitte saada harjoittamalla rakkautta lähimmäistenne 

keskuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 294 
1 Näinä ihmisten kannalta vaikeina ja surullisina aikoina Työni on kuin majakka 

haaksirikkoutuneille, kuin kilpi heikoille, kuin matkapaketti täynnä ruokaa tarvitseville. - Puhun teille 

kuvaannollisesti hengellisestä. Sillä minä olen jo sanonut teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan 

myös minun sanastani. 

2 On välttämätöntä, että ymmärrätte tämän totuuden merkityksen. Sillä monet hädänalaiset, 

ruumiiltaan ja sielultaan sairaat, kohtaavat polkusi. Mutta totisesti, sanon teille, heidän fyysinen tarpeensa 

ei ole suurempi kuin heidän sielunsa. Sillä se koostuu kurjuudesta, nälästä, alastomuudesta, kylmyydestä, 

pelosta ja pimeydestä. 

3 Kuinka valmis teidän onkaan oltava katsomaan sydämiin ja oppimaan, mitä ne pitävät sisällään, 

mitä ne kätkevät ja mitä ne tarvitsevat! Olen opettanut teitä ravitsemaan sieluja, parantamaan niitä, 

antamaan heille valoa ja näyttämään heille tietä ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen. 

4 Joka kuulee tämän sanan ja pitää sen sydämessään, voi tulla sielun oppaaksi, lääkäriksi ja 

neuvonantajaksi. Hänen sanassaan hänellä on rauhan ja lohdutuksen lahja valoa tarvitseville 

kanssaihmisilleen. 

5 Kun parannatte sairaita ja saatte heidät kuulemaan jumalallisen Sanan, todistatte monien sielujen 

ylösnousemusta, kun he herätessään syvästä unestaan ja äänenne ravistelemina löytävät aarteita ja lahjoja, 

joita he kantoivat mukanaan tietämättään. Silloin heidän sydämissään on suuri ilo, koska he tuntevat 

olevansa Isänsä perillisiä. 

6 Pitkään he tunsivat olevansa kaukana Herrasta. Mutta tarvittiin vain yksi sana veljeltä, tuon 

rakastavimman Isän sanansaattajalta, ja koko heidän olemuksensa loisti rakkaudesta ja elämästä. 

7 Kutsuni saavuttaa kaikki, kun se kulkee sydämestä toiseen. Samoin uutinen hengellisestä 

läsnäolostani on hiljaa levinnyt teidän keskuudessanne, ja tieto siitä, että Kolmas aika on nyt täällä, on 

levinnyt eteenpäin. 

8 En halua, että kerskailette tulostani, enkä halua, että käytätte hengellisyydelle vieraita keinoja 

levittääksenne sanomaani. 

9 Ottakaa esimerkkiä apostoleistani, jotka rakkauden teoilla, valoa täynnä olevilla sanoilla ja totuutta 

heijastavien kirjoitusten kautta toivat kaikille maan kansoille todistuksen siitä, että Kristus, jumalallinen 

Mestari, oli ollut heidän kanssaan. 

10 Heikot ihmiset, te ette halua ponnistella saadaksenne oman pelastuksenne. Onko se uhraus, jota 

pyydän teiltä? Tehtävä, jonka olen antanut teille jokaiselle, on varsin yksinkertainen. Mutta se näkyy 

sinulle ristinä, jonka paino ylittää voimasi. 

11 Jos altistan teidät mille tahansa koetukselle, te olette epätoivoisia ja kapinoitte tahtoani vastaan, 

vaikka se olisi lievää. 

12 Missä on Aabraham, jolta vaadin hänen rakkaan poikansa henkeä ja joka oli valmis tottelemaan 

minua? Mistä löytäisin Mooseksen voiman ja uskon, kun hän kulki erämaan läpi kansansa seurassa? Ja 

apostolieni uskollisuus seurata kuolemaan asti Mestarinsa jättämiä jalanjälkiä - mistä voisin löytää sen 

uudelleen? 

13 Katsokaa, en pyydä teiltä lastenne henkeä, enkä pyydä teitä uhraamaan vertanne minun nimessäni, 

ja silti teille uskomani tehtävä tuntuu teistä vaikealta, ja monet kieltäytyvät siitä. 

14 Olen vain näyttänyt teille keinoja, joilla voitte tehdä hyvää, olla hyödyksi lähimmäisellenne, ja 

siten saavuttaa sielullenne ikuisen rauhan ja auttaa lähimmäisiänne kiipeämään henkistymisen vuorelle. 

15 Antakaa omantuntonne äänen puhua, kuunnelkaa sitä ja kertokaa sitten minulle, onko tämä teille 

uskomani tehtävä teille ikeeksi. Totisesti sanon teille, että jos kykenette aina kuulemaan tuon sisäisen 

äänen, teidän on vuodatettava katumuksen kyyneleitä ja sanottava Minulle: Kuinka kiittämättömiä 

olemmekaan olleet Sinulle ja kuinka epäoikeudenmukaisia itseämme kohtaan! 

16 Kun olette tehneet nämä pohdinnat ja sydämessänne on muodostunut luja päätös täyttää tehtävänne 

lempeästi ja rakkaudella, tunnette sielussanne Isänne valon, kun Hän siunaa teitä. 

17 Älkää pelätkö, ihmiset, sillä minä kuljen edessänne, ohjaan askeleitanne ja valaisen polkuanne 

kuin mittaamattoman suuri majakka. 
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18 Jos otatte tämänpäiväisen oppitunnin Mestarin moitteena, ottakaa se sillä tavalla. Mutta jos 

menette pohjalle, löydätte sieltä oikeudenmukaisuuteni, rakkauteni ja innokkuuteni sitä osaa kohtaan, 

jonka olen antanut teille työssäni. 

19 Ymmärtäkää, että nyt on kolmas aika, henkisen valon aikakausi. 

20 Olkaa hyvillä mielin, sillä tulette todistamaan monia tapahtumia ja saatte armon saada monia 

ilmestyksiä. 

21 Sydämesi ei ole paatunut, aivosi eivät ole sulkeutuneet rakkaudeltani, sielusi ei ole nukkumassa. 

Avatkaa silmänne valolle ja terävöittäkää aistejanne, jotta voitte havaita Henkeni ja henkimaailman 

merkit, kutsut ja ilmentymät, jotka tulevat teille tunnetuksi. 

22 Jokaisen luodun hengellisen vapautumisen päivä on määrätty tähän aikaan - aikaan, jolloin se 

lakkaa ikuisesti olemasta maailman orja, kiusausten orja, ruumiin ja sen nautintojen palvoja. 

23 Väärät rihkamakorut putoavat teiltä, koska sielu hylkää maailman turhuudet ja pukeutuu 

hengellisyyden arvokkaaseen vaippaan. 

24 Kuinka monelle teistä, jotka olette kuulleet Sanani tänä aikana, vapautuksenne päivä oli juuri se, 

jolloin kuulitte tuon äänen ensimmäisen kerran! Kuinka suurella rakkaudella oletkaan painanut mieleesi 

sen siunatun päivän, jolloin muistit ylösnousemuksesi ihmeen uskoon! 

25 Autuaita ovat ne, jotka itkivät paljon mutta osasivat odottaa. Autuaita ovat ne, jotka tekivät syntiä, 

mutta jotka sen jälkeen alistuivat vapaaehtoisesti puhdistukseen, koska he tunsivat sanani tulevan heidän 

sydämeensä. He pystyivät tuntemaan ja tunnistamaan Minut siitä päivästä lähtien, jolloin he osallistuivat 

ensimmäisen kerran ilmestymiseeni, ensimmäisestä sanastani lähtien. Kun kosketin olemuksellani heidän 

sydämensä säikeitä, jotka olivat tulleet herkiksi elämän tuskan ja onnettomuuksien vuoksi, he tunsivat 

Mestarin jumalallisen elämänveren virtaavan koko olemuksensa läpi, ja samalla kun heistä tuli vahvoja, 

kurjuus, tahra, pahe, kärsimys, pimeys ja tahrat putosivat pois heidän sielustaan, ja sen jälkeen se pukeutui 

valon sielulle ominaiseen vaatteeseen, joka on totuus. 

26 Minun luokseni oli tullut ihmisiä, jotka olivat kuolleet hengelliselle elämälle. Mutta kun he 

lähtivät, he lähtivät uskoon kääntyneinä ihmisinä, jotka vihdoin tiesivät, mikä oli oikea tie. Sillä usko on 

sielun kompassi. 

27 Se on sanoinkuvaamaton onnen tunne sielulle, kun se nousee uskoon! Mutta tämä ei ollut vielä 

kaikki, vaan vielä enemmän odotti niitä, jotka näin palasivat elämään. Se oli onnellisuutta, kun he tiesivät, 

että he pystyisivät herättämään "kuolleet" poluillaan, kuten he olivat oppineet Mestariltaan, ja että he 

pystyisivät näyttämään suunnan jokaiselle kohtaamalleen maan päällä vaeltavalle, joka vaelsi ilman 

kiinteää päämäärää elämässään. 

28 Se, joka ei ole pelastanut lähimmäistä, joka ei ole palauttanut menetettyä uskoa tai terveyttä 

lähimmäiselle, ei pysty kuvittelemaan tätä sielun iloa. Kuka sitten voi kuvitella sitä iloa, joka syntyy siitä, 

että hän on Vapahtaja, Lohdutus, Mestari ja jokaisen sielun ikuinen ylösnousemus? Mutta en ole varannut 

tuota iloa vain itselleni, sillä olen jakanut kanssanne jotakin jokaisesta ominaisuudestani ja opettanut teitä 

pelastamaan, parantamaan, lohduttamaan ja tuomaan uutta elämää. Sillä haluan, että iloni on kaikkien ilo, 

aivan kuten Taivaan valtakuntani odottaa kaikkia. 

29 Ihmiset, jos tunnette korkeamman voiman syleilevän olemustanne, se johtuu siitä, että tunnette 

läsnäoloni juuri nyt. Olette valmistaneet sielunne ja tehneet kehostanne vastaanottavaisen. Siksi nautitte 

tällä hetkellä sanojeni liikuttamina voimasta, joka säteilee Hengestäni. Mieti: Jos sinulla olisi tämä 

henkistyminen kaikkina elämäsi hetkinä, havaitsisit läsnäoloni tunteen kaikkialla. Silloin huomaatte, että 

oikeudenmukaisuuteni ilmenee täysin elämässänne. 

30 Tuomitsen parhaillaan maan kansoja ja kosketan kaikkia sieluja valollani. Mutta vain harvat ovat 

tietoisia siitä, että heidän tuomionsa on tullut, ja vielä harvemmat ovat niitä, jotka aavistavat sen ajan 

läsnäolon, joka on jo ilmoitettu menneinä aikakausina. 

31 Kaikille olen antanut tarvittavan ajan heidän elämänsä tutkimiseen omantunnon valossa sekä 

heidän katumukseensa ja uudistumiseensa, jos heillä on jotain korjattavaa tai hyvitettävää. Olen antanut 

aikaa valmistautua sekä niille, jotka hallitsevat ja säätävät lakeja, että niille, jotka ohjaavat ihmiskuntaa 

hengellisesti, samoin kuin tiedemiehille ja kaikille, jotka jakavat tietoa. Kaikkien on vastattava 

kysymyksiin, joita oikeuslaitokseni esittää heille. 
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32 Jos nykyihmiset eivät olisi niin kovia ja tunteettomia, he saisivat epäilemättä koko ajan viestejä 

henkimaailmasta, ja toisinaan he huomaisivat olevansa sellaisten olentojen joukon ympäröimänä, jotka 

työskentelevät lakkaamatta ihmisten heräämisen puolesta, ja he huomaisivat, etteivät he ole koskaan yksin. 

33 Jotkut kutsuvat tätä maailmaa "näkymättömäksi", toiset "tuonpuoleiseksi". Mutta miksi? 

Yksinkertaisesti siksi, että heiltä puuttuu usko hengellisen "näkemiseen" ja koska heidän inhimillinen 

kurjuutensa saa heidät tuntemaan itsensä etäisiksi ja vieraiksi maailmasta, jonka heidän pitäisi tuntea 

sydämessään. 

34 Minun täytyi tehdä näistä ihmisistä, jotka kokoontuvat tänne näiden kokoontumishuoneiden 

vaatimattomuuteen kuuntelemaan Minua, vapaita maallisista hyödykkeistä ja turhamaisuudesta, jotta heitä 

houkuttelisi jokin, joka ei ole juuri tästä maailmasta ja joka on Minun opetukseni. 

35 Olen löytänyt teidät köyhinä, itkemässä menetettyjä tavaroita ja siksi hieman pettyneinä maallisen 

loiston valheelliseen loistoon ja hieman vähemmän materialisoituneina. Tämä auttaa sinua tuntemaan 

hengellisen läsnäolon sekä kaipaamaan sielusi kehittymistä ja parantumista. Jos olisit rikas, terve ja eläisit 

mukavuuksien, juhlien ja nautintojen keskellä, olisitko rynnännyt tänne kutsuuni? 

36 Ymmärtäkää, kuinka paljon Minun on vielä tehtävä itseni tunnetuksi ihmisten keskuudessa, jotta 

hallitsijat noudattaisivat ohjeitani. 

37 En halua nähdä teitä köyhinä, saati että tarvitsisitte elämän ja selviytymisen kannalta 

välttämättömiä asioita. Mutta kehittyneen ihmisen on tiedettävä, että ennen ihmistä tulee sielu, koska sielu 

voi elää ilman maallista ruumista, kun taas ruumis ei voi olla olemassa ilman sielua. 

38 Haluan, että kaikki on teidän, mutta että käytätte tietoisesti sitä, mitä tarvitsette; että osaatte olla 

sielullisesti rikkaita ja omistaa paljon aineellisia asioita, jos käytätte niitä hyvin ja annatte toiselle ja 

toiselle sen todellisen arvon ja arvon. Miten mittaamattoman rikkaan ihmisen sielu voi vahingoittaa 

itseään, jos hänen omaisuutensa on hänen lähimmäisensä hyväksi? Ja miten voimakas ihminen voi 

vahingoittua, kun hänen henkensä osaa vetäytyä toisinaan rukoilemaan ja hän on yhteydessä Minuun 

rukouksensa kautta? 

39 Te, jotka kuulette nämä ilmestykset, ymmärrätte totuuden. Mutta on monia, jotka ovat 

haaksirikkoutuneet pimeyteen juuri näinä hetkinä, ja heidät Minun on pelastettava. Lähestyvässä 

myrskyssä monet laivat uppoavat, ja tulee pelkoa, valitusta ja kirousta, epätoivoa ja kyyneleitä. Vakuutan 

teille kuitenkin, että hengellisesti kukaan ei huku, sillä syvimmässäkin pimeydessä loistaa aina valo, tähti, 

säde, joka on Henki ja josta uskon ja toivon kipinä laskeutuu sydämeen. 

40 Kun avunhuuto nousee luokseni ihmisten sisimmästä ja kertoo Minulle: "Isäni, Vapahtajamme, 

tule luoksemme, me olemme hukkumassa", silloin annan heidän tuntea läsnäoloni, paljastan heille 

äärettömän armoni ja todistan sen heille vielä kerran. 

41 Janoan uskoanne, parannustanne ja rakkauttanne - janoa, jota ette ole pystyneet sammuttamaan 

tähän päivään asti. Sillä aina kun olen pyytänyt sinulta rakkautesi vettä, sinä olet tarjonnut minulle sappea 

ja etikkaa. 

42 Minun janoni on, että rakastatte toisianne. Sillä teille riittäisi, että täytätte tämän käskyn, ja kaikki 

tuskanne, katkeruutenne ja kärsimyksenne loppuisivat välittömästi. Janoni ei ole välttämättömyys Minulle, 

vaan sinulle. 

43 Oppilaat, tuntekaa, kuinka rakastan teitä tässä sanassa. Rakastakaa Minua myös siinä, koska 

Henkeni on sen merkityksessä. 

44 Kun tämä opetus leviää, teiltä kysytään tämän viestin tarkoitusta, koska niin monia uskonnollisia 

yhteisöjä on jo olemassa. Silloin paljastatte heille, että tämä sana on tullut ihmiskunnalle opettamaan 

ihmisille henkien välistä vuoropuhelua, jota heidän uskontonsa eivät opeta heille, ja että tämä viesti on 

jumalallinen valo, joka paljastaa teille kaikki ne henkiset ominaisuudet, jotka teillä on. 

45 Tämä kansa tuo sanani ilosanoman koko ihmiskunnalle, ja sen kautta ihmiset ymmärtävät, että 

heidän ja henkisen valtakunnan välillä on vain yksi askel ja että se ääretön etäisyys, jonka he uskovat 

olevan olemassa yhden ja toisen maailman välillä, on ollut vain heidän mielikuvituksensa, 

tietämättömyytensä ja ulkoisen uskonnon harjoittamisensa tulos. 

46 Menneinä aikoina ihmiskunta oli valmistautunut vain siihen aikaan, jolloin hetki olisi sopiva 

hengelliselle viestinnälle. Nyt on sopiva aika, kun sielunne on voimaantunut ja samalla kykenee 

nousemaan ylös ja yhdistymään korkeampaan elämään. 
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47 Julistukseni ihmisälyn kautta on osoittanut teille kaiken sen totuuden, mitä olen juuri kertonut 

teille, ja se on myös toiminut kannustimena tälle kansalle, joka on kuullut Minua, ja auttanut tällä tavoin 

heitä ottamaan ensimmäisen askeleen kohti hengellistä vuoropuhelua. 

48 Aivan kuten opetin teitä ensin, jotta voisitte myöhemmin ottaa täydellisempiä askelia polullani, 

niin teidän on ensin puhuttava Sanani kanssa ja selitettävä se, jotta kun lähimmäisenne ovat ymmärtäneet 

Työni, he ovat valmiita ja kykeneviä kommunikoimaan Isänsä ja henkisten veljiensä ja sisartensa kanssa. 

49 Kaikki äänenkantajani eivät kyenneet ja halunneet valmistautua palvelemaan Minua, ja usein 

Minun oli lähetettävä valoni epäpuhtaisiin mieliin, jotka olivat kiireisiä hyödyttömien asioiden, ellei jopa 

syntisten asioiden kanssa. Rikkomuksellaan he toivat oikeudenmukaisuuteni julki, sillä heidän mielensä 

menetti kaiken inspiraation ja heidän huulensa kaiken kaunopuheisuuden ilmaista jumalallista sanomaa. 

Näissä tapauksissa kuulijajoukko sulki korvansa näiltä köyhiltä julistuksilta, mutta avasi sielunsa 

tuntemaan Läsnäoloni heissä ja vastaanottamaan olemukseni. Ihmiset ravitsivat itseään olemuksella, jonka 

armoni lähetti heille sillä hetkellä; mutta äänenkantaja esti viestin, joka ei tullut hänen huuliltaan, ja pakotti 

näin läsnäolijat keskustelemaan hengestä henkeen Mestarinsa kanssa, vaikka he eivät vielä olleet valmiita 

vastaanottamaan innoitustani siinä muodossa. 

50 Äänenkantajilla ja yhteisöillä on vielä riittävästi aikaa valmistautua, jotta he voivat nähdä Sanani 

saavuttavan huippunsa viimeisenä vuonna, jolloin ilmentymäni ilmenee ihmisälyn kautta, korkeimpien ja 

valovoimaisimpien opillisten puheiden kautta, joita olette siihen asti kuulleet. Olen valmis palkitsemaan 

teidät antamalla teille tuon valmistelun ja halun, jos todella valmistaudutte siihen. Valoni tulee puroina, 

tulvii sieluusi ja kyllästää sen voimalla, viisaudella ja henkistymisellä. 

51 Näin ollen sanojeni on erottava tämän ilmentymisaikani lopussa - sielun ja älyn suurimmassa 

mahdollisessa valmistautumisessa, niin että kun ette enää kuule minua tässä muodossa, tunnette 

suunnatonta halua kuulla ääneni, ja tämä halu kannustaa teitä etsimään minua Äärettömästä, 

Jumalallisesta. Sillä näin olette ottaneet vakaan askeleen kohti Jumalan hengellistä palvontaa, kohti 

todellista vuoropuhelua lasten ja Isän välillä. 

52 Kun teillä ei enää ole silmienne edessä henkilöitä, esineitä tai hahmoja, joita tarvitsette 

voidaksenne tuntea Minut, ja kun havaitsette läsnäoloni vain rukouksen kautta ja saatte inspiraationi 

jokaisena elämänne hetkenä, jolloin kaipaatte Minua, huudatte riemuiten sydämissänne: "Mestari, kuinka 

Sinä oletkaan niin lähellä meitä!"." 

53 Olen jatkossakin Mestarinne, Lääkärinne, ja teidän kauttanne ilmaisen itseni sairaissa, jotka tuotte 

eteeni. Olen inspiraatio mielessänne ja sana huulillanne. Lähetän teille henkiset suojelijat jatkamaan 

opastustanne ja suojeluanne. 

54 Älkää tyytykö ensimmäiseen saavutukseenne, vaan kohdistakaa huomionne ja ponnistelunne 

itsenne täydellistämiseen. Sillä tämä uusi tapa etsiä Minua on myös kehittymisen kohteena. 

55 Nyt on kolmas aika, jolloin sielunne voi jo alkaa unelmoida Maasta käsin hyvin korkeista 

maailmoista ja hyvin suuresta tiedosta. Sillä se, joka lähtee tästä maailmasta ja kantaa sielussaan tietoa 

siitä, mitä hän tulee löytämään, ja hengellisten lahjojensa avautumista, tulee kulkemaan monien 

maailmojen halki asumatta niissä, kunnes hän saapuu siihen maailmaan, jossa hän ansiostaan asuu. 

Hän on täysin tietoinen hengellisestä tilastaan, hän ymmärtää, miten toteuttaa tehtävänsä missä tahansa 

hän onkin, hän osaa rakkauden, harmonian ja oikeudenmukaisuuden kielen ja pystyy kommunikoimaan 

hengellisen kielen puhtaudella, joka on ajatus. Hänen kanssaan ei tule olemaan esteitä, hämmennystä eikä 

kyyneleitä, ja hän alkaa kokea korkeinta autuutta lähestyessään koteja, jotka kuuluvat hänelle, koska ne 

ovat hänen ikuinen perintönsä. 

56 Jotta työni voisi juurtua ihmisten sydämiin uskon ja hengellisyyden pyhäkköön, palvelijoillani on 

paljon kamppailtavaa, kansani joutuu kokemaan lukemattomia koettelemuksia. 

57 Aluksi maailma hylkää tämän opetuksen. Mutta te ette menetä rohkeuttanne, koska osoitan teille jo 

nyt, että se, joka hylkää sen, tekee sen sydämellään, mutta se ei tapahdu ihmisen hengellisen sielun kautta, 

koska sielu pitää tämän lupaukseni sisällään. 

58 Olen nähnyt sinut empaattisena ja kiireisenä edessäsi olevan matkan suhteen, ja olen tullut 

sydämesi luo antamaan sinulle rauhaa ja sanani kautta raivaamaan sinulle polkuja ja murtamaan esteitä, 

joita olet jo alkanut luoda mielikuvituksellasi. 
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59 Autuaita ovat ne, jotka pohtivat, kärsivät ja ovat huolissaan työstäni, sillä se on osoitus siitä, että 

he ovat ottaneet sen sydämiinsä. Sitten rohkaisen heidän sieluaan ja hyväilen sitä niin, että se tuntee 

itsensä jälleen uskoa, rauhaa ja luottamusta täynnä. 

60 Rakkauden pöydässäni olette syöneet jumalallista leipää, jonka olette ansainneet valmisteluillanne. 

Jos et saanut enempää, se johtui siitä, että valmistautumisesi ei riittänyt enempään. Jos olette saaneet 

paljon tänä päivänä, se on ollut osoitus siitä, että olette osanneet tehdä itsestänne tämän palkkion arvoisia. 

Kerron teille myös, että jos tuona päivänä vuodatin valoni puroina muissa kokoontumispaikoissa, se johtui 

siitä, että kuulijoiden joukot osasivat valmistautua, ja että sitä vastoin siellä, missä tätä henkistymistä ei 

ollut, sanani kaikui lasteni omassatunnossa täynnä oikeudenmukaisuutta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 295 
1 Ihmiskunta, olette tulkinneet väärin elämän tarkoituksen, koska olette antaneet suuremman 

merkityksen aineelliselle kuin hengelliselle. Jos näin ei olisi, minun ei olisi tarvinnut tulla uudelleen 

luoksenne. Mutta kuulkaa, kuinka Sanani kutsuu teitä kohottamiseen ja henkistämiseen, sillä näen, että 

ihmiset elävät välinpitämättömästi todellisuutta kohtaan. 

2 Opetukseni tehtävänä on saada teidät kiinnostumaan siitä elämästä, joka odottaa teitä ja joka on 

ikuinen. Sen tarkoituksena on karkottaa sydämestänne pelko jättää ihmiskuori - kuolemanpelko. Sanani 

haluaa vapauttaa sinut kaikista virheistäsi. 

3 Totisesti minä sanon teille: kuolemaa ei ole, sillä Luoja on elämä, eivätkä Hänen tekonsa voi 

kuolla. 

4 Ihminen on luonut kuoleman mielikuvituksellaan ja lisäksi luonut helvetit ja taivaat huonon 

ymmärryksensä mukaan. Millaisia oikeita käsityksiä hänellä voisi olla olemassaolostani, 

oikeudenmukaisuudestani ja totuudesta ikuisesta elämästä? Ihmisten sydämissä vallitsee vain sekaannus, 

ja tämä sekaannus muodostaa osan siitä perustasta, jolle enemmistön uskomukset nojaavat. Mikä 

tulevaisuus odottaa ihmiskuntaa, jos se jatkaa harhailemista oikealta tieltä? Vain kurjuutta, häiriötä ja 

tuskaa, josta se saa esimakua maan päällä viettämässään epäonnisessa elämässä. 

5 Hengen oppi, minun oppini, ihmiset, on valonsäde, joka murtautuu pimeyden läpi, johon olette 

langenneet. Vain sen kautta ihmiset saavat täydellisen ja täydellisen opetuksen hengellisestä kohtalostaan 

ja todellisen tiedon oikeudenmukaisuuteni olemassaolosta. 

6 Nykyään ihmiset eivät voi ajatella Jumalaa antamatta hänelle näkyvää muotoa jollakin tavalla. He 

eivät voi puhua kiusauksista henkilöitymättä pahuuden vaikutukseen Olennossa, jonka tehtävänä on 

turmella sieluja, eivätkä he voi ajatella syntiä tehneen sovitusta kuvittelematta helvetin tulessa olevaa 

rangaistusta, jota ei koskaan ollut olemassa. 

7 Näille kolmelle erehdykselle, jotka hallitsevat ihmisten mieliä, sanon teille: Jos uskot, että Jumala 

on Pyhä Henki, ei ole mitään syytä etsiä Häntä aineellisissa muodoissa, koska Hän on Henki. Ja tuo 

kuvitteellinen olento, jota kutsutte Luciferiksi tai Saatanaksi, on olemassa vain niiden mielissä, jotka eivät 

ole kyenneet tulkitsemaan hengellisesti sanojani, ilmestyksiäni ja viestejäni menneiltä ajoilta. 

Totisesti minä sanon teille, että "henkisessä laaksossa" on suuria pimeyden henkiä, jotka kylvävät 

eripuraa, vihaa ja turmelusta. On lukemattomia henkiä, joiden vaikutus ulottuu ihmisiin, kun ne antavat 

heille pahoja ajatuksia ja yllyttävät heitä pahoihin tekoihin. Mutta nämä olennot eivät ole demoneita; ne 

ovat epätäydellisiä, häiriintyneitä ja sekavia olentoja, joita kipu, pahantahtoisuus tai kostonhalu ovat 

pimentäneet. Älkää yllättykö, kun kerron teille, että heidän luonteensa on sama kuin teidän sielunne ja 

sama kuin niiden olentojen luonne, joita kutsutte enkeleiksi. 

8 Miksi ette kutsu pahoja ihmisiä, jotka asuvat maan päällä, demoneiksi, koska hekin viettelevät 

teitä, koska hekin yllyttävät teitä pahuuteen ja eksyttävät teidät oikealta tieltä? Tuonpuoleisen 

hämmentyneiden olentojen tavoin hekin ovat epätäydellisiä sieluja, mutta he ovat saavuttaneet voiman ja 

auktoriteetin, koska suuruuden ihanne on vallannut heidät. 

9 Totisesti minä sanon teille: minulla ei ole vihollisia niiden joukossa, jotka asuvat maan päällä, eikä 

niiden joukossa, jotka ovat hengellisessä maailmassa. Ei ole ketään, joka vihaa Minua, pilkkaa Minua tai 

johtaa lähimmäisensä harhaan hyvältä tieltä vain siksi, että hän nauttii siitä, että loukkaa Minua. Valehtele! 

Ne, jotka johtavat ihmisiä harhaan uskosta, jotka pyyhkivät nimeni pois lähimmäistensä sydämistä ja jotka 

taistelevat hengellisiä vastaan, eivät tee sitä loukatakseen Minua. He tekevät niin, koska se on 

välttämätöntä heidän maallisen vallan tavoittelunsa, heidän unelmansa suuruudesta ja inhimillisestä 

kunniasta vuoksi. 

10 Sama koskee niitä tuonpuoleisia olentoja, jotka eivät ole heränneet valoon, joka nostaa rakkauden 

polulle. He ovat yrittäneet olla suuria pelkän tiedon avulla, ja kun he vaikuttavat veljiinsä ja sisariinsa ja 

johtavat heidät harhaan hyvältä tieltä, heidän tarkoituksenaan ei ole aiheuttaa Minulle tuskaa, kilpailla 

voimani kanssa tai iloita pahan voitosta hyvästä - ei. Vaikka motiivi on huono, se ei ole minun 

loukkaamiseni. Kuinka voitte ajatella koko elämänne ajan, että minua vastassa on voimakas vihollinen, 

joka jatkuvasti riistää minulta sen, mikä on minun? 
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11 Kuinka voitte ajatella, että olen asettanut ihmisten tielle heitä äärettömän paljon voimakkaamman 

olennon, joka viettelee heitä lakkaamatta ja joka lopulta ajaa heidät ikuiseen tuhoon? 

12 Kuinka huonosti te ajattelette Minusta ja vanhurskaudestani - te, jotka väitätte tuntevanne ja 

rakastavanne Minua! 

13 On totta, että pahat kiusaavat hyviä, vahvat pahoinpitelevät heikkoja, väärät pilkkaavat viattomia ja 

saastaiset vahingoittavat puhtaita. Mutta nämä kiusaukset voi torjua, koska hänellä on aseet ja kilpi, joilla 

hän voi taistella ja puolustaa itseään. Hänen miekkansa on hänen omatuntonsa, ja sen takana ovat moraali, 

usko ja järki, jotta hän ei joutuisi pahojen vaikutteiden vietäväksi. 

Mutta hänen ei pidä vain tehdä näin, vaan hänen on myös kylvettävä hyveellisyyttä teoillaan ja 

vastustettava pahaa niin paljon kuin mahdollista. Kun hän näkee, että jotkut kylvävät turmelusta, 

paheellisuutta ja tuhoa, hän lähtee kylvämään valoa, pelastamaan eksyneen ja nostamaan ylös langenneen. 

14 Se on hyvän ikuinen taistelu pahaa vastaan ja valon taistelu pimeyttä vastaan - välttämätön 

kamppailu noususta ja täydellisyyden korkeuksiin pääsemisestä. 

15 Minulle on aivan yhtä ansiokasta, kun korkeasta ihanteesta innostunut, vakavimpien rikkomusten 

jälkien tahrima olento puhdistaa itsensä, kuin se, kun olento, joka on vakaasti pysynyt puhtaana, 

kamppailee loppuun asti siitä, ettei tahraa itseään, koska se on alusta alkaen rakastanut valoa. 

16 Kuinka kaukana totuudesta kulkevatkaan ne, jotka luulevat, että hämmentyneillä hengillä on 

erilainen luonne kuin valon hengillä! 

17 Isä olisi epäoikeudenmukainen, jos tämä olisi totta, aivan kuten Hän ei olisi enää Kaikkivaltias, jos 

Häneltä puuttuisi viisaus ja rakkaus pelastaa saastuneet, saastaiset ja epätäydelliset, eikä Hän voisi 

yhdistää heitä kaikkien vanhurskaiden kanssa samaan kotiin. 

18 Opetuslapsi: Kun ihmisellä on todellinen tieto tekemistään teoista, hän ei anna turhamaisuuden 

sokaista itseään. Hän tietää, että jos tämä häpeällinen tunne tunkeutuisi hänen olemukseensa, hänen 

älykkyytensä himmenisi eikä hän enää kykenisi etenemään kehityksen tiellä, hän pysähtyisi ja vajoaisi 

letargiaan. 

19 Turhamaisuus on tuhonnut monia ihmisiä, tuhonnut monia kukoistavia kansakuntia ja kaatanut 

kulttuurinne. 

20 Niin kauan kuin kansojen ihanteina olivat tarmokkuus, tehokkuus ja edistys, ne kokivat 

yltäkylläisyyttä, loistoa ja vaurautta. Mutta kun ylimielisyys sai heidät tuntemaan itsensä ylemmiksi, kun 

heidän ihanteensa ylöspäin suuntautuvasta kehityksestä korvautui kyltymättömällä kunnianhimolla saada 

kaikki itselleen, askel askeleelta, tajuamatta sitä ja haluamatta sitä, he alkoivat tuhota kaiken, mitä olivat 

rakentaneet, ja lopulta he syöksyivät kuiluun. 

21 Ihmiskunnan historia on täynnä tällaisia kokemuksia. Siksi sanon teille, että on oikein, että 

maailmaan nousee kansa, jolla on suuria ihanteita ja joka on aina tietoinen hyvistä teoistaan, mutta joka ei 

kuitenkaan kuvittele niitä. Tällä tavoin sen kulkua ei pysäytetä, ja sen tähän mennessä saavuttama loisto 

ylitetään huomenna ja moninkertaistetaan myöhemmin. 

22 Kun puhun teille tällä tavoin, en yritä innostaa teitä vain aineellisilla tavoitteilla: Haluan, että 

sanojani tulkitaan oikein, jotta osaatte soveltaa niitä sekä henkiseen että aineelliseen. 

23 Turhamaisuus ei voi vaivata ihmistä vain hänen aineellisessa elämässään, ja todisteeksi siitä, mitä 

sanon teille, katsokaa suurten uskontokuntien lankeemuksia ja epäonnistumisia, joita turhamaisuus, 

ylimielisyys ja niiden väärä loisto nakertavat perustuksiinsa. Aina kun he ovat luulleet olevansa voimansa 

huipulla, joku on tullut ja ravistellut heidät pois unelmistaan, näyttänyt heille heidän virheensä, heidän 

harhautumisensa, heidän poikkeamisensa laista ja totuudesta. 

24 Vain tuntemalla ja täyttämällä lakini todella omantunnon edessä tämä ihmiskunta voi nousta 

korkeaan elämään; sillä omatunto, joka on minun valoni, on täydellinen, on sumeilematon, on 

oikeudenmukainen, ei koskaan tule turhaksi eikä kulje kieroja teitä. 

25 Kerro minulle, eikö se ole hengellinen opetus, jota ihmiset tarvitsevat lähestyäkseen totuutta. Sillä 

juuri tämän opetuksen, jota ihmiskunta niin kovasti tarvitsee, olen tuonut teille. 

26 Kun tämä sana leviää ympäri maailmaa ja ihmiset kysyvät, kuka sen inspiroi ja kuka saneli sen 

kirjoitettavaksi, sen sanansaattajat ja kylväjät todistakoot, että Pyhä Henki oli se, joka paljasti sen 

äänenkantajiensa valmistautuneen mielen kautta. 



U 295 

107 

27 Kun tämä ihmiskunta vastaanottaa sanomani, se muistaa Jeesuksen, tuon nöyrän Nasaretilaisen, 

joka saarnasi vuorilla, erämaassa, jokien rannoilla ja laaksoissa. Hänen sanansa ei tarvinnut aineellisia 

temppeleitä, sillä siellä, missä se halusi ilmaista itseään, nousi esiin kuulijajoukkojen sisäinen temppeli, 

joiden sydämet avautuivat kuin kimalaiset auringonpaisteessa. 

28 Nyt olen jokaisen sydämen ovella, mutta on välttämätöntä, että kun ihmiskunta muistaa lupaukseni 

palata, se muistaa myös sen, etten koskaan ilmoittanut, että Läsnäoloni tulisi jälleen ihmisenä, vaan että 

annoin teidän ymmärtää, että tämä paluu tapahtuisi Hengessä. 

29 Nyt on ymmärryksen, sielun ja älyn valaistumisen aika, jolloin ihminen vihdoin etsii Minua 

hengellisesti, koska hän ymmärtää, ettei Jumala ole henkilö eikä mielikuvituksellinen käsite, vaan rajaton 

ja absoluuttinen universaalinen Henki. 

30 Tämä opetus, jonka vain harvat tuntevat ja jota ihmiskunta ei huomaa, saavuttaa pian kaikki 

kärsivät parantavana balsamina, joka lohduttaa, sytyttää uskoa, hälventää pimeyttä ja herättää toivoa. Se 

nostaa sinut synnin, kurjuuden, tuskan ja kuoleman yläpuolelle. 

31 Toisin ei voisi olla, sillä minä, Jumalallinen Lääkäri, luvattu Lohduttaja, olen paljastanut sen teille. 

32 Opetukseni on aina tehnyt teille selväksi, että sen sisin olemus on rakkaus. Rakkaus on Jumalan 

ydin. Tästä voimasta kaikki olennot ammentavat elääkseen; siitä syntyi elämä ja kaikki luomakunta. 

Rakkaus on kaiken Isän luoman kohtalon alkuperä ja päämäärä. Tuon kaikkea liikuttavan, valaisevan ja 

elävöittävän voiman edessä kuolema katoaa, synti haihtuu, intohimot katoavat, epäpuhtaudet huuhtoutuvat 

pois ja kaikki epätäydellinen täydellistyy. 

33 Tulin maailmaan toisella aikakaudella todistamaan rakkauden voiman opetuksellani ja 

esimerkeilläni, jotka jäivät lähtemättömästi mieleenne. Minä, joka voitin maailman tuskan ja kuoleman 

rakkauden avulla, pyydän kuitenkin teiltä ihmisiltä, jotka olette vielä kehittymässä: Oletko jo oppinut 

voittamaan maailman ja kuoleman tuskan? 

34 Olen nähnyt, että vietätte edelleen kuolleiden päivää. Mutta miksi? Onko se teidän tapanne juhlia 

kuoleman voittoa? Ei, ihmiskunta, älkää erehtykö, ymmärtäkää, että juhlitte ruumiillisen aineen palvontaa 

ja maailman rakkautta. Palvoessanne niitä, jotka on laskettu maan uumeniin, etäännytte ja unohdatte sielut, 

jotka edustavat todellista ja ikuista elämää. Kun näen teidän kastelevan hautaa kyynelillä tai peittävän sen 

kukilla, en voi olla soveltamatta teihin niitä sanojani, jotka sanovat teille: "Olette kuolleita miehiä, jotka 

valvovat kuolleitanne." 

35 Niitä, jotka ovat ymmärtäneet sanani ja soveltavat sitä elämäänsä, kehotan rukoilemaan kaikkien 

niiden puolesta, jotka materialismissaan vääristelevät totuuden merkitystä ja jotka tieteessään ylimielisinä 

ja turhamaisina pitävät itseään viisaina, luovina ja vahvoina ja pilkkaavat niitä, jotka lähestyvät Jumalaa ja 

esittävät Hänelle vetoomuksensa. He luulevat pitävänsä ihmiskunnan kohtaloa käsissään tietämättä, että 

hekin ovat jumalallisen oikeuteni alaisia. He tarvitsevat rukouksianne ja hengellistä apuanne enemmän 

kuin kukaan muu. 

36 Nämä ihmiset ovat eksyneet epäjumalanpalveluksellisessa ruumiinpalvonnassaan, jota harjoitetaan 

tieteen keinoin. Mutta hekin heräävät heille määrätyissä suurissa koettelemuksissa, ja niiden kautta he 

lopulta ymmärtävät, että ihmisessä on jotakin älykkyyden yläpuolella olevaa, joka on henkisielu, ja että on 

vielä jotakin maallista tiedettä korkeampaa, joka on Henkisen Elämän tuntemus. 

37 Vasta kun äly ei enää yllytä henkeä havainnoimaan ja syventymään tieteeseen, vaan henki kohottaa 

ja ohjaa älyä, ihminen havaitsee sen, mikä tällä hetkellä vaikuttaa hänelle käsittämättömältä ja mikä 

kuitenkin on määrä paljastaa hänelle heti, kun hän on henkistänyt älykkyytensä. 

38 Jos kuuntelette opetuksiani, voitte luultavasti ymmärtää ja jopa aistia maailmankatsomusten 

kaaoksen, joka on tulossa tiellenne. 

39 Epäjumalanpalveluksen aika on nyt päättymässä, ja hengellisyyden aika tulee pian ihmisen 

sydämeen. Kaikki epäjumalat kaatuvat maahan ja tekevät tilaa totuudelle, ja sinne pystytetään todellinen 

Jumalan alttari. 

40 Minä olen valo, totuus ja elämä. Olen avoin kirja. 

41 Ihmiskunnan alusta lähtien ihmiset ovat etsineet elämän alkuperää ja syytä kaikkeen heitä 

ympäröivään. Tätä varten he ovat käyttäneet älynsä voimaa, älykkyyden valoa. Siitä ovat saaneet alkunsa 

heidän tieteensä ja filosofiansa. Mutta koska ihmismieli on liian rajallinen käsittämään totuutta, jonka vain 

henki voi ymmärtää ja läpäistä, hänen tieteensä on pystynyt löytämään tästä totuudesta vain vähän. 
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42 Ihmiset eivät ole etsineet tätä valoa hengellisestä - mutta minä olen henki. Sen, joka siis haluaa 

löytää elämän lähteen, totuuden valon ja kaiken luodun alkuperän, on ensin etsittävä Minua - etsittävä 

Minua rukouksen kautta, sielun tiedonhalun kautta, jotta voisi rakastaa lähimmäisiään ja palvella heitä 

paremmin, jotta voisi nousta ihmiselämän vaikeuksien yläpuolelle. Hänelle paljastetaan opetukset, jotka 

muut, älyllään kamppailevat, ovat löytäneet vasta vuosisatojen kuluttua. 

43 Minä olen rakkaus, ja jokaisen, joka etsii Minua, on tehtävä se rakkauden innoittamana. 

44 Ihminen on Luojan heijastus, Jumalan kuva. Lapsista on välttämättä tultava samanlaisia kuin Isä, 

josta he ovat tulleet. Tämä samankaltaisuus perustuu henkisieluun, sillä se on varustettu Jumalan 

ominaisuuksilla ja sillä on lisäksi ikuinen elämä. Aine, toisin sanoen: ihmisruumis on vain sielun 

väliaikainen vaate. 

45 Isä lähetti sielut asumaan tälle maapallolle, jotta ne löytäisivät täällä keinoja kehittyä, 

koettelemuksia tullakseen vahvoiksi, oppitunteja täyttyäkseen valolla, loputtomia tilaisuuksia hankkia 

ansioita, jotka nostaisivat heidät tämän elämän yläpuolelle, vapauttaisivat heidät aineesta ja johdattaisivat 

heidät Hengelliseen valtakuntaan. 

Mutta ihminen ei ole vielä voittanut taistelua, hän ei ole vielä hallinnut materiaa, hän ei ole tehnyt 

maailmasta palvelijaansa. Päinvastoin - hän on antanut alempana olevien voimien ja elementtien hallita 

itseään. Ihminen uskoo olevansa maailman herra, vaikka todellisuudessa hän on vain aineen orja. 

46 Ennen kuin hän voittaa tämän taistelun, hän ei ole voittanut hengellistä elämää itselleen. 

47 Älkää kuitenkaan luulko, että haluan ihmisten luopuvan maallisista laeista omistautuakseen 

yksinomaan hengellisille asioille. Ei, ihmiset, haluan teidän käyttävän sitä, mitä Isä on luonut ja tarjonnut 

ihmiskunnalle hyväksenne, kehittymisenne ja ylösnousemuksenne vuoksi - että opitte hallitsemaan 

aineellista elämää ja sen luonnonvaltakuntia, voimia ja olentoja. Mutta tämän saavuttamiseksi on 

välttämätöntä ylittää se, mitä älykkyytesi saa aikaan, eli työskennellä henkisielun avulla, jotta Isä, kun hän 

näkee jalot tavoitteesi - rakkauden, jonka laitat töihisi, ja sen paikan, jonka olet osannut antaa 

henkisielullesi - voi vetää verhon pois salaisesta aarrekammiostaan ja antaa sinulle kipinän viisaudestaan 

sielusi valaisemiseksi. 

48 Oikea asia on, että henki paljastaa viisauden ihmismielelle, ei se, että mieli antaa "valoa" hengelle. 

Monet eivät ymmärrä, mitä kerron teille tässä, ja se johtuu siitä, että olette jo kauan sitten vääristäneet 

elämänne järjestyksen. 

49 Huomatkaa, miten ihminen seisoo kaiken ympäröivän edessä ja yläpuolella; että hän on ainoa 

olento, jolla on tahdon- ja omantunnonvapaus. Tästä tahdonvapaudesta ovat saaneet alkunsa kaikki 

ihmisen harhautumiset, lankeemukset ja synnit. Mutta ne ovat ohimeneviä rikkomuksia Luojan 

oikeudenmukaisuuden ja ikuisuuden edessä. Sillä sen jälkeen omatunto voittaa ruumiin heikkoudet ja 

sielun viettelykset. Näin valo, joka on tietoa, voittaa pimeyden, joka on tietämättömyyttä. Se on hyvän, 

joka on rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja harmoniaa, voitto pahasta, joka on itsekkyyttä, irstautta ja 

epäoikeudenmukaisuutta. 

50 Jos tarkastelet elämääsi ja ihmiskunnan historiaa, huomaat, että tämä kamppailu on aina ollut 

olemassa luomakunnan alusta tähän hetkeen asti - kamppailu, joka on välttämätön sielusi 

täydellistymiselle, yhtä välttämätön kuin tuli puhdistaa kultaa. 

51 Kuka voi tämän opetuksen kuultuaan ajatella, että yksi ainoa ihmiselämä voi riittää sielun 

täydelliseen kehitykseen ja täydellisyyteen? 

52 Ah, te ihmiset, jotka olette liian huolissanne ihmiselämästä ja uskottelette itsellenne, että olette 

ikuisesti maan päällä, ettekä tiedä, että materialisoitumisenne vuoksi teidän on tultava maailmaan uusissa 

kehoissa ottaaksenne askeleen, jota ette pystyneet ottamaan edellisellä kerralla! 

53 Mutta monet jälleensyntymiset eivät anna sielulle absoluuttista täydellisyyttä. Olipa se kuinka 

korkeassa asemassa tahansa viimeisen maanpäällisen olemassaolonsa jälkeen - "henkinen laakso" odottaa 

sitä edelleen lukemattomine elämän maailmoineen, uusine opetuksineen, ilmestyksineen ja ihmeineen. 

54 Kun olette kulkeneet polkua ja saavuttaneet puhtaan ja täydellisen kynnyksen, ymmärrätte 

olemassaolonne syyn, asutte todella valossa. 

55 Täällä maan päällä olen jakanut ihmiskunnan hengellisen elämän kolmeen vaiheeseen, aikakauteen 

tai aikakauteen, joiden aikana olen paljastanut teille vähitellen, oppitunti oppitunnilta, viisauden, joka 

teidän kaikkien on saatava. 
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56 Ensimmäinen aika on ikään kuin ihmisen hengellinen lapsuus, jolloin hän avaa silmänsä ja näkee 

Isänsä kasvot, kuulee Hänet, mutta on vielä kaukana Hänen ymmärtämisestään. Todiste tästä on se, että 

hän yritti totella Häntä takertumalla tekstien kirjaimeen ilman, että hän tunkeutui sielullaan niiden 

merkitykseen. 

57 Toisella kerralla minä, "Sana", tulin asumaan luoksenne Jeesuksessa ja näyttämään teille sielun 

tietä elämäni avulla. Tämä toinen aika on nuoruus tai ensimmäinen hengellinen nuoruus. Se on se aika, 

jolloin Kristus opetti ihmisille rakkautta herättääkseen heidän uinuvat sydämensä jänteet, jotta heidän 

sydämensä värähtelisi uudesta tunteesta, Isän ja lähimmäisenrakkauden voimakkaasta impulssista. 

58 Näihin kahteen rakkauden lajiin kiteytin koko lain, koko opetukseni: rakkaus Jumalaan, elämän 

Luojaan, Isään, Luojaan, ja rakkaus toisiamme kohtaan. 

59 Laki on aina ollut läsnä omassatunnossa. Sukupolvet menevät ja sukupolvet tulevat, sielut siirtyvät 

ja sielut tulevat, mutta minun Sanani pysyy lujana ja muuttumattomana. Kuitenkin ihminen on ollut 

hidasälyinen ja kovasydäminen, ja vain harvat ovat ymmärtäneet oppini rakkauden hengen. 

60 Ihmiset lisääntyvät ja kasvavat. Mutta heti kun heidän älykkyytensä herää, he kääntyvät pois 

hengellisestä maailmankunnian, rikkauden tai tieteen perässä. Tämän seurauksena niiden hedelmät eivät 

ole aivan niin makeita kuin sydämesi toivoo. Sinulle on aina jäänyt katkera maku suuhun. 

61 Älkää kuitenkaan ajatelko, että sanani tuomitsee periaatteessa työnne tai sen, mitä tieteenne on 

saavuttanut. Ei, ihmiset, en minä ole se, joka sanoin teille, että olette vain askeleen päässä kuilusta - vaan 

tosiasiat, hengellisyyden puutteenne tulokset. 

62 Mutta juuri niillä hetkillä, kun olette lähestymässä kuilua, ikuisuuden kellossa soi kovaääninen 

kello, joka ilmoittaa uuden ajan alkamisesta: kolmannen aikakauden - ajan, jolloin Pyhä Henki loistaa 

omantunnoissa ja vuodattaa esiin viisautena, valona, joka avaa salaisuuksia - voimana, joka kohottaa, 

herättää uuteen elämään, lohduttaa ja pelastaa. 

63 Se on hienovaraisin ja korkein muoto, jota Isä on käyttänyt puhuakseen ihmisille. Ihmisillä on jo 

kulunut kaksi aikakautta, ja he ovat saavuttaneet sielullisen kypsyyden. He pystyvät nyt ymmärtämään ja 

ymmärtämään syvällisempiä oppitunteja. 

64 Tämä on "Kolmas aika", jolloin ihmisen sielun on vapautettava itsensä materialismin kahleista. 

Tähän liittyy maailmankatsomusten välinen taistelu, joka tulee olemaan kiivaampi kuin mitä ihmiskunnan 

historia on tuntenut. 

65 Turmelus, itsekkyys, ylpeys, pahe, valheet ja kaikki, mikä on varjostanut elämäänne, kaatuu kuin 

murskatut epäjumalat niiden jalkojen juureen, jotka niitä palvoivat, ja tekee tilaa nöyryydelle. 

66 Miten voit auttaa tässä taistelussa? Rukouksen voimakkaalla aseella - ei sanarukouksilla, vaan 

ajatusten kohottamisen kautta. 

67 Henkeni - joka on äärettömän paljon hienovaraisempi kuin ilma, joka ympäröi teitä - on läsnä, 

ottaa vastaan rukouksenne ja muuttaa sen samalla rauhaksi ja balsamiksi kanssaihmisillenne. 

68 Ajatuksistasi tulee valon kipinöitä avaruudessa, ja ne saavuttavat viestinä sen mielen, joka tarvitsee 

selkeyttä ajatteluunsa. 

69 Teidän esirukouksenne toteutuu, sillä valtakuntani rauha on tulossa maan päälle, ja teoistanne tulee 

ikään kuin ensimmäisiä henkistymisen siemeniä, jotka putoavat maan kohtuun kolmannella aikakaudella. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 296 
1 Minä olen valo, joka valaisee polkusi - viisaus, joka saavuttaa ymmärryksesi - balsami, joka 

lievittää kärsimystäsi. 

2 Minä olen Mestari, ja tulen luoksenne aikomuksenani muuttaa teidät opetuslapsikseni. Sillä jos te 

olette minun opetuslapsiani, teistä tulee vanhurskaita ihmisiä maan päällä. 

3 Jos todella haluatte murtautua tietämättömyytenne pimeyden läpi, kääntykää puoleeni, ja annan 

teille tarvittavan valon, jotta ette kompastuisi. Jos haluatte uskostanne suuren, tulkaa, kuulkaa Minua ja 

seuratkaa Minua väsymättä. 

4 Aikojen alussa maailmasta puuttui rakkaus. Ensimmäiset ihmiset olivat kaukana siitä, että he 

olisivat tunteneet ja ymmärtäneet tuota jumalallista voimaa - hengen olemusta, kaiken luodun alkuperää. 

He uskoivat Jumalaan, mutta he uskoivat hänelle vain voimaa ja oikeudenmukaisuutta. Ihmiset luulivat 

ymmärtävänsä jumalallista kieltä luonnon elementtien kautta; siksi kun he näkivät ne lempeinä ja 

rauhallisina, he luulivat Herran olevan tyytyväinen ihmisten tekoihin; mutta kun luonnonvoimat päästettiin 

valloilleen, he luulivat näkevänsä niissä Jumalan vihan ilmenevän tässä muodossa. 

5 Ihmisten sydämiin oli muodostunut ajatus kauheasta Jumalasta, joka kantoi vihaa ja kostonhalua. 

Kun he siis ajattelivat loukanneensa Jumalaa, he tarjosivat hänelle polttouhrit ja uhrit siinä toivossa, että 

he voisivat sovittaa häntä. Kerron teille, että nuo uhrilahjat eivät saaneet alkunsa rakkaudesta Jumalaan: se 

oli jumalallisen oikeudenmukaisuuden pelko, rangaistuksen pelko, joka ajoi ensimmäiset kansat 

maksamaan Herralleen veroa. 

6 He kutsuivat Jumalallista Henkeä yksinkertaisesti Jumalaksi, mutta eivät koskaan Isäksi tai 

Mestariksi. 

7 Patriarkat ja ensimmäiset profeetat alkoivat saada ihmiset ymmärtämään, että Jumala oli 

oikeudenmukainen - kyllä, mutta täydellinen oikeudenmukaisuus; että hän oli ennen kaikkea Isä ja että 

Isänä hän rakasti kaikkia luotujaan. 

8 Ihmiskunta vaelsi askel askeleelta hitaasti hengellisen kehityksensä tiellä ja jatkoi 

pyhiinvaellustaan siirtyen aikakaudesta toiseen ja oppien hieman enemmän jumalallisesta salaisuudesta 

niiden ilmoitusten kautta, joita Jumala antoi lapsilleen kaikkina aikoina. 

9 Ihminen ei kuitenkaan saavuttanut täydellistä tietoa jumalallisesta rakkaudesta, sillä hän ei todella 

rakastanut Jumalaa kuin Isää eikä pystynyt tuntemaan sydämessään sitä rakkautta, jota hänen Herransa 

aina osoitti hänelle. 

10 Täydellisen rakkauden oli välttämätöntä tulla ihmiseksi, että "Sana" ruumiillistuisi ja ottaisi 

ruumiin, joka olisi ihmisten kosketeltavissa ja nähtävissä, jotta he voisivat vihdoin kokea, kuinka paljon ja 

millä tavalla Jumala rakasti heitä. 

11 Kaikki eivät tunnistaneet Isän läsnäoloa Jeesuksessa. Miten he voisivat tunnistaa hänet, koska 

Jeesus oli nöyrä, myötätuntoinen ja rakastava jopa niitä kohtaan, jotka loukkasivat häntä? He luulivat, että 

Jumala oli vahva ja ylpeä vihollisiaan kohtaan, tuomitseva ja kauhea niitä kohtaan, jotka loukkasivat 

häntä. 

12 Mutta aivan kuten monet hylkäsivät tuon sanan, monet myös uskoivat sen - tuon sanan, joka 

tunkeutui sydämen ytimeen. Sitä tapaa, jolla kärsimystä ja parantumattomia sairauksia parannettiin vain 

hellyydellä, äärettömän myötätunnon katseella, toivon sanalla, sitä opetusta, joka oli lupaus uudesta 

maailmasta, elämästä täynnä valoa ja oikeudenmukaisuutta, ei voitu enää pyyhkiä pois monista sydämistä, 

jotka ymmärsivät, että tuo Jumalallinen Ihminen oli Isän totuus, Hänen Jumalallinen Rakkautensa, jota 

ihmiset eivät tunteneet eivätkä siksi voineet rakastaa. 

13 Tämän korkeimman totuuden siemen kylvettiin ikuisesti ihmiskunnan sydämeen. Kristus oli 

kylväjä, ja hän hoitaa yhä siementään. Sen jälkeen hän tuo hedelmänsä ja nauttii siitä ikuisesti. Silloin hän 

ei enää sano sanoissaan: "Minulla on nälkä" tai "Minua janottaa", sillä vihdoin hänen lapsensa rakastavat 

häntä niin kuin hän on rakastanut heitä alusta alkaen. 

14 Kuka puhuu teille Kristuksesta, opetuslapset? Hän itse. 

15 Minä, Sana, puhun teille uudestaan, ihmiskunta. Tunnistakaa Minut, älkää epäilkö Läsnäoloani sen 

huomaamattomuuden vuoksi, jolla näytän itseni. Minun kanssani ei voi olla ylimielisyyttä. 
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16 Tunnistakaa Minut siitä, miten elin maailmassa tuolloin, muistakaa, että kuolin aivan yhtä nöyränä 

kuin olin syntynyt ja elänyt. 

17 Olen läsnä ihmiskunnassa aikana, jolloin uudet löydöt ovat muuttaneet ihmisten elämää, ja annan 

läsnäoloni tuntua keskuudessanne samalla nöyryydellä, jonka kerran tunsitte minussa. 

18 Jumalan "Sana" ei tullut uudestaan ihmiseksi, Kristus ei syntynyt uudestaan tallin kurjuudessa - ei, 

sillä ruumista ei enää tarvita todistamaan Jumalan voimasta. Jos ihmiset luulevat, että tämä ruumis on 

maailmaan tullut Jumala, he ovat väärässä. Jumalan läsnäolo on hengellistä, universaalista ja ääretöntä. 

19 Jos kaikki, mitä ihmiset ovat saavuttaneet tänä aikana, olisi ollut oikeudenmukaisen, sallitun ja 

hyvän rajoissa, Minun ei olisi tarvinnut tulla alas puhumaan teille uudelleen. Mutta kaikki teot, joita tämä 

ihmiskunta Minulle tarjoaa, eivät ole hyviä: on monia rikkomuksia, monia vääryyksiä, monia poikkeamia 

ja pahoja tekoja. Siksi oli välttämätöntä, että huolehtiva rakkauteni herätti ihmisen silloin, kun hän oli 

eniten uppoutunut työhönsä, muistuttaakseen häntä velvollisuuksista, jotka hän oli unohtanut, ja siitä, 

Kenelle hän on velkaa kaiken sen, mitä on, ja kaiken, mitä tulee olemaan. 

20 Tehdäkseni itseni kuultavaksi aineellistuneelle ihmiskunnalle, joka ei pystynyt kuulemaan minua 

hengestä henkeen, Minun oli käytettävä heidän hengellisiä lahjojaan ja kykyjään tehdäkseni itseni 

tunnetuksi ihmisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

21 Selitys sille, miksi "tulen alas" kommunikoimaan kanssanne, on tämä: Koska ette kyenneet 

nousemaan keskustelemaan Herranne kanssa hengestä henkeen, minun oli laskeuduttava yhtä tasoa 

alemmas, toisin sanoen hengellisestä, Jumalallisesta, jonne ette vielä pääse. Silloin Minun täytyi käyttää 

älyelintäsi, jolla on paikkansa ihmisen aivoissa, ja kääntää jumalallinen inspiraationi inhimillisiksi 

sanoiksi ja aineellisiksi ääniksi. 

22 Ihminen tarvitsee laajempaa tietoa, ja Jumala tulee ihmisen luo antaakseen hänelle viisautta. Jos 

valittu keino lyhyeen julistukseeni mielen elimen kautta ei vaikuta näiden suukappaleiden arvoiselta, 

kerron teille totuuden nimissä, että niiden kautta annettu viesti on hyvin suuri. Olisitte mieluummin 

halunneet, että minun ilmestymiseni ihmisille olisi tapahtunut mahtipontisuudella ja seremonioilla, jotka 

olisivat tehneet vaikutuksen, mutta jotka todellisuudessa, hengestä katsottuna, olisivat olleet turhia, koska 

ne eivät sisällä todellista valoa. 

23 Olisin voinut tulla salamoiden ja myrskyjen alla, jotta olisin saanut voimani tuntumaan; mutta 

kuinka helppoa ihmisen olisi silloin ollut tunnustaa, että Herran läsnäolo oli tullut! Mutta ettekö ajattele, 

että pelko olisi silloin palannut sydämeenne ja myös ajatus jostakin käsittämättömästä? Ettekö ajattele, että 

kaikki rakkauden tunteet Isää kohtaan olisivat muuttuneet vain peloksi Hänen oikeudenmukaisuuttaan 

kohtaan? Mutta tietäkää, että vaikka Jumala on kaikkivaltias voima, hän ei valloita teitä tuolla voimalla, ei 

voita sillä, vaan toisella voimalla, ja se on rakkauden voima. 

24 Jumalallinen Henki puhuu nykyään maailmankaikkeudelle. Hän on se, joka tuo valon kaikkeen 

siihen, mitä ette ole nähneet selvästi muina aikoina. Hän on uuden päivän aamunkoitto kaikille. 

Ihmiset, sillä Hän vapauttaa teidät vääristä peloista, poistaa epäilyksenne ja tekee sielustanne ja 

mielestänne vapaita. 

25 Minä sanon teille: Kun olette oppineet tuntemaan opetusteni ytimen ja lakieni oikeamielisyyden, 

tunnistatte myös ne rajat, jotka mielikuvituksenne ovat asettaneet teille ja estäneet teitä pääsemästä 

totuuden vähäistä tuntemusta pidemmälle. 

26 Pelko tai rangaistuksen pelko ei enää estä sinua tutkimasta ja löytämästä. Vain jos todella haluatte 

tutustua siihen, mikä on teille käsittämätöntä, omatuntonne kieltää teiltä tämän tien; sillä teidän pitäisi 

tietää, että ihmisellä ei ole oikeutta koko totuuteen ja että hänen pitäisi käsittää siitä vain se osa, joka 

vastaa häntä itseään. 

27 Ihmiset: Kun minun tulemiseni ilmoitettiin tapahtuvan sotien, valloilleen päästettyjen 

luonnonvoimien, kulkutautien ja kaaoksen keskellä, se ei johtunut siitä, että olisin tuonut kaiken tämän 

teille; se johtui siitä, että läsnäoloni olisi hyödyksi ihmiskunnalle juuri tuona kriisiaikana. Nyt kaikki se, 

mitä paluustani sanottiin, toteutuu. Tulen ihmiskunnan luo, kun maailma painii kuoleman kanssa ja maa 

järisee ja tärisee kuoleman rytinässä tasoittaakseni tietä uudelle ihmiskunnalle. Siksi Jumalan kutsu 

"kolmannella aikakaudella" on rakkauden kutsu - rakkauden, joka kantaa ja innoittaa 

oikeudenmukaisuuteen, veljeyteen ja rauhaan. 
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28 Teille, joilla on ollut armo kuulla Minua tänä aikana, minun on sanottava, että ollaksenne todella 

spiritualistinen oppilas teidän on sovellettava opetustani elämäänne, että tiettyjen käskyjen noudattaminen 

ei muuta teitä spiritualisteiksi, eivätkä tietyt riitit ja ilmentymät tuo teille maanpäällisen tehtävänne 

täyttymistä. 

29 Puhumalla sinulle niin kuin vain minä voin tehdä, paljastan sinulle parhaan tavan miellyttää 

Jumalaa ja poistan sydämestäsi Isääsi kohdistuvat pelot. 

30 Mutta en ainoastaan vapauta teitä virheistä ja ennakkoluuloista, jotka koskevat elämäänne 

maailmassa, vaan kerron teille myös, että ikuista kadotusta, sellaisena kuin se on teille kuvattu, ei ole 

olemassa, koska sielu ei voi kärsiä fyysistä kärsimystä, jota kipu tuottaa ruumiissa. Sielun tuska johtuu 

siitä, että se näkee tekonsa omantunnon valossa, joka saa sen tunnistamaan ja ymmärtämään täydellä 

selvyydellä kaikki tekemänsä virheet ja puutteellisuudet. 

31 Tulkaa luokseni täysin vakuuttuneina siitä, että kuljette totuuden tiellä, eikä tietämättömyydestä 

johtuva pelko pakota teitä pysymään tällä tiellä. 

32 Jos tutkitte tämän ja menneiden aikojen ilmoituksiani ja ilmestyksiäni, tulette lopulta 

ymmärtämään, että olen aina tullut nöyryyteen verhoutuneena. Älkää siis antako ulkoisen loiston hämätä 

itseänne, ja kun muita polkuja kulkevat kanssakulkijanne tulevat ja sanovat teille, ettei Herra voi olla 

keskellä tätä köyhyyttä, tätä nöyryyttä, jota näytätte, muistuttakaa heitä siitä, että "Sanassa" ilmenevä 

Jumala tuli maailmaan nöyrästi Jeesuksessa, ja että ihmiset kuitenkin uskoivat Häneen, ja että huolimatta 

vuosisadoista, jotka ovat kuluneet Hänen syntymisestään, ei ole voitu pyyhkiä ihmisten sydämistä pois sitä 

nöyryyttä, jolla Vapahtaja ilmoitti itsensä maailmalle. 

33 Teidän keskuudessanne on kokoontumispaikkoja, joiden seurakuntalaiset rakastavat ja etsivät 

ulkoista, loistavaa ja silminnähtävää tehdäkseen vaikutuksen aisteihinsa tajuamatta, että ulkoista 

halutessaan he unohtavat ne ihmeet, joita Hengen oppi sisältää. 

34 Opastaminen, korjaaminen, paljastaminen - tämä on minun työni keskuudessanne, jotta voisin 

tuoda teidät valon kotiin. Mutta ennen kuin pääsette Luvatun maan kynnykselle, teidän on tehtävä uskon ja 

rakkauden ansioita. 

35 Kristuksen sana iti kerran hänen opetuslapsissaan, ja heitä seuranneissa ihmisissä hänen 

siemenensä kasvoi. Hänen opetuksensa levisi ja sen merkitys levisi koko maailmaan. Niin myös tämä 

nykyinen opetus leviää, ja kaikki ne, jotka kykenevät aistimaan ja ymmärtämään sen, hyväksyvät sen. 

36 Vastaanottakaa, rakkaat opetuslapset, minun balsamini - vastaanottakaa, te kuulijoiden joukot, 

minun isällinen hyväilyni ja minun viestini Mestarina - teille ja rakkaillenne. 

37 Läsnäoloni näyttäytyy sinulle kuin lempeä tuulahdus, joka hyväilee. Näin tulen sydämeesi 

antamaan sille elämän. 

38 Jotkut aistivat tuloni läheisyyden, toiset näkevät minut hengellisellä katseellaan, ja toiset taas 

tietävät herkkyytensä kautta hetken, jolloin lähestyn. Kaikki sanovat sydämissään tällä siunatulla hetkellä: 

"Mestari on täällä", koska he ovat tunteneet, että rauhani ympäröi heitä. 

39 Sielulle, joka on vaeltanut läpi elämän äärettömän autiomaan, ei ole kallisarvoisempaa aarretta eikä 

kaipaavampaa keidasta kuin rauha. Tämä on aarre, jonka tarjoan teille ja joka teidän on myöhemmin 

jaettava lähimmäistenne kanssa. 

40 Näytän teille myös keinot, joilla voitte levittää rauhan siunatun vaipan ihmisten ylle, ja nämä 

keinot ovat ajatus, rukous, sana ja teot. 

41 Kuten näen teidät tällä hetkellä, yhdistettynä rauhaan, jonka Sanani antaa teille, niin haluan nähdä 

teidät lähtöni jälkeen, taistelun päivinä, jotka tulevat päällenne, jolloin saan teidät tuntemaan Läsnäoloni 

hienovaraisella tavalla, jolloin kuulette minut sydämessänne. Lupaan teille, että teiltä ei tule puuttumaan 

hellyyttäni, olemustani, balsamia. 

42 Menkää vakaasti ja ymmärtäväisesti oppitunnilta toiselle, jaksolta toiselle, eikä sopusointunne 

Työni kanssa rikkoudu. Kuuliaisuutenne ja halukkuutenne lakejani ja käskyjäni kohtaan antaa teille 

sanoinkuvaamattoman rauhan, eikä teillä ole koskaan valituksia eikä piikkejä, jotka saisivat teidät 

itkemään. 

43 Jos haluatte olla opetuslapsiani, ymmärtäkää, että teidän on oltava rauhan ja kaikkien niiden 

hyveiden tuojia, joita olen opettanut teitä harjoittamaan. 
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44 En ole päästänyt teitä maakuntiin ennen kuin nyt, koska näen, että olette hedelmiä, jotka eivät ole 

vielä kypsiä. Minun on edelleen lähetettävä teille rakkauden sadetta, viisauteni valoa ja jumalallisen 

auringon säteitä antaakseni teille elämää ja rohkeutta. Mutta kun olet kypsynyt kuin hedelmä opetukseni 

puusta, putoat tuulen mukana, joka liikuttaa oksia, jotka kantoivat sinua. 

45 Mitä enemmän lähestyy päivä, jolloin en enää puhu teille tässä muodossa, sitä enemmän löydätte 

Henkisessä opetuksessani suuruutta, ja huomaamatta siirrytte pois kaikesta siitä, millä olette rajoittaneet 

sitä menneinä aikoina - kyllä, sillä olette rajoittaneet tämän Jumalallisen Työn henkilöihin, paikkoihin ja 

esineisiin, kun taas universaalina ja rajattomana se on aineellisen ja inhimillisen ulkopuolella. 

46 Nyt ette enää näe työni rajoittuvan henkilöihin, paikkoihin tai esineisiin, vaan nyt näette kaiken 

jumalallisessa, äärettömän korkeassa, ja löydätte sen myös olemuksenne korkeudesta. 

47 Kuinka teokseni loistaa teille, kun sielunne on löytänyt tiensä takaisin Jumalan luo, ja sieltä käsin 

olette haltioituneet sen tarkasteluun ja iloitsette ymmärryksenne valosta ja ymmärryksestä? 

48. Teillä on aavistus tuosta suuresta totuudesta ja autuudesta, joka odottaa teitä, mutta aavistuksenne 

ja mielikuvituksenne ovat liian pieniä todellisuuden havaitsemiseen. 

49 Jokainen tikaporras, jokainen askel, jokainen koti tarjoaa sielulle enemmän valoa ja täydellisempää 

autuutta. Mutta korkein rauha, sielun täydellisin autuus on kaikkien sielujen ohimenevien elämien tuolla 

puolen. 

50 Kuinka usein luuletkaan odottavasi täydellistä onnea Jumalan helmassa tajuamatta, että tämä 

onnen tunne on tuskin esimakua siitä seuraavasta maailmasta, johon siirryt tämän elämän jälkeen. 

51 Minun siemeneni syntyi tänä aikana nopeimmin niissä, jotka tulivat tänne teorioista ja tulkinnoista 

vapaan mielen ja sydämen kanssa. He olivat kuin neitseellistä maata Sanani suhteen, ja käytin heitä 

viestini välittämiseen maailmalle. 

52 Toiset toivat mukanaan valheeseen sekoittunutta totuutta, ja minun valoni vapautti heidät 

vähitellen erehdyksestä ja vahvisti samalla sitä hyvää, mitä he kantoivat sisällään. Kaikki ei ole 

myrkyllinen kasvi tai rikkaruoho ihmissydämessä - joskus siellä kasvaa vehnänkasvi, ja minä vaalin sitä, 

jotta se kypsyy ja sen jyvät lisääntyvät myöhemmin. 

53 Olen muuttanut heidät kaikki opetuslapsikseni, yhdistäen heidät yhdeksi kansaksi, joka saa 

ihmisten sydämet sykkimään nopeammin, kun he havaitsevat tämän opetuksen voiman, kun he todistavat 

opetukseni tekojensa kautta. Se nousee minun nimessäni epäuskoisia, vainoajia vastaan, taistelu on suuri, 

ja nimesi on usein niiden huulilla, jotka tuomitsevat sinut kirjoituksissa skandaalin ja panettelun 

aiheuttajana. 

54 Ilmoitan nämä koettelemukset teille, jotta ette yllättyisi, kun ne tapahtuvat. Mutta kerron teille 

myös, että juuri silloin paljastan voimani, armoni ja oikeuteni tämän kansan keskuudessa. 

55 Kaikki sotajoukkoni valmistautuvat taisteluun, kaikki palvelijani tottelevat ääntäni ja todistavat 

minusta. 

56 Paitsi että ihmiset täällä todistavat ratkaisevaa hetkeä: Luonnonvoimat tulevat, kuten aina 

"puhumaan" ja edustamaan jumalallista vanhurskautta, olemaan läsnä Henkimaailmalle ja repimään 

tietämättömyyden silmälapun tältä materialistiselta ihmiskunnalta - niiltä ihmisiltä, jotka väittävät 

kulkevansa Kristuksen tietä iankaikkisuuden kaipuussa ja kuitenkin pitävät silmänsä, korvansa ja mielensä 

suljettuina jokaiselta Henkisen Elämän kutsulta ja ilmentymältä. 

57 Juuri se Kristus, jota he uskovat seuraavansa ja ymmärtävänsä, avasi oven, joka antaa pääsyn 

muihin maailmoihin ja elämän tasoille - Hän poisti sielujen hämmennyksen, jotka yrittävät elää ottamalla 

haltuunsa vieraita ruumiita - samoin kuin Hän, joka Jeesuksen kautta tehtävänsä viimeisellä tunnilla teki 

itsensä tuntuvaksi niille sieluille, jotka nukkuivat kuoleman unta haudoissa, sallimalla heidän nousta 

elämän valoon. Mutta jotta ihmiset uskoisivat nämä ilmentymät, annoin näiden olentojen näyttäytyä 

sukulaisilleen. 

58 Minä avasin tuon oven, minä yksin pystyin siihen, koska Kristus rakkaudellaan on side, joka 

yhdistää kaikki maailmat. 

59 Te tulette kuulumaan valon legiooniini, rauhan sotajoukkoihini, niihin, jotka rukoilevat maailman 

puolesta, ja totisesti sanon teille, että silmienne kyyneleet, jotka vuodatatte toisten tuskan vuoksi, 

yhdistyvät Isänne balsamiin ja laskeutuvat kastepisaroina kärsivien sydämille. 

60 Ihmiset, todellinen parantava balsami - joka parantaa kaikki sairaudet - kumpuaa rakkaudesta. 
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61 Rakastakaa hengellä, rakastakaa sydämellä ja mielellä, silloin teillä on riittävästi voimaa paitsi 

parantaa ruumiin sairauksia tai lohduttaa pienissä inhimillisissä tarpeissa, myös selvittää hengellisiä 

salaisuuksia, sielun suuria pelkoja, sen häiriöitä ja katumusta. 

62 Tuo balsami irrottaa suuret koettelemukset, sytyttää valon, lievittää tuskan, sulattaa ahtaat kahleet. 

63 Tieteen hylkäämä ihminen palaa terveeksi ja eläväksi, kun hän on kosketuksissa tämän balsamin 

kanssa; irtautunut sielu palaa takaisin, kun sitä kutsuva Veli antaa sille rakkauden sanan. 

64. Kun tämä aika saavuttaa huippunsa, ihmisiä ympäröivät kaikkialla hengelliset voimat, ja silloin 

tapahtuu ennennäkemättömiä ilmiöitä, tapahtumia ja merkkejä. Ylpeät tiedemiehet jäävät sanattomiksi, ja 

on tilanteita, joissa he köyhyydestään vakuuttuneina itkevät kyvyttömyydestään. 

65 Ihmiset kääntävät katseensa Kristukseen, ja kun he sitten pohtivat tekojaan, he lopulta ymmärtävät, 

että Hän, joka teki niin monia ja niin ihmeellisiä tekoja toisella aikakaudella, on sama kuin Hän, joka on 

nyt palannut ja on läsnä todistaen voimastaan. 

66 Haluan, että aloitatte hengellisen elämän, että teillä on itsekuria ja säästäväisyyttä, että teillä on 

rukousta ja rakkauden toimintaa. Tällä tavoin teistä tulee herkkiä jokaiselle hengelliselle tapahtumalle. 

Silloin se, mikä on monille näkymätöntä, voi tulla teille näkyväksi. Vain silloin voitte selittää syyn 

kaikkeen siihen, mitä tapahtuu ja mihin ihmiset eivät löydä ratkaisua. 

67 Haluan, että oppilaideni valmistautuminen ja heidän tietämyksensä heille uskotusta tehtävästä on 

niin suurta, että he vapauttavat yksin omalla tavallaan ja vaikutuksellaan olentoja, jotka ovat 

näkymättömiä, piilossa ja tuntemattomia ihmisten keskuudessa ja jotka elävät ihmiskunnalle 

tuntemattomassa hämmennyksessä ja tuskassa. 

68 Pyrkikää liittoonne, ihmiset. Jos ette saavuta tätä - miten tuon korkeamman maailman valo-olennot 

voisivat heijastua kauttanne, jos tämä on välttämätöntä ihmiskunnan viestin antamiseksi? 

69 Olen opettanut teitä rukoilemaan ja pyytämään toisten puolesta, mutta kuulen teitä myös, kun 

pyydätte omianne, ja hyväksyn tuon rukouksen. Mutta sanon teille, että se aika, jolloin annoin teille - 

koska olitte vielä epäkypsiä - pyyntöjenne mukaisesti, on ohi. Nyt haluan teidän toimivan opetuslapsina, 

tarjoavan Minulle henkisen sielunne ja sydämenne rukoillessanne, mutta antavan Minun lukea niissä ja 

toteuttaa tahtoni. 

70 Viisas Sanani, joka on kietoutunut kärsivällisimmän Mestarin rakkauteen, on askel askeleelta 

johdattanut teidät ymmärtämään sen suuruuden, jota spiritualismi sisältää, ja saanut teidät näkemään sen 

laajan hengellisen horisontin, joka alkaa ihmisestä ja sulautuu taivaalliseen. 

Rauhani on kanssanne! 
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Ohje 297 
1 Ihmiset: Halusi korjata kylvösi hedelmiä on jalo. Mutta minä käsken teitä olemaan kärsivällisiä, 

älkää halutko saada heti tietää tekojenne tulosta, sillä se merkitsisi sadonkorjuuseen kuluvan ajan 

lyhentämistä ja tyytymistä siihen, että leikkaatte pois kypsymättömän hedelmän. 

2 Tämän työn kehittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vie pitkän aikaa. Ymmärtäkää siis jokainen, 

mikä hänen tehtävänsä on tällä hengellisellä pellolla, ja antakaa sitten työnne niiden tehtäväksi, jotka 

tulevat teidän jälkeenne auttamaan teitä jatkamalla aloittamaanne pellon muokkausta. Heidän jälkeensä 

tulevat toiset, ja heidän jälkeensä taas toiset. Näin ollen ette tiedä, kenen on määrä korjata uskon satoa, 

hengellisyyteen kääntymisen satoa. 

3 Ne, jotka kokevat hedelmien kantamisen, tietävät, että se ei ole vain viimeisenä tulleiden ansiota, 

vaan että se oli työ, jossa ensimmäisinä, toiseksi ja kolmanneksi tulleiden ansiot, ponnistelut ja uhraukset 

yhdistyivät, jotta Mestari saattoi voittajaksi hengellisen työn, jonka hän oli antanut kaikille. 

4 Tietäkää, että yksi ainoa sukupolvi ei kykene saattamaan koko työtä päätökseen, ja tietäkää myös, 

että nyt ei ole sadonkorjuun aika. 

5 Kuinka voisitte saada sanani ymmärrettäväksi, jos ette tottele sitä? Jos teiltä on kestänyt niin kauan 

ymmärtää sanani, uskoa siihen ja kouluttaa kapinallinen ruumiinne täyttämään tehtävänne, miten voitte 

vaatia, että maailman muutos tapahtuu välittömästi? 

6 Teidän ei myöskään pidä uskoa, että teette tätä työtä yksin, sillä teillä ei ole vielä tarpeeksi voimaa 

näin suuren hengellisen merkityksen omaavien töiden suorittamiseen. Teidän on tiedettävä, että on 

olemassa olentoja, jotka näyttävät teille polun, jota teidän on seurattava, ja jotka näyttävät teille tien ja 

paikat, joihin teidän on vietävä siemen. 

Nämä polunetsijät ovat veljiänne ja siskojanne muista maailmoista, muista kodeista, joista he valvovat 

askeleitanne ja tekevät teille läpimurtoja. Sillä hekin ovat rauhan, rakkauden ja veljeyden työntekijöitä. He 

ovat sieluja, jotka ovat puhtaampia kuin te, joilla on enemmän tietoa ja kokemusta ja joilta teillä ei ole 

mitään pahaa pelättävää. He ovat niitä, jotka eivät anna teidän pysähtyä - ne, jotka tuovat levottomuutta 

sydämiinne, jos hylkäätte siemenen. 

7 Et ole yksin, etkä jää koskaan yksin. 

8 Luottakaa tähän työhön, katsokaa sen suuruutta. Ymmärtäkää, että se ei ole ihmisälyn teos, että se 

ei ole tämän ihmiskunnan uusi maailmankatsomus, vaan ikuinen valo, joka on aina valaissut ihmissielun 

tietä ja jonka totuudessa jokainen epätäydellisyys, epäpuhtaus ja synti katoaa. 

9 Totuudestani olen luonut rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja viisauden läpäisemän opin, jonka 

kautta osoitan sen voiman teille kääntämällä ja muuttamalla ne, jotka ovat hetkellisesti eksyneet oikealta 

tieltä. 

10 Miksi tuomita ihminen tuhoon tai ikuiseen kidutukseen, kun hänen syntinsä on vain väliaikaista ja 

seurausta hänen tietämättömyydestään? Miksi tuomita olento, joka kantaa omaa jumalallista luontoani? 

11 Jos sillä oli hetken tai pidemmän aikaa taipumus materiaan ja taipumus pahaan, kun on tullut se 

kirkkauden hetki, jolloin annan armoni saavuttaa sen sydämen, se vastaa siihen ja paljastaa siten, että 

Jumala on jokaisessa sielussa. 

12 Tätä olemusta ihmisen on etsittävä itsestään - olemusta, jonka hän on kadottanut ja jota hän on 

usein etsinyt turhaan. Tätä varten olen paljastanut teille kaikki kyvyt, joita teillä on löytää itsenne - opettaa 

teitä löytämään sielunne, todella tuntemaan itsenne pysähtymättä pohtimaan ulkoista, fyysistä muotoa. 

13 Opetelkaa etsimään hengellistä, oppilaat, ja vapautatte itsenne myös ulkoisen palvonnan 

harjoittamisen fanaattisuudesta. 

14 Silloin ymmärrätte, että henkisen työn suuruus ei ole kokoontumishuoneessa, symboleissa eikä 

rituaaleissa, vaan sen ikuisessa merkityksessä ja sen perimmäisessä päämäärässä, joka on täynnä 

oikeudenmukaisuutta. 

15 Älkää yrittäkö rajoittaa tätä Työtä, joka on universaali ja ääretön, älkääkä asettako rajoja 

hengelliselle kehittymiselle, sillä mitä enemmän syvennytte hyvien tekojen ja tutkimusten tielle, sitä 

suurempia ilmestyksiä saatte. Näette jumalallisen työn nousevan mitättömimmästä, näette sen ilmenevän 

kaikessa luodussa, tunnette sen sykkivän olemuksessanne. 
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16 Tällä yksinkertaisuudella opetan spiritualisti-oppilasta, jotta hänkin olisi yksinkertainen kuten 

Mestarinsa. Oppilaan tulisi vakuuttaa ja käännyttää sanojensa totuuden ja tekojensa voiman avulla, 

yrittämättä tehdä vaikutusta keneenkään salaperäisillä voimilla tai poikkeuksellisilla kyvyillä. 

17 Todellinen opetuslapsi tulee olemaan suuri yksinkertaisuutensa kautta. Hän ymmärtää Mestariaan 

ja samalla tekee itsensä ymmärrettäväksi lähimmäisilleen. 

18 Elämä on valtava meri, jossa jokainen purjehtii omalla veneellään. Mutta samalla kun jotkut etsivät 

keinoja ja keinoja ohjata se turvalliseen satamaan, toiset kaatuilevat määränpään tai kokemuksen 

puutteessa. 

19 Olen jälleen kerran tuonut teille opetukseni. Haluan teidän muistavan, että siinä on pelastuksen 

satama. Miksi minun pitäisi tuoda teille epätarkkoja opetuksia, epämääräisiä sanoja tai vain vähän 

syvällisiä ilmestyksiä? Jos näin olisi, altistaisin teidät vaaralle sortua uuteen fanaattisuuteen, kun elätte 

aikana, jolloin omatunto ei jätä teitä rauhaan - varsinkin kun yritätte peittää teeskentelemällä sen 

laupeuden ja rakkauden lain todellisen täyttämisen, jonka olen teille opettanut. 

20 Kuulkaa minua, ihmiset, kuulkaa minua, opetuslapset: annan teille nyt valoa ja vapautan teidät 

kahleista, siteistä ja pimeydestä. Mutta en anna teille lupaa tehdä tästä teoksesta toista uskontoa, enkä sitä, 

että täytätte sen tavalliseen tapaan kuvilla ja riiteillä - ei! Tietäkää tarkalleen, mistä vapaus, jonka tuon 

teille, koostuu, jotta ette korvaa sitä uudella fanaattisuudella. 

21 Ettekö ole vielä tiedostaneet, että mielenne ja sen mukana sielunne on pysähtynyt 

kehittymisessään? Ettekö muista esi-isiltänne perittyjen väärien pelkojen ja ennakkoluulojen tulvaa, josta 

olen vapauttanut teidät, jotta voisitte nähdä totuuden vääristymättömänä ja vastaanottaa valon? 

22 Jos ette valmistaudu, jos jumalattomuus jatkuu teissä, valonne pysyy suljettuna, piilossa 

materialisaationne takana, ja esitätte itsenne kanssaihmistenne edessä tietämättöminä - kuten ne, jotka 

eivät tiedä mitään tästä suuresta ilmoituksesta. 

23 Katsokaa aina ensin sitä "sädettä", joka teillä, opetuslapset, on silmässänne, jotta teillä olisi oikeus 

katsoa sitä "sirpaletta", joka veljellänne on. 

24 Tällä tarkoitan sitä, ettette saa käyttää opetustani tuomitsemaan lähimmäistenne tapoja heidän eri 

uskontokunnissaan. Totisesti sanon teille, että kaikilla noilla poluilla on sydämiä, jotka etsivät Minua jalon 

ja uhrauksia täynnä olevan elämän kautta. Silti opetuslapsi kysyy Minulta yhä uudelleen ja uudelleen, 

miksi sallin maailmankatsomusten moninaisuuden, jotka ovat toisinaan ristiriidassa keskenään, luovat 

eroja ja synnyttävät vihamielisyyttä ihmisten välille. Tähän Mestari sanoo teille: Se on sallittu, koska ei 

ole kahta sielua, joilla on täsmälleen sama ymmärrys, sama valo, sama usko, ja myös siksi, että teille on 

annettu tahdonvapaus valita polkunne. Teitä ei ole koskaan pakotettu kulkemaan Lain polkua, vaan teitä 

on kutsuttu siihen, ja siten teillä on vapaus hankkia todellisia ansioita Totuuden tavoittelussa. 

25 Samoin, rakkaat opetuslapset, tietäkää, että teidän tehtävänne on yhdistyä, olla sopusoinnussa, 

kurottautua ja jakaa kykyjänne ja lahjojaan kaikkien niiden kanssa, jotka saattavat tarvita teitä, parantavaa 

voimaanne, sanaanne tai apuanne. 

26 Totisesti sanon teille, jos ylimielisyys itää sydämessänne, teistä ei tule spiritistejä. Valaistunut sielu 

ei voi tyytyä niihin pieniin turhuuksiin, jotka vain imartelevat itsekästä sydäntä. 

27 Tehtävän näennäinen täyttäminen ei tee opetuslapsista minun silmissäni suuria, vaikka he 

näyttäisivätkin veljiensä silmissä olevan kaikkein innokkaimpia, kiihkeimpiä ja sinnikkäimpiä. 

28 Puhtain ja vilpittömin työ, ja siksi se, joka nostaa teidät eniten Minuun, on se, jota teette 

hiljaisuudessa, vaikka lähimmäisenne eivät sitä tietäisikään. 

29 "Oikea kätesi ei saa tietää, mitä vasen kätesi tekee", sanoin opetuslapsilleni tuona Toisena 

Aikakautena. Siksi tänään, kun Henkeni valo selittää kaiken, sanon teille: olkaa nöyriä ilman 

tekopyhyyttä, itkekää aidosti toisen tuskan tähden ja iloitkaa aidosti siitä hyvästä, josta lähimmäisenne 

nauttivat. Vain se, joka tuntee opetukseni tällä tavoin, voi olla valmis antamaan henkensä lähimmäisensä 

puolesta. 

30 Ihmiset: Jos teidän on määrätty valmistaa pelto ja alkaa kylvää sitä, ja jos hedelmän niittäisivät 

muut, suostukaa siihen. Sillä paitsi teillä on oikeus nauttia Isänne pelloilla työskentelyn ilosta, myös 

kaikilla veljillänne ja sisarillanne. 

31 Minä olen tie, ja te olette kulkijoita, jotka kulkevat sitä pitkin. 
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32 Kun pääset vuoren huipulle, käännät katseesi takaisin ja näet kaiken sen, mitä sielusi on käynyt 

läpi, ja kiität Isää. 

33 Polku on pitkä. Kuka voi sanoa, että hän on jo käynyt läpi kaiken, että hän tietää kaikki salaisuudet 

ja että hän on tunkeutunut kaikkeen, mikä on sen ulkopuolella, mitä hän näkee ja kuulee? 

34 Kyse ei ole siitä, että Mestari halveksisi työtänne tai ei arvostaisi sitä, mitä olette saavuttaneet 

polulla - ei, ihmiset. Olen ensimmäinen, joka arvostaa ansioitanne. Jos näin ei olisi, Minussa ei olisi 

oikeutta. 

Kun puhun teille tällä tavalla, se johtuu siitä, että haluan teidän ymmärtävän, että vaikka kykynne 

saavuttaa rajanne niin inhimillisellä kuin henkisellä tasolla on suuri, teiltä puuttuu vielä paljon - että mitä 

enemmän etsitte äärettömästä sitä, mikä on olemassa fyysisten aistienne ulkopuolella, sitä enemmän 

löydätte alueita, joilla voitte oppia tunnistamaan ja oppimaan. 

35 Aivan kuten olen antanut teille älykkyytenne piiriin kuuluvan luonnon, jotta voitte tutkia sitä, olen 

paljastanut teille tämän luonnon ulkopuolella olevan maailman olemassaolon, jotta voitte tunkeutua siihen 

sielun avulla. Olen antanut teidän tutkia ja tutkia, jotta voisitte tuntea hengellisen elämän. Mutta kehotan 

teitä olemaan rajoittumatta siihen vähään, mitä tiedätte tähän asti. Olkaa innokkaita oppimaan, kouluttakaa 

itsenne tunkeutumaan tuohon äärettömään maailmaan, tehkää ahkerasti työtä, jotta voitte päivänne työn 

päätteeksi huudahtaa tyytyväisinä: "Olemme täyttäneet tehtävämme." 

36 Opetukseni ei anna sielun pysähtyä, eikä opetukseni pysäytä ihmisen kehitystä - päinvastoin, se 

vapauttaa hänet peloista ja ennakkoluuloista ja antaa hänen nähdä häntä odottavan valon tien. 

37 Ajatelkaa tätä ihmiskuntaa, joka näyttää saavuttaneen tieteen ja tutkimustensa huipun ja joka 

todellisuudessa on vasta sen tieteen alussa, jonka se saavuttaa huomenna, kun se lisää tiedonhaluunsa 

veljeyden ihanteen. 

38 Nykyään ihmiset elävät hämmennyksen aikakautta, koska he eivät ole ymmärtäneet, että koko 

heidän elämänsä ja kaikkien heidän ponnistelujensa pitäisi johtaa heidät henkensä avautumiseen, jonka 

päämääränä pitäisi olla heidän henkensä yhteys Luojan hengen kanssa. 

39 Kultti, jota suurin osa ihmisistä nykyään tunnustaa, on materialismi. 

40 Niin kauan kuin uskonopit ja uskonnot pitävät kiinni eroavaisuuksistaan, maailma jatkaa vihan 

vaalimista eikä pysty ottamaan ratkaisevaa askelta kohti todellista Jumalan palvontaa. Mutta milloin 

ihmiset ymmärtävät ja yhdistyvät ja ottavat siten ensimmäisen askeleen kohti rakkautta keskenään, jos 

vielä on ihmisiä, jotka luulevat, että heillä on sielujen pelastuksen avain tai salaisuus ja iankaikkisen 

elämän avaimet, eivätkä tunnusta kaikkia niitä, jotka kulkevat muita polkuja, koska heidän mielestään he 

eivät ole kelvollisia tulemaan Jumalan luo? 

41 Tehkää siis itsenne tietoisiksi spiritismin todellisesta päämäärästä, sillä sen opetus on kaikkien 

uskontokuntien, kaikkien inhimillisten ideologioiden ja kaikkien lahkojen yläpuolella. 

42 Tutkikaa tämän Jumalan lain sisältävän viestin merkitystä, ja huomaatte, että sitä voidaan soveltaa 

kaikkiin ihmisiin, kaikkiin kansoihin ja kaikkiin olosuhteisiin, joissa saatatte olla. 

43 Katsokaa, kuinka tämän opetuksen totuuden edessä erot, vieraannuttaminen, vihamielisyydet ja 

vastakkainasettelu katoavat, koska sen valossa te kaikki näytätte tasa-arvoisilta, olette kaikki veljiä ja 

sisaria sen rakkauden edessä, olette kaikki epätäydellisiä sen oikeudenmukaisuuden edessä. 

44 Tämä sana tulee minulta, se on elämän lähde, se on A ja O, alku ja loppu. Siksi ihmisten on 

tietämättömyytensä voittamiseksi jätettävä taakseen konventiot ja uskonnollinen fanaattisuus ja tultava 

Minun luokseni, joka olen hengessä - ei niiden palvontamuotojen joukossa, joita kaikki halusivat tarjota 

Minulle. Mutta kun he tulevat todellisen Lähteen luo, otan heidät kaikki vastaan, poistan heidän tuskansa, 

vapautan heidät raskaasta taakastaan ja sovitan heidät yhteen toistensa kanssa. 

45 Miettikää: Jos te kaikki ymmärtäisitte oman roolinne tässä elämässä, ihmiskunta olisi jo luopunut 

itsekkyydestä, ja jos jokainen ihminen ymmärtäisi alkuperänsä, kohtalonsa, hän suhteuttaisi kaikki tekonsa 

siihen tarkoitukseen, jota varten hänet luotiin. 

46 Maailmassa ei enää tarvita monia uskontoja, sillä te kaikki olette nyt saavuttaneet pisteen, jossa 

voitte yhdistyä yhteen uskoon ja yhteen tapaan palvoa Jumalaa. Ainoastaan ajatusten ja sielun liitossa 

voitte löytää valon, joka vie teidät edistykseen, harmoniaan ja rauhaan. 
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47 Näette nyt, että mikään uskonto ei saavuta ihmisten rauhaa ja hengellistä vapautta. Sen sijaan 

tulette todistamaan, kuinka Jumalallinen viestini, joka tulee joillekin kirjoitusten ja toisille inspiraatioiden 

kautta, saavuttaa ihmisten pelastuksen, yhdistymisen ja henkistymisen. 

48 Spiritualismi ei luo eriarvoisuutta, vaan se on opetus, jota ihmiskunta tarvitsee ja jota se 

alitajuisesti kaipaa. Sillä se on rauha, se on rakkaus, se on oikeudenmukaisuus, se on valo, jota ihmiset 

janoavat. 

49 Luuletteko te, jotka kuulette nämä sanat, että voisin kylvää sydämeenne vastenmielisyyttä tai 

pahaa tahtoa niitä kanssaihmisiänne kohtaan, jotka tunnustavat muita uskontokuntia? Koskaan, oppilaat, 

teidän on alettava näyttää esimerkkiä veljeydestä ja harmoniasta, katsomalla ja rakastamalla kaikkia 

samalla kiintymyksellä, jolla katsotte niitä, jotka jakavat oman ajattelutapanne. 

50 Kaikkien uskonnollisten yhteisöjen on otettava tämä askel. Heidän on innostuttava kaipuusta 

rakastaa toisiaan rakkauden osoituksena Isäänsä kohtaan, jota kaikki väittävät palvovansa. 

51 Älkää pelätkö, jos teitä kutsutaan eksyneiksi - tavoittakaa kaikki. Ajattele, että tämä työ, joka on 

totta sinulle, voi näyttää valheelliselta muiden silmissä, koska heidän silmissään siitä puuttuu se pyhitys, 

jonka uskonnot ovat saaneet tullakseen tunnustetuiksi. 

52 Jos uskotte Minuun, jos uskotte, että teen itseni tunnetuksi näiden äänenkantajien sanoissa, älkää 

pelätkö lähimmäistenne tuomiota. Sillä opetukseni on niin kaunopuheista ja viestini sisältää niin monia 

totuuksia, että jos osaatte käyttää näitä aseita hyvin, teitä tuskin voidaan voittaa. 

53 Kukaan ei voi tuomita sinua siitä, että etsit innokkaasti totuutta, täydellistä. Teillä kaikilla on pyhä 

oikeus tehdä niin, ja siksi teille on annettu vapaus pyrkiä kohti valoa. 

54 Ihmiset, olette syöneet ja juoneet pöydässäni jo kauan. Jos tunnette yhä hengellistä nälkää, se on 

aiheetonta, sillä teille on tarjottu ruokaa päivästä toiseen. Minä janoan rakkauttasi, mutta mitä annat 

minulle juotavaa? Riitojenne ja ymmärtämättömyytenne sappi ja etikka! 

55 Sanon teille tänä armonpäivänä: Antakaa jumalallisen säteilyni tunkeutua sydämeenne, jotta voitte 

tuntea läsnäoloni ja muuttaa elämänne. 

56 Olen tullut tuomarina, mutta totuus on se, että jos etsit tuomarin sanaa, sinun on välttämättä oltava 

Isän läsnäolossa - sen Isän, joka rakastaa sinua ja joka siksi paljastaa itsensä niin monin tavoin, jotta voisit 

tuntea hänet paremmin. 

57 Tiedän, että mitä enemmän tietoa teillä on, sitä suurempi on rakkautenne Minua kohtaan. 

58 Kun sanon teille: "Rakastakaa minua" - tiedättekö, mitä haluan sanoa teille? Rakastakaa totuutta, 

rakastakaa hyvää, rakastakaa valoa, rakastakaa toisianne, rakastakaa Todellista elämää. 

59 Opettele rakastamaan Minua, tajua, kuinka rakkauteni seuraa sinua kaikkialle rikkomuksistasi ja 

synneistäsi huolimatta ilman, että pystyt väistämään tai välttämään sen vaikutusta. Ymmärtäkää, että mitä 

vakavammat rikkomuksenne ovat, sitä suurempi on armoni teitä kohtaan. 

60 Ihmisten pahuus haluaa torjua rakkauteni, mutta se ei pärjää sille, sillä rakkaus on universaali 

voima, jumalallinen voima, joka luo kaiken ja liikuttaa kaikkea. 

61 Todiste kaikesta siitä, mitä sanon teille, on se, minkä annoin teille, kun tein itseni tunnetuksi 

keskuudessanne tänä aikana, jolloin ihmiskunta oli eksyksissä synnin kuilussa. Rakkauteni ei voi tuntea 

inhoa ihmisen syntiä kohtaan, mutta se voi tuntea myötätuntoa. 

62 Tunne Minut, tule luokseni pesemään tahrasi pois armoni kristallinkirkkaassa lähteessä. Pyydä, 

pyydä, ja se annetaan sinulle. 

63 Mitä sellaista voitte esittää Minulle sydämessänne tai sielussanne, jota Minä en näe? Mitä 

kärsimystä, kaipauksia, huolia tai salaisuuksia voisit kätkeä Minulta? Ei mitään. Oppikaa siis rukoilemaan 

hengellisesti, tunnustautumaan sisäisesti Minun edessäni, luottamaan ennakkotietooni ja armooni, jotta 

voitte vuodattaa sydämeenne rauhan, jota siltä niin paljon puuttuu. 

64 Olen kertonut teille, että rukous on sielun kieli, jolla sydämenne puhuu Minulle, valittaa, pyytää 

Minulta, itkee ja saa voimaa. Mutta joskus, kun olemuksenne on täynnä iloa tai tuntee tulvivan rauhasta, 

rukouksesta tulee hengellinen virsi, joka yltää valtakuntani korkeuksiin. 

65 Ihmiset, luottakaa minuun, luottakaa minuun, ihmiskunta, vakuuttuneina siitä, että maan päällä ei 

ole ketään ihmistä, ketään ihmistä eikä mitään lakia, jolle voitte uskoa pelastuksenne. Tulkaa luokseni, 

etsikää Minua, etsikää Totuutta, niin eräänä päivänä olette kaikki yhdistyneet yhteen "laaksoon", yhden ja 

saman valon alla. 
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66 Ihmisten, kansakuntien, rotujen ja kansojen on kaikkien seurattava jumalallista kutsua, kun 

maanpäälliseen vankeuteen kyllästynyt ihmishenki nousee, katkaisee materialismin kahleet ja huutaa 

riemukasta henkisen vapautuksen huutoa. 

67 Tänään sanani täyttyminen saattaa tuntua teistä hyvin kaukaiselta, samoin kuin tämän ihmiskunnan 

moraalinen ja hengellinen muutos. Mutta on sinun tehtäväsi tasoittaa tietä ja täyttää se osa, joka kuuluu 

sinulle. Jos ette tee niin, teillä ei ole oikeutta arvioida Sanani täyttymistä. 

68 Tulee aika, jolloin ihmisen halu kehittää sieluaan korkeammalle on niin polttava, että hän käyttää 

kaikkia käytettävissään olevia keinoja muuttaakseen tämän kyynelten laakson maailmaksi, jossa vallitsee 

harmonia, että hän saa aikaan "mahdottoman", että hän menee uhrauksiin ja yli-inhimillisiin ponnisteluihin 

estääkseen sodat. 

69 Nämä ihmiset ovat niitä, jotka nostavat tämän maailman, jotka poistavat ihmiselämästä 

kärsimyksen maljan, jotka rakentavat uudelleen kaiken sen, minkä edelliset sukupolvet ovat tuhonneet 

sokeassa vallan tavoittelussaan, materialisoinnissaan ja harkitsemattomuudessaan. He ovat niitä, jotka 

valvovat todellista palvontaa Minulle - sitä palvontaa, jossa ei ole fanaattisuutta tai ulkoisia ja hyödyttömiä 

palvonnan tekoja. He yrittävät saada ihmiskunnan ymmärtämään, että inhimillisten lakien ja hengellisten 

lakien välinen sopusointu ja niiden täyttäminen on parasta palvontaa, mitä ihmiset voivat Jumalalle tarjota. 

70 Ettekö haluaisi olla heidän joukossaan? Ettekö haluaisi, että lapsenne kuuluisivat niihin ihmisiin, 

joilla on hyvä mieli? Voit tyydyttää tämän kaipuun. Teidän tehtävänne on tasoittaa tietä niille, jotka olen 

antanut kasvatuksenne ja huolenpitonne varaan, niin että kun koittaa hetki aloittaa hengen ratkaiseva 

taistelu materian valtaa vastaan, he voivat yhdistyä tietoisina tehtävästään, uskossaan vahvoina ja täynnä 

tietoa, jonka Sanani välittää, ja muodostaa yhtenäisen ruumiin, yhtenäisen kansan, yhtenäisen hengen, joka 

murtaa muureja ja voittaa esteet matkallaan, kuten Israel teki etsiessään Luvattua maata. 

71 Tiedän, että jos ette jätä lapsianne riittävästi valmistautuneiksi, sielunne itkee tuonpuoleisesta 

niiden kohtaloa, jotka jäivät maan päälle hylätyiksi, koska he näkevät heidän alistuvan kykenemättä 

puolustautumaan onnettomuuksien ja vitsausten invaasiota vastaan, joka tulee riivaamaan maan kansoja. 

72 Voitteko kuvitella sen sielun sovituksen ja tuskan, joka löytää hengelliseen maailmaan 

saapuessaan makeiden hedelmien sijasta vain ohdakkeita ja nokkosia? 

73 Tätä teidän on vältettävä ajoissa - nyt kun teillä on runsaasti valoa ohjeesta, jonka annan teille 

kaikkien ihmisten pelastamiseksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 298 
1 Paranna kaikki vaivat, sekä ruumiin että sielun vaivat, sillä sinun tehtäväsi on lohduttaa, vahvistaa 

ja parantaa lähimmäistäsi. Mutta kysyn teiltä: Miten voisitte antaa terveyttä niille, jotka sitä tarvitsevat, jos 

olette itse sairaita? Mikä rauha voisi virrata sielustasi, kun sitä häiritsevät huolet, kärsimykset, 

omantunnon piina ja alhaiset intohimot? 

2 Vain sen, mitä olette keränneet sydämeenne, voitte tarjota lähimmäisillenne. 

3 Tänään teidän on kerättävä mahdollisimman paljon tavaroita, joita jaan tälle kansalle, ja opeteltava 

säilyttämään ne vihamielisyyksien ja vastoinkäymisten aikana, jotta voitte olla voittajia taistelussa, kun 

tulee aika täyttää tehtävänne. Rauha, valo ja balsami muodostavat yhden ruumiin olemuksenne kanssa - 

siten, että ette ainoastaan paranna sairasta ihmistä kätten päällepanemisen kautta, vaan välitätte terveyttä, 

rauhaa ja vahvistumista sanojenne, ajatustenne ja katseenne kautta, ja monissa tapauksissa pelkkä 

läsnäolonne säteilee näitä voimia. 

4 Mutta älkää luulko, että teille riittää, että tiedätte minun antaneen teille nämä lahjat. Ei - teidän on 

myös tiedettävä, että tarvitsette voimaa niiden ilmentämiseen, ja on olennaista, että saatte sen uskomalla 

Minuun, rakastavalla toiminnalla lähimmäistänne kohtaan, tunteiden puhtaudella ja epäitsekkyydellä. 

Jokainen, joka ei toimi näiden periaatteiden mukaisesti - vaikka olisikin Minun lahjojani - ei välitä mitään 

hyvää eteenpäin. Sillä nämä lahjat kukoistavat ja lisääntyvät vain jalojen, puhtaiden ja kohottavien 

tunteiden kautta. 

5 On totta, että on monia, jotka valmistautumattomuudestaan huolimatta jättävät jälkeensä ihmeitä. 

Mutta he eivät tee niitä, vaan minä, koska minulla on myötätuntoa hädänalaisia, sairaita, hengellisesti 

köyhiä ja hyväuskoisia ihmisiä kohtaan. Mutta sitten nuo "työntekijät" liittävät ihmeeni itseensä. 

6 On muitakin tapauksia, joissa hän, joka ei ole vielä pätevä siihen, minkä olen hänelle uskonut, 

koska hän ei tiedä, miten valmistautua. Mutta hänen uskonsa on suuri, ja hän tuntee armoa lähimmäistään 

kohtaan. Annan hänelle ihmeitä, jotka rohkaisevat häntä hänen työssään, jotta hän pysyisi sinnikkäästi ja 

täydellistyisi. 

7 On virhe sanoa, että otan lahjat pois siltä, joka ei käytä niitä hyväkseen. Mutta se, joka ei käytä 

niitä osoittamiini tarkoituksiin, menettää välittömästi valtuudet käyttää niitä. 

8 Miten voisin riistää ihmiseltä hänen hengelliset lahjansa, koska ne ovat hänen pelastuksensa 

välineitä ja hänen ainoat aseensa puolustautua? Jos oikeudenmukaisuuteni menettelisi niin kuin te uskotte, 

olisin jo riistänyt monilta ihmisiltä omantunnon valon ja monilta aivoilta älykkyyden. Mutta sanon teille 

vielä kerran, etten riistä ihmisiltä heidän lahjojaan, sillä juuri näiden ominaisuuksien avulla heidän on 

lunastettava itsensä ja noustava täydellisyyteen. 

Kerrotte minulle, että jotkut menettävät järkensä, ja jotkut menettävät ennenaikaisesti henkensä tai 

jonkin kykynsä. Varmasti, mutta minä en ole se, joka riistää heiltä sen, mikä on jo heidän omaansa. He itse 

ovat ne, jotka heikkoutensa, hulluutensa ja harhakuvitelmansa vuoksi riistävät itseltään sen, minkä heidän 

Isänsä on antanut heille perinnöksi. 

9 Eikö oikeudenmukaisuutta rakastava käteni ole läsnä kaikessa tässä? 

10 Mutta jos tarkkailette hieman tapaa, jolla sovellan täydellistä oikeudenmukaisuuttani, voitte 

vakuuttaa itsenne siitä, että rakkauteni on se, joka osoittaa itsensä jokaisessa näistä tapauksista ja palauttaa 

valon joillekin, rauhan toisille ja elämän toisille, vaikka kerron teille myös, että saadakseen takaisin sen, 

mitä he ovat menettäneet, heidän on ensin käytävä läpi suuri puhdistus. 

11 Puhun teille kaikesta tässä Sanassa, sillä yksikään luku ei saa puuttua opetuksestani. Opetan teille 

kaiken, niin että huomenna teillä ei ole epäilyksiä eikä epävarmuutta. 

12 Haluan tehdä teistä ihmisiä, jotka ovat tietoisia kohtalostaan, jotka ovat tehtävänsä tuntijoita, jotka 

ovat valmiita kylvämään ja levittämään kaikessa totuudessa ja puhtaudessa tätä siunattua siementä, jonka 

olen pudottanut sydämeenne ihmiskunnan siunaamiseksi ja henkiseksi edistykseksi. 

13 Siksi, kun aloitin tämän päivän opetuspuheenvuoroni, kehotin teitä ensin parantamaan ja 

vahvistamaan itsenne tänään kanssani. Sillä sen, mikä on sydämessänne, annatte eteenpäin 

lähimmäisillenne. 

14 Älkää koskaan luottako siihen, että vuodatan armoni teitä etsiville hädänalaisille puutteistanne ja 

valmistautumattomuudestanne huolimatta. Sillä jo nyt sanon teille, että vaikka voisittekin salata pahaa 
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täällä tässä maailmassa, vain teidän ansionne voivat pelastaa teidät kärsimästä hyvitystä Minun edessäni, 

kun tuomionne on tullut. 

15 Ymmärrätkö, mitä tämä opetus on selittänyt sinulle? Älä sitten koskaan unohda sitä! 

16 Rakkaat ihmiset: Olen ilmentänyt itseni elämänne polulla, koetellut teitä eri muodoissa ja nähnyt, 

että rakastatte Minua. Olette kompastuneet polun kiviin, mutta olette käyttäneet uskoanne ja saaneet 

itsenne kuntoon. 

17 Opetukseni pelastaa teidät ja sanani kohottaa teitä, koska teillä on usko läsnäolooni ja julistukseeni 

näiden äänenkantajien ymmärryksen kautta. 

18 Sielunne on saanut tyydytyksen löytää kehostaan sen hienovaraisuuden, jonka ansiosta voitte 

tunnistaa läsnäoloni tässä ilmentymässä. 

19 Kuinka monet tuntevatkaan menneiden aikakausien kirjoitusten kautta profetiat, jotka ennakoivat 

tätä aikakautta. Ja kuitenkin, jos he osallistuisivat minun ilmestyksiini, he eivät uskoisi niitä eivätkä pitäisi 

niitä noiden lupausten täyttymyksenä! Ne ovat niitä, jotka eivät ole saavuttaneet sellaista kehitystasoa, 

joka antaisi heille mahdollisuuden tunnistaa tämä valo. 

Toisaalta, kuinka moni niistä, jotka antaisivat tänään henkensä todistaakseen, että Minä olen se, joka 

teen itseni tunnetuksi ihmisille tänä aikana, ei edes tiennyt, että näistä tapahtumista puhuttiin profetioissa. 

Syynä tähän on se, että heidän sielunsa oli jo valmistautunut ja valmis vastaanottamaan valon. 

20 Profeetat, valaistuneet ja näkijät havaitsivat tuloni hengessä, he näkivät kirjan, joka avautui 

vuodattaakseen sisältönsä ihmisten mieliin, he vahvistivat henkimaailman läsnäolon ihmisten 

keskuudessa. He näkivät uuden vuoren, jonne Herra tulisi yhdistämään kansansa. Mutta totisesti minä 

sanon teille: niin kuin te olette tulleet ja tunteneet Minut, niin tulee yksi kansa toisensa jälkeen ja yksi 

ihminen toisensa jälkeen, kunhan kullekin on tullut määrätty aika herätä. 

21 Älkää luulko, että teen itseni tunnetuksi kaikissa maailman kansakunnissa ja kansoissa siinä 

muodossa, jonka olen teille antanut. Mutta äärettömässä voimassani ja viisaudessani osaan koputtaa 

kaikkien sydämien oville. 

22 Minun on kerrottava teille, että teidän on levitettävä ja tehtävä tunnetuksi kaikkialla maailmassa 

tätä henkistä siementä, jonka olen antanut teille tällä hetkellä. 

23 Ilmestymiseni aika on ollut tämän kansan valmistautumisen aikaa. Ohjeet ovat olleet pitkiä ja 

yksityiskohtaisia - niin pitkiä, että olen nähnyt joidenkin sukupolvien lähtevän tältä maapallolta ja toisten 

tulevan heidän tilalleen. Tämä on ollut välttämätöntä, jotta siemen itäisi, kypsyisi ja kantaisi hedelmää. 

24 Opetus on nyt päättymässä, joten kuulkaa, että jokaisessa opetuspuheessa paljastan teille 

menettelyn, jonka mukaan teidän on toimittava tulevaisuudessa. 

25 Työlläni on suuri päämäärä, ja sanani on se, joka johdattaa sinut tuohon päämäärään. 

26 Tiedän, että vuodatat edelleen kyyneleitä, vaikka kuulutkin niiden ihmisten joukkoon, jotka ovat 

kuulleet ääneni. Valitatte jakautuneisuuttanne, koska koettelemukset löytävät teidät heikkoina. Silloin 

maailman aiheuttama tuska ja iskut saavat teidät ottamaan oikeuksiinne rauhan, liiton ja hyvän tahdon 

lipun, josta olen puhunut teille ilmentymäni ensimmäisistä päivistä lähtien. 

27 Olkaa siunattuja, jos nämä sanat kuultuanne vältätte tuskan ja yhdistytte veljeyden vuoksi. Näen 

tuskan ja surun niissä, jotka ovat unelmoineet tämän kansan veljeydestä eivätkä ole vielä nähneet mitään 

merkkejä liitosta. Juuri he sanovat minulle hiljaisuudessa: "Herra, anna rakkautesi yhdistää meidät. Anna 

meille vielä vähän aikaa taistella pelastuksemme puolesta." 

28 Toiset kysyvät Minulta: "Mestari, miksi sydämen on puhdistettava itsensä, ja miksi on kärsimystä, 

vaikka kuulemme Sanasi?" Mutta minä sanon teille: ihmiset, ette ole vielä puhtaita kaikista tahroista, ette 

ole vielä vapaita tuskasta. Olemuksessanne on säikeitä, joita ei ole vielä koeteltu, ja niitä on tarpeen 

koetella, jotta henki, sielu ja sydän voivat saavuttaa lujuuden. 

29 Jos pelkkä se, että kuulette Minua, ei enää aiheuttaisi teille kipua, ponnistelisitteko silloin 

elämässänne puhdistautuaksenne ja tullaksenne lähemmäksi Minua? Totisesti sanon teille, että silloin ette 

tekisi enää mitään parantaaksenne henkistä ja moraalista tilaanne. 

30 Oppilaat, tietäkää, että taistelunne päämäärä on se sielun tila, jota mikään kipu ei voi saavuttaa, ja 

tämä päämäärä saavutetaan ansioiden, taistelujen, koettelemusten, uhrausten ja luopumisten kautta. 

31 Huomaa ne kärsivällisyyden, uskon, nöyryyden ja antautumisen esimerkit, joita joskus huomaat 

joissakin lähimmäisissänne. He ovat sieluja, jotka olen lähettänyt näyttämään ihmiskunnalle esimerkkiä 
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hyveestä. Päällisin puolin näiden olentojen kohtalo on surullinen, mutta uskossaan he tietävät, että he ovat 

tulleet täyttämään tehtävänsä. 

32 Olette saaneet historiassanne suuria esimerkkejä sanansaattajistani ja opetuslapsistani - nimiä, 

jotka tunnette; mutta tästä syystä älkää jättäkö huomiotta niitä pieniä esimerkkejä, joita kohtaatte 

matkallanne elämänne varrella. 

33 Usein teette suurenmoisia tekoja, jotka saavuttavat Isän kunnianosoituksena, jotka ovat Hänen 

muistonsa arvoisia ja jotka toimivat esimerkkinä ympärillänne oleville. Ette aina tule tietoiseksi tuon työn 

arvosta tai tuon teon ansioista, ja tämä on teidän kannaltanne parempi, jottei sydämestä tulisi ylpeä 

ansioistaan, sillä silloin siemen pilaantuu. 

Sielulla on kuitenkin tieto tekojensa arvosta. Jos näin ei olisi, kuinka usein se tuhlaisi aikaansa 

keskinkertaisiin töihin uskoen olevansa mukana korkeassa ja hyödyllisessä toiminnassa. 

34 Opetuslapset, teistä on tullut kärsimyksissä lujia, mutta nyt teidän on siirryttävä ylöspäin 

henkistymisen kautta. Ei ole väliä, että ihmiselämä vaikeuksineen, suruineen ja kiusauksineen vangitsee 

sinut. Tämä valloitus on ilmeinen vain, jos tiedätte, miten löydätte menettelyn, jolla teistä tulee vapaita. 

Mutta mikä on tämä tapa saada sielu laajentumaan ja vapautumaan? Rukoilemalla, pohtimalla työtäni, 

tekemällä jaloja töitä, nousemalla onnettomuuksien yläpuolelle. 

35 Se, joka saavuttaa tämän, on päässyt valon ja rauhan maailmaan ilman, että hän luopuu tehtävänsä 

suorittamisesta aineellisessa maailmassa. 

36 Tämä on tie, jonka olen merkinnyt teille, jotta voitte paeta materialismia, maallisia 

vastoinkäymisiä, tuskaa, kiusauksia ja paheita. 

37 Kutsun teitä rukoukseen, meditaatioon ja hyviin tekoihin, jotta pääsette hengellisyyden ansiosta 

alueille, joilla voitte sammuttaa janonne totuuden vedellä ja joissa teitä tulvii Isänne valo. Vain siellä 

voitte inspiroitua täyttämään velvollisuutenne, niin hengelliset kuin inhimillisetkin, hyvin. 

38 Niin kauan kuin teidän on elettävä maan päällä, tehkää se parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta 

älkää osoittako hylkäämistänne, kun tuskan malja kaataa sisältöään sydämeenne, ilmoittamalla, ettette 

enää halua elää tässä maailmassa. Maa on "laakso", jossa sielu puhdistaa itsensä ja jossa se hankkii 

ansioita päästäkseen korkeampaan kotiin. Jos vain tietäisitte, kuinka paljon sielunne maksaa sen 

asuttaminen. 

39 Sinun on tasoitettava tietä ja valmisteltava koti tuleville sukupolville, jotka tulevat jatkamaan 

työtäsi. Mutta jos sinä et täytä omaa osuuttasi, heidän on tehtävä se, mitä sinä et ole tehnyt, ja se, mitä 

heidän on sitten käsketty tehdä, heidän on jätettävä muiden tehtäväksi. Luuletteko, että tämä on oikea tapa 

tehdä oikeutta Isänne tahdolle? 

40 Kun astuitte tälle polulle, saitte huulillenne edellisten sukupolvien hedelmät. Tämä oli lahja, jonka 

he jättivät sinulle perinnöksi. Ettekö ajattele, että teidän pitäisi samalla tavalla jättää jotakin valmiiksi 

niille, jotka pian tulevat tilallenne? 

41 Herätkää, ihmiset! Tuonpuoleinen tarkkailee askeleitasi maan päällä! Nämä maailmat tuntevat 

teidän työnne! Kun he näkevät tämän ihmiskunnan uppoavan vihamielisyyksiensä ja intohimojensa 

mereen, he järkyttyvät ja rukoilevat teidän puolestanne. 

42 Olkaa hyvillä mielin, teitä ei ole hylätty. Luota Isääsi ja luota niihin, jotka rakastavat sinua ja 

suojelevat sinua henkimaailmasta. 

43 Jos todella omistaudutte työlleni sinä aikana, jona annan teille ohjeeni, totisesti sanon teille, että 

tämä aika riittää teille, jotta voitte valmistautua ottamaan lujan askeleen kohti uutta ajanjaksoa, joka on 

tulossa päällenne. 

44 Olen valinnut nämä kolme viimeistä ilmenemismuotoni vuotta edustamaan niitä vuosia, jolloin 

saarnasin oppiani toisella aikakaudella. Näin voitte paremmin ymmärtää minua silloin seuranneiden 

opetuslasten rakkautta, tahdonvoimaa ja omistautumista, sillä lyhyt aika riitti heille, jotta heistä tuli 

Jumalallisen Mestarin opetuslapsia, totuuden apostoleja. 

45 Silloin oli kaksitoista valittua, joiden oli määrä seurata Minua suoraan, ja niistä kahdestatoista vain 

yksi kaatui koettelemuksen hetkellä, kun lähtöni lähestyi. 

46 Tänään olen istuttanut suuren joukon opetuslapsia pöytääni, jotta he jatkuvasti kuuntelemalla 

Minua ja noudattamalla opetuksiani askel askeleelta saavuttaisivat tämän ilmentymisaikansa lopun 

vahvoina - tarpeeksi vahvoina, jotta he eivät pettäisi Mestariaan eivätkä itseään. 
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47 "Valvokaa ja rukoilkaa", sanon teille, ihmiset, kuten sanoin opetuslapsilleni, kun hetki oli tullut. 

Olkaa hereillä, sillä ruumis on heikko ja voi pettää sielunsa heikkouden hetkellä, enkä halua, että 

vuodatatte myöhemmin ihmisenä tai hengellisenä olentona katkeria kyyneleitä hämmennyksen tai 

heikkouden hetken vuoksi. 

48 Älkää luulko, että tottelemattomuuden seuraukset ovat välittömiä - ei. Sanon teille kuitenkin, että 

ennemmin tai myöhemmin teidän on vastattava teoistanne, vaikka teistä tuntuikin joskus siltä, että 

rikkomuksillanne ei ollut seurauksia, kun otetaan huomioon, että aika kului eikä oikeudenmukaisuuteni 

antanut merkkejä. Mutta tiedätte jo Sanani kautta, että olen tuomarina armoton ja että kun tuomionne on 

tullut, avaatte silmänne omantunnon valolle. 

49 Älköön kukaan ottako tätä tuomiota itselleen, älköön kukaan halutko tätä tuskan, ahdistuksen, 

katumuksen ja epätoivon maljaa, sillä sielunne kärsii tavalla, jota ette voi kuvitellakaan, jos omatuntonne 

kutsuu teitä jatkuvasti "tottelemattomaksi", "petturiksi", "kiittämättömäksi" sen jälkeen, kun Mestarinne 

on kutsunut teitä "rakastetuksi opetuslapseksi", "rakkaudeksi" ja "valtakuntani perijättäreksi". 

50 Jos en tietäisi, että olette edelleen kykeneviä erehtymään, tottelemattomuuteen tai alennustilaan, en 

puhuisi teille tällä tavalla. Mutta tunnen heikkoutenne, ja on välttämätöntä, että ravistan teidät hereille. 

Mutta miksi ette ole vielä täysin ymmärtäneet, miten teidän on tulkittava jokainen ohjeeni, vaikka olette 

pian saavuttaneet julistukseni lopun? Koska olette tottuneet Sanaani siinä määrin, että pidätte sitä yhä 

merkityksettömämpänä ja teitä itseänne yhä merkittävämpänä. 

51 Puhun teille hyväksenne, sillä mikään inhimillinen erehdys ei pysty vahingoittamaan henkeäni tai 

työtäni. Te kuitenkin voitte hyvin hyvin aiheuttaa itsellenne paljon pahaa virheillänne, ja haluan, että 

säästätte itsenne tältä pahalta. 

52 Tiedätte, kuinka toisella aikakaudella erään opetuslapseni heikko hetki aiheutti niin paljon tuskaa 

paitsi hänen Mestarilleen myös hänen veljilleen ja kaikille niille, jotka rakastivat Minua, ja kuinka tuosta 

hetkestä lähtien kaikki muuttui niiden osalta, jotka seurasivat Minua. 

Mestari otettiin opetuslasten käsistä, ja rakkauden sanat, jotka hänen huulensa niin usein lausuivat, 

päättyivät. Se siunattu ruumis, jonka kautta he tunsivat Jumalan läsnäolon maailmassa, katosi. He tunsivat 

tuskan ja hylätyksi tulemisen varjojen ympäröivän heidän elämäänsä. Mutta eivät ainoastaan he itkeneet 

tuota uhrikuolemaa, vaan kaikkien aikojen ihmiskunta itki sitä. 

53 Nyt kysyn teiltä: Uskotteko, että tuon petollisen opetuslapsen erehdys esti työtäni toteutumasta? 

Uskotko, että tuo virhe muutti sitä, mitä olin ennakoinut? - Ei millään tavalla. Työni, Totuuteni ja 

Tehtäväni toteutuivat äärimmäisen täydellisesti, aivan kuten kaikkien niiden ennakoitujen 

elämäntilanteiden piti toteutua, jotka nuo opetuslapset esittäisivät Herralleen. Sillä jumalallinen tahto ei 

voi koskaan alistua inhimillisille toimintatavoille. Se tapahtuu inhimillisestä synnistä riippumatta ja tulee 

aina tapahtumaan. 

54 Tunnustakaa, että valmistelen kaikkia lähestyvää koettelemuspäivää varten. Mutta sanon teille, että 

yksi tunnollinen ja valmistautunut äänenkantaja riittäisi Minulle viimeisten sanojeni välittämiseen ja sen 

totuuden sinetöimiseen, jonka olen paljastanut teille niin monien vuosien aikana ja niin monien 

äänenkantajien kautta. 

55 Tajua, Israel, kuinka pieni on se joukko, joka asettuu elämän puun alle. Jotkut eivät ole 

ymmärtäneet Jumalallista ohjeistustani, toiset ovat yllättyneet kiusauksesta omilla teillään. Mutta minä 

annan teille hyvän neuvon Isänä, ja Mestarina neuvon teitä. 

56 Tämä ohje on painettava sydämeenne, jotta voitte seurata jälkiäni, jotta voitte antaa valoa sokeille, 

jotta kuurot kuulevat rakkauteni kutsun, jotta rammat voivat kävellä ja seurata minua, jotta ihmiskunta voi 

nähdä keskipäivän valon. 

57 Valmistan parhaillaan ihmisiä tehdäkseni heidät vapaiksi kaikesta synnistä. Valoni valaisee heidän 

sydämensä, jotta he voivat harjoittaa rakkautta keskenään. 

58 Siitä lähtien, kun Elia johdatti teidät esteelle, teitä on valmisteltu henkistymiseen ja sielunne 

ylösnousemukseen. Tulit luokseni ja sanoit: "Herra, tee tahtosi minulle". Annoin sinulle uuden vaatteen 

jalkojesi päälle, poistin ryysyjä, jotka tarjosit minulle, ja kaunistin sielusi puhtaalla vaatteella. Asetin 

sieluusi valitun kansani Israelin merkin ja kerroin sinulle: Näihin riveihin te kuulutte, jotta voitte osoittaa 

antautumista ja kuuliaisuutta käskyjäni kohtaan. Ja sinä sanoit Minulle: "Isä, toteuta tahtosi minussa." 
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59 Kyllä, lapseni, olen valaissut teidät, jotta ette olisi tietämättömiä, jotta voisitte harjoittaa opetustani 

vahvana, jotta voisitte antaa Minulle suojan sydämissänne ja erottautua pahoista, jotta voisitte tuntea 

niiden tuskan, jotka kulkevat sokeasti tietään materialisaatiosta. Olen antanut teille hengellisen balsamin, 

jotta voitte parantaa heidät ja antaa heille uuden elämän, jotta voitte johtaa heidät luokseni. 

60 Olen tullut tänä aikana antamaan elämän "kuolleille", pelastamaan ihmiskunnan ja pelastamaan sen 

kuilusta, kertomaan kirjan ensimmäiseltä sivulta aina nykyiselle sivulle asti ne ohjeet, jotka olen antanut 

sille kautta aikojen. Tässä on rakkauteni, ääretön viisauteni. Jokainen, joka haluaa ymmärtää Minua, saa 

elää Minussa. Se, joka haluaa rakastaa Minua, on oltava kanssani, ja hänen on kuljettava polkuaan 

henkistyneenä, jotta kipu ei enää yllättäisi häntä eikä hän enää tuntisi itseään yksinäiseksi. 

61 Tämä on sinun tehtäväsi, Israel. Valmistautukaa, sillä teidän on oltava minun opetuslapsiani, 

teidän on kuunneltava Mestarianne kaikella tarkkaavaisuudellanne. Sillä jokaisen teistä on oltava 

huomenna kuin avoin kirja, jossa ihmiset tutkivat ja tutkivat minun sanaani. 

62 Tehtäväsi toteuttaminen ei rajoitu kokoushuoneen neljään seinään. Ei, Israel, läpitunkeva katseeni 

seuraa jokaista tekoasi, ja jos haluat poiketa polulta lyhyeksi aikaa, sallin sen, koska sinulla on 

tahdonvapaus. Mutta minä sanon teille: Tottelemattomuudessasi kohtaat tuskaa joka käänteessä. Mutta 

kun teette parannuksen, minä sanon teille: "Palatkaa luokseni, sillä minä odotan teitä antaakseni teille 

lohtua". 

63 Jokaisen, joka haluaa tulla Isän luo, on vapautettava itsensä ylpeydestä, turhamaisuudesta ja 

jokaisesta heikkoudesta, jonka läpitunkeva katseeni näkee. 

64 Minulle oli mieluisaa käyttää hyväkseni nöyriä, tietämättömiä. Rakkauteni vaikutti hänen 

sydämeensä. Annoin hänelle laini, annoin hänen tuntea läsnäoloni ja sanoin hänelle: "Mene ja anna kutsu 

lähimmäisillesi, johdata heidät luokseni, sillä minä annan heille kaiken, mitä he tarvitsevat hengelliseen 

nousuunsa." Tämä on minun tehtäväni. 

Siksi olen kertonut teille, että tehtävänne on suuri ja vaikea. Teidän on ymmärrettävä monia asioita ja 

tehtävä paljon työtä henkisen polkunne eteen. Mutta te ette ole köyhiä, te olette rikkaita, koska teillä on 

minut, koska olette kuulleet ja tunteneet minut, koska olen rohkaissut teitä ja kertonut teille: Älkää olko 

huolissanne, sillä armoni on aina kanssanne. 

Olen antanut jokaiselle "työläiselle" palan maata, jotta hän voi viljellä sitä ja korjata hyviä hedelmiä. 

Mutta jos hedelmä on karvas, en ota sitä vastaan. Työntekijän on viljeltävä maataan uudelleen, kunnes hän 

kerää hedelmiä, jotka ovat hyvänmakuisia ja jotka ovat arvokkaita saavuttamaan Minut. 

65 Työni pysyy tahrattomana ja totuuteni on aina sama. 

66 Oikeuteni pyyhkii pois tämän kansan tahrat ja saastat, ja te tulette näkemään, että tahtoni toteutuu 

aina. 

67 Tiedät nyt, mitä haluan sinulta ja mitä sinun ei pitäisi tehdä tahtoni mukaan. Eläkää sopusoinnussa 

omantuntonne kanssa, ja se kertoo teille aina, mitä teidän on tehtävä täyttääksenne tahtoni. 

68 Sanon teille vielä kerran, että teidän on valvottava ja rukoiltava, jotta tänä aikana ei olisi ketään, 

joka joutuisi kiusaukseen ratkaisevalla hetkellä. Mutta jos joku nousee tahtoani vastaan pettämällä sen, 

mitä olen määrännyt, ja saa tapahtumat kulkemaan eri suuntaan - totisesti, sanon teille, että silloin työni ei 

vahingoitu, koska se on jumalallista. Mutta ne, jotka ylpeänä jättävät tahtoni huomiotta ratkaisevalla 

hetkellä, tuntevat itsepäisyytensä seuraukset olemuksessaan. 

 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 299 
1 Oppilas: Mestari on kanssanne ja antaa suukon jokaiselle pienelle lapselleen. 

2 Minut tavoittaa se hengellinen ilo, jolla te näinä päivinä muistatte sitä siunattua yötä, jolloin 

"Sana" tuli ihmiseksi asuakseen keskuudessanne. 

3 Jos yhdistytte tiiviimmin veljellisessä rakkaudessa ja annatte hellyyttänne teille uskomilleni 

lapsille, tulette tuntemaan Isänne lähettämän täydellisen rakkauden. Avasin aarrekammioni ja otin siitä 

sen, minkä täytyy olla valoa ja rauhaa ihmiskunnassa. 

4 Haluaisin kaikkien tuntevan läsnäoloni. Jos ihmiset ainakin näinä muistopäivinä osaisivat herkistää 

ja henkistää sydämensä, he voisivat löytää Minut joka paikasta, jokaisen luodun polulta, perheistä ja 

paikoista, joissa kipu asuu. Mutta Minun on vielä odotettava, sillä kaikki eivät pysty tuntemaan Minua 

sydämessään. Jätän kuitenkin rakkauden lahjan jokaisen lapseni tielle. 

5 Voin tehdä itseni tunnetuksi ihmisille äärettömän monessa muodossa. Jopa silloin, kun annan 

teidän kuulla Sanani ihmisen äänenkantajan kautta, puhun muille heidän hengessään. 

6 Tänä päivänä, jolloin ihmiset muistavat sitä aamunkoittoa, jolloin Messias aloitti elämänmatkansa 

maan päällä pienenä lapsena, haluan, että koko ihmiskunta tuntee hengellisen läsnäoloni. Haluan, että 

lapset iloitsevat minusta, että nuoret pysähtyvät hetkeksi muistamaan Häntä, joka tuli ihmiseksi 

rakkaudesta pelastaakseen teidät, ja että aikuiset, jotka vuodattavat kyyneleitä miettiessään näitä 

tapahtumia ja muistellessaan lapsuutensa onnellisia päiviä, tuntevat rauhani sydämessään. 

7 Ilo ja suru vuorottelevat, kun ajattelet äidin kohtua, joka kehtasi sinut, vanhempiesi rakkautta ja 

hellyyttä, onnellista mutta lyhyttä lapsuutta ja sitten kaikkea sitä, mitä olet vähitellen menettänyt 

maailmasta: vanhemmat, lapsuuden, ilot, viattomuuden. 

8 Teidän on muistettava, että monet sydämet ovat tulleet liian kylmiksi rakastamaan Minua ja 

rakkaitaan maailmassa. 

9 Rukoilkaa tällä hetkellä, rakkaat ihmiset, ja saakaa ne, jotka ovat unohtaneet teidät, muistamaan 

teidät, ja ne, jotka ovat lentäneet "hengelliseen laaksoon", lähestymään sydäntänne, jotta kaikki 

yhdistyisivät tänä rakkauden päivänä. 

10 Ei vain ihmiset muistele ilolla sitä päivää, jolloin maan päällä tapahtui se ihme, että Jumalan 

"Sana" tuli ihmiseksi. Myös hengellinen maailma osallistuu tähän iloon, kun se tarkastelee Herran 

jumalallisia tekoja. 

11 Te olette ne, jotka ovat saaneet selkeimmän ilmentymän tulemisestani, läsnäolostani ja sanastani 

tänä aikana tällä planeetalla. Ääneni, joka on inhimillistetty äänenkantajan kautta, on sytyttänyt valon 

sieluissanne, selventänyt salaisuuksia, paljastanut uutta tietoa hengellisestä ja tehnyt ihmeitä niissä, jotka 

ovat sitä kuulleet. Siksi teitä kutsutaan "kolmannen aikakauden opetuslapsiksi", ja Isä odottaa teiltä aina 

mitä suurinta hengellistä kunnioitusta. 

12 Ymmärrätte nyt vähitellen opetukseni merkityksen, ja siksi, kun yritätte muistaa askeleeni 

maailmassa, teette sen ilman riittejä, ilman seremonioita, ilman maallisia juhlia. Annatte riemunne olla 

sisäistä, ja kun ilmaisette sen, teette sen sielullenne ja sydämellenne kuuntelemalla sanojani ja 

harjoittamalla sitä, mitä ne opettavat. 

13 Oi siunattu ja rakastettu kansa: pitäkää nämä pyhät muistot sydämessänne, antakaa niiden olla 

elämänne tie ja valo. Jos näette, että näissä muistotilaisuuksissa ihmiset ylittävät jumalallisen 

kunnioittamisen rajat ja sortuvat pyhäinhäväistyksiin, antakaa heille anteeksi, niin kuin minä annan heille 

anteeksi. Annan myös valoni saavuttaa heidät. 

Henkinen järistys ravistelee ihmiskuntaa, kuten on ennustettu, ja silloin ihmiset heräävät palaamaan 

luokseni. Tie tälle on tasoitettu, poikkeukselliset koettelemukset ja tapahtumat ravistelevat maailmaa ja 

ovat kuin tuomion kutsuja, jotka kutsuvat ihmisiä uudistumaan. 

14 Jo tänään opetan teitä rukoilemaan niin valmistautuneesti, että pystytte yhdistämään itsenne niihin 

anomuksiin, jotka nousevat luokseni kansojen taholta. Annan teille sielunvoimaa, jotta ette 

koettelemuksen hetkellä joudu epätoivoon ettekä tunne intuitionne heikkoutta. 

15 Annan teille sanani, jotta voisitte puhua sielussanne todellisen valon kanssa ja jotta tietäisitte, 

miten käyttäytyä elämänne matkan koettelemuksissa ja vakavissa kriiseissä. 
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16 Siunaan teitä ja sanon teille myös, että kaikkialla, missä muistetaan "Sanan" inkarnaatiota, 

Kristuksen syntymää, on läsnä taivaallisen äitinne rakastava vaippa, joka tuli naiseksi, jotta Jumala kulkisi 

hänen kohtunsa läpi tullessaan ihmiseksi. 

17 Koska hän ymmärsi Mestaria suuressa määrin, hänen oli oltava se, josta tuli ihmisäiti, joka toi 

Mestarin maailmaan. 

18 Hän ei tullut vain rakastamaan "ainokaista Poikaansa". Hänen jumalallinen rakkautensa on 

lohdutuksen universaali vaippa, hänen läsnäolonsa on aina hellyyttä ja esirukousta. Kääntykää hänen 

puoleensa, ja löydätte hänestä tikapuut taivaaseen, jotka johdattavat teidät luokseni. 

19 Henkeni tulee koteihin, lohduttaa itkeviä ja täyttää kaikki sydämet rauhalla. 

20 Henkinen viesti, jonka tuon teille tänä aamuna, valmistaa teitä viimeiseen ilmentymävuoteeni. 

21 Minä tuon teille rauhani, jotta voitte myöhemmin tuoda sen kaikille maan kansoille. Sillä rauha on 

korkein päämäärä, johon teidän tulisi pyrkiä. 

22 Sielun rauha on tila, josta käsin voitte ymmärtää viisauteni valon ja kaiken sen, mitä sekava mieli 

ei rauhan puutteessa voi käsittää. 

23 Ihminen tarvitsee rauhaa sieluunsa, hiljaisuutta sydämeensä. Mutta tätä rikkautta ei saavuteta 

väkisin, eikä sitä voi ostaa millä tahansa hinnalla. Se on armo, jonka ihminen saavuttaa pysyvällä 

hyvyydellä. 

24 Uskon rauhan siemenen teille, rakas kansa, jotta voisitte levittää sitä maan päälle. Mutta totisesti 

sanon teille, että te ette ole ainoat, jotka levittävät tätä siementä. Muiden yhteisöjen helmassa - sekä tässä 

kansakunnassa että muissa maissa - on ihmisiä, jotka rukoilevat rauhaa, jotka toivovat hyvinvointia 

lähimmäisilleen ja jotka työskentelevät ahkerasti tavoitteensa saavuttamiseksi. 

25 Siunattuja ovat kaikki ne, jotka kuuntelevat innokkaasti sanani inspiraatiota tällä kolmannella 

aikakaudella, hengellisiä ilmestyksiäni. Sillä kun he kouluttavat ihmisten havaintokykyä niiden kehityksen 

pohjalta, he keräävät ajatukseni ja osaavat ilmaista ne sanoin ja teoin lähimmäistensä keskuudessa. 

26 Ihminen kantaa sisällään hengen kuolematonta voimaa, ja hän pystyy nousemaan rappiostaan 

vapautumisen halun ja korkeamman kehityksen kaipuun kautta. 

27 Nyt on aika, jolloin ihminen tunnistaa älykkyytensä kyvyn ja voiman. Hänen on vain annettava 

sielunsa käyttää tätä voimaa suuressa määrin toteuttaakseen ne teot, joita Herra käskee opetuskirjassaan. 

28 Tiedätte nyt, rakkaat opetuslapset, että jotta sielu voisi kamppailla ja ilmaista itseään esteettä, 

ihmisen on karistettava ikeet, poistettava sydämestään perinteet ja vapautettava itsensä uskonnollisesta 

fanaattisuudesta, kuten kaikki ne ovat tehneet, jotka ovat nousseet maan kaikissa kolkissa. 

29 Olen valmistanut heille kaikille risteyksen, jossa heidän on kohdattava toisensa ja tunnustettava 

toisensa veljiksi ja sisariksi ihanteessa, taistelussa ja uskossa. 

30 Totisesti sanon teille, että kaikkialla maailmassa on hajallaan spiritistejä - kypsiä ihmisiä, jotka 

tuovat ihmiskunnalle rauhan. Mutta sanon teille, että koko maanpiirin spiritistien välinen liitto ei tapahdu 

uuden kirkon järjestämisen kautta, sillä sen voima ei ole aineellinen. Heidän yhtenäisyytensä tulee 

olemaan henkistä, ihanteellista ja heidän työnsä kannalta, ja tällä tavoin heidän voimansa tulee olemaan 

voittamaton, koska he ovat ammentaneet sen Ikuisesta Lähteestä, joka on Minun Hengessäni. 

31 Kaikille heille innoitan totuuteni ja myös etsin heitä, jotta kaikki epäpuhtaudet pääsisivät pois 

heidän sydämestään ja mielestään, sillä ne eivät saa sekoittua valooni. 

32 Heillä kaikilla on velvollisuus varmistaa, että spiritualistinen opetus selitetään ja että se on selvästi 

havaittavissa heidän henkisten kykyjensä avulla, eivätkä inhimilliset filosofiat saastuta sitä. 

33 Jo aikaisempina aikoina ihmiset ovat lisänneet ilmestyksiini ja opetuksiini 

maailmankatsomuksiaan, filosofioitaan ja teorioitaan, jotka ovat onnistuneet vain jakamaan ja 

hämmentämään ihmiskunnan. 

34 Haluan, että ne, jotka ovat löytäneet polun, opettavat sitä helposti ja tekevät sen helpoksi 

lähimmäisilleen, etteivät he pengo sitä kompastuskivillä, kuten monet ovat tehneet, ja siten estävät minua 

etsiviä tulemasta luokseni. 

35 Ritualismin vaalijoille - niille, jotka vaativat Jumalan personoimista hahmoissa, esineissä ja 

kuvissa - sanon, että jos he eivät kulje henkistymisen tietä, he kuuluvat tietämättään niihin, jotka edistävät 

kansojen välisiä sotia jättämällä ihmisveljensä huomiotta. 
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36 Sanon teille kaikille totuuden nimissä, että Jumala, johon uskotte, on puhdas ja jumalallisessa 

rakkaudessaan rakastaa teitä kaikkia yhtä paljon. 

37 Jos kerron teille totuuden ja se loukkaa teitä, muistakaa, että se ei ole ihminen, joka on kertonut 

teille tämän, vaan Mestarinne, joka rakastaa teitä ja näyttää teille virheenne pelastaakseen teidät. 

38 Ettekö ole vielä tulleet tietoisiksi siitä, että vallanhimo, fanaattisuus ja tinkimättömyys ovat kuin 

vuorovesi, jota ei voi pysäyttää, kun se kerran on päässyt valloilleen? 

39 En taistele kenenkään uskomuksia vastaan, jos ne perustuvat totuuteen. Taistelen kuitenkin virheitä 

vastaan niissä, joissa niitä esiintyy. 

40 Pyrkikää jo nyt kaikki samaan päämäärään, sielunelämänne sovittamiseen ja 

yhdenmukaistamiseen. Älköön kukaan luulkoon kulkevansa parempaa tietä kuin veljensä, älköönkä 

luulkoon olevansa muita korkeammalla tasolla. Kerron teille, että kuoleman hetkellä minun ääneni kertoo 

teille totuuden kehitystasostanne. 

41 Siellä, tuossa lyhyen valaistumisen hetkessä omantunnon edessä, monet saavat palkkionsa, mutta 

monet näkevät myös suuruutensa katoavan. 

42 Haluatteko pelastaa itsenne? Tulkaa sitten luokseni veljeyden tielle. Se on ainoa, ei ole muuta, se 

on kirjoitettu korkeimpaan käskyyni, jossa sanotaan teille: "Rakastakaa toisianne". 

43 Ihmiskunta: Näinä päivinä, jolloin muistatte Jeesuksen syntymää, tulkoot rauha sydämiinne ja 

näyttäytykää yhtenäisen ja onnellisen perheen tavoin. Tiedän, etteivät kaikki sydämet tunne vilpitöntä iloa, 

kun ne muistavat minun tuloani maailmaan tuolloin. Hyvin harvat ovat niitä, jotka käyttävät aikaa 

pohdiskeluun ja kokoontumiseen ja antavat ilon olla sisäistä ja muistamisen juhlan tapahtua hengessä. 

44 Nykyään, kuten kaikkina aikoina, ihmiset ovat tehneet muistopäivistä epäpyhiä ja 

merkityksettömiä festivaaleja, joilla haetaan aistien nautintoja kaukana siitä, mitä hengen ilojen pitäisi 

olla. 

45 Jos ihmiset käyttäisivät tämän päivän omistamalla sen hengelle ja pohtimalla jumalallista 

rakkautta, josta se, että tulin ihmiseksi asuakseni kanssanne, oli kiistaton todiste - totisesti sanon teille, että 

uskonne loistaisi korkeimmillaan olemuksessanne ja se olisi tähti, joka näyttäisi teille polun, joka johtaa 

luokseni. Sielusi olisi niin täynnä hyvyyttä, että jakaisit tarvitseville etuja, lohdutusta ja sydämellisyyttä 

elämänpolullasi. Tunnet olosi enemmän veljeksi ja sisareksi, antaisit anteeksi rikoksentekijöille 

sydämestäsi. Sinä tuntisit hellyyttä nähdessäsi hylkiöitä, lapsia, joilla ei ole vanhempia, ei suojaa eikä 

rakkautta. Ajattelette kansoja, joilla ei ole rauhaa ja joilla sota on tuhonnut kaiken hyvän, jalon ja pyhän 

ihmiselämässä. Silloin rukouksenne nousisi puhtaasti Minun luokseni ja sanoisi: "Herra, mikä oikeus 

meillä on rauhaan, kun niin monet veljemme ja sisaremme kärsivät kauheasti?" 

46 Vastaukseni olisi tämä: Koska olette tunteneet lähimmäisenne tuskan ja olette rukoilleet ja olleet 

myötätuntoisia, kokoontukaa kotiinne, istukaa pöydän ääreen ja iloitkaa tuosta siunatusta hetkestä, sillä 

minä olen siellä läsnä. Älkää epäröikö olla iloisia, vaikka tiedätte, että sillä hetkellä monet kärsivät, sillä 

totisesti sanon teille, että jos ilonne on vilpitöntä, siitä lähtee rauhan ja toivon henkäys, joka koskettaa 

hädänalaisia kuin rakkauden huokaus. 

47 Kukaan ei tarkoita, että haluaisin pyyhkiä sydämistänne puhtaimman juhlan, jota vietätte vuoden 

mittaan, kun muistatte Jeesuksen syntymää. Haluan vain opettaa teitä antamaan maailmalle sen, mikä sille 

kuuluu, ja sielulle sen, mikä sille kuuluu; sillä jos vietätte niin monia juhlia juhlistaaksenne inhimillisiä 

tapahtumia, miksi ette jätä tätä juhlaa sielulle, jotta se lapseksi tultuaan voisi tulla tarjoamaan Minulle 

rakkauden lahjansa, jotta se saavuttaisi paimenten yksinkertaisuuden palvoa Minua ja viisaiden nöyryyden 

kumartaa kaulaansa ja tarjota tietonsa todellisen viisauden Herralle? 

48 En halua himmentää iloa, joka ympäröi ihmisten elämää näinä päivinä. Kyse ei ole vain perinteen 

voimasta - kyse on siitä, että armoni koskettaa teitä, valoni valaisee teidät, rakkauteni kietoo teidät kuin 

viitta. Silloin tunnet sydämen täynnä toivoa, iloa ja hellyyttä, täynnä tarvetta antaa, kokea ja rakastaa. 

Mutta te ette aina anna noiden tunteiden ja innoitusten ilmaantua todellisessa anteliaisuudessaan ja 

vilpittömyydessään, sillä te tuhlaatte tuon ilon maailman nautintoihin antamatta sielun, jonka tähden 

Lunastaja tuli maailmaan, elää tuota hetkeä, astua tuohon valoon, puhdistautua ja pelastua. Sillä se 

Jumalallinen Rakkaus, joka tuli ihmiseksi, on ikuisesti läsnä jokaisen ihmisen elämänpolulla, jotta hän 

löytäisi siinä elämän. 
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49 Henkeni rauha levittäytyy tänä rauhan yönä hellyyden vaipan tavoin kaikkien ihmisten ylle, ja 

rakkaudellinen suudelma, joka lähtee Marian sielusta, saavuttaa myös jokaisen hänen lapsensa. 

50 Katsokaa tarkkaan, opetuslapset, ja tunnistatte Jumalanne rakkauden lahjan joka päivä 

kävellessänne. 

51 Tänä armonpäivänä, kun muistatte sitä siunattua yötä, jolloin Messias tuli ihmiseksi asuakseen 

teidän luonanne, totisesti sanon teille, etten ainoastaan täällä esittäydy ja ilmoita itseäni, vaan annan itseni 

tuntua monin eri tavoin kaikille. 

52 Lähestyn lapsia yhdellä tavalla, nuoria toisella ja aikuisia toisella. Koputan jokaisen uskonnollisen 

yhteisön ovelle ja teen läsnäoloni heille tunnetuksi kunkin yhteisön valon mukaan. Mutta en jätä ketään 

ilman vierailua. 

53 Tämä on rakkaudellisin muisto kaikesta, mitä teillä on Mestaristanne. Lasten sydän on täynnä 

riemua, ja vanhimpien sydän on täynnä rauhaa ja toivoa Vapahtajaan. 

54 Te, joilla on armo kuulla tämä sana, kuulutte niihin harvoihin, jotka juhlivat tätä juhlaa ilman 

riittejä, juhlien sitä puhtain sydämin. Tällä tavoin ette voi langeta epäpyhään tekoon, ja tämä johtuu siitä, 

että mielenne on ymmärtänyt, että paras muisto, miellyttävin Herran edessä on se, jonka teette, kun 

sovellatte Mestarin esimerkkejä elämäänne, kun elätte hänen opetuksensa mukaan. 

55 Ajattele kaikkia lähimmäisiäsi, siirrä sielusi koko maailmaan. Mutta ajatelkaa heitä rakkaudella, 

laupeudella ja halulla tuoda heille rauha, ja totisesti sanon teille, että rukouksenne, ajatuksenne ja 

toiveenne eivät jää hedelmättömiksi. 

56 Valmistelen teille tietä sitä aikaa varten, jolloin ihmiskunnan henkinen herääminen tapahtuu. 

Koettelemukset, tapahtumat ja kutsut tulevat tapahtumaan ihmisten tiellä ja puhuvat heille Uuden 

Aikakauden läsnäolosta. 

57 Olen jo varoittanut teitä, ettette joudu epätoivoon, kun näette maailmankatsomusten törmäävän 

uskontojen ja kansojen välillä. Muistakaa myös, että olen sanonut teille, että tämä riita on välttämätön, 

jotta ihmisten välille syntyisi sopusointu, sopusointu ja rauha. 

58 Sitten, kun kamppailu voimistuu, näette ihmisten etsivän totuutta omasta tahdostaan, eivätkä he 

pelkää uhkauksia eivätkä tuomioita. Silloin profeetat ilmestyvät niiden kansojen keskuudesta, joita heidän 

herransa ja hallitsijansa sortavat. Tuolloin opetukseni loistaa kaikessa loistossaan, ja se leviää maan päälle 

uusien opetuslasteni työn kautta. 

59 Tänään sanani rohkaisee teitä, ja samalla koettelemukset antavat sielullenne lujuutta, niin että ette 

pelkää iskuja, loukkauksia ja petoksia. 

60 Monet teistä seuraavat minua suurella katkeruudella, koska olette kohdanneet vastustusta, 

epäuskoa ja pilkkaa perheenne helmassa. Sukulaisesi ovat epäilleet Jumalan sinulle antamia lahjoja ja 

tehtävää, jota hän on lähettänyt sinut suorittamaan. 

61 Jotkut on karkotettu kodeistaan, toiset on pakotettu muuttamaan muihin maihin. 

62 Kerron teille, että ette olleet ainoat, joita heidän sukulaisensa eivät uskoneet. Muistutan teitä 

Joosefin, Jaakobin pojan, tapauksesta, jonka hänen omat veljensä myivät kauppiaille, koska he 

ymmärsivät, että Joosef oli suuri profeetta, ja kadehtivat häntä. Mutta Herran armo peitti nuorukaisen 

vaipallaan, ja kun hän oli saapunut Egyptiin orjana, hänestä tuli uskonsa ja esi-isiensä lakiin uskomisen ja 

sinnikkyytensä ansiosta sekä Jumalan armon ja viisauden vaatteidensa avulla faraon ohella tuon kansan 

neuvonantaja, palvelija ja profeetta. 

63 Joosefin sielu oli uskollinen hyveessä, ja hänen vaelluksensa tuon kansakunnan läpi jätti jälkeensä 

siunausten, yltäkylläisyyden, vaurauden ja rauhan jäljen. 

64 Joosef ei ollut unohtanut isäänsä Jaakobia, jota hän rakasti kovasti, eikä veljiään, vaikka nämä 

olivat myyneet hänet ja pettäneet hänen lapsirakkautensa, mikä oli aiheuttanut häpeän piston hänen 

sydämeensä. Mutta lopulta tuli jumalallisen oikeuden hetki. Kanaanin maat, joilla Jaakob asui poikiensa 

kanssa, olivat kärsineet kuivuudesta. Kurjuus ja nälkä olivat vallanneet nuo maat, kun taas Egyptissä 

viljavarastot olivat täynnä vehnää. 

65 Joosefin veljet, jotka olivat unohtaneet Joosefin ja luulivat häntä kuolleeksi, lähtivät Egyptiin 

vehnän perässä, vailla aavistustakaan siitä, kenen eteen heidän oli tultava. 

Oikeuden hetki koitti - mutta ei rangaista ja nöyryyttää, vaan antaa anteeksi. Mitä suurempaa oikeutta 

olisi voinut olla niille, jotka olivat tehneet väärän arvion ja satuttaneet? 
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Kun antelias Joosef ilmoittautui veljilleen, hän yllytti heitä siunauksilla ja anteeksiannolla, ja he 

kumartuivat katuvaisina ja liikuttuneina muistellen Joosefista lapsena tehtyjä ennustuksia ja ihmetellen, 

kun he näkivät niiden toteutuvan. 

66 Ymmärrättekö, lapseni? Pysykää sitten lujana ahdistuksen päivinä, kestäkää pettymyksenne ja 

yksinäisyytenne, sillä lopulta oikeuden hetki koittaa, ja näette juuri niiden, jotka pettivät ja pilkkasivat 

teitä, ilmestyvän teidän eteenne katuvaisina. 

67 Onko sinulla Joosefin jalous ottaa vastaan ja antaa anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua? 

Kuvittele Joosef seisomassa ja katsomassa veljiään, jotka polvillaan itkivät katumuksesta. Tämä kuva on 

heijastus rakastavasta oikeudenmukaisuudestani. Joosef seisoi hyveellisyytensä vuoksi, kun taas hänen 

veljensä, jotka olivat katumuksensa vuoksi kumartuneet, polvistuivat. 

68 Haluan, että Joosefin siemen, Israelin lapsi, on läsnä keskuudessanne ja puhkeaa esiin. 

69 Jeesuksen, Mestarinne, oli myös muutettava Egyptiin, kun hän juuri ja juuri alkoi elää maan päällä. 

Tämä johtui siitä, että kansa ei aistinut hänen tuloaan, ja kun tuli merkkejä siitä, että tuo lapsi oli Herran 

tuolle kansalle lupaama Messias-Kuningas, kansa epäili sitä, koska häntä ei ollut puettu kuninkaallisiin 

vaatteisiin, ja antoi katseensa vaeltaa epäuskoisena kurjasta seimestä talonpoikaismaiseen talliin, joka ei 

heidän mielestään ollut kuninkaan arvoinen vuode- ja nukkumapaikka. 

70 Minun oli etsittävä Egyptin kaltaisen kansan syliä, koska ihmiset, joiden luokse olin tullut, eivät 

kyenneet antamaan minulle suojaa. Mutta tämä ei ollut ainoa kipu, jota sydämeni joutui kärsimään. 

71 Kun palasin Egyptistä ja asuin sitten Nasaretissa, minua pilkattiin ja loukattiin jatkuvasti epäuskon 

ja pahansuopuuden ilmauksilla. 

72 Tein siellä ihmeitä, osoitin hyväntekeväisyyttäni ja voimaani - ja minut tuomittiin väärin. Kukaan 

niistä, jotka tunsivat elämäni ja työni läheltä, ei uskonut minuun. Siksi, kun saarnan hetki oli tullut, minun 

oli pakko mennä 

Lähtiessäni Nasaretista sanon: "Totisesti minä sanon teille, yksikään profeetta ei löydä uskoa 

isänmaastaan. Hänen on jätettävä se, jotta hänen sanansa tulisi kuulluksi." 

73 Tämä ei myöskään ollut viimeinen kipu, jota join kärsimykseni maljasta. Vielä suurempi tuska 

puuttui - se, jonka eräs minun omaiseni joutui aiheuttamaan Minulle, yksi niistä, jotka olivat syöneet 

pöydässäni ja jotka olivat kuin veljeni aiemmin - kun hän myi minut kolmellakymmenellä eurolla asiani 

vihollisille. 

74 Minunkin luultiin kuolleen, kuten Joosef oli ollut veljilleen. Mutta aivan kuten tuo mies ilmestyi 

niiden tyrmistyneiden silmien eteen, jotka olivat unohtaneet hänet, niin myös minä ilmestyin, mutta 

henkiolentona, hämmästyneiden opetuslasteni silmien eteen, joille todistin, etten ollut kuollut. 

75 Olen täällä, valtakunnassani, odottamassa kaikkien niiden saapumista, jotka ovat unohtaneet minut 

- kaikkien niiden, jotka ovat pettäneet ja pilkanneet minua. 

76 Täällä olen ja odotan, että kaikki syleilevät heitä äärettömällä rakkaudella. 

77 Puhun teille yhdessä viimeisistä aamuhartauksista, ja julistukseni viimeinen vuosi lähestyy jo. 

Vielä muutama päivä, vielä muutama tunti, ja se vuosi, jonka Minä olen ilmoittanut ja jota kansani pelkää, 

alkaa teidän keskuudessanne. 

78 Onko teillä kaikilla tarvittava valmistautuminen vastaanottamaan sydämeenne kaikki se, mitä olen 

tarjonnut teille vuodatettavaksi? 

79 Minä annan sinulle sanani, minä asetan eteesi työni, ja tämä on kuin juhlapöydän loistava pöytä. 

80 Minä olen pöydän keskellä, ja pöydällä on parhaita hedelmiä ja herkullisimpia hengen ruokia. 

Talon ovet ovat avoinna, jotta kukaan ei jäisi pois juhlasta. 

81 Tästä pöydästä lähtee liikkeelle uusi sanoma kansoille, ilosanoma, joka herättää ihmiset - valo, 

joka tekee ihmiskunnan keskuudessa näkyväksi Hengen kuolemattoman siemenen. 

82 Aabelin puhtaus, Nooan usko, Aabrahamin kuuliaisuus, Jaakobin voima, Daavidin innoitus, 

Salomon viisaus, profeettojeni totuudellisuus, apostolieni kohotus, Johanneksen hengellisyys loistavat 

esiin. 

83 Ihmisten ei tarvitse pitää samanlaista vaatetta kuin nuo, eikä ulkoisesti erota muista, heidän ei 

tarvitse edes lausua nimeäni, koska sirotan valon, totuuden, tiedon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 

siemeniä kaikille elämänne poluille. 
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84 Annan teille tämän opetuksen hengellisenä lahjana. Pitäkää se sydämessänne muistutuksena 

yhdestä viimeisistä opetuksista, jotka Mestarinne antoi teille viettämänne muistotunnin yhteydessä ja jotka 

koskivat syntymääni ihmisolentona. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 300 
1 Tunnette läsnäoloni sydämenne hiljaisuudessa ja olette täynnä iloa, kun sanani tulee alas 

valaisemaan teitä hengellisen tiedon valolla. 

2 Palauttakaa sielunne, rakkaat opetuslapset, sillä te olette paljon itkeneet elämän teillä. 

3 Tässä olen kanssasi ja annan sinulle voimaa taistella sielusi ikuisen rauhan puolesta. Mutta totisesti 

sanon teille, että jo ennen kuin ihmiskunta tuli tuntemaan Minut, olin jo valistamassa teitä äärettömyydestä 

ja puhumassa sydämillenne. Sillä koska olen yksi Isän kanssa, olen aina ollut Hänessä. Aikojen oli 

kuljettava ihmiskunnan yli, kunnes maailma otti minut vastaan Jeesuksessa ja kuuli Jumalan sanan, vaikka 

minun on kerrottava teille, että kaikilla, jotka kuulivat opetukseni tuolloin, ei ollut tarvittavaa hengellistä 

kehitystä, jotta he olisivat voineet tuntea Jumalan läsnäolon Kristuksessa. Siksi minun oli valittava 

kutsuttujen joukosta ne, joiden oli annettava uskollinen todistus totuudesta. Muiden oli vaikea soveltaa 

opetustani tuohon aikaan, koska epäjumalanpalvelus ja pakanuus vallitsivat heidän sydämissään. Mutta 

rakkauden sana oli kirjoitettu lähtemättömillä kirjaimilla omantuntoon niiden sukupolvien ennakoimiseksi, 

jotka syleilisivät Mestarinsa ristiä. 

4 Silloin ei ollut vain kaksitoista opetuslasta ja muutama väkijoukko, jotka lähtivät liikkeelle 

rakkauteni jäljillä, vaan kansat ja kansakunnat, jotka muuttivat tapojaan, elämäänsä ja 

Jumalanpalvontaansa. 

Kerron teille tämän, koska tänään, kun koette uuden ajan koittavan, sielunne on tullut uuden viestin 

valoon. 

Kaikki, jotka ovat nähneet ja kuulleet, eivät ymmärrä tämän ilmestyksen olemusta ja merkitystä. 

Vaikka jotkut ovatkin riittävän kehittyneitä vastaanottamaan tämän valon, toiset - vaikka haluaisivatkin - 

eivät kykene ymmärtämään monia opetuksia, jotka he näkevät salaperäisyyden verhoamina. 

Mutta ajat kuluvat, uudet sukupolvet tulevat maan päälle, ja se valo, jonka vain harvat saivat 

julistukseni päivinä, tulee loistamaan suurten massojen, suurten kansojen ja kansakuntien mielissä. 

5 Ne, jotka ovat ottaneet minut sieluunsa tällä kertaa, jäävät tänne opetuslapsikseni ja ovat vastuussa 

tästä jumalallisesta perinnöstä, joka siirtyy uskollisesti sukupolvelta toiselle, kunnes tulevat ne, joiden 

keskuudessa spiritualismi kukoistaa rauhan ja viisauden opetuksena. 

6 Keitä ovat minun opetuslapseni tänä aikana? Kaikki, jotka rakastavat tätä sanaa ja käyttävät sitä. 

7 Olen kutsunut ja kutsunut monia pöytääni nauttimaan elämän leipää, parasta ruokaa. Haluan, että 

he ovat valittuja, sillä siemeniä odottavat pellot ovat hyvin laajoja. 

8 Ihmiset: Olen käskenyt teitä monta kertaa "vahtimaan", tutkimaan ja valmistautumaan, sillä te ette 

tule olemaan tietämättömiä kaikkina aikoina. Lähestyy päivä, jolloin lähimmäisenne saavat tietää tämän 

kansan olemassaolosta, joka kuuli Herran äänen eristäytyneessä ja nöyrässä kokoontumispaikassa, ja he 

haluavat tietää, mitä tapahtui, mikä viestini oli ja mitä todisteita annoin teille totuudestani. 

9 Kaikenlaiset miehet ja naiset kolkuttavat sydämenne oveen haluten todistustanne. Ettekö ajattele, 

että on vain oikein, että tämä todistus on selkeä, jotta lähimmäisillänne on selkeä käsitys siitä, mitä minun 

ilmentymäni on ollut, koska heillä ei ole ollut sellaista onnea kuin tällä kansalla täällä, että he ovat voineet 

kuulla opetuksiani äänenkantajien älyn kautta? 

10 Jos viettäisitte osan ajastanne pohtimalla Sanaani, minun ei tarvitsisi tulla alas selittämään teille 

opetuksiani. Silloin meditaationne, pohdintanne ja sisäinen itsetutkistelunne saisivat teidät ymmärtämään 

vastuunne laajuuden. 

11 Minulle jäänyt aika puhua teille tässä muodossa on hyvin lyhyt, ja koska olitte hyvin hitaita 

ymmärtämään, Minun oli autettava teitä laajentamalla opetuksiani äärimmilleen. 

12 Ymmärtäkää, että todistuksenne Minusta ei rajoitu Sanojeni toistamiseen lähimmäisillenne - ei, se 

on helppoa eikä vaadi paljon valmistautumista. Silloin riittää, että pidätte tämän sanan muistissanne tai 

kirjoituksissanne, jotta voitte toistaa sen, kuten olen sanonut. Mutta jos katsotte, että teidän on annettava 

oikea todistus rakkauden teoillanne, jotka tekevät sanani olemuksen tuntuvaksi, niin selittäkää se samalla 

perusteellisesti ja yksinkertaisella tavalla ja todistakaa se teoilla, jotka ylittävät inhimillisen. Silloin teidän 

on ymmärrettävä, että teidän on saavutettava todellinen henkistyminen, jotta voitte oikeutetusti kutsua 

itseänne "Sanani todistajiksi kolmannella aikakaudella". 
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13 Millä nöyryydellä suurimmatkin totuuden epäilijät kumartavat, jos teette heidän kanssaan niitä 

tekoja, joita minä olen teille opettanut! 

14 Jos todella tunnet rakkautta lähimmäisiäsi kohtaan ja haluat, että he saavat osansa laupeudestasi, 

mieti tarkkaan tätä opetusta ja valmistaudu taisteluun niin vilpittömästi kuin vain voit. Silloin teitä 

kutsutaan oikeutetusti "Jumalan todistajiksi kolmannella aikakaudella". 

15 Ihmiset, teidän hetkenne lähestyy, kun jokainen teistä ottaa tehtävänsä vastaan ja toteuttaa sen 

aidolla rakkaudella lähimmäisiään kohtaan. 

16 Sillä aikaa kun minä valmistelen lähtöäni, teidän on valmisteltava hengellistä työtänne maailmassa. 

17 Näen, että sinulla on katumusta, koska et ole kyennyt säilyttämään opetuksiani muistissasi, ja että 

pelkäät, että joudut kohtaamaan ihmisiä, joilla ei ole argumentteja tämän totuuden tueksi. Mutta minä 

sanon teille, että teidän ei tarvitse pelätä. Sillä kun valmistelen lähtöäni, kun aika tulee, annan käskyn, että 

tämän kansan helmassa tuotetaan kirja, joka sisältää kolmannen aikakauden opetukset ja vallankumoukset, 

niin että tämä kirja voi joutua niiden ihmisjoukkojen käsiin, jotka löytävät siitä opetuspuheeni, tutkivat 

niitä ja valmistautuvat todistamaan totuudestani. 

18 Erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä tulevat olemaan kirjoitukset, jotka säilyttävät sanani. Sillä vasta 

lähtöni jälkeen voitte todella omistautua sen tutkimiselle. 

19 Tämän kirjan kautta ne, jotka ovat kuulleet opetustani, mutta ovat unohtaneet monia oppitunteja ja 

kohtia, muistavat tunteella ja ilolla ne hetket, jolloin he saivat jumalallisia viestejä minulta. Ja ne, jotka 

eivät ole kuulleet Minua, ihmettelevät opetusteni merkitystä ja näkevät siellä äärettömässä taivaan 

valtakunnan. 

20 Kun oppilas on käynyt läpi perusteellisen ja tunnollisen opiskelun ja saavuttanut henkistymisen, 

hän ei enää tarvitse aineellista kirjaa. Joka hetki, jolloin hän valmistautuu, hänen huulensa toistavat sanani 

täsmällisesti, hänen henkensä innoittamana, jonka tietoisuuteen se jää ikuisesti kirjoitettuna. 

21 Olkaa siunattuja - te, jotka olette seuranneet tätä hetkeä odottaen, sillä te tulette virkistymään 

hengessä ja totuudessa. Nousette valon maailmaan, josta palaatte vahvistuneena. 

22 Kun tulette tällä tavoin, kun kaipaatte Sanaani, vapautatte itsenne kaikesta, mikä kuuluu 

maailmalle. Tulkaa luokseni ja juokaa jumalallisen olemuksen malja. 

23 Kun olet nauttinut hengellisen aterian, elämä maailmassa tuntuu sinusta siedettävämmältä, risti 

kevyemmältä, koettelemukset lievemmiltä. 

24 Kyllä, lapseni, se, joka nojaa hengelliseen sauvaan, ei väsy. Se, joka katsoo taivaaseen, ei putoa 

maan päälle! 

25 Voi, jos tietäisitte, kuinka monet valoa ja rakkautta täynnä olevat olennot seuraavat teitä 

hengellisestä laaksosta, auttavat ja inspiroivat teitä! Mutta miten voitte pyytää heitä auttamaan teitä, jos 

ette tee sitä, mitä teille tulee? 

26 Jos haluat selvästi tuntea niiden vaikutuksen ja avun, jotka tuntevat laupeutta sinua kohtaan, sinulla 

on oltava uskoa, kuuliaisuutta heidän kehotuksiaan kohtaan, luottamusta, herkkyyttä ja hyvä sielullinen 

asenne rukousta varten. Silloin voit kokea ihmeitä elämäsi matkalla. 

27 Sanani tekee kärsimyksen piinaamasta paatuneesta sydämestäsi rakastavan. Kun teistäkin tulee 

lähimmäistenne opettajia, teidän tulisi rohkaista heitä lohdutuksen sanoillanne ja rakkauden teoilla. 

28 Kuka ei vakuuttuisi, kun todisteita vilpittömyydestä, rakkaudesta ja totuudellisuudesta esitetään? 

Kuka teistä ei muista lauseita, joilla otin hänet vastaan ensimmäisenä päivänä, jolloin hän kuuli Sanani - 

tuota unohtumatonta ääntä, jonka hellyys ja ainutlaatuisuus saivat hänet tunnistamaan Minut? 

29 Annan anteeksi rikkomuksenne, mutta samalla korjaan teitä, jotta karkotatte sydämestänne 

itsekkyyden, sillä se on yksi niistä heikkouksista, jotka vetävät sielua syvimmin alas. Kosketan teitä 

omantunnon kautta, jotta muistatte velvollisuutenne veljien ja sisarten keskuudessa ja kylvätte rakkauden 

ja anteeksiantamuksen tekoja matkanne varrelle, kuten opetin teille toisella aikakaudella. 

30 Kristuksen risti oli raskas, tie hyvin katkera ja tuskallinen, nousu hyvin kivinen, ja silti, unohtaen 

oman tuskani, lohdutin niitä, jotka kärsivät, ja siunasin teloittajiani. 

31 Te ihmiset, joiden henki on saanut Kolmen kerran valon: Ymmärtäkää, kuinka paljon kurjuutta ja 

kärsimystä on olemassa. On välttämätöntä täyttää ihmiskunta rakkaudella. Siementäkää heidät hyvillä 

teoilla, valaiskaa heitä uskolla ja toivolla, tulvittakaa heitä rauhalla. 
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32 Tähän työhön riittäisivät voimani ja rakkauteni. Koska teidät kuitenkin luotiin oppimaan 

rakastamaan toisianne, on välttämätöntä, että syntyy kansa, joka on kuin valtava armeija henkistämisen 

sotilaita, uskollisia lakini vartijoita, jotta he voivat panna totuuteni täytäntöön niin paljon väärää vastaan ja 

sytyttää valon pimeyteen. 

33 Maailmassa puhkeaa pian uusi sota. Siitä tulee sota, jollaista ihmiskunta ei ole ennen kokenut - 

maailmankatsomusten, filosofioiden, oppien, ideologioiden, uskomusten ja uskontojen sota. 

34 Ihmiset: Teidän on valmistauduttava tähän aikaan ja soitettava herätyssoitto lapsillenne. 

35 Materialismin aalto nousee ja muuttuu levottomaksi mereksi, kärsimyksen, epätoivon ja ihmisten 

epäoikeudenmukaisuuden pelon mereksi. Vain yksi vene purjehtii tuon intohimojen, halujen ja ihmisten 

vihan meren yli, ja se vene on minun lakini vene. Siunattuja ovat ne, jotka ovat vahvoja, kun se aika tulee! 

Mutta voi niitä, jotka nukkuvat! Voi heikkoja! Voi niitä kansoja, jotka ovat luottaneet uskonnollisen 

fanaattisuuden perustuksiin, sillä he joutuvat helposti noiden raivoavien aaltojen saaliiksi! 

36 Ettekö te, oi ihmiskunta, aavista taistelua? Eikö minun Sanani saa teitä valmistautumaan 

puolustautumaan, kun hetki koittaa? Valoni on kaikissa, mutta vain ne, jotka rukoilevat ja valmistautuvat, 

näkevät sen. Valoni puhuu teille ennakkoaavistusten, inspiraation, intuition, unien ja sormenjälkien kautta. 

Mutta te olette kuuroja jokaiselle hengelliselle kutsulle, olette välinpitämättömiä jokaiselle jumalalliselle 

merkille. 

37 Pian näette sanani toteutuvan ja todistatte, että kaikki tämä oli totta. 

38 Opetukseni ja nimeni tulevat olemaan kaikkien hyökkäysten ja vainojen kohteena, ne tulevat 

olemaan syy siihen, miksi totuuden viholliset vainoavat teitä. Mutta opetuksestani tulee myös niiden 

valomiekka, jotka nousevat ylös ja puolustavat uskoa, ja se on kilpi, jonka takaa viattomat löytävät suojaa. 

Nimeni tulee olemaan kaikkien huulilla, joidenkin siunaamana, toisten kiroamana. 

39 Kaikki ihmisen kyvyt vapautuvat: hänen älykkyytensä, tunteensa, intohimonsa; hänen henkiset 

kykynsä ovat hereillä ja valmiina taisteluun. 

40 Mikä sekaannus silloin syntyykään! Kuinka monet, jotka luulivat uskovansa Minuun, joutuvat 

vakuuttamaan itselleen, ettei se ollut todellista uskoa! Monissa kodeissa ja sydämissä rakkauden ja toivon 

lamppu sammuu. Lapsilla ja nuorilla ei ole muuta Jumalaa kuin maailma eikä muuta lakia kuin maan laki. 

41 Tämän kaaoksen edessä kysyn teiltä, ihmiset: Minkä tehtävän aiotte sitten täyttää? Kätketkö tämän 

sinulle uskomani jalokiven? Suljetteko opetusteni kirjan ja hylkäätte siten auktoriteetin, jonka olen antanut 

teille opetuslapsinani? Ei, rakkaat ihmiset, olen valmistanut teidät niin, ettei pyörremyrsky yllätä teitä, ja 

olen rohkaissut teitä niin, ettei teitä pelota teitä vastaan taistelevien kaunopuheisuus tai tietämys. Kirjat, 

otsikot ja nimet ovat inhimillisiä turhuuksia. Mutta se, mitä te saarnaatte, ovat ikuisia totuuksia. 

42 Teidän keskuudessanne on syntynyt hämmennystä aiheuttava liike, joka on aiheuttanut eripuraa, 

tuomitsemista ja keskustelua teidän keskuudessanne. Oli välttämätöntä, että tämä koettelemus koettelisi 

ihmisiä, jotta nukahtaneet heräisivät ja jotta löytäisitte vihdoin Työni määritelmän. 

43 Älkää pelätkö tätä sisäistä kamppailua, ihmiset. Sanon teille jälleen kerran, että se on välttämätöntä 

heräämisenne kannalta, sillä olette tekemässä rutiinistanne ja perinteistänne uutta kulttia. Mutta totisesti 

sanon teille, että spiritualismi on täysin vierasta kaikille rutiineille, tavoille, perinteille tai ulkoisille 

seremonioille. 

44 Tässä koettelemuksessa, joka on yllättänyt teidät, jotkut ovat heränneet siihen vakaumukseen, että 

ette ole toteuttaneet todellista henkistymistä. Nämä joutuvat väistymään jonkin aikaa, koska enemmistönä 

olevat ihmiset pitävät kiinni tavoistaan ja perinteistään, joita he lopulta pitävät ikään kuin ne olisivat laki. 

Sitten taistelussa pidetään tauko, jotta nämä ihmiset voivat meditoida ja pohtia sisäisesti, tarkkailla ja 

saada kokemusta itselleen. Sillä sen jälkeen taistelu puhkeaa jälleen suurimmalla voimalla, niin että 

opetukseni ydin loistaa ja työni ymmärretään kaikessa puhtaudessaan ja hengellisyydessään. 

45 Tässä toisessa kokeessa enemmistönä ovat ne, jotka avaavat silmänsä totuudelle, ja muiden, joiden 

kultti ei sovi työhöni, on vetäydyttävä veljiensä ja sisartensa keskuudesta, kunnes he tulevat 

ymmärrykseen ja korjaukseen ja voivat liittyä uudelleen kansaan. 

46 Ymmärtäkää, että on välttämätöntä, että koettelemukset ravistelevat ja herättävät teidät. Et 

nimittäin rikkoisi rutiinejasi omin päin. 

47 Se harmonia ja rauha, joka on olemassa keskuudessanne, on näkyvissä vain, kunnes todellinen 

hengellisyys tunkeutuu sydämeenne. Mutta ensin teitä koetellaan ja puhdistetaan monin tavoin. 
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Olkaa tietoisia siitä, että teidät on jätetty tänä aikana annetun sanani todistajiksi, ja että todistuksenne ei 

saa olla väärä, vaan niin uskollinen kuin kykenette sitä välittämään. 

48 Tänään kipu on se, joka puhdistaa sinut. Huomenna se on teidän henkistymisenne! 

49 Jos opetukseni päätyttyä ja sen jälkeen, kun olette käyneet läpi koettelemuksenne, sekaannus ja 

tuska jatkuisivat keskuudessanne, teillä ei olisi mitään oikeutusta sille Minun edessäni, ja te joutuisitte 

vielä suurempaan koettelemukseen kuin se, jota käytte nyt läpi. Rakastatteko totuutta? Kaipaatko rauhaa? 

Seuratkaa sitten Sanaani sen vaatimalla vilpittömyydellä, ja sielunne löytää polun, joka johtaa harmoniaan. 

50 Ymmärtäkää, että tänä aikana olen rajoittanut valoni ja ilmestykseni, kun olen tehnyt itseni 

tunnetuksi näiden äänenkantajien kautta, aivan kuten olen rajoittanut itseni, kun puhuin profeettojen suun 

kautta menneinä aikoina. 

51 Toisen ja toisen lähetin ihmiskunnan koettelemuksen tunteina, kun se oli kuilun tai tuhon partaalla. 

52 Myös ne, joiden kautta annoin Sanani kuulua tällä kolmannella aikakaudella, ovat profeettoja, 

joiden huulilta kuului ääni, joka herättää nukkuvan ja varoittaa harhaan eksynyttä. 

53 Profeettojen sana on ollut kuin kirkas pasuunan ääni kaikkien aikojen pimeydessä. Monet ovat 

kuulleet sen, mutta kaikki eivät ole uskoneet sitä. Miksi ihmiset eivät ole halunneet kuulla profeettojen 

ääntä? Koska he puhuivat aina lähestyvistä tapahtumista ja ilmoittivat jumalallisesta oikeudesta. He ovat 

aina sanoneet: "Rukoilkaa, valvokaa, tehkää parannus, puhdistakaa itsenne tahroistanne, tehkää parannus." 

54 Ensimmäisten aikojen profeetat olivat intuitiivisia, heidän suunsa ilmoittivat monia tapahtumia, 

joita he eivät tienneet. He eivät tienneet Kristuksen olemassaolosta, ja silti he kaikki puhuivat hänestä. 

Vapahtajan tuloon maailmaan menisi vielä vuosisatoja, mutta jo nyt profeetat kertoivat, millaista hänen 

tulonsa, elämänsä ja kuolemansa ihmisenä olisi. 

55 Kuinka paljon valoa olettekaan saaneet uusina opetuslapsina ja samalla kolmannen aikakauden 

profeettoina! Nyt alatte todistaa intuitiotanne, kun vierailette eri maakunnissa ja kansojen keskuudessa ja 

puhutte kunkin paikan asukkaille heidän tarpeidensa, ymmärryksensä ja kehityksensä mukaan. 

56 Jotkut kuuntelevat ääntäsi, toiset pilkkaavat sinua. Teidän ei kuitenkaan pidä lakata saarnaamasta 

parannusta, joka on uudistumista, rukousta, joka on parannusta ja uskoa, laupeutta, joka on veljeyden ja 

rakkauden ilmaus. 

57 Älkää unohtako ja olkaa aina tietoisia siitä, että vanhurskaasta ja hyveellisestä elämästänne riippuu 

se usko, jonka herätätte lähimmäisissänne, eli että he tutkivat ja tarkkailevat teitä jopa yksityiselämässänne 

etsiäkseen teoistanne vahvistusta julistamallenne opille. 

58 Olkaa nöyriä, yksinkertaisia ja vaatimattomia, mutta osoittakaa aina luja usko ja vankkumaton 

innokkuus. 

59 Tätä kansaa, joka on ilmestykseni edunvalvoja tällä kolmannella aikakaudella, ei vielä koeta valon 

kantajaksi. Mutta ei mene paljon aikaa, ennen kuin ihmiskunta on kiinnostunut tietämään totuuden 

paluustani ja kaikesta, mikä liittyy ilmentymääni. He tulevat kuulustelemaan sinua, ja siihen on 

varauduttava. 

60 Totisesti sanon teille, että jopa kaikkein vihamielisimmässä mediassa on joku - vaikka se olisi vain 

yksi sydän - joka avautuu vastaanottamaan sananne. 

61 Hengellistäkää itsenne ja kehittäkää sisäisen sanan lahjaa, niin ette horju taistelussa tai 

koettelemuksen hetkellä. 

62 Tänään maailma ei tunne sinua, mutta totisesti minä sanon sinulle, että tulee päivä, jolloin kansat 

odottavat sinua innokkaasti. Näin tapahtuu, kun suuret koettelemukset ja katastrofit tuntuvat maissa, ja 

tiedetään, että spiritisteillä on valta vitsauksiin ja tuntemattomiin tauteihin. 

63 Heidän leirissään on sairaita, jotka odottavat Jeesuksen lähettilään ja työntekijän tuloa, joka tulee 

"voitelemaan" heitä sydämellisyyden ja rakkauden balsamilla. Kodeissa on avoimet ovet odottamassa 

opetuslapsia, jotka läsnäolollaan tuovat rauhaa ja valoa näihin sydämiin. 

64 Nykyiset sukupolvet, jotka ovat olleet sokeita antamilleni merkeille ja jotka ovat luulleet kaiken 

sattuman varaan, tulevat tutkimaan niiden tapahtumien merkitystä, jotka liittyivät saapumiseeni, 

läsnäolooni ilmestymiseni aikana ja sanani päättymiseen, ja heidän on todettava, että ne olivat todella niitä 

merkkejä, jotka oli luvattu jo menneinä aikoina. "Yksikään puun lehti ei liiku ilman Isän tahtoa", he 

sanovat, ja heidän sanansa vastaavat totuutta. 
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65 Rakas ihmiskunta, te olette tyttäreni, jonka haluan pelastaa, jonka luona vierailin erämaassa ja jota 

lohdutin hänen vankilassaan. Tunne Läsnäoloni, ja sanon teille, teiltä ei tule puuttumaan enää mitään. 

66 Luottakaa, toivokaa! Koettelemukset ovat olleet suuria, sovituspäivänne pitkiä. Mutta pian näette 

edessänne puhtaamman polun, pian saatte sen rauhan, jota olette niin kovasti kaivanneet. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 301 
1 Iloitkaa minun sanastani, te sielut, joita Isä niin innokkaasti odotti ja joita varten Hän tuli 

maailmaan ja vuodatti verensä! 

2 Nämä väkijoukot koostuvat uskovista ja epäuskoisista, mutta he kaikki ovat sieluja, jotka janoavat 

rakkautta, janoavat valoa ja totuutta. Kun ne, joilla on usko, saavat ravintoa ja vahvistuvat, epäuskoiset 

torjuvat iankaikkisen elämän leivän ja joutuvat kärsimään nälkää ja janoa. Ne ovat sieluja, joita 

materialismin, tietämättömyyden ja fanaattisuuden elämä on hämmentänyt, eivätkä he pysty unohtamaan 

sitä ja sitten tunnistamaan ja tuntemaan läsnäoloni. Ne ovat sydämiä, jotka pelkäävät ihmisten tuomioita. 

Kuinka he voisivat keskittyä sielunsa korkeuteen tuntemaan olemukseni, kun he ajattelevat, mitä muut 

sanovat heistä? He päätyvät sanomaan, että Läsnäoloni ei ole totta noissa paikoissa, vaikka todellisuudessa 

he itse, vaikka ovatkin läsnä, eivät ole olleet kanssani, koska heidän sielunsa on jäänyt sinne, missä heidän 

ajatuksensa, kiinnostuksen kohteensa, huolensa ja intohimonsa ovat pitäneet heidät. 

Olen tullut hyvin, olen ollut hyvin teidän kanssanne, koska ajattelen aina niitä, jotka tarvitsevat minua - 

niitä, jotka juovat kärsimyksen maljan ja syövät orjuuden ja nöyryytyksen leipää. 

3 Ihmiset eivät halua uskoa, koska heiltä puuttuu tahto voittaa turhamaisuutensa ja fanaattisuutensa. 

Toisaalta on myös niitä, jotka haluavat uskoa, mutta eivät voi uskoa, koska jokin heidän sisällään oleva 

asia harhauttaa heitä ja estää heitä löytämästä sanomani totuutta ja nauttimasta siitä. 

4 Luuletteko, että hylkään nämä lapseni? Luuletteko, että kun he kääntävät selkänsä Minulle ja 

poikkeavat polulta, jolle kutsuin heidät, Minä unohdan heidät? Ei, ihmiset. Henkeni seuraa heitä 

väsymättä, auttaa heitä voittamaan esteet, koettelee heitä ja osoittaa heille monin tavoin, että se, mitä he 

ovat kuulleet Sanassani, on ollut oikein, että kutsuni on ollut totuus. He kaikki palaavat, toiset tavalla, 

toiset toisella tavalla - toiset kerralla ja toiset toisella. Mutta tulen aina olemaan siellä vastaanottamassa 

heitä rakkaudella. 

5 Tarjoan teille Hengen leipää ja viiniä, syökää ja juokaa, ihmiset. Ottakaa kolmannen aikakauden 

ruokaa ja ruokailkaa sillä. Autuas on se, joka syö tätä leipää, sillä hän herää, avaa silmänsä valolle ja 

pääsee pois pysähtyneisyydestään. 

6 Olen puhunut teille pitkään tässä muodossa, mutta päivä on lähellä, jolloin suljen tämän opetusten 

ja ilmestysten luvun. Työni ei kuitenkaan ole silloin ohi, eikä jumalallinen opetukseni ole ohi. Mutta tämä 

hengellisen valmistautumisen aika päättyy kuitenkin. 

7 Ihmiset, jotka kuulivat Isänsä äänen Äänenkantajan kautta tänä aikana, jäävät maan päälle ja saavat 

tehtäväkseen puhua ihmisille ja todistaa saamastaan opetuksesta teoillaan. 

8 Sanani on sisältänyt rakkautta ja armoa siitä lähtien, kun se alkoi ilmetä tällä kolmannella 

aikakaudella. Vaikka sen merkitys on sisältänyt oikeudenmukaisuutta, vaatinut teitä vastuuseen ja 

korjannut teitä, nyt kun sen loppu lähestyy, tunnustakaa, kuinka sen oikeudenmukaisuus on voimistunut ja 

kuinka sen hellyys on samalla tunkeutunut sydämeenne. 

9 Haluan, että löydätte viimeisistä opetuspuheistani kaiken sen rohkaisun, jota tarvitsette taistelussa. 

Haluan jättää teille taivaallisen maun sydämeenne, eikä siihen jää katkeruutta, niin että muistatte Minut 

aina rakkaudella ja että sanani nousevat muististanne herätyskutsuina, siunauksina, inspiraationa ja 

balsamina. Silloin muistelette tuota opetuksen aikaa sisäisin tuntein, ja kun ymmärrätte, että se oli todella 

Mestari, joka avasi Elämän Kirjan sinetit ja avasi sen silmienne edessä kuudennessa luvussa, ymmärrätte, 

että Elia oli se, joka otti avaimen avatakseen portit kolmanteen aikakauteen, joka on Valon ja Hengen 

Aikakausi. 

10 Jotta ihmiskunnan usko aineellisen elämän jälkeisen hengellisen olemassaolon tuntemiseen 

vahvistuisi, teille on menneinä aikoina suotu joitakin Isän lähettiläiden ilmentymiä, joille olette antaneet 

nimen "enkelit". 

Niitä varhaisia ilmentymiä seurasivat jotkin teot, jotka toteutin Jeesuksen kautta päästäkseni teidät 

hieman syvemmälle salaiseen aarrekammiooni. Näistä muistutan teitä seuraavista: Valon olentojen 

läsnäolo, jotka julistivat saapumistani maan päälle; "riivatuiksi" kutsuttujen hämmentyneiden henkien 

vaikutus ihmisiin; sielun poistuminen ruumiistaan ja paluu siihen, minkä Minä todistin "kirkastumisen" 

hetkellä; ja sellaisten olentojen materialisoituminen, jotka eivät nousseet todelliseen valtakuntaansa, koska 
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tietämättömyyden pimeys ympäröi heitä, kuten ne, jotka ilmenivät Jerusalemissa ristiinnaulitsemiseni 

päivänä. 

11 Kuinka syvällisiä nuo opetukset olivatkaan! Mutta ihmiset, jotka eivät halunneet tunnustaa niiden 

sisältämää valoa, kuten tuon ajan tekopyhät papit ja fariseukset, luulivat kaiken hengellisen tiedon olevan 

pahojen voimien ansiota. Eivätkö he silloin sanoneet, että Jeesus paransi riivatut sopimalla paholaisen 

kanssa? Samoin tänä aikana, kun tulen hengessä - sillä se on todellinen olemukseni - antamaan teille toisen 

opetuksen henkisielun elämästä - mutta yksityiskohtaisemman, selkeämmän ja syvällisemmän opetuksen, 

jossa voitte henkilökohtaisesti kokea sen, mitä olen paljastanut teille. 

12 Jotkut uskovat, että se, mitä olen myöntänyt tälle kansalle tällä aikakaudella, on ollut liian suurta, 

kun otetaan huomioon, että olen ilmentynyt ihmisälyn ja henkimaailman kautta, joka on käyttänyt samoja 

keinoja. Toisille se, mitä he ovat saaneet tähän päivään mennessä, on tuntunut niin suurelta, että he 

olettavat, ettei sitä voi enää ylittää. 

Tähän minun on sanottava teille: se, mitä olette saaneet ja kokeneet tänä aikana, on tuskin pieni 

esimakua siitä, mitä spiritualistit tulevat kokemaan tulevaisuudessa, kun he ovat voittaneet kaikki 

ennakkoluulot ja vapauttaneet sielun ja mielen, jolloin he ovat edistyneet enemmän kuin te. 

Kuka voisi pysäyttää näiden huomiseksi suunniteltujen kokoontumisten kulun, koska ne mukautetaan 

ihmiskunnan kehitykseen? Tyhmiä ja järjettömiä ovat ne, jotka sokeassa fanaattisuudessaan vastustavat. 

13 Jokainen aikakausi on tuonut ihmiskunnalle uutta ja ihmeellistä tietoa mielelle ja sielulle. 

Valmistautukaa kaikki vastaanottamaan jumalalliset viestini, sillä uusi aika on avannut porttinsa, ja on 

paljon sellaista, mikä teidän on ymmärrettävä ja opittava tuntemaan. 

14 "Armoa ja jälleen armoa lähimmäisillenne", Elia sanoi teille tuolloin. Mutta köyhät ihmiset 

kysyvät itseltään: Mitä voisimme antaa, kun meillä ei ole mitään? 

Se on totta, teillä ei ole mitään. Mutta jos keräät sitä armoa ja tietoa, jonka annan sinulle Sanassani, ja 

jos avaat ne lahjat, joilla olen täyttänyt sielusi, voit antaa ikuisesti etkä koskaan näe rikkautesi ehtyvän. 

15 Seuraavassa on joitakin niistä eduista, joita Henkeni on suonut sinulle: Parantavaa balsamia 

parantamaan kaikki ruumiilliset vaivat ja poistamaan kaikki sielun murheet; ikuista rauhaa sinulle ja että 

voit antaa sen sille, joka ei kanna sitä sydämessään; sielun valoa valaisemaan polkuasi, ohjaamaan 

askeleitasi ja innoittamaan sinua jaloilla ajatuksilla ja ylevillä älyllisillä teoilla tieteen läpäisemiseen. 

Tuon teille hengellisen rukouksen - sen, joka tuo teidät yhteyteen jumalallisen kanssa ja tekee teistä 

viestieni ja ilmestysteni välittäjiä tai välineitä. 

Olen myös vuodattanut henkeenne profetian lahjan, josta syntyy intuitiota ja aavistusta, sillä sen avulla 

voitte ennakolta erottaa jotakin siitä polusta, jota teidän jokaisen on kuljettava. 

16 Nämä ja muut lahjat on uskottu teille. Kuka voisi väittää olevansa köyhä, vaikka hänellä on niin 

paljon armoa? Kuka kieltäytyisi - köyhänä kuin hän on sen suhteen, mikä kuuluu maailmalle - 

harjoittamasta hyväntekeväisyyttä, vaikka hän kantaa sielussaan niin loistavaa perintöä? Jäljellä on vain 

se, että sydämenne avautuu, kun se koskettaa jumalallista säteilyäni, aivan kuten kukinnot avautuvat, kun 

niitä hyväilevä kaste laskeutuu niiden päälle. Silloin tunnet itsesi tarpeeksi vahvaksi kiipeämään piikkistä 

polkua ylöspäin, ja tunnet pystyväsi antamaan kaikille, jotka lähestyvät sinua ja haluavat hyötyä. Sillä 

silloin olette täynnä minun henkeäni. 

17 Toisella aikakaudella annoin teille selkeimmän ja elävimmän esimerkin siitä, että ei ole 

välttämätöntä omistaa maailman tavaroita voidakseen harjoittaa laupeutta ja että jos ihmisellä on sydän 

täynnä rakkautta kaikkia kohtaan ja hän on valmis myötätuntoon ja lohdutukseen kärsivää kohtaan, 

ihmeitä voidaan tehdä. 

18 Minä lisäsin leipää, kun sitä oli niukasti, muutin veden viiniksi, palautin terveyden sairaille, 

vapautin puolustuskyvyttömät riivatut, annoin uuden elämän kuolleille, pehmitin kovat sydämet sanalla ja 

täytin sielut valolla. Myös te voitte tehdä jotain tai paljon tästä kaikesta, jos valmistaudutte. 

Koska tein nämä työt esimerkkinä teille, tämä on todiste siitä, että tekin voitte tehdä niitä. Jos siis 

tunnette itsenne liian mitättömiksi ja kömpelöiksi tekemään niitä, tunnustakaa Minut uudestaan 

keskuudessanne, kun herätän kaikki olemuksenne lahjat ja kyvyt, niin ettette enää koskaan sanoisi 

olevanne köyhiä. Sillä siten loukkaatte Isäänne, joka antoi teille kaiken, jotta voisitte saavuttaa hänet. 

19 Älkää unohtako, että Elia sanoi teille: "Armahtakaa ja armahtakaa jälleen lähimmäisiänne", 

varsinkin kun tiedätte, että teillä on ja voitte antaa paljon. 
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20 Kolmannen ajan manna laskeutuu päällenne koskettamatta maata, koska sielunne imee sen 

itseensä. 

21 Ihmiset, te olette ihmiskunnan peili, ja siksi otan teidät vastaan valtakirjalla. Löydän 

keskuudestanne tuskaa, heikkouksia, uskon puutetta, erimielisyyksiä, erimielisyyksiä ja sotia. Sen, mitä 

puhun teille, sanon kaikkien puolesta, ja sen, mitä annan nyt muutamille, saatte huomenna tuoda 

lähimmäisillenne, sillä viestini on tarkoitettu kaikille ihmisille. 

22 En näe teitä yhdistyneinä, ettekä voisi edes tänään lähteä levittämään sanaani, sillä omatuntonne ei 

sallisi teidän saarnata liitosta ja sopusoinnusta niin kauan kuin ette tiedä, miten se säilytetään. Mutta pian 

koittaa aika, jolloin kaikki tämän kansan lapset yhdistyvät levittääkseen opetustani rauhan, veljeyden ja 

henkisyyden lipun tavoin. 

23 Olet vaeltanut paljon elämän tiellä, mutta nyt on tullut aika aloittaa paluu. 

24 Olet kulkenut pitkän kokemuksen tien. Tuo viattomuus, joka on sokeutta ja tietämättömyyttä, 

katosi, kun saavutitte kokemuksen valon. Lisäksi olette tahranneet itsenne, ja sen vuoksi on 

koettelemuksia ja tuskaa, jotka pesevät teidät puhtaiksi ja puhdistavat teidät. 

25 Tietämätön ihminen on sokea, hän ei ymmärrä mitään, eikä hän tiedä tietä palata Isän luo. Se, joka 

saa kokemusta, tuntee polun ja tietää, mihin on menossa. 

26 Tämän avulla voitte helposti ymmärtää, mitä tarkoittavat kipu, elämän koettelemukset, kiusaukset 

ja kaikki vaikeat ja katkerat kokemukset, joita saatte pitkän vaelluksen aikana, jotta sielunne voisi 

saavuttaa täydellisyyden. 

27 Tämä on selitys sille, miksi elämä aiheuttaa sinulle niin paljon ongelmia, jotka sinun on 

ratkaistava, jotta pääset eteenpäin. 

28 Siksi on välttämätöntä tulla luoksenne kertomaan teille tämä totuus, sillä vain siten voitte 

varustautua toivolla ja idealismilla. Jos en jatkuvasti toista teille vuorisaarnaa, menetätte rohkeutenne elää, 

koska ette enää tunnista elämän taistelun merkitystä, ja annatte tuskan voittaa itsenne, koska uskotte, että 

teidät on tuomittu kärsimään ikuisesti. 

29 Haluan, että olette opetuslapsiani, mutta te pysytte itsepintaisesti pikkulapsinani. Kuinka usein 

kuulen teidän sanovan Minulle: "Isä, miksi lähetät meille niin paljon kurjuutta? Miksi et vastaa 

rukouksiimme? Isä, sinä et ole kuullut meitä." 

30 Kuulen valituksesi ja sanon sinulle: Olen aina vastaanottanut rukouksenne, mutta minun ei aina 

tarvitse antaa teille sitä, mitä toivotte, juuri sillä hetkellä, kun pyydätte, eikä se tapahdu teidän toiveidenne 

mukaan, vaan minun tahtoni mukaan. Tehtävänne on levittää rukoustenne vaippaa, valaista polkuja hyvillä 

ajatuksillanne ja poistaa pimeys, jotta lähimmäisenne ovat valmiita, kun koittaa hetki, jolloin Minä lähetän 

heille rauhani. 

31 Ulkoisella voitolla ei ole arvoa oikeudenmukaisuuteni edessä, vaan teidän ponnisteluillanne. Sillä 

sen kautta saavutatte kehitystä, kokemusta ja täydellisyyttä. 

32 Teille olen antanut tehtäväksi tuoda valoa kaikkialle, ja teille olen sanonut, että teidän pitäisi olla 

kuin soihtuja kaikkialla, missä olette. Keitä sitten ovat ne uskon pojat, jotka liikuttavat vuoria ja valaisevat 

maita? 

33 Jos ymmärtäisitte kaiken sen, mitä Sanani sisältää, lähtisitte lujalla askeleella ja kiireellä 

levittämään sen sisältämää hyvää. Katsoisitte säälien lapsia ilman hellyyttä ja ilman kasvattajia, koska 

heidän vanhempansa ovat kuolleet. 

34 Katsoisit armollisesti nuoriin, jotka elävät ilman ihanteita, koska ihmiset ovat tappaneet sellaisten 

sydämien uskon, jotka ovat tuskin avautuneet elämälle. 

35 Ymmärrättekö nyt, mikä on se soihtu, josta puhun teille, ja se ihanne, jolla olen inspiroinut teitä? 

36 "Kyllä, Mestari", Henkesi vastaa Minulle, "olemme ymmärtäneet, että soihtu on opetuksesi valo, 

joka hälventää sen niin pitkän yön pimeyden, johon ihmiskunta on vajonnut." 

37 Olkaa siunattuja, lapseni, sillä myös te saatte kuulla niiden nuorten äänen, jotka kysyvät: "Missä 

Jumala on?". Mikä on taivas ja mikä on usko?" 

38 Velvollisuutenne on mennä pikkuveljienne ja -sisartenne luo ja opastaa heitä elämän tiellä, jonka 

suunnan he ovat menettäneet, puhua heille Isästä ja kertoa heille, että pieni henkistyminen riittää, jotta he 

voivat tuntea Läsnäoloni, joka antaa heille rohkeutta ja voimaa olla antamatta itsensä ajautua turmioon. 
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39 Teidän tehtävänne on kertoa orvoille, että heidän äitinsä ei ole kaukana, että hänen hellyyden ja 

suojelun vaippansa on peittänyt heidät siitä lähtien, kun he menettivät maan päällä ne, jotka olivat heidän 

tukenaan ja turvapaikkanaan. Opetatte heitä löytämään tuon taivaallisen lämmön kaikkialta. 

40 Jokaisen, joka on vahva elämän tiellä, asetan vastuuseen köyhistä orvoista, niistä lapsista, joita 

miehet eivät suojele ja jotka vaeltavat kaduilla äidinrakkautta kaipaamassa. 

41 Samoin kutsun teidät rauhan valtakuntaani, jotta voitte toipua taistelusta, jossa nyt elätte. Opetan 

teitä keventämään ristinne taakkaa tarttumalla elämän koettelemuksiin niiden todellisessa merkityksessä, 

jotta ette kärsisi järjettömästi vaan oppisitte, saisitte kokemusta ja puhdistaisitte itsenne aidosti. 

42 Ravitkaa itseänne terveillä ja pyhillä iloilla, iloitkaa niiden lasten läsnäolosta, joissa jo asuvat ne 

sielut, jotka ilmoitin ihmiskunnalle tätä aikaa varten ja joiden rauhan ja valon tehtävä paljastuu heidän 

teoissaan heidän ensiaskeleistaan lähtien. Katsokaa, sillä heissä lupaukseni täyttyy. He ovat tulevien 

sukupolvien toivo ja perusta, ja heidän kohtalonsa on todisteena niille, jotka odottavat innokkaasti 

merkkejä siitä, että luvattu valtakunta on jo lähellä. 

43 Ihmiskunta uudistuu nyt, sielu kehittyy ajan myötä yhä enemmän ja enemmän, ja sen teot vievät 

sen oikealle paikalle, joka sille kuuluu. 

44 Tänään ette vielä kykene ymmärtämään koettelemustenne merkitystä. Pidätte niitä tarpeettomina, 

epäoikeudenmukaisina ja kohtuuttomina. Mutta aion vielä kertoa teille, kuinka paljon 

oikeudenmukaisuutta ja arvostelukykyä on jokaisessa heistä, kun olette vanhentuneet, ja toisissa, kun 

olette ylittäneet tämän maailman kynnykset ja asuttaneet hengellisiä alueita. 

45 Tänään en aio kertoa teille, mitä olette jättäneet taaksenne ilman täyttymystä, mitä virheitä tai 

mokia olette tehneet. En myöskään paljasta teille tulevaisuutta. Haluan vain nähdä luottamusta ja 

omistautumista Isääsi kohtaan. Sillä ei ole yhtään tuntia elämässänne, ei yhtään tekoa tai ajatusta, jossa 

Henkeni ei olisi läsnä siunaamassa teitä, rohkaisemassa teitä tai opastamassa teitä. Haluan, että usko elää 

sydämessänne, että rakastatte Minua ja etsitte Minua Isänä, Ystävänä ja Neuvonantajana kaikissa 

koettelemuksissanne. 

46 Ja koska tiedätte, että olette parhaillaan tekemässä hyvitystä, että teidän on maksettava velkanne, 

muistakaa käydä itsessänne oikeudenmukaista taistelua. Jokaista vastarintaa varten teillä on oltava 

inhimillisyyttä, jokaista koettelemusta varten paljon rohkeutta, ja sitten nousette tasolta toiselle, kunnes 

saavutatte korkeimmat alueet. 

47 En sano teille, että tavoite on hyvin lähellä teitä, mutta lupaan teille, että annan teille suuria 

mahdollisuuksia saavuttaa se. 

48 Jos osaatte olla yhteydessä minuun, teillä ei ole tarvetta esirukoilijoille, sillä minä inspiroin ja 

johdatan teitä itseänne. 

49 Sinä päivänä, kun olette yhdistyneet, ajatuksenne ympäröivät maan, rakkautenne säteilee ja leviää 

muihin kansoihin, ja ihmiskunta tuntee vetoa, että se on jonkin sellaisen vallassa, jota se ei pysty 

käsittämään, ja se sanoo itselleen: jotain yliluonnollista on tulossa. 

50 Mutta tällä hetkellä teidän on lähetettävä sanansaattajanne, ja silloin muut kansat näkevät tämän 

valon, jota nykyään vain jotkut ovat nähneet, ja siellä, missä oli vain hedelmättömyyttä - noilla hylätyillä 

ja viljelemättömillä pelloilla - elämä puhkeaa esiin, hengen valo loistaa ja sielu kukoistaa. 

51 Valmistan teitä hyviksi opetuslapsikseni, jotka kiinnittävät huomiota sanoihini elämässä, jotka 

opiskelevat hiljaisuudessa opettamaan itseään vielä enemmän, sillä opetuksellani ei ole loppua. 

Sitten, kun tunnet itsesi vahvaksi - kykeneväksi opettamaan, kerää ympärillesi totuuden nälkäisiä, 

kouluta uusia opetuslapsia, kuten Johannes teki erämaassa, ja sitten luovuta heidät Minulle. Vien heidät 

kehityksensä lopulliseen päämäärään. 

52 Muistakaa, että jonain päivänä teidän on täytettävä se, mitä puhun teille. Tänään olette kanssani 

kuin perhe, joka on yhdistetty vanhempienne hoivissa. Mutta sen jälkeen hajoatte maailman teillä, ja siellä 

löydätte sanojeni täyttymyksen ja tilaisuuden taistella tämän Työn puolesta. Sillä te, ihmiset, olette peili, 

josta rakkauteni heijastuu, ja teidän on näytettävä esimerkkiä veljeydestä. 

53 Kosketan sydämenne herkimpiä säikeitä, koska lähtöni aika lähestyy, ja haluan jättää teidät 

herkäksi kivulle, kurjuudelle ja orpoudelle. 

54 Valoni on aina kanssanne, jumalallinen säteeni ei koskaan jätä teitä, sillä vaikka ilmentymiseni 

aika olisi ohi, se valaisee sieluanne. 



U 301 

140 

55 Kuinka paljon tarvitsettekaan tätä valoa, jotta se edelleen tuntuisi sielussanne, kun alatte taistella, 

kun kimppuunne hyökätään ja kun näette ihmisten pilkkaavan teitä - kun kuulette heidän kutsuvan teitä 

väärennöksiksi ja huijareiksi! 

56 Silloin valoni puhuu teille sisäisesti ja sanoo teille: "Älkää pelätkö, puhukaa siitä, mitä tiedätte, ja 

toistakaa opetuksiani." 

57 Puhukaa totuus, jonka olen tuonut teille. Mutta jos joku tuntee loukkaantuneensa siitä, mitä hän on 

kuullut, jättäkää asia Minun huolekseni. Mutta minä sanon teille: Kun puhutte totuuttani, älkää koskaan 

tehkö sitä tarkoituksenanne loukata, sillä silloin te olette se, joka joutuu vastaamaan sanoistanne. 

58 Teidän tulisi kunnioittaa kaikkien uskoa ja uskontoa ja ottaa huomioon, että Minä, teidän 

Jumalanne, Kaikkivaltias ja Kaikkitietävä, annan teidän olla kaikkien lasteni kanssa erottelematta heitä 

kulttien ja uskontunnustusten mukaan. 

59 Teidän on kylvettävä rakkaudella tämä opetus, jonka on oltava se, joka opettaa ihmisiä palaamaan 

lähtökohtaansa - opetus, joka saa heidät nousemaan aineellisen elämänsä yläpuolelle täydellisempään 

maailmaan. 

60 Ymmärtäkää, kuinka tarpeellinen on valo, joka valaisee ihmisen sielun, jotta se löytäisi tien ja 

palaisi takaisin sinne, mistä se lähti, jotta se saisi tietoa elämän tarkoituksesta. Oli nimittäin välttämätöntä, 

että sielu, joka on tietämätön, tuntee koettelemuksen ja taistelun valon, kokemuksen laajan tien kautta, 

jotta se voisi tuntea Jumalan. 

61 Tulee päivä, jolloin monet lähimmäisenne etsivät teitä, koputtavat ovellenne ja sanovat: "Antakaa 

meille hengellisestä leivästänne, sillä me näemme, että teillä on leipää, että olette onnellisia ja että valo, 

joka ei ole tästä maailmasta, valaisee teitä." "Antakaa meille hengellisestä leivästänne, sillä me näemme, 

että teillä on leipää, että olette onnellisia ja että valo, joka ei ole tästä maailmasta, valaisee teitä. Anna 

meille tuosta valosta opastukseksi." 

62 Tämä on rauhan ja veljeyden alku, kun sodat ja vihamielisyydet loppuvat ja pimeyden valtakunta 

tuhotaan. 

63 Tänään ette ole vielä valmiita jakamaan hengellistä leipää, koska ette ole vielä vapautuneet 

itsekkyyden ja turhamaisuuden viimeisistä jäänteistä. Mutta annan teille vielä aikaa valmistautua. 

64 Ihmiset, olen antanut teille toisen opetuksen - opetuksen, joka puhuu teille veljeydestä. Elämän 

kirja avautuu edessänne, ja kuulette omassatunnossanne edelleen Mestarin äänen, joka sanoo teille: 

"Rakastakaa toisianne." 

65 Se, joka on osallistunut tähän ilmentymään ja jonka mieli on ollut täynnä aineellisia huolia, samoin 

kuin se, joka on ajatellut maallisia nautintoja, on ottanut mukaansa hyvin vähän. Toisaalta se, joka on 

astunut sisään nöyrästi ja antautunut Mestarinsa kuulemisen ilolle - hän on ottanut aarteen mukaansa 

sydämeensä, hänen hengellinen rikkautensa lisääntyy päivä päivältä, ja pian hän tuntee voivansa antaa 

lähimmäisensä jakaa tavaransa. 

66 Haluan, että olet yksi heistä, että menet maailmaan etsimään niitä, jotka janoavat rakkautta ja 

totuutta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 302 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Jumaluuteni opetuslapset: Tervetuloa opetuspuheeseeni. Älkää yllättykö tervehdyksestä, jolla 

Jumalallinen Henkeni toivottaa teidät tervetulleeksi. Sillä totisesti minä sanon teille, että viimeisenä 

vuonna, jolloin olen ilmestynyt teidän keskuuteenne tässä muodossa, minä ilmoitan itseni tullessani. 

2 Minä palkitsen jokaisen askeleen, jonka otatte henkistymisen tiellä. Jokainen seurakunta, joka 

rikkoo rutiininomaisen toimintansa ja etenee kohti täydellisyyttä jumalanpalveluksissaan, saa myös Isän 

palkkion. En merkitse ilmenemisteni päiviä erityisillä päivämäärillä, sillä olen ajan yläpuolella, sen 

ulkopuolella. 

3 Tuona toisena aikakautena, muutama päivä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, kolme 

opetuslastani käveli pitkin maalaiskatua. He olivat matkalla yksinäiseen paimenmajaan, jossa he voisivat 

keskittyä poisnukkuneen Mestarin muistoon. He kävelivät sydämet tuskan repiminä, tuntien tyhjyyden 

sieluissaan. 

He tapasivat matkalla erään kulkijan, joka oli heidän mukanaan, ja kun hän kysyi heiltä syytä heidän 

ilmeiseen suruunsa, he kertoivat liikuttunein sanoin kaikesta siitä, mitä heille oli tapahtunut - siitä, mitä oli 

tapahtunut Jerusalemissa, siitä, mitä oli tapahtunut Golgatalla. 

Niinpä he saapuivat majalle, astuivat sisään, ja kun he olivat yhdistyneet paitsi fyysisesti myös 

henkisesti ajatusten ja muistojen yhteyteen, joka 

kirkastui ja sanoi heille: "Rauhani olkoon teidän kanssanne. Hämmästyneet opetuslapset tunnistivat heti 

Mestarinsa äänen ja heittäytyivät hänen jalkojensa juureen. 

4 He katselivat Hänen säteileviä kasvojaan, Hänen ihmismuotonsa oli täynnä valoa, rakkautta ja 

elämää. Kuinka monta kertaa hän tuosta hetkestä lähtien osoitti itsensä opetuslapsilleen, hän teki itsensä 

tunnistettavaksi tuolla siunatulla lauseella: "Rauhani olkoon teidän kanssanne!"." Haluan, että kuulette 

Minua kuten nuo opetuslapset. 

Sen jälkeen, kun Sanani on lakannut olemasta läsnä tämänpäiväisten ilmentymien kautta, kuulette - ette 

enää fyysisten korvienne vaan henkenne kautta - Jumalallisen Ääneni äänen, joka sanoo teille ikuisesti: 

"Rauhani olkoon teidän kanssanne." 

5 Te kaikki olette opetuslapsiani, jopa ne, jotka ovat tulleet viimeisenä, jopa ne, jotka kuulevat minut 

ensimmäistä kertaa. Sillä tämä ei ole ensimmäinen ohje, jonka annan heille. Siitä on kauan aikaa, kun he 

tulivat esiin Hengestäni, ja siitä lähtien aloin olla heille Mestari. Siksi tässä Kolmannessa ajassa, kun he 

ovat kuulleet ääneni muuttuneen inhimilliseksi äänenkantajissa, olen kutsunut heitä opetuslapsikseni, 

koska he ovat jo saaneet minulta äärettömän määrän oppitunteja. 

Olen luonut itse elämän niin, että se on kuin suuren viisauden kirja teille. Sen sivuja on lukemattomia, 

sen sisältö on syvällinen, eikä yksi elämä riitä sen tuntemiseen kokonaisuudessaan, saati sen 

ymmärtämiseen. Sen laajuus on suuri, sen on kirjoittanut täydellinen Olento, elämän ja kaiken luodun 

tekijä. Mutta tämä kirja, joka on täynnä viisautta, on kirjoitettu yksinkertaisesti ja selkeästi, kuten kaikki 

Jumalan teokset. 

6 Ensimmäinen oppitunti eli ensimmäinen sivu on yksinkertaisin. Mutta jos sitä ei 

yksinkertaisuudestaan huolimatta ymmärretä, toinen seuraa selittääkseen ensimmäisen sisällön, ja niin se 

jatkuu tämän suuren elämänkirjan loppuun asti, jonka olen asettanut ihmisen eteen. Se on nyt avattu 

kuudennessa luvussa, jotta hän voi tuntea Isän, jotta hän voi tuntea elämänsä ja kohtalonsa, jotta hän voi 

ymmärtää menneisyytensä, nykyisyytensä ja - sikäli kuin se on Minun Tahtoni - tulevaisuutensa. 

7 Kolmannen aikakauden myötä ihmiskunnalle on tullut Pyhän Hengen aikakausi, henkisyyden 

harjoittamisen aikakausi. Mutta päästäksenne tähän kehitysvaiheeseen - kuinka paljon teidän onkaan 

täytynyt kokea ja kärsiä matkan varrella! 

8 Näen, että sielusi on saavuttanut tällä aikakaudella sellaisen kehitystason, joka on tehnyt sinusta 

hedelmällisen pellon siemenelleni. Mutta huomaan silti, että sielusi janoaa ja janoaa totuutta. Sielusi on 

avautunut tuskassa, kärsimyksessä ja pettymyksissä. Mutta on olemassa toinenkin kehittyminen, jota en 

näe teissä, ja se on se, jota vain opetusteni harjoittaminen, lakieni noudattaminen, todellisen rakkauden 

kehittyminen, josta kaikki hyveet kumpuavat. 
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9 Ihmisen aivot, joita hänen tieteensä kanssa tutkitaan, muuttavat elämäsi. Hänen sydämensä tuntee 

itsensä suureksi intohimoissa, maallisessa omaisuudessa ja tämän maailman hallinnassa. Mutta tämä 

suuruus ei ole pätevä Minun edessäni. Se on ohimenevää suuruutta, se on inhimillistä turhamaisuutta, ja 

tämän ihmisten tänään muuttaman elämän Minä puhdistan. Pyhän Henkeni valo valuu jo nyt jokaiseen 

sieluun totuuden siemenenä. Mutta jotta herääminen tapahtuisi kaikissa lapsissani, heidän on käytävä läpi 

toinen koettelemus. 

10 Ihmiset ovat vastustaneet oikeudenmukaisuuteni ankaruutta vaientamalla omantuntonsa äänen, 

salaamalla lakini ja kääntämällä selkänsä jumalallisille käskyilleni. He ovat tappaneet profeettojani ja 

pilkanneet sanansaattajiani, mutta voimani on ääretön. 

En purkaa kaikkea voimaani ihmisten päälle, koska he ovat vielä hyvin epäkypsiä silmissäni. En aio 

heittää heidän sieluaan alas pakottaakseni heidät seuraamaan Minua oman romahduksensa jälkeen. Sillä 

haluan nähdä ihmisen - jumalallisilla ominaisuuksillani varustetun olennon - seisovan jaloillaan, ylöspäin 

suuntautuneena. 

Kasvot täynnä tyytyväisyyttä, sielussaan todellista suuruutta, koko olemuksessaan todellista arvokkuutta. 

11 Näin haluan nähdä lapseni - luodun, joka on Luojan peili ja kuva. Vapautan hänet vain hänen 

virheistään, synnistään ja puutteistaan. Mutta minä autan aina hänen sieluaan toivon valon kautta, 

luottamuksen kautta minuun, ja aina, kun kuilu avautuu hänen jalkojensa edessä, ojennan käteni häntä 

kohti, jotta hän ei putoaisi. 

Mutta on tultava toinen koetus, joka on maailmanlaajuinen maan mullistus, ja tässä kaaoksessa eivät 

ole vain luomakunnan elementit, jotka päästetään valloilleen, kuten menneinä aikoina - se on myös sielu, 

joka järkkyy ja kamppailee, ja se on osa maailmanlaajuista kaaosta tässä taistelussa. 

12 Alku on jo nähtävissä joukossanne. Kamppailu lisääntyy yhä enemmän ja enemmän. Mutta 

totisesti minä sanon teille, että tämän myrskyn keskellä jokainen, joka täyttää minun lakini, pelastuu. 

13 Jokainen huono siemen kitketään juurineen, ja minun vanhurskauteni jättää vain hyvän siemenen 

pystyyn, jolloin tämä maa puhdistuu vielä kerran. Sillä kun koettelemus on ohi, tämä ihmiskunta saa 

uuden elämän. Kaikki ne, joilta olen ottanut tämän maallisen elämän huonona siemenenä, vien sieluina 

sille siunatulle alueelle, jota te kutsutte tuonpuoleiseksi. Minä työskentelen heidän kanssaan, ja siellä he 

tekevät parannuksen omasta parannuksestaan ja hyvittävät kaikki rikkomuksensa. 

14 Sieluissa on tällä hetkellä niin paljon valoa, että hetki todellista katumusta riittää, jotta he voivat 

tehdä lujan ja kestävän päätöksen uudistaa itsensä ja totella lakiani. Ja kun kaikki ne, jotka olen nostanut 

ylös, ovat saavuttaneet tämän valmistelun, lähetän heidät takaisin tälle planeetalle - jotkut aloittamaan 

polun uudelleen, toiset rakentamaan uudelleen sitä, mikä on tuhoutunut, ja lopuksi toiset saattamaan 

loppuun jo aloitetut tehtävänsä. Näin jokaisen kanssa tulee olemaan minun rakkauteni oikeudenmukaisuus. 

Ihmiskunnan ensimmäisinä aikoina ihmisten keskuudessa vallitsi viattomuus ja yksinkertaisuus; mutta 

kun heidän lukumääränsä kasvoi heidän kehityksensä ja tahdonvapautensa vuoksi, myös heidän syntinsä 

lisääntyivät ja kehittyivät yhä nopeammin - ei niinkään heidän hyveensä, vaan heidän rikkomuksensa 

minun lakiani vastaan. Sitten valmistin Nooan, jolle ilmoitin itseni hengestä henkeen, sillä olen käynyt tätä 

vuoropuhelua ihmisten kanssa ihmiskunnan alusta lähtien. Mutta tämä armo, joka menneinä aikoina 

annettiin vain harvoille, tulee tulevina aikoina olemaan maailmanlaajuinen ja universaali. Isän ja hänen 

lastensa välinen keskustelu, keskustelu rukouksen avulla, rakkauden antama innoitus ja opetusteni 

harjoittaminen tulevat olemaan kaikkien lasteni keskuudessa. 

15 Minä sanoin Nooalle: "Minä puhdistan ihmisten sielun kaikista heidän synneistään; tätä varten 

minä lähetän suuren tulvan. Rakentakaa arkki ja antakaa lastenne, heidän vaimojensa ja lastenne 

lastenlasten ja parin kutakin eläinlajia mennä siihen." Nooa oli kuuliainen käskyilleni, ja katastrofi tuli 

sanani täyttymyksenä. Paha siemen kitkettiin juurineen, ja hyvä siemen säilytettiin viljavarastossani, josta 

loin uuden ihmiskunnan, joka kantoi oikeudenmukaisuuteni valoa ja tiesi, miten täyttää lakini ja elää 

hyvää moraalia noudattaen. 

16 Luuletteko, että ne ihmiset, jotka kuolivat niin tuskallisen kuoleman, menehtyivät fyysisesti ja 

hengellisesti? Totisesti minä sanon teille: ei, lapseni. Minä säilytin heidän sielunsa, ja he heräsivät 

Tuomarin, oman omantuntonsa, edessä, ja he olivat valmiita palaamaan jälleen kerran elämän tielle, jotta 

he voisivat saavuttaa henkistä edistystä sitä pitkin. 
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17 Sinä päivänä, kun (vedenpaisumuksen) vedet eivät enää peittäneet maata, annoin rauhan 

sateenkaaren loistaa taivaanrannalla merkkinä siitä liitosta, jonka Jumala teki ihmiskunnan kanssa. Nyt 

sanon teille: Oi "kolmannen aikakauden" ihmiskunta, te, jotka olette samanlaisia, jotka olette käyneet läpi 

kaikki nämä koettelemukset, joissa olette puhdistaneet itsenne: Koet pian uuden kaaoksen. Mutta olen 

tullut varoittamaan valitsemiani ihmisiä ja koko ihmiskuntaa, joille olen tehnyt itseni ymmärrettäväksi 

tänä aikana. Kuunnelkaa hyvin, lapseni: tässä on arkki, astukaa sisään, minä kutsun teitä. 

18 Sinulle, Israel, arkki on minun lakini noudattaminen. Jokainen, joka noudattaa käskyjäni kaikkein 

surullisimpina päivinä, kaikkein vaikeimpina koettelemusten aikoina, on arkin sisällä, on vahva ja tuntee 

rakkauteni suojan. 

19 Ja koko ihmiskunnalle sanon jälleen: Arkki on minun rakkauden lakini. Jokainen, joka harjoittaa 

rakkautta ja laupeutta lähimmäistään ja itseään kohtaan, pelastuu. Siunaan tämän hyveen ja saan sen kautta 

ihmiset löytämään hengellisesti pelastuksen arkin tällä kolmannella aikakaudella - en ainoastaan heidän 

ihmiselämänsä pelastuksen vaan myös heidän sielujensa pelastuksen ja rauhan. Suurten koettelemusten 

aika on lähestymässä, kun lahkojen taistelu lahkoja vastaan ja uskontojen taistelu uskontoja vastaan 

käynnistyy. 

20 Kuinka kauan tämä kiista kestää? Et voi tietää. Mutta totisesti minä sanon teille, että on tarpeeksi 

aikaa valmistaa loputkin sielut. Kaikille, jopa viimeisille luoduille, riittää aikaa herätä - jopa lapsena. Jotta 

te kaikki tulisitte tietoisiksi ajasta, jossa elätte, ja tietäisitte vastuunne jumalallisesta 

oikeudenmukaisuudesta, joka kutsuu kaikkia sieluja uudistumaan. 

Tämä myrsky menee ohi, ja te tulette jälleen näkemään taivaanrannassa merkin liitostani ihmisten 

kanssa. Mutta se ei tule olemaan maallinen sateenkaari seitsemine väreineen, vaan Pyhän Hengen valo 

täydellisyydessään, joka paljastuu kaikille sieluille, sekä ruumiillistuneille että ruumiittomille? 

Pyhän Hengen ääni tulee sanomaan kaikille hänen lapsilleen: "Minä olen rauha, minä olen tie, totuus ja 

elämä, minä olen se, joka solmii uuden liiton teidän ja minun Pyhän Henkeni, minun lakini, välille". Sillä 

tänä aikana teidät vapautetaan opetusteni kautta tietämättömyyden kahleista, ja annan uuden rauhan ja 

hyvinvoinnin ajan uudelle ihmiskunnalle, joka koostuu materialismista vapautuneista ja luuytimiin asti 

uudistuneista ihmisistä. Siinä ne sielut tulevat inkarnaatioon, jotka ovat heränneet valoni edessä, jotka on 

kattavasti valmisteltu palaamaan maailman teille kylvämään hyveellisyyttä ja totuutta täyttääkseen lakini. 

21 Siksi teillä, rakkaat opetuslapset, jotka tunnette opetukseni, on niin suuri vastuu Isäänne kohtaan, 

koska tiedätte, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta teidän ei pidä mitata aikaa, jonka kuluessa 

ennustukseni eivät ole vielä toteutuneet, vuosissa, ei edes vuosisadoissa. Teidän pitäisi vain ajatella, että 

laskette rakkauden ja luottamuksen kunnianosoituksenne Minulle ja täytätte sen, mikä kuuluu jokaiselle 

teistä opetuksessani. Minä hoidan loput, ja sinulla on aina hyvä omatunto. 

22 Silloin, oi Israel, saat kokea, että niin katkeraa kuin elämä muille onkin, se on sinulle miellyttävää, 

eikä mikään tuska pysty ahdistamaan sinua sen voiman vuoksi, jonka olet hankkinut täyttämällä lakini ja 

olemalla kuuliainen käskyjäni kohtaan. Silloin et enää pelkää ristin taakkaa etkä kuoleman tuloa tässä 

elämässä. Odotatte sitä rauhallisesti ja näette sen tulevan ystävänä, sisarena, joka tulee vapauttamaan teidät 

ja lyhentämään tuskan, kurjuuden ja vitsausten päiviä elämässänne. Sillä tämäkin vie teidät sinne ja auttaa 

teitä ylittämään lujalla askeleella ikuisuuden kynnykset - sinne, jonka tuolle puolen ei edes sielunne tiedä. 

Sillä vaikka olette jo asuttaneet sitä, ette ole tehneet sitä korkeimmilla tasoilla, joille pääsette tulevina 

aikoina. 

23 Tunnet jo osan sen alueista, mutta et kaikkia. Jeesus kertoi teille jo: "Isäni huoneessa on monta 

asumusta", ja tänään Pyhä Henki kertoo teille: "Isän huoneessa on ääretön määrä asumuksia. 

24 Miten tuo kamppailuja ja koettelemuksia täynnä oleva elämä kehittyy sielullesi? Te ette tiedä, 

teidän ei pitäisi edes kuvitella, sillä vain mielikuvituksenne saisi teidät muodostamaan vääriä käsityksiä. 

25 Teille pitäisi riittää, että tiedätte, että tämä maallinen elämä - joka on kaikin puolin ihmeellinen ja 

täydellinen - on vain symboli, heikko heijastus tuonpuoleisesta elämästä. Mutta älkää yrittäkö kuvitella 

näitä elämän tasoja kaikessa täydellisyydessään. Sillä se olisi, oi Israel, kuin yrittäisit saada syntymästään 

asti sokean miehen ymmärtämään kaiken sen värit, mikä sinua ympäröi. 

Aivan kuten sielusi, joka on ruumiillistunut lapseksi, löytää ihmeitä joka käänteessä ja saa uusia 

kokemuksia nuoruudessa, ei lakkaa oppimasta Luomakunnasta kypsässä iässä, saavuttaa vanhuuden ja 

lähtee tästä elämästä valittaen, ettei ole tiennyt kaikkea sitä ympäröivää, niin sielusi lähtee tästä elämästä - 
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valmistautuneena seuraavaan - ja kulkee yllätyksestä yllätykseen, oppitunnista oppituntiin, ihmeestä 

ihmeeseen ikuisuuteen asti, mutta ei silti pysty näkemään Luojaansa kaikessa äärettömässä loistossaan. 

26 Hän ymmärtää ja ymmärtää Häntä suurelta osin Hänen laeissaan, rakkaudessaan ja 

ominaisuuksissaan. Mutta ymmärtääkö hän Hänet täysin? Ei koskaan, minun kansani, sillä Luoja on ja 

tulee aina olemaan Isä, ja Hänen lapsensa ovat Hänen luomiaan. 

Lapset saavat istua Herran oikealla puolella, mutta eivät koskaan hänen kunniapaikallaan. Mutta 

Jehova, joka on täydellisen rakkauden lähde, ei koskaan nöyryytä lapsiaan tuolta kunniapaikalta käsin. 

Hän pitää heitä aina hemmoteltuina luomuksinaan, opetuslapsinaan, ei koskaan palvelijoina tai syytettyinä. 

Haluan, että tulee aika, jolloin ette tunne itseänne syytetyiksi tai Herran palvelijoiksi, vaan hänen 

rakastetuiksi lapsikseen. 

27 En halua orjia tässä maailmassa enkä missään muussakaan, en halua lakeijoita tai vasalleja. Minua 

ei syytetä, minua ymmärretään ja minua rakastetaan samalla rakkaudella, jolla rakastan kaikkia lapsiani. 

28 Ihmiset, näillä opetuksilla annan teille todistuksen läsnäolostani keskuudessanne Totuuden 

Henkenä. Rakennan teille pelastavan arkin tässä kolmannessa aikakaudessa Sanani avulla. Ymmärtäkää 

kaikkien opetusteni kuvaannollinen merkitys ja pitäkää niiden merkitys laini täyttämisessä. Sillä haluan, 

että kun kaaos tulee ihmisten keskuuteen, löydän teidät jo valmiina ja ehjinä, jotta voitte antaa kutsun 

niille, jotka kaatuvat - niille, jotka menehtyvät, ja niille, jotka tekevät syntiä ja katuvat ajoissa. 

29 Älä etsi vain omaa turvallisuuttasi. Sillä jos te toimitte niin ja huulenne pysyvät suljettuina 

puheelta tuona aikana ja salaisitte ilmestykseni ihmisiltä, koska pelko tarttuu teihin, vaikka luulette jo 

pelastuneenne arkkiin - totisesti minä sanon teille, että silloin te olette haaksirikkoutuneiden joukossa. 

30 Jotta voisitte todella pelastua, teidän on unohdettava itsenne ja ajateltava vain muita. Tunne 

myötätuntoa lähimmäisiäsi kohtaan erottelematta heitä ihonvärin, veren, kielen tai maailmankatsomuksen 

perusteella. Teidän tulisi nähdä jokaisessa lähimmäisessänne Isänne kuva, joka on universaali ja läsnä 

kaikissa Hänen lapsissaan. 

31 Nähkää Minut ja rakastakaa Minua kaikissa lähimmäisissänne, muistakaa, että olen sanonut teille, 

ettei yksikään lapseni huku ikuisuuteen, eikä kukaan löydä sielulleen kuolemaa, koska sitä ei ole olemassa. 

Minä en luonut sitä, sillä minä vain tapan synnin. 

32 Jopa ne olennot, joita kutsutte kiusaajiksi tai paholaisiksi - totisesti sanon teille, että he eivät ole 

mitään muuta kuin hämmentyneitä tai epätäydellisiä olentoja, joita Isä viisaasti käyttää korkeiden 

neuvojensa ja suunnitelmiensa toteuttamiseen. Mutta jopa nämä olennot, joiden sielut ovat nykyään 

pimeyden peitossa ja joista monet käyttävät huonosti niitä lahjoja, jotka olen heille antanut, saavat 

aikanaan pelastuksen minulta. Sillä aika tulee, Israel, jolloin kaikki Herran luodut ylistävät minua 

ikuisesti. En olisi enää Jumala, jos en pystyisi pelastamaan sielua voimallani, viisaudellani ja 

rakkaudellani. 

33 Te kaikki pelastutte, ja jos olette lukeneet helvetin tulesta ja iankaikkisesta kuolemasta - totisesti 

sanon teille, että teidän on etsittävä sieltä kuvaannollista merkitystä, ettekä saa antaa huonoa tulkintaa 

opetuksilleni. Sillä näin tehdessänne osoittaisitte Minulle epätäydellisyyksiä, joita Minulla ei ole. Olen 

täydellinen, mutta en kerskaile sillä lapsilleni. Sillä niin varmaa kuin se onkin, että olette vielä tänään 

epätäydellisiä, johdatan teidät kuitenkin täydellisyyteen rakkauteni ja valoni kautta. 

34 Teidän on tiedettävä, opetuslapset, että vuoden 1950 lopussa, kun olen vetänyt pois Sanani, jonka 

parhaillaan annan saavuttaa teidät äänenkantajien kautta, jätän teidät yhtenä sieluna ja yhtenä sydämenä. 

Jatkan jumalallisten opetusteni julistamista, mutta niistä tulee korkeampia, vielä tarkempia, ja lisäksi ne 

merkitsevät hengestä henkeen käytävän keskustelun alkua. Mitä enemmän yhdytte kuuliaisuuteen minun 

lakiani kohtaan, sitä lähempänä olette täydellistä hengellistä yhteyttä. 

35 Kun tämä ilmentymäni vaihe teidän keskuudessanne on päättynyt, annan teille aikaa pohdiskeluun, 

valmistautumiseen ja opiskeluun. Mutta teidän ei pidä tehdä näitä opintoja erikseen, vaan teidän on aina 

oltava yhdessä. 

Ennen kuin etsitte opetuksiani muististanne ja transkriptioista, teidän pitäisi valmistautua ja olla 

yhteydessä Herraan rukouksen kautta. Tuona hetkenä Minä tuen teitä, ja sitten kun ryhdytte tarttumaan 

Sanaani, Pyhä Henki paljastaa teille jokaisen oppitunnin todellisen sisällön. Sillä en halua nähdä erilaisia 

tulkintoja opetuslasteni keskuudessa. 



U 302 

145 

36 Haluan, että kaikki omaksuvat tiedon kaikesta siitä, mikä on perustavanlaatuista Työssäni; että 

fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus katoavat; että teidän keskuudessanne ei ole taikauskoa; että tarjoatte 

Minulle yksinkertaisimman palvonnan, ilman riittejä ja turhia seremonioita, harjoittaaksenne vain 

totuuttani. Siksi kerroin teille opetukseni alussa, että Minä palkitsen jokaisen askeleen, jonka otatte kohti 

henkistymistä. 

37 Rituaalien, alttarien ja kirkonkellojen aika on nyt loppumassa ihmisten keskuudessa. 

Epäjumalanpalvelus ja uskonnollinen fanatismi antavat viimeiset elonmerkkinsä. Tulee se taistelun ja 

kaaoksen aika, josta olen jatkuvasti ilmoittanut teille. Sitten, kun rauha on palannut myrskyn jälkeen 

kaikkiin sieluihin, ihmiset eivät enää rakenna kuninkaallisia palatseja minun kunniakseni, eikä 

väkijoukkoja kutsuta koolle kellojen soidessa, eivätkä ne miehet, jotka tuntevat itsensä suuriksi, käytä 

valtaa ihmisjoukkoihin. Tulee nöyryyden, veljeyden ja hengellisyyden aika, joka tuo ihmiskunnalle 

henkisten lahjojen tasa-arvon. 

38 Jatka puhdistautumista, oi Israel! Teillä ei ole mitään korjattavaa opetukseni merkityksessä, sillä se 

on täydellinen. Näette aina työni kaiken tekemänne lisäksi. Kaikesta ulkoisesta palvonnastanne huolimatta 

riitit ja perinteet eivät kuulu siihen. 

39 Henkeni, joka on kaiken kattava, on läsnä kaikessa luomassani, olipa se sitten henkistä tai 

aineellista luonnetta. Työni on läsnä kaikessa ja todistaa täydellisyydestäni elämän kaikilla tasoilla. 

Jumalallinen työni kattaa kaiken - suurimmista ja täydellisimmistä olennoista, jotka asuvat oikealla 

kädelläni, tuskin havaittavaan pienimpään luotuun, kasviin tai mineraaliin, atomiin tai soluun, joka antaa 

muodon kaikille luoduille. Tällä osoitan teille jälleen kerran kaiken luomani täydellisyyden - aineellisista 

olennoista henkiin, jotka ovat jo saavuttaneet täydellisyyden. Tämä on minun työni. 

40 Te olette niitä opetuslapsia, jotka tuntevat itsensä pieniksi ja heikoiksi universaalin Läsnäoloni 

edessä. Mutta minä sanon teille: pieni ja heikko on vain ruumiinne, mutta sielunne on vahva, ja minä 

käytän sitä hyväkseni. Jos Isä on tullut tänään antamaan sinulle lahjan, se johtuu siitä, että hän tietää, ettet 

tuota hänelle pettymystä, eikä Isä ole koskaan väärässä. 

41 Mestarina hän osaa valita joukosta ne, joilla on vaikea tehtävä suoritettavana. Totisesti sanon teille, 

että monet ovat tulleet luokseni kuultuaan kutsuni kuulemaan opetuksiani, mutta hyvin harvat ovat niitä, 

jotka ovat pysyneet uskollisina Minulle ja toteuttavat tehtävänsä. 

42 Kuinka monet niistä, jotka olen antanut heille, ovat antaneet uskon ja rakkauden lamppunsa 

sammua, kääntäneet selkänsä Minulle, kieltäneet Minut ja jopa pilkkaavat ilmestyksiäni. Kutsun tällä 

hetkellä myös heitä pelastavan arkin sisälle, ja heillä on vielä aikaa hyvittää tekonsa itsetutkiskelun ja 

katumuksen kautta. Mutta vain uskollisten ja lujien kautta myös muut saavuttavat tämän. Ne, jotka ovat 

ottaneet etäisyyttä opetuksistani, ovat tehneet niin, koska he ovat olleet heikkoja maailman kiusausten ja 

houkutusten edessä. 

43 Täydellisyyteni antaa heille toisen ajanjakson, ja annan heille valoni heidän itsetutkiskeluaan ja 

pelastustaan varten. 

44 Lähettäkää hengellinen rukouksenne, mutta ei teidän itsenne eikä teidän puolestanne, vaan koko 

ihmiskunnan puolesta, joka kärsii ja torjuu rakastavan hyväilyni. Mutta te pystytte paremmin tuntemaan 

tämän rakkauden, ja vaikka kohtaisitte suuria koettelemuksia tiellänne, ette häviä. On koettelemuksia, joita 

oikeudenmukaisuuteni lähettää teille, mutta suurimman osan niistä te itse aiheutatte itsellenne 

heikkouksillanne. Mutta molemmissa tapauksissa rakkauteni vahvistaa teitä ja auttaa teitä, jotta pääsette 

tien päähän. 

45 Yhdistykää Isänne kanssa tällä hetkellä, valvokaa ja rukoilkaa ihmiskunnan puolesta. 

46 Haluan, että olet kuin tähti taivaanrannalla ja lähetät sieltä valonsäteitä, rakkautta, anteeksiantoa ja 

armoa kaikille maan kansoille. Minä siunaan teitä, oi opetuslapset. 

47 Edes henkisielunne ei kykene käsittämään omaa voimaansa eikä sitä veljellistä syleilyä, jolla olette 

syleilleet ihmiskuntaa. Mutta minä tiedän sen hyvin, ja siksi kehotan teitä, ihmiset, rukoilemaan aina tällä 

tavoin, sillä se on yksi henkenne korkeimmista tehtävistä. Mutta jos huulesi eivät voi antaa lohdutusta, 

etkä voi tavoittaa sairaita käsilläsi "voidellaksesi" heitä, rukouksenne olkoon kuin sielunne siivet, jotka 

kantavat sen kaikkein kaukaisimpiin ja tuovat heille rauhan ja rakkauden viestini. 

Niin kuin olette tarkkailleet ja rukoilleet ihmiskunnan puolesta, minä tarkkailen teitä, tunkeudun 

sydämeenne, ja kun löydän sen kärsimykset ja tarpeet, lohdutan sitä ja jätän sille lahjan, ja tämä lahja on 
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sen täyttymys, mitä pyydätte minulta tällä hetkellä. Mutta sinun on oltava kärsivällinen. Älkää koetelko 

minua, älkää painostako minua. 

48 Teidän ei tarvitse pyytää Minulta, mutta sallin sen kuitenkin, ja se johtuu siitä, että olette vielä 

pieniä lapsia, ja vaikeudet painavat teitä. 

49 Tulee aika, jolloin ette pyydä minulta mitään, vaan tulette luokseni ja sanotte: "Isä, toimi minussa 

tahtosi mukaan." 

50 Siunattu olkoon elämäsi, polkusi ja myös pöytäsi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 303 
1 Ihmiset: Koska tämä opillinen puhe merkitsee ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni 

viimeisen vuoden alkua, kehotan teitä tutkimaan itseänne syvällisesti ja tunnollisesti omantuntonne 

valossa, jotta voitte vastata hengellisesti, kun kysyn teiltä: "Mitä olette ymmärtäneet Työstäni, ja mitkä 

ovat ne ratkaisevat askeleet, jotka olette ottaneet tällä tiellä?". Jos siis, vaikka olet keskittynyt sydämesi 

pohjalle, et saa selvää käsitystä siitä, mitä olet tehnyt hyvin ja mitä huonosti, löydät sanastani täydellisen 

tuomion teoistasi. 

2 On välttämätöntä luoda tasapaino omantunnon avulla, ennen kuin otatte ensimmäisen askeleen 

ilmentymäni viimeisenä vuotena. Sillä haluan, että tarjoatte Minulle sen lopussa kuuliaisuuden, 

ymmärryksen ja henkistymisen hedelmän ponnistelujenne satona ja kunnianosoituksena. 

3 Vuoteen 1950 ulottuva ajanjakso on täynnä maailmaa järkyttäviä tapahtumia. Elämänne kaikki 

osa-alueet järkkyvät. Ihmiskunnan hengellinen palvonta uskonnoissa tulee kärsimään, vahvat kansakunnat 

tulevat kärsimään, tiede tulee hämmästymään luonnon suurista merkeistä, ja ihmiselämä yleensä tulee 

olemaan täynnä tosiasioita ja tapahtumia, joita ihmiset kutsuvat oudoiksi ja epätavallisiksi. 

4 Tiedätte, että kaikki tämä tapahtuu merkitäkseni ilmentymäni viimeistä vuotta - ihmisille - 

näkyvien ja konkreettisten tapahtumien kautta, koska ihmiset eivät havaitsisi tämän ajanjakson lopun 

merkkejä, jos antaisin ne heille hengellisesti, koska he ovat epäileviä ja koska ne eivät toteudu. 

5 Kaikki koettelemukset ja tapahtumat, jotka ravistelevat maailmaa vuoden 1950 aikana, ovat 

vertaus siitä, mitä tapahtui Jerusalemissa noina toisena aikana sinä päivänä, jolloin Jeesus kuoli ristillä. 

6 Jos todella valmistaudutte ja osaatte tarkkailla, mitä tänä vuonna tapahtuu, tulette tietoisiksi 

pimeydestä, niistä pimeistä voimista, jotka ovat tulossa maailmaan - myrskyistä, jotka iskevät 

kansakuntiin ja instituutioihin, ja ajasta, jolloin ihmiskunta tuntee henkisesti läsnäoloni ja näkee 

intuitiivisesti kolmannen aikakauden valon. Mikä se hetki on? Ilmiöni viimeinen hetki - hetki, jolloin 

temppelin verho repeää hengellisesti, kuten se oli Jerusalemissa, ja ihmiskunta näkee valoni ja tunnistaa 

totuuden. 

7 Älkää pelätkö, ihmiset, sillä minun armoni peittää teidät, ja rukouksenne ja tehtävänne täyttäminen 

on kuin haarniskat, jotka suojaavat teitä vastoinkäymisissä. Älkää myöskään pelätkö jäävänne yksin, kun 

sanani loppuu teidän keskuudessanne. Sillä totisesti sanon teille, että yksikään lahjoistani, joilla olen 

koristanut teidän olemuksenne, ei eroa teistä. Hän, joka on oppinut johtamaan ihmisjoukkoja, tulee 

jatkossakin johtamaan sydämiä. Se, joka on saanut säteeni mieleensä, saa suuria inspiraatioita. Se, joka on 

ollut henkimaailman väline tai äänenkantaja, on edelleen vastaanottavainen tuolle äänelle. Ja se, jolla on 

ollut sanan, tulkinnan, parantamisen tai profetoimisen lahja, näkee lahjojensa voiman lisääntyvän, jos hän 

todella valmistautuu pukeutumalla hengellisyyteen ja uskoon. 

8 Valmistautukaa paljon, jotta lähtöni jälkeen muodostaisitte vahvan kansan ja pystyisitte ottamaan 

vastaan kaikki, jotka etsivät teitä, tuntematta itseänne liian tietämättömiksi tai merkityksettömiksi 

suhteessa tiedemiehiin, suhteessa heidän kantamiinsa titteleihin tai suhteessa niihin, jotka panevat teidät 

koetukselle, koska he uskovat omaavansa tietoa totuudesta hengellisestä. 

9 Jos nämä kokoontumistalot ovat olleet täynnä julistukseni aikana, tahdon, että ne eivät enää riitä 

sen jälkeen. Sillä tämä osoittaa sopivan ajan, jolloin tämä kansa voi lähteä liikkeelle ja levittäytyä koko 

maailmaan. 

10 Tiedän, että sanotte Minulle sydämessänne: "Herra, Sinun Sanasi, joka on täynnä voimaa, 

majesteettisuutta ja olemusta, on tehnyt ihmeen ja vetänyt ihmisjoukkoja tähän valoon. Mutta sen jälkeen - 

kuka sitten tekee sen ihmeen, että vetää puoleensa kansanjoukkoja ja karavaaneja, niin kuin Sinä olet 

tehnyt?" 

Opetuslapset, miksi te olette vähäuskoisia? Eivätkö ne lahjat, jotka olen antanut teille, ole varmoja? 

Ettekö ole nähneet läheltä niitä ihmeitä, joita olette heidän kauttaan tehneet? Totisesti sanon teille, että 

tulevina aikoina teette vieläkin suurempia tekoja, jotka riittävät ihmeen tapahtumiseen, jonka avulla 

täytätte ylinten käskyjeni, jotka koskevat yhtenäisyyttä, kuuliaisuutta ja henkistymistä. 

11 Totisesti sanon teille, että hetkinä, jolloin Sanani kuullaan äänenkantajan kautta, ei ainoastaan 

tämän kansan sielu vapise, vaan kaikki olennot, jotka samoin tarvitsevat Jumalallista valoa Hengellisessä 

laaksossa. 
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12 Ihmissanan ääni ei tavoita heitä, vaan viestieni merkitys ja inspiraatio. Sillä ääneni on universaali, 

ja sen kaiku ulottuu kaikkiin maailmoihin ja koteihin, joissa Jumalan lapsi asuu. 

13 Lähetän valonsäteeni jokaiseen maailmaan. Olen lähettänyt tämän valon teille inhimillisten 

sanojen muodossa, aivan kuten se saavuttaa muut kodit inspiraation avulla. 

14 Tuon jumalallisen säteen valossa kaikki henget yhdistyvät ja tekevät siitä taivaan tikapuut, jotka 

johtavat ne samaan pisteeseen, henkiseen valtakuntaan, joka on luvattu teille kaikille, jotka olette 

Jumaluuteni henkisiä hiukkasia. 

15 Voitteko kuvitella kaikkien niiden olentojen riemua, jotka olivat yhteydessä teihin maan päällä 

fyysisten siteiden kautta ja jotka nyt elävät maailmanne ulkopuolella, kun he saavat kuulla, että heidän 

kuulemansa äänen kuulevat myös jotkut maan päällä? He eivät ole lähteneet luotasi, eivätkä he unohda 

sinua, eivätkä he jätä tekemättä mitään niiden hyväksi, jotka jäivät hetkeksi pidemmäksi aikaa 

maanpäälliseen laaksoon. Heidän hyväilynsä ja siunauksensa ovat jatkuvasti päällenne. 

16 Elävät ne, jotka olivat vanhempasi, lapsesi, sisaruksesi, puolisosi, ystäväsi tai hyväntekijäsi. 

Hengessä he ovat yksinkertaisesti veljiänne ja sisarianne, mutta heidän rakkautensa teitä kohtaan on sama 

tai suurempi, aivan kuten heidän voimansa auttaa ja suojella teitä on kasvanut. 

17 Rukoilkaa heidän puolestaan, ihmiset, teidänkään ei pidä lakata rakastamasta ja muistamasta heitä, 

sillä muistamisenne ja rukouksenne ovat suloinen lohtu heidän taistelussaan. 

Älkää koskaan kuvitelko heitä hämmentyneinä tai pimeydessä elävinä, sillä se olisi ikään kuin 

tuntisitte kykenevänne tuomitsemaan ja tuomitsemaan heitä. Jos ihmisillä täällä maan päällä on tapana olla 

niin epätäydellisiä ja epäoikeudenmukaisia tuomitessaan lähimmäistensä asioita, mitä se merkitsee, kun on 

kyse sielun tuomitsemisesta? 

18 Sanon teille vielä kerran, että teidän tehtävänne on vain tukea heitä rukouksillanne ja hyvillä 

teoillanne maailmassa. 

19 Älkää tunteko halua, että ne ilmenisivät millään aineellisella tavalla elämässänne - ottavatpa ne 

sitten aivot haltuunsa tai millään muulla tavalla, sillä silloin kieltäisitte opettamani henkistymisen. Älä 

myöskään aseta heille tiettyä vuosipäivää kutsua. Muistakaa, että hengelliset elävät maallisen ajan tuolla 

puolen ja että siksi mikä tahansa hetki voi olla sopiva, jotta voitte lähestyä niitä hengellisen rukouksen 

kautta. 

20 Kuinka monet niistä olennoista, joiden olette usein kuvitelleet kärsivän hämmennyksestä, ovatkaan 

juuri niitä, jotka ovat pyrkineet tuomaan teidät lähemmäs sitä valon polkua, jota he eivät itse löytäneet 

maan päällä ollessaan! Älkää vuodattako enää kyyneleitä heidän vuokseen, älkääkä suree sitä, että he ovat 

menneet pois hengelliseen laaksoon. He eivät oikeastaan kuolleet, he lähtivät vain vähän aikaa ennen sitä 

hetkeä, jolloin teidän on lähdettävä. Mutta niin Minä olen määrännyt, että he valmistaisivat teille tietä. 

Pitääkö minun todella sanoa teille, että teillä ei ole mitään asiaa hautausmaille ja että kyyneleet, joita 

vuodatatte hautojen yllä, ovat tietämättömyyden, materialisoitumisen ja harhan kyyneleitä? 

21 Niiden sielu, joita itket, on elossa. Mutta te pidätte kiinni siitä, että he ovat kuolleet ruumiissa, joka 

katosi maahan. Pidätte heitä kadonneina, vaikka he odottavat teitä täynnä rakkautta antaakseen teille 

todistuksen totuudesta ja elämästä. Pidät heitä etäisinä tai tunteetonina ja välinpitämättöminä 

kamppailujasi ja kärsimyksiäsi kohtaan. Mutta et tiedä, kuinka monta kiveä he poistavat tieltäsi ja kuinka 

monelta vaaralta he suojelevat sinua. 

22 Tietämättömyys pakottaa teidät olemaan epäoikeudenmukaisia ja jopa julmia itseänne ja muita 

kohtaan, vaikka minun on kerrottava teille: Kuka voi olla tietämätön kuultuaan minkä tahansa 

opetuspuheeni? 

23 Sanani on valonsäde, jonka on syleilyttävä teitä kaikkia, jotta voitte pysyä yhdistyneinä rakkauteni 

tulessa. Jos sen kuultuanne uskotte sen ja noudatatte sitä, kaikki te, jotka rakastatte ja ylistätte Minua, 

pysytte yhdistyneinä tästä hetkestä lähtien. 

24 Henkeni valo on paljastanut teille kaikki lahjat, jotka ovat kätkettyinä olemuksenne ytimeen - 

kaiken sen, mitä olette kantaneet mukananne alkuperästänne tietämättänne. Olen ilmoittanut teille, että 

teidän on nyt aika todella tuntea itsenne, tavata itsenne ja tuntea perintönne, jotta voitte olla 

suurenmoisessa hengessä. 

25 Olen aika ajoin antanut teille ilmestyksiä. Ensin se oli laki, myöhemmin minun opetukseni ja 

lopulta täysi tieto hengellisestä tehtävästänne. 
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26 Sanot, että olen ollut miesten kanssa kolme kertaa, mutta se on totta, että olen aina ollut. Tuo Isä, 

joka ensimmäisellä aikakaudella paljasti ihmiskunnalle vanhurskauden lakinsa, joka toisella aikakaudella 

teki "Sanastaan" ihmisen Jeesuksessa, Pojassaan, ja joka nyt tekee itsensä hengellisesti tunnetuksi 

maailmalle, on kaikkina aikakausina antanut teille tuon jumalallisen vertauksen, jonka merkitys puhuu 

teille hengellisestä kehityksestänne ja antaa teidän tietää, että Hän, joka on puhunut teille kaikkina aikoina, 

on ollut yksi Jumala, yksi Henki ja yksi Isä. 

27 Kun käskin teitä luopumaan nautinnoista, tulkitsitte sanani väärin ja päädyitte ajattelemaan, että 

minulle on mieluisampaa nähdä teidän kärsivän kuin iloitsevan. Koska minä olen sinun Isäsi, miten voit 

ajatella, että näen sinut mieluummin itkevän kuin hymyilevän? Kun käskin sinua luopumaan nautinnoista, 

tarkoitin vain niitä, jotka turmelevat sielua tai ovat haitallisia ruumiillesi. Mutta minä sanon, että teidän 

tulisi hankkia hengelle ja sydämelle sellaisia hyväntekeväisyystyytyväisyyksiä, jotka ovat ulottuvillanne. 

28 Koettelemus, jonka ihmisen elämä sisältää, on niin kova, että sitä on tarpeen makeuttaa kaikilla 

niillä hengellisillä ja ruumiillisilla nautinnoilla, jotka tekevät ristin taakasta ihmiselle rakastettavamman ja 

helpomman. 

29 Siunaan kaikkia niitä, jotka löytävät kodin lämmöstä olemassaolonsa parhaat ilot ja jotka pyrkivät 

tekemään vanhempiensa rakkaudesta lapsiin, lasten rakkaudesta vanhempiinsa ja sisarusten rakkaudesta 

toisiinsa palveluksen Jumalalle. Sillä tämä ykseys, harmonia ja rauha ovat kuin sopusointu, joka vallitsee 

Universaalisen Isän ja Hänen hengellisen perheensä välillä. 

30 Näissä kodeissa sielun valo loistaa, valtakuntani rauha asuu, ja kun kärsimyksiä ilmenee, ne on 

helpompi kestää ja koettelemusten hetket ovat vähemmän katkeria. Vielä ansiokkaampia ovat ne, jotka 

etsivät tyydytystä antamalla sitä muille ja jotka iloitsevat lähimmäistensä terveestä ilosta. He ovat ilon 

apostoleja, ja heillä on suuri tehtävä. 

31 Totisesti sanon teille, jos osaisitte etsiä tyytyväisyyden ja ilon hetkiä ja säilyttää sisäisen rauhan 

tunteja, teillä olisi niitä koko maallisen olemassaolonne ajan. Mutta sitä varten sinun on ensin kohotettava 

sieluasi, tunteitasi ja tapaa, jolla ajattelet elämästä. 

32 Tämä viesti, jonka lähetän teille Sanani kautta, on täynnä valoa, joka valaisee polkuanne ja antaa 

olemuksellenne ylöspäin suuntautuvan kehityksen, joka opettaa teitä elämään rauhassa ja nauttimaan 

terveellisesti kaikesta siitä, millä olen siunannut olemassaoloanne. Tämän ihmiskunnan on vielä 

ponnisteltava paljon taistellakseen kivun varjoja vastaan ja voittaakseen taipumuksensa valheellisiin 

nautintoihin ja petollisiin tyydytyksiin. Sen on taisteltava uskonnollista fanaattisuuttaan vastaan, joka estää 

sitä tunnustamasta totuutta; sen on taisteltava fatalismia vastaan, joka saa sen uskomaan, että kaikki on 

menossa kohti lopullista tuhoa, josta kukaan ei voi pelastua, ja sen on taisteltava materialismia vastaan, 

joka saa sen etsimään vain ohimeneviä nautintoja - aistillisia nautintoja, jotka syövyttävät sielun paheiden, 

tuskan, epätoivon ja pimeyden kuiluun. 

33 Annan teille valoni, jotta voisitte jättää varjot ja löytää tällä planeetalla, jonka olette muuttaneet 

kyynelten laaksoksi, viimein sielun ja sydämen todelliset ilot, joiden rinnalla kaikki muut ilot ovat pieniä 

ja merkityksettömiä. 

34 Annan teille tällä hetkellä uuden opetuksen, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille. Kaikki eivät ole 

rukoilleet odottaessaan tuloani, mutta kipu on pitänyt heidät hereillä ja valmistanut heitä vastaanottamaan 

minut. 

Maailmalla on kokemusta, jonka "Israelin kansa" on jättänyt sille toisesta aikakaudesta lähtien, jotta 

kukaan ei voisi epäillä jumalallista oikeutta. Ettekö tiedä, että profetian, jumalallisen tieteen ja hengellisen 

voiman lahjat annettiin hengellisesti köyhille, jotka kaipasivat Herran tuloa saadakseen häneltä toivon ja 

tiedon valon? 

Jos kysytte Minulta noiden sielujen olinpaikasta, kerron teille, että he asuvat elämänmaailmoissa, joissa 

kaikki, mikä tällä maaplaneetalla on suurta, on heidän silmissään pelkkää maan tomua. 

Mutta jos kysytte Minulta, mitä tapahtui niille, jotka eivät hyväksyneet mitään valtakunnastani, koska 

Sanani ja lupaukseni näyttivät heistä köyhiltä, kerron teille, että he kuuluvat niihin, jotka inkarnoituvat ja 

jälleensyntyvät aikojen loppuun asti, koska he halusivat kultaa, maailmaa, lihaa ja valtaa. Ja siksi heille 

annettiin oikeutetusti ja hengelliseksi palkkioksi maailma ja sen mitättömät rikkaudet ja väärä valta. 

35 Jumalallinen oikeudenmukaisuus on koetellut heitä jonkin aikaa, mutta heitä ei ole karkotettu 

pelastuksen tieltä, joka johtaa totuuden valtakuntaan. Siksi nyt, kun lähetän teille runsaasti Henkeni valoa, 
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aion etsiä heitä ahkerasti kysyäkseni heiltä, riittääkö heille annettu koettelemuksen aika nyt, ja saadakseni 

heidät ymmärtämään, että nyt on Kolmas aika - juuri se aika, jolloin ajat, joista puhuin, kun viittasin 

juutalaisten tuomioon, ovat päättyneet. 

36 Teillä kaikilla on tapaaminen Minun kanssani, ja teidän on yhdistyttävä kuullaksenne Minua, 

koska teidän kaikkien on kuultava Minua. 

37 Kaikki asetetaan minun oikeuteni vaa'alle, jossa punnitaan kaikki teot, joita ei ole vielä tuomittu. 

Läsnäoloni ja voimani tulevat tuntumaan paremmin kuin koskaan ennen. Sillä kaaoksen jälkeen kaikki 

palaa ennalleen. 

38 Valvokaa ja rukoilkaa lakkaamatta, ettette yllättyisi, oi kansa. Mutta totisesti sanon teille, että jos 

valvotte ja rukoilette maailman puolesta, teitä suojelee näkymätön vaippa, koska kykenette rakastamaan 

lähimmäisiänne ja tuntemaan heidän tuskansa kuin omanne. 

39 Toistan, että teen läsnäoloni, voimani ja oikeudenmukaisuuteni konkreettiseksi. Jos olen sallinut 

ihmisen turmeltuneisuudessaan häpäistä kaiken sen, mikä elämässä on pyhää, asetan hänen 

turmeltuneisuudelleen rajan. Jos annan hänen vaeltaa vapaan tahdon tiellä, todistan hänelle, että kaikella 

on rajansa. Jos olen sallinut hänen tyydyttää liiaksi vallan ja suuruuden tavoittelua maailmassa, pysäytän 

hänet tieltään, jotta hän voi arvioida työtään omantuntonsa avulla, jotta hän voi vastata kysymyksiini. 

40 Olen sallinut tuskan, tuhon ja kuoleman tuntua elämässänne, jotta niiden katkerat hedelmät saisivat 

teidät ymmärtämään, millaista puuta olette viljelleet. Mutta huolehdin myös siitä, että kipu hälvenee ja 

sielu toipuu ja tulee järkiinsä, sillä siitä nousee rakkauden virsi. On sanottu ja myös kirjoitettu ylös, että 

tämä päivä tulee, kun ihmiset ovat pukeneet sielunsa ylentymisen valkoiseen kaapuun. 

41 Silloin kaikki pelastuvat, kaikille annetaan anteeksi, kaikkia lohdutetaan. Missä sitten on kuolema, 

missä on ikuinen kadotus ja loputon tuli? 

42 En luonut kuolemaa enkä helvettiä. Sillä kun henkeni muodosti luomakunnan käsitteen, tunsin 

vain rakkautta, ja kohdustani kumpusi vain elämää. Jos kuolema ja helvetti olisivat olemassa, niiden 

täytyisi olla ihmisen tekoja, koska ne ovat ohimeneviä, ja tiedätte jo, että mikään inhimillinen ei ole 

ikuista. 

43 Tässä on Mestarinne, valittu kansa, joka näyttää teille tien uudestaan. Teen teistä urheita sotilaita, 

jotka osaavat taistella ja puolustaa asiaani. 

44 Rakkauteni kanssa yhdistyneenä lähdette kulkemaan maan pinnalla ja herättämään "kuolleet" 

henkiin ja näyttämään tätä tietä Pyhän Henkeni valolla niille, jotka ovat eksyneet - niille, joista on tullut 

ihmiskunnan tuhoajia. Viette tämän iankaikkisen elämän leivän, tämän "maidon ja hunajan", jolla olette 

ravinneet itseänne, kaikkialle. 

45 Te olette valittua kansaani, jota en erota värin tai rodun mukaan. Olen kutsunut teidät kaikki 

tuntemaan todellisen Jumalanne, jotta maailman hämmennys ei tarttuisi teihin. Olette valittujani, joille 

olen jättänyt perinnön, joihin olen sijoittanut lahjani ja joiden kanssa olen jättänyt korvaamattoman 

arvokkaan jalokiven, jotta ihmiskunta voisi tunnistaa teidät. 

46 Olen puhdistanut ja valmistanut henkiset silmänne, jotta voitte astua tuonpuoleiseen, nähdä 

Läsnäoloni ja todistaa siitä joukoille. Olen antanut sinulle viisauteni, kultaisilla kirjaimilla kirjoitetun 

kirjan, jotta et koskaan eksyisi polulta ja jotta voisit opastaa ihmiskuntaa sen läpi. 

47 Olen tehnyt teistä profeettojani, jotta voitte todistaa siitä, mitä Isä näyttää teille tuonpuoleisessa, 

jotta voitte myös valmistaa tulevia sukupolvia. 

48 Tällä kolmannella kerralla Mestari on kutsunut teidät ja kutsunut teidät pöytäänsä. Jotkut ovat 

tulleet aineellisessa ruumiissa ja toiset henkiolentoina, mutta te kaikki olette nauttineet elämän nektarista. 

49 Te kuulette sanani ja sanotte: "Herra tulee taivaan korkeuksista". Vastaan teille tähän: Jos tarkoitat 

"taivaan korkeuksilla" puhdasta, täydellistä, ikuista ja viisasta, olet oikeassa. Mutta jos tarkoitatte "taivaan 

korkeuksilla" aineellista paikkaa, joka on yläpuolellanne äärettömässä, olette väärässä. Sillä minä olen 

kaikessa ja kaikkialla, olen kaikkialla läsnä, ja Henkeni täyttää ja kattaa kaiken. 

50 Kun sanotte, että "laskeudun", sanotte oikean asian, sillä laskeudun täydellisestä epätäydelliseen, 

kun ilmoitan itseni teille. Sillä Minä inhimillistän ja jopa materialisoin itseni tehdäkseni itseni käsin 

kosketeltavaksi teille, jotka olette ihmisiä. 

51 Nämä ihmiset täällä, jotka nyt kuulevat sanani, ymmärtävät pian sen merkityksen, mitä nyt opetan 

teille, ja ovat valmiita välittämään viestini muille. 
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52 Tällä hetkellä otan vastaan nämä ihmisjoukot täällä ihmiskunnan puolesta, ja kun puhun 

ihmiskunnasta, en tarkoita ainoastaan nykyisiä ihmisiä vaan kaikkia sukupolvia, jotka ovat asuttaneet 

maapalloa kuuden hengellisen kauden aikana. Viestit, jotka olen tuonut teille näinä kuutena aikana, ovat 

juuri sitä, mitä olen symboloinut nimellä "sinetit", joista yksi, kuten jo tiedätte, on vielä julkistamatta, jotta 

se voisi paljastaa teille kaikkien muiden merkityksen tai merkityksen - sielun elämän, kehityksen ja 

täydellisyyden korkean merkityksen. 

53 Viisauden lähteenä, ehtymättömänä tiedon lähteenä, jätän ihmiskunnalle tämän Sanan perinnöksi, 

josta se löytää jumalallisen, hengellisen ja ikuisen korkeimman ilon. 

54 Siemen on jo alkanut levitä maan päälle. Mutta kun siemen on itänyt, minä lähetän vettä, joka 

tekee hengen pellot hedelmällisiksi. Silloin näette henkistymisen kukoistavan ihmiskunnan sydämissä. 

55 Nykyään uusien tulokkaiden määrä on pieni, ja vielä pienempi on opetuslasten määrä. Mutta ne 

lisääntyvät ja leviävät kaikkiin maan paikkoihin ja maihin todistaen, että ihmiselle on tullut aika, jota 

kutsutaan "kuudenneksi sinetiksi", koska se on ihmisen kuudes hengellinen vaihe maan päällä, ja jota 

kutsutaan myös "kolmanneksi ajaksi", koska se on Henkeni kolmas yhteydenpito ihmisen kanssa - aika, 

jolloin Elia on koonnut teidät yhteen eri teitä pitkin. 

Olen lähettänyt teidät uudelleen tähän maailmaan, jotta voitte täydellistää itsenne vaikean tehtävänne 

täyttämisessä. Opetukseni valmistaa teitä, jotta voitte henkistää itsenne. 

56 Puhun teille myös ystävänä, jotta ette enää tuntisi oloanne yksinäisiksi tämän maailman 

koettelemuksissa, jotta voisitte uskoa ja luottaa sydämissänne Jumalaanne, joka tekee itsensä tunnetuksi ja 

puhuu teille inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

Jos ette ole tunteneet Minua, se johtuu siitä, että ette ole valmistautuneet. Mutta jos valmistatte 

sydämenne ja nostatte sielunne Minun luokseni, tunnette Minut ja näette Minut henkenne silmin. 

57 Olen puhunut teille tänä aikana muistuttaakseni teitä laista ja jotta voisitte täyttää sen. Olen sallinut 

henkimaailman asua kanssanne, jotta se voi neuvoa teitä, auttaa teitä ja suojella teitä. Nämä henget 

taistelevat ja työskentelevät Isän rakkaus hengessään. 

58 Sana, jonka tuon teille, on selkeä ja yksinkertainen, jotta te kaikki ymmärtäisitte Minua ja jotta 

Pyhän Henkeni valo valaisisi teitä kaikkia. Haluan, että kun ette enää kuule Minua näiden ymmärryksen 

elinten kautta, valmistaudutte opetuslapsinani lähtemään liikkeelle ja todistamaan läsnäoloani sanoillanne 

ja hyvillä esimerkeillänne. 

59 Ihmiset tulevat luoksenne kysymään teiltä, mikä on se opetus, mikä on se hengellinen ateria, jonka 

Mestarinne on antanut teille ihmiskunnan käyttöön. Mutta teidän on osoitettava heille, mitä sanani 

tarkoittaa ja mitä rakkautta se sisältää. 

60 Totuus voittaa aina. Annan teille totuuden sanoja, jotta voitte niiden avulla kuivata lähimmäistenne 

kyyneleet. 

Tänä aikana, jolloin teillä on vapaus uskontunnustuksiin, älkää antako valheen orjuuttaa itseänne. 

Opetan teitä parhaillaan uudestaan rakkauteni kautta, ettekä löydä kädestäni ruoskaa, joka pakottaisi teidät 

uskomaan minuun. Sillä jos näin olisi, en olisi enää teidän Isänne ja Jumalanne. 

61 Etsikää jumalallista kunniaani, opettakaa itsenne antamaan anteeksi. Olen antanut teille lahjoja, 

jotta voisitte käyttää niitä hyväksenne ja tulla hyviksi opetuslapsikseni, jotka opastavat ihmiskuntaa. Elia 

ja Henkimaailmani ovat kanssanne, jotta ristinne ei olisi teille liian raskas. 

62 Siunattuja ovat hyväuskoiset ihmiset, jotka avaavat sydämensä tälle viestille, ja siunattuja ovat 

hyväntahtoiset ihmiset, jotka seuraavat opetuksiani, sillä heistä tulee valon ja rauhan lapsia. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 304 
1 Autuaita ovat ne, jotka tulevat luokseni, koska he ovat löytäneet tien. Autuaita ovat ne, jotka 

etsivät opastusta Sanani kautta. Minä olen polku, ja te olette niitä, jotka kulkevat sitä pitkin ja saavuttavat 

vuoren huipun tällä polulla. Tältä korkeudelta katsot yli kaiken sen, mitä sielusi on kattanut kehityksensä 

aikana. 

2 Jokainen kohtaamasi este tai lohkare on testi, jonka läpäisemällä saat ansioita. 

3 Kuka voi väittää ymmärtäneensä luonnon salaisuudet, tunkeutuneensa tuonpuoleiseen, 

näkymättömän ja kuulemattoman salaisuuteen - tunkeutuneensa jumalalliseen arkanumiin ja tietävänsä sen 

neuvot? Kuka on kyennyt tuntemaan itsensä niin, että hän on kyennyt saattamaan toimintansa 

sopusointuun henkisen ja aineellisen luontonsa kanssa? 

4 Olette edelleen heikkoja olentoja, jotka vaeltavat päämäärättömästi. Sillä vaikka tietämyksenne on 

valmistanut teidät palvelemaan ihmiskuntaa, ette ole kehittäneet hengellisiä lahjoja, ettekä vieläkään ole 

henkistyneet, jotta voisitte elää sopusoinnussa Minun kanssani ja itsenne kanssa. Jos ette tunne itseänne, 

ette pysty tuntemaan muita ettekä opastamaan heitä täydellisesti. Kuinka teistä voi tulla ihmisten johtajia, 

jos ette ole ensin oppineet suuntaamaan askeleitanne totuuden tielle? 

5 Kun puhun teille näin, Israelin kansa, se ei johdu siitä, että Mestari halveksisi työtänne Työssäni. 

Se tehdään, jotta ymmärtäisitte, että askeleillanne kohti henkistymistä ei ole rajoja - että jokaisella 

askeleella eteenpäin saatte lisää valoa ymmärtääksenne Työni suuruuden. 

6 Olen antanut ihmiselle älykkyyden, jonka avulla hän voi tutkia luonnon koostumusta ja sen 

ilmenemismuotoja, ja olen sallinut hänen tarkastella osaa maailmankaikkeudesta ja tuntea Henkisen 

elämän ilmenemismuodot. Sillä Opetukseni ei pysäytä sieluja eikä estä ihmisen kehitystä - päinvastoin, se 

vapauttaa ja valaisee häntä niin, että hän tutkii, pohtii, kyselee ja pyrkii. Mutta se, mitä ihminen pitää 

älyllisen tutkimuksensa huippuna, on tuskin vasta alkua! 

7 Kaikki on valmisteltu sielun evoluutiota varten. Valmistautukaa, jotta voitte opastaa huomisen 

ihmiskuntaa olemaan yhteydessä minuun hengestä henkeen. 

Tänä päivänä maailma on hämmentynyt erilaisten maailmankatsomustensa vuoksi, ja Pyhän Henkeni 

valo voi valaista heitä, jotta he voivat inspiraationi saatuaan avata puhtaat ihanteet, jotka voivat henkistää 

heidät elämään rauhassa. 

8 Henkinen opetukseni yhdistää ihmisiä henkisten arvojen todelliseen ymmärtämiseen ja 

ymmärtämiseen. Minä olen yhdistymisen keskus, heidän henkisen kehittymisensä inspiraation lähde. 

9 Teidän on tultava luokseni kärsimyksenne, ilonne ja ongelmanne kanssa. Annan sinulle tuskasi 

sijasta ilon tuntea itsesi jaloksi ja Minun arvoiseksi - mahdollisuuden puhdistaa rikkomuksesi. 

10 Jokainen ihminen puhdistuu Pyhän Henkeni valossa, joka innoittaa häntä rakastamaan 

lähimmäisiään. Tällä tavoin rauha vakiintuu maailmassa, ja kaikki yhdistyvät yhdeksi voimaksi, 

toiminnaksi ja hengeksi, ja se, mitä mikään uskonto ei ole saavuttanut, saavuttaa ihmisten vastaanottaman 

Jumalan innoituksen. Siksi annan tällä kolmannella aikakaudella kaikille yhtäläiset mahdollisuudet 

saavuttaa Minut. Hengellinen oppini ei anna aihetta erimielisyyksiin. 

11 Jos tällä hetkellä korvasi eivät kuule Minua, oi ihmiskunta, ja silmäsi on peitetty pimeällä siteellä, 

niin kuitenkin tulee päivä, jolloin näet Pyhän Hengen valon ja kuulet Sanani kuin jumalallisen musiikin. 

12 Israel, tunnusta, että kaikki lähimmäisesi ovat sen armolahjan arvoisia, jonka olet saanut. Ojenna 

kätesi sille, jonka näet häiriintyneen, sillä tiedät, että teidän kaikkien on päästävä samaan päämäärään. 

Olen antanut teille mahdollisuuden kuulla Sanani ihmisälyn kautta. Mutta monet kanssaihmisistänne 

kieltävät tämän ilmentymän totuuden ja myös sen, että olen jälleen kerran tasoittanut teille tietä tänä 

aikana, että vuodatan armoani keskuudessanne ja että Universaalinen säteeni lepää jumalallisen armoni 

valmistaman äänenkantajan päällä. He eivät kykene ymmärtämään, miten Jumaluuteni voi ilmetä 

epätäydellisen luodun kautta, jonka älyn kautta teen itseni tunnetuksi teille. Sen sijaan he jatkavat Minun 

etsimistä muinaisista riiteistä ja uskonnollisten yhteisöjen rituaaleista, merkityksellisistä muodoista. 

Onko Jumalan, joka on kaikkivaltias, vaikea tehdä itsensä tunnetuksi ihmisälyn kautta? Haluatteko 

tuntea uskoa Minuun vain kuvien ja rituaalisten palvontatoimien kautta? 
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13 Jos uskotte Minuun Kaikkivaltiaana, Luojana, kaikkeen vaikuttavana Universaalisena 

Auktoriteettina - jos uskotte, että olen kaikessa luomakunnassani, niin ette voi epäillä, että olen 

valmistanut valittujeni mielet tekemään itseni tunnetuksi heidän välityksellään. 

14 Ilmennytän itseni hengittämässänne ilmassa, sen avaruuden äärettömyydessä, jossa maailmat ovat 

olemassa - auringossa, joka lähettää säteitään planeetallenne - siinä, mikä on näkyvää, ja siinä, mikä on 

teille näkymätöntä. 

15 Valitut ihmiset, älkää lähestykö tuomitsemalla tai arvostelemalla muita. Ojenna kätesi ja tartu 

niiden kanssaihmistesi käteen, jotka etsivät Minua eri tavoin. Puhu heille, jotta he saisivat sen tiedon, joka 

sinulla on. Mutta kuunnelkaa mielellänne heidän pohdintojaan, jotta tekin saatte opastusta. Sillä kukaan ei 

riitä itselleen, vaan te kaikki tarvitsette minun ja lähimmäisenne viisautta. 

16 Spiritualisteina teidän tulisi luoda rakastava suhde naapureihinne riippumatta siitä, mihin 

uskonnolliseen yhteisöön he kuuluvat. Tällä tavoin todistatte, että Minä olen valmistanut teidät. Silloin 

jalot tekonne saavuttavat kaikki sydämet, ja kaikki, jotka ajattelevat niitä ilman itsekkyyttä, ymmärtävät 

teitä. 

17 Ihmiset, spiritualismilla ei ole mitään merkityksellisiä muotoja, se ei tarvitse näitä ilmentymiä, 

näitä riittejä. Niin kauan kuin käsittämättömät, salaperäiset asiat ilmenevät teoissanne, ette voi olla 

todellisia spiritualisteja. Ulkoinen muotoilu, ilmaisu, muoto, esineet, joiden piti tehdä vaikutus, on 

poistettu. Sillä Sanassani on riittävästi voimaa, jotta voitte tunnistaa Minut ja nostaa itsenne 

täydellisyyteen. 

18 Vuoden 1950 jälkeen todellinen spiritualisti on ymmärtänyt antamani ohjeet ja harjoittaa niitä 

ainoana tavoitteenaan välittää armoani sinne, missä sitä tarvitaan. 

19 Huomenna ihmiset pystyvät paremmin ymmärtämään tätä sanaa, jonka vain harvat ovat kuulleet, ja 

se ymmärretään laajasti. 

20 Ei ole väliä sillä, että kun vuosi 1950 päättyy, kaikki eivät ole ymmärtäneet sanaani. Jäljelle jäävät 

muutamat siemenet riittävät hedelmän kypsymiseen tulevaisuudessa. 

21 Rakkaat opetuslapset, olette kuin tähti, olette kuin majakka meren äärettömyydessä. Pyrkikää 

säilyttämään vaatteenne, puhdistakaa sydämenne ja muuttakaa se pyhäköksi, jossa kuudennen 

kynttilänjalan soihtu valaisee jokaisen sielun päivin ja öin. 

22 Ole minun kaltaiseni - nöyrä ja lempeäsydäminen. Rakastakaa toisianne, antakaa toisillenne 

anteeksi. Ole kuin kristallinkirkas joki. Kanna käsissäsi yhtä hedelmää. Esitä yhden kirjan opetus 

ihmiskunnan pelastusveneenä. 

23 Tule luokseni, odotan sinua. Joka pyytää, sille annetaan, joka etsii, se löytää, ja joka kolkuttaa 

tähän oveen, sille avataan ovi. Työstän teitä kuin lohkareita Sanani taltalla ja kylvetän teitä Pyhän Hengen 

valossa. 

24 Oi rakkaat opetuslapset! Kääntykää pois maailman kiusauksista, sillä minä olen valmistanut teidät, 

jotta huomenna olisitte Mestarinne kaltaisia. 

25 Sinä viimeisenä päivänä, jolloin ilmentymäni ilmenee teidän keskuudessanne ihmisälyn kautta, 

jopa "kivet" itkevät. Mutta annan kaikkien tuntea rauhani suudelman, painan kaikki rintaani vasten. Ja sen 

jälkeen, kun näen teidät valmistautuneina, sanon teille "pilvestä": "Tässä on erämaa, ylitä se ja tuo 

maailmalle se, mitä olen antanut sinulle. 

26 Oi opetuslapset! Puhun teille huomisesta ja rohkaisen teitä, jotta ette itkisi tuskasta lähdöni 

hetkellä. Sillä en halua, että olette jälkeenpäin surullisia - haluan nähdä teidän opastavan, pursuavan 

lähteen kristallinkirkasta vettä ja kantavan runsaasti hedelmää ihmiskunnalle. 

27 Todistakaa kuin profeettani, julistakaa, että olen teissä Pyhänä Henkenä. 

Ette enää kuule Minua äänenkantajien kautta, mutta hengellisesti saatte edelleen opetukseni ikuisesti. 

Kun henkistätte itsenne, tulette olemaan täynnä autuutta, koska tunnette Minut, saatte inspiraatiota, ja 

kaikissa koettelemuksissanne koette, että olen kanssanne. Kuulette ääneni hengestä henkeen rohkaisevan 

teitä jatkamaan eteenpäin taistelussanne, ja tunnette itsenne vahvistetuiksi, koska olen kaikkien lasteni 

kanssa. 

28 Tänään ilmoitan itseni keskuudessanne Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, ja olen kanssanne 

olemuksessa, läsnäolossa ja voimassa. 
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29 Tulkaa, te kansanjoukot, jotka olette osa kansaani Israelia. Tulkaa luokseni, te naiset, jotka olette 

Marian kaltaisia maanpäällisiä äitejä. Tulkaa luokseni, te neitsyet, te nuoret miehet, te lapset ja te aikuiset, 

sillä minä otan teidät vastaan ja annan teille rauhan suudelman. 

30 Anna sielusi tulla luokseni, sillä minä olen se, joka voi antaa sille sen, mitä se tarvitsee. Minä olen 

Antaja, joka vuodattaa armonsa inkarnoituneille ja ei-inkarnoituneille sieluille. 

31 Israelin valittu kansa, ette ole enää pieniä lapsia, koska olette kehittyneet yhä enemmän ja 

enemmän tällä henkisellä polulla ja saaneet paljon tietoa eri jälleensyntymistenne aikana. Nyt, tällä 

kolmannella aikakaudella, te olette Jumalallisen Mestarin opetuslapsia, jotka opettelette päivä kerrallaan 

antamiani oppitunteja, jotta teistä tulisi hengeltään suuria, ihmiskunnalle tuntemattoman tuntijoita. 

"Israelista" tulee tulevina aikoina suuri sen tiedon kautta, sen kautta, että se on oivaltanut Työni, sen 

kautta, että se on yhdistynyt, sen kautta, että se taistelee, sen kautta, että se on kuuliainen, sen kautta, että 

se rakastaa Jumaluuttani ja kanssaihmisiään. Sillä jos kansallani ei ole tätä hengellisyyttä, maailma pitää 

Työtäni vain yhtenä opetuksena maan päällä. 

32 Kaikki tämä tapahtuu, jos kansani ei valmistaudu, jos he eivät ymmärrä Minua, jos he eivät 

henkisty. Siksi sanon teille: Nyt on teidän aika uudistaa itsenne ja kohottaa itseänne hengellisesti 

harjoittamalla opetustani. 

33 Mutta en ole tullut turhaan tälle kolmannelle aikakaudelle tekemään itseäni tunnetuksi Pyhän 

Henkeni valossa. Sillä te olette ensimmäiset, jotka olen puhdistanut ja vapauttanut tahroista, jotka olen 

tehnyt vahvoiksi ja opettanut, jotta voisitte valmistautua vaikean tehtävänne täyttämiseen ja jotta voisitte 

nousta apostoleiksi, ihmiskunnan vanhimmiksi veljiksi ja sisariksi, jotta voisitte olla ihmiskunnalle kuin 

tähdet taivaanrannalla, ja tällä tavoin lähimmäisenne voivat tietää, että minun antamani ja menneiden 

aikojen lähettiläiden välityksellä annetut profetiat täyttyvät. 

"Israel", teistä tulee kansojen ja kansakuntien keskuudessa päteviä, jotta hekin voivat saada 

iankaikkisen elämän leipää. 

34 Teen teistä avoimen kirjan, joka sisältää profetioita, opetuksiani, jumalallista ilmestystä ja 

todistuksen Läsnäolostani. Tämä kirja avautuu niille, jotka etsivät tätä tietoa. Vastaat moniin kysymyksiin 

valon ja totuuden avulla. Te ette ole teeskentelijöitä, te puolustatte työtäni ettekä anna maailman häpäistä 

sitä. 

35 Tämä ohje ei ole tarkoitettu vain sinulle. Sillä kun olette valmistautuneet Mestarinne esimerkin 

mukaisesti, lähdette todistamaan minusta sanoillanne ja teoillanne. Esittelen teille filosofit ja tiedemiehet, 

jotka pitivät itseään suurina tietämyksessään. Mutta älkää pelätkö heitä heidän tieteensa vuoksi, sillä he 

ovat hyvin pieniä minun viisauteeni verrattuna. 

36 Niin kauan kuin ihmisten mielet eivät ole vapaita kaikesta pimeydestä, jota ne kätkevät sisäänsä, 

he eivät kykene ymmärtämään Minua, eivätkä he kykene tunnustamaan sanansaattajiani, apostoleitani tai 

niitä, jotka ilmestyvät Mestareina tulevaisuudessa. 

37 Ajattele, Israelin kansa, ja vapauta itsesi kaikesta fanaattisuudesta, kaikesta materialismin 

turhamaisuudesta, niin että voit suorittaa tehtäväsi täydellisesti. 

38 Jos kansani ei lähde liikkeelle ja ponnistele, niin kuin minun tahtoni on, heidän koettelemuksensa 

ovat hyvin suuria, jotta he näkevät erehdyksensä, ja he ovat yhtä vahvoja kuin heidän voimansa, jotta he 

oppisivat näkemään ja ymmärtämään, mikä heidän velvollisuutensa on. 

39 Olen sijoittanut jokaisen teistä kehoon valon atomin, joka on osa Henkeni osaa, ja kun aika koittaa, 

kaikkien näiden hiukkasten on palattava kohtuuni. 

Sielut, jotka ovat inkarnoituneet muuhun ihmiskuntaan, ovat sinun kaltaisiasi, ja heidän joukossaan on 

olentoja, jotka niin ikään etsivät Minua. Myös he osaavat nousta luokseni kyseenalaistamaan Minua. 

Toiset kääntyvät puoleeni kysyäkseen Minulta syytä ihmiskunnan kärsimään järkytykseen ja sanovat 

Minulle: "Isä, miksi Sinä et kuule meitä?". Miksi emme tunne voimiasi olla epäonnistumatta? Emmekö me 

ole Sinun lapsiasi?" 

Niinpä sielut huutavat Minulle, mutta he eivät tiedä, että he ovat parhaillaan puhdistumassa - he eivät 

tiedä, että he elävät Kolmannessa ajassa - he eivät tiedä, että he ovat inkarnoituneiden ja ei-

inkarnoituneiden ylösnousemuksen ajassa. 

Ihmiset ovat kerskuneet sillä, mikä kuuluu tähän maailmaan, he ovat täynnä ylimielisyyttä eivätkä ole 

antaneet sielunsa nousta Minun luokseni. 
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40 Tänä aikana tahtoni on, että kaikki tulevat luokseni, että he etsivät Minua hengellisessä, josta he 

löytävät Isänsä. 

41 Tänä aikana, Israel, sinun on ansaittava ansioita ja esimerkilläsi opetettava ihmisiä elämään 

yhteydessä minuun. 

42 Puhun vain vioistanne, koska mikään ei ole minulta piilossa, ja on välttämätöntä, että uudistutte, 

jotta olisitte puhtaita astioita minun edessäni. Olen antanut teille Sanani, ja siinä on voimani, jotta voitte 

voittaa kaikki kiusaukset ja koettelemukset. Olen valistanut teitä, jotta ymmärtäisitte sen, mikä koskee 

sieluanne ja mikä kuuluu ihmiselämäänne. Tällä tavoin voitte elää jumalallisten käskyjen mukaisesti, 

koska olette opetuslapsiani, joita opetan, jotta sielunne voi kehittyä yhä korkeammalle, ettekä enää 

romahda materialismin taakan alle, niiden tavanomaisten kultillisten tekojen alle, jotka olette 

vakiinnuttaneet Työssäni. Teidän ei pidä enää antaa turhien asioiden pidätellä itseänne, koska teillä on 

voimaa ja tarvittava tieto kaikkien esteiden voittamiseen. Teidän on mentävä eteenpäin lakkaamatta. 

43 Siinä määrin kuin saavutatte puhtauden, dematerialisaation, palvonnastanne tulee hengellisempää 

ja palvontatoimistanne Teoksessani tulee vähemmän monimutkaisia. Sillä te olette tehneet ja toimineet 

tahtonne mukaan Minun Työssäni ettekä ole pitäneet kiinni henkistämisestä, ette ole valmistaneet 

sydäntänne lähettämään rukoustanne ja olette vain tarjonneet Minulle kirjallisia rukouksia sanoin, tehden 

siten saman lähimmäisillenne. Sillä teidän riittinne, palvontatapanne ja perinteenne olivat samat kuin ne, 

joita ihmiset esittävät ihmiskunnalle. Missä sitten erositte toisistanne? Mikä teki sinusta erilaisen kuin 

muut? Ei mitään, Israel, sillä sinä materialisoit Sanani, ja teit saman henkimaailmalleni. Teidän 

palvontatoimenne olivat yhtä aistillisia kuin ihmisillä, symbolinne olivat samoja, ja te myös osoititte 

eripuraisuutensa ja hankkimishalukkuutensa minun Työssäni. 

44 Kuinka siis ihmiskunta voisi uskoa teihin? Kuinka he voisivat tunnistaa Minut käytöksestänne, kun 

annatte saman kuvan kuin lähimmäisenne? 

Kun Isä näki, että vaelluksenne oli hyvin hidasta ja hyvin aistillista, Hänellä ei ollut teille enää armoa, 

ja niinpä Hän määräsi teidät yhdistymään ja kokoontumaan yllättääksenne itsenne Hänen sanallaan, joka 

oli tulossa tiensä päähän. Ja tekemättä enempää myönnytyksiä Hän käski teitä vapautumaan kaikesta 

materialismista, puhdistamaan palvontatoimenne, koska ne olivat enemmän aistillisia kuin hengellisiä. 

Mutta työni on hengellistä, työni tarkoituksena on kohottaa sielua, uudistaa teitä inhimillisessä 

elämässänne, jotta "liha" ja sielu voivat elää korkeaa elämää. Tahtoni ei enää sallinut kansani pudota 

kuiluun ja tehdä siellä työtäni. 

45 Kun se sai käskyni, Israelissa syntyi hämmennystä sen materialismin vuoksi. Toiset kuitenkin 

noudattivat tätä käskyä kunnioittavasti ja kuuliaisesti, koska heidän sielunsa ymmärsivät, että Israelin 

uuden heräämisen hetki oli tullut, että Isä oli repinyt sen irti rutiinista ja vanhoista tavoista, ja he kiittivät 

Häntä. 

46 Ihmiset, kaikki nämä koettelemukset ovat ravistelleet teitä, koska olitte tottuneet rutiiniin. Olette 

nimittäin estäneet mielenne, sielunne, kehittymisen ylöspäin väärillä kulttitoimilla. 

47 Ihmiset, tiedätte nyt, että jos ette noudata niitä ohjeita, jotka olen antanut teille täyttääksenne 

velvollisuutenne, teillä ei ole ollut mitään hyötyä siitä, että kuulitte minua. Sillä minun tahtoni on, että kun 

otatte vastaan sanani, harjoitatte sitä, koska ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni loppu lähestyy 

teitä kohti - vuosi 1950, josta lähtien ette myöskään enää kuule henkimaailmaani. 

48 En halua, että tunnette sielussanne kipua tästä syystä, sillä olen valmistanut teidät niin, että teistä 

tulee vahvoja sieluja, niin että olette huomenna kuin puut, jotka antavat varjoa vaeltajalle, joka on väsynyt 

ja uupunut polttavasta auringosta. En myöskään halua teidän aiheuttavan tuskaa Hengelleni lähdöni 

hetkellä, kuten aiheutitte Minulle tuskaa toisen aikakauden aikana. En halua, että asetat jälleen kerran 

minun harteilleni syntisi, tottelemattomuutesi ja epäonnistumisesi ristin. Haluan nähdä Israelissa 

kuuliaisuutta, velvollisuuksien täyttämistä, uudistumista, henkistymistä, teidän kohoamistanne 

kommunikoimaan kanssani hengestä henkeen. 

49 Israel, nyt ei ole aika nukkua, teidän on herättävä täysin, jotta voitte omistautua ihmiskunnan 

herättämisen tehtävälle. Sillä vaikka valoni valaisee jokaisen mielen, näen lapseni vaisuina, näen lakini 

pölyisissä kirjoissa. Teidän, valittujen ihmisten, on kuitenkin johdettava ihmisiä ja "vartioitava" heitä. 

50 Sinun tulee puhua hengellisestä opista maailmalle ilman fanaattisuutta. 
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51 Harjoitelkaa vuoropuhelua hengeltä hengelle, jota teidän on jatkettava päivästä toiseen. Sillä 

tahtoni on, että te ja ihmiskunta kommunikoitte kanssani. Tämän yhteyden kautta saatte inspiraationi, 

käskyni, ja otan vastaan sielunne, kuulen rukouksenne ja annan henkisten käsivartenne syleillä Minua. 

52 Kun olette oppineet kommunikoimaan kanssani hengestä henkeen, lahjanne avautuvat, ja 

palvonnassanne nämä lahjat kukoistavat kirkkaudessa ja hengellisyydessä. Silloin te etsitte Minua 

hengellisessä, ja palvontanne on täydellistä. 

53 Tätä ihmisälyn kautta tapahtuvaa ilmentymistä ei enää ole teidän keskuudessanne. En halua teidän 

tuntevan oloanne orvoksi lähdettyäni, enkä halua kuoleman yllättävän teitä, enkä halua heikkoutta 

keskuuteenne. Sillä sen jälkeen, kun vuonna 1950 valmistaudutte ja etsitte Minua hengestä henkeen, 

tulette elämään harmoniassa ja rauhassani. Silloin hyvitätte menetetyn ajan, ja saavutatte henkistymisen 

asteen, joka sallii teidän lähestyä valtakuntaani vielä tällä planeetalla asuessanne, ja todistatte maailmalle, 

että ette tarvitse riittejä ja seremonioita ettekä aineellisia symboleja tarjotaksenne Minulle palvontanne - 

että palvontatapanne on ylevää ja hengellistä ja että uskonne on soihtu, joka levittää valoaan pitkin elämän 

polkuja, ihmisten sydämiin ja sieluihin. 

54 Ilmiöni aika on ollut riittävä, jotta voitte saavuttaa sen henkistymisasteen, joka johtaa teidät 

sielunne uudistumiseen ja kohoamiseen. 

55 Autan sinua parhaillaan kiipeämään vuorelle. Johdan teitä kädestä pitäen kohti tätä päämäärää, ja 

olen luvannut teille, että henkinen maailmani auttaa teitä samoin, että he lisäävät uskoanne, että he 

varmistavat, että askeleenne ovat turvallisia, niin että tehtävänne täyttämisessä ei ole enää epäilyksiä, että 

mikään ei saa teitä perääntymään polulta, jota olette kulkeneet niin monta vuotta ja vuosisataa. Olen 

antanut teille kaiken tarvittavan elantoa varten, kun olette ylittäneet aavikon, ja siksi olette nyt hyvin 

lähellä minua. 

56 Lähestyy aika, jolloin lopetan julistukseni ihmisälyn kautta, ja silloin te lähdette jatkamaan 

vaelluksianne. Sillä tämä maa ei ole määränpääsi, eikä täällä ole sinulle lepoa. Haluan, että olette 

riittävästi valmistautuneita teitä odottavaan taisteluun, ja silloin teistä tulee teille antamieni lahjojen avulla 

mestareita, apostoleitani ja todistajiani. Haluan, että olet kuin suuri soihtu, joka tuo valoni eri kansoille, 

jotka muodostavat tämän ihmiskunnan. 

57 Olette kanssani ja nautitte rauhastani, kuulkaa ohjeeni, jotta voitte valmistautua. Mutta älkää 

unohtako lähimmäisiänne, maailmaa, joka on kaaoksessa ja juo hyvin katkeraa maljaa - älkää unohtako 

sekasortoa, joka vallitsee tässä maailmassa. En halua nähdä teitä tunteettomina, sillä maailman valituksen 

on tavoitettava myös teidät. 

58 Te olette Minulle kaikkein vastuullisimpia, sillä teille olen antanut Sanani inhimillisen älykkyyden 

kautta. Haluan, että toimintatapanne Työssäni muuttuvat täydellisemmiksi ja hengellisemmiksi, sillä päivä 

ei ole kaukana, jolloin viette oppini kaikkialle, jonka Elia ja Henkinen Maailmani ovat valmistelleet. Sillä 

valtakuntani odottaa kaikkia, ja teidän kaikkien on tultava luokseni ansioidenne ja sielussanne olevan 

nöyryyden kautta. 

59 Olette usein sanoneet Minulle sydämenne pohjasta: "Mestari, Isä, miksi olet antanut työsi, vaikka 

se on niin herkkää ja syvällistä, niin syntisille ja kelvottomille ihmisille? Miksi olet antanut tämän niin 

suuren vastuun meidän käsiimme? Miksi, vaikka näet tämän kansan, jota kutsut Israeliksi, niin kömpelön 

ja tietämättömän, olet luottavainen heihin? Miksi olet valinnut meidät, jotka olemme käyneet läpi niin 

monta koettelemusta, niin monta puhdistusta, niin paljon fanaattisuutta ja epäjumalanpalvontaa? 

Mutta minä sanon teille, lapseni: Juuri siksi, että te olette ihmisiä, jotka olette puhdistaneet itsenne 

suuresti ja tunteneet minut koettelemustenne keskellä. Koettelemukset ovat nimittäin tuoneet teidät 

lähemmäksi Minua, ja siksi olen esitellyt teidät muille kansoille valittuna ja armoitettuna kansana, jotta he 

voivat vastaanottaa ja tuntea työni teidän välityksellänne niiden uudistamiseksi ja henkistämiseksi. 

Mutta en ole valinnut teitä siksi, että minulla olisi enemmän kiintymystä teitä kohtaan, enkä siksi, että 

rakastaisin teitä enemmän kuin muuta ihmiskuntaa. Enkä ole tehnyt teistä lahjojen ja armojen haltijoita 

siksi, että te olette Isän silmissä arvokkaampia. Jos olette käyneet läpi puhdistukset, se johtuu siitä, että 

olette myös olleet ihmisiä, jotka ovat tehneet eniten syntiä, jotka ovat syyllistyneet suurimpiin virheisiin, ja 

siksi teillä on eniten hyvitettävää. 
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60 Tutkikaa omatuntonne, ihmiset, ja miettikää, oletteko Minun arvoiseni. Tiedä, ovatko ansiosi 

tarpeeksi suuret seisoaksesi edessäni. Muistakaa menneisyytenne ja miettikää, tekeekö se, mitä olette 

tehneet vaelluksellanne tässä maailmassa, teidät kelvolliseksi istumaan oikealla puolellani. 

Kerro minulle, kun olet miettinyt menneisyyttäsi, oletko saanut oikeuden saada armoni, lahjani, 

hyvyyteni ja lakini. 

"Ei", sydämesi sanoo Minulle, "olet usein sanonut meille, että olemme kiittämätöntä kansaa - kansaa, 

joka on aina ollut tottelematon Sinulle." 

Mutta minä sanon teille: Olen lahjoittanut teille armoni suurella halulla Hengessäni, jotta teistä tulisi 

jonain päivänä puhtaiden ajatusten kansaa, jotta voisitte tehdä suuria tekoja, jotta voisitte saavuttaa suuren 

sielun kohotuksen. 

61 Lapsenlapset saavat totuuden siemenen kukkimaan. Kylvätte sen ensin sukulaisiinne ja sitten 

ihmiskunnan keskuuteen. 

62 Israel: Vuoden 1950 jälkeen kaikki muuttuu. Kulttimaiset toimintanne, tietämyksenne ovat 

kehittyneempiä, työnne ovat hengellisempiä, ajatuksenne ja rukouksenne ovat korkeammalla tasolla, ja 

hengellistätte itsenne vielä enemmän. Sillä silloin ette enää elä materialismissa. 

63 Teen sydämenne herkiksi, jotta voitte tuntea ihmisten tuskan. Aivan kuten luovutan Sanani teille 

tänään, huomenna te olette niitä, joiden on luovutettava se maailmalle. Koska ihmiskunta ei halunnut tulla 

luokseni, teidän on huomenna mentävä sen luo ja tuotava sille Minun nimessäni rakkauden sanoma, jonka 

olen jättänyt sille perinnöksi. 

64 Suuri tulee olemaan kamppailunne ja työnne, jota teidän on tehtävä tämän ihmiskunnan 

keskuudessa, joka on ilman uskoa, ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Vaikka olen lähellä häntä, hän ei ole 

tuntenut Minua eikä ole havainnut Läsnäoloani. Sillä hän haluaa nähdä Minut aistillisella tavalla, ja koska 

hän ei näe Minua henkensä silmin, hän hylkää Minut ja unohtaa Minut. Pian koittaa hetki, jolloin nousette 

apostoleinani ja herätätte massat voimakkaalla ja hengellisellä äänellänne ja saatte heidät uskoon ja 

henkistymään. 

65 Tänä päivänä ja tänä aikana en käytä vuoden 1950 jälkeen ainoastaan kahtatoista sydäntä 

todistamaan Minusta. Tänään on 144 000 valittua siunatusta kansastani Israelista, joihin olen asettanut 

kaiken toivoni ja luottamukseni, jotta ihmiskunta voisi tuntea työni heidän kauttaan. 

66 Teistä tulee ihmiskunnan vahvoja ja te tulette täyttämään tehtävänne loppuun asti. Mutta henkeni 

suojelee sinua aina. Olen puolustuksenne, ja henkisesti annan teille olemukseni, läsnäoloni ja voimani - 

siinä määrin kuin tunnette ja käytätte rakkautta, henkistä rakkautta, joka ilmenee kaikessa luomakunnassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 305 
1 Ihmiskunnan hengellinen elämä on jaettu kolmeen aikakauteen. Ensimmäisellä aikakaudella tein 

itseni tunnetuksi Isänä, toisella aikakaudella paljastin itseni Mestarina, ja kolmannella aikakaudella teen 

itseni tunnetuksi Tuomarina. 

2 Nämä ovat kolme vaihetta, jotka olen paljastanut ihmisille ja joiden aikana teidän on opittava 

tuntemaan minut täysin. Älkää kuitenkaan innokkaasti tunnustako kolmea jumalaa tai kolmea persoonaa, 

vaikka on olemassa vain yksi Jumalallinen Henki. Sillä tässä nykyhetkessä pystytte hyväksymään kaiken 

sen yksinkertaistamisen, jonka olette verhonnut salaperäisyyteen ja monimutkaistaneet 

käsittämättömyyteen asti. 

Tämä "temppeli" säilyy, mutta tämä työ ei ole edennyt moneen vuosisataan, ja teidän on jatkettava sitä 

nyt, jotta se saataisiin valmiiksi ja jotta se voitaisiin tarjota Isällenne. 

3 Ei ole välttämätöntä, että kaikki maan kansat osallistuvat tähän ilmentymään. Sillä aion huolehtia 

siitä, että opetukseni leviävät kirjoitusten ja kirjojen kautta koko maapallolle, kuten tapahtui toisella 

aikakaudella. Silloin hengellinen viestini tulee tunnetuksi, ja ihmiset, joilla on hyvä tahto, pyrkivät 

seuraamaan sitä. 

4 Tässä vaatimattomassa ja yksinkertaisessa kirjassa, joka on kuitenkin täynnä jumalallista valoa, 

ihmiset löytävät selvityksen kaikkiin epäilyksiinsä, he löytävät niiden opetusten loppuun saattamisen, 

jotka paljastettiin menneinä aikoina vain osittain, ja he löytävät selkeän ja yksinkertaisen tavan tulkita 

kaikki se, mikä on kätketty muinaisiin teksteihin allegorian muodossa. 

5 Se, joka tämän hengellisen viestin saatuaan vakuuttaa itsensä sen sisällön totuudesta ja alkaa 

taistella aistimusten himoa, epäjumalanpalvelusta ja fanaattisuutta vastaan, puhdistaa mielensä ja 

sydämensä kaikista näistä epäpuhtauksista, vapauttaa sielunsa ja antaa sille iloa ja rauhaa, sillä nyt se 

pystyy ponnistelemaan sitä odottavan ikuisuuden saavuttamiseksi. Mutta ne, jotka jatkavat ulkoista 

palvontaa, jotka pitävät kiinni siitä, että rakastavat sitä, mikä kuuluu maailmaan, ja jotka eivät usko sielun 

avautumiseen tai kehittymiseen - totisesti sanon teille, he jäävät jälkeen ja vuodattavat kyyneleitä, kun he 

tulevat tietoisiksi jälkeenjääneisyydestään ja tietämättömyydestään. 

6 Kun kaikki jatkuvasti kasvaa, muuttuu, täydellistyy ja kehittyy, miksi sielusi pitäisi pysähtyä 

vuosisadoiksi? 

7 Ihmisen henkisielu on se, jonka pitäisi edeltää kaikkia ihmisen tekemiä tekoja, sillä sille on uskottu 

elämä maan päällä. Täällä maailmassanne teette kuitenkin päinvastoin, koska sielu laiminlyö korkeimmat 

tehtävänsä omistautuakseen maallisille päämäärille ja heittäytyäkseen yhä enemmän luomanne elämän 

huumaavuuteen. 

8 Koska olette havainneet ja oppineet monia asioita tieteen avulla, ette ole tietämättömiä siitä 

lakkaamattomasta evoluutiosta, joka vallitsee kaikissa luomakunnan olennoissa. Siksi haluan teidän 

ymmärtävän, ettette saa jättää sieluanne siihen jälkeenjääneisyyteen ja pysähtyneisyyteen, johon olette jo 

pitkään saattaneet sen, ja että teidän on pyrittävä saavuttamaan sopusointu kaiken teitä ympäröivän kanssa, 

jotta ihmisille koittaisi päivä, jolloin luonto ei enää kätke salaisuuksiaan vaan paljastaa ne, ja sen sijaan, 

että luonnonvoimat olisivat vihamielisiä teitä kohtaan, niistä tulisi palvelijoita, yhteistyökumppaneita ja 

veljiä. 

9 Lähetin sielun ruumiillistumaan maan päälle ja tulemaan ihmiseksi, jotta hän olisi kaiken maan 

päällä olevan ruhtinas ja herra, enkä siksi, että hän olisi orja ja uhri, enkä tarvitseva, kuten minä hänet 

todellisuudessa näen. Ihminen on tarpeidensa, intohimojensa, paheidensa ja tietämättömyytensä orja. 

10 Hän on kärsimyksen, harha-askelten ja kohtalon iskujen uhri, joita hänen henkisen kohotuksen 

puutteensa aiheuttaa hänelle hänen kulkiessaan maan päällä. Hän on hädänalainen, koska hän ei tiedä, 

mihin hänellä on oikeus elämässään, eikä hän tiedä, mitä hänellä on, ja käyttäytyy kuin hänellä ei olisi 

mitään. 

11 Tämän ihmiskunnan on ensin herättävä, jotta se voi alkaa opiskella Hengellisen elämän kirjaa, ja 

sitten pian, tämän aatemaailman siirtyessä sukupolvelta toiselle, ilmestyy se siunattu siemen, jossa sanani 

toteutuu. Olen kertonut teille, että jonain päivänä tämä ihmiskunta saavuttaa henkistymisen ja osaa elää 

sopusoinnussa kaiken luodun kanssa, ja sielu, mieli ja sydän kulkevat samassa tahdissa. 
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12 Tämä kolmas aika, jolloin ihmisten pahuus on saavuttanut huippunsa, on kuitenkin sovinnon ja 

anteeksiannon aika. 

13 Samalla kun ihmiset valmistelevat itsekkäiden päämääriensä ja vihamielisyytensä ajamina niiden 

kanssaihmisten tuhoamista, joita he kutsuvat vihollisiksi, minä valmistelen hetkeä, jolloin minun on 

tuomittava heidät, pakottamalla heidät tuomitsemaan ja tunnustamaan työnsä. 

14 Tuona tuomion hetkenä, kun omaatuntoa kuullaan ja sen valo loistaa ja valaisee mielen ja 

sydämen, ihmiset repivät hiuksiaan ja kiristävät hampaitaan ja sanovat Minulle: "Herra, kuinka minä olen 

voinut olla kykenevä niin paljon pahaan?". Miksi annoit Minun tehdä niin kauhistuttavan teon?" 

15 Autuaita ovat ne, jotka heräävät tänä tuomion hetkenä, sillä he näkevät anteeksiantoni valon 

laskeutuvan heidän päälleen, he näkevät sovinnon siunatun päivän tulevan. Silloin monet ihmiset 

ymmärtävät rakkaudenopetukseni syyn ja kokevat, mitä jokainen lapseni merkitsee minulle, vaikka he 

olisivat kaikkein syntisimpiä. 

16 Kyllä, rakkaat ihmiset, rakastan kaikkia rajattomasti, sillä jopa suuren syntisen takana on sielu, 

joka tarvitsee valoani, jotta hän ei enää tekisi syntiä. 

17 Tulen pelastamaan väärintekijät, sillä myös rikoksiin syyllistyvä henkilö on Jumalan lapsi, ja 

jokainen lapseni merkitsee minulle paljon. 

18 Levitän tämän opetuksen kuin toivon ja pelastuksen vaipan koko maan päälle ja tarjoan kaikille 

mahdollisuuden maksaa vähitellen pois vanhat ja nykyiset velat, kunnes he tuntevat Minut jälleen 

olemuksensa kätketyimmässä osassa. 

19 Pitkään aikaan ette ole tunteneet Minua, olette kadottaneet Minut, ja nyt annan teille tilaisuuden 

tavata Minut. Tiedän, että se, joka löytää Minut jälleen polultaan, ei koskaan enää kadota Minua. 

20 Alkakaa kulkea minua kohti, te syntiset. Älkää pelätkö, että kun tulette läsnäolooni, ääneni 

tuomitsee teidät lähimmäistenne edessä, sillä minä en petä teitä. Älkää pelätkö, aivan kuten Magdaleena ei 

pelännyt, joka tullessaan luokseni vapautti itsensä raskaasta syntitaakastaan välittämättä siitä, kuka hänet 

näki, kuunteli tai tuomitsi. Hän oli rauhallinen, koska tiesi, ettei hän ollut enää synnin tahrima nainen, 

vaan katumuksen puhdistama syntinen. 

21 Ottakaa heistä esimerkkiä heidän parannuksessaan ja rakkaudessaan. 

22 Saan kaikki kuulemaan ääneni omassatunnossaan - äänen Isältä, Mestarilta ja Tuomarilta, joka 

tunkeutuu sydämiin ja saa ne sykkimään nopeammin onnesta, hämmästyksestä ja rakkaudesta. Ääneni 

kuuluu jokaisessa luodussa, koska sielunne on valmis vastaanottamaan Minut tässä muodossa. 

23 Vankilasellien hiljaisuudessa ääneni kuuluu ja sanoo näille miehille ja naisille: "Olen täällä 

kanssanne. Oletteko uskoneet, että olen hylännyt teidät? Ei, te vähäuskoiset, en kysy teiltä, oletteko 

murhaajia tai oletteko varastaneet. Minä lunastan rakkaudellani sen, joka on tehnyt syntiä, minä rohkaisen 

sitä, joka on langennut, ja minä pelastan viattoman, joka on joutunut panettelun, vääryyden tai erehdyksen 

uhriksi." 

24 Ääneni kuuluu sodan metelin keskellä, ja sen ääni on niin läpitunkeva, että ihmisten aseet 

vaikenevat, kun läsnäoloni tuntuu. 

25 Sairaaloissa ja kaikkialla, missä on sairas ihminen, aion niin ikään tehdä itseni tuntuvaksi ja 

kuultavaksi, "voidella" ja lohduttaa sairaita niin kuin vain Minä voin tehdä. Levitän rauhan ja lohdutuksen 

vaipan niiden tuskan ylle, jotka kärsivät - heidän lähimmäistensä unohtamina - ja vuodatan jumalallisen 

balsamin heidän kärsimyksiinsä ja nostan heidät elämään, jotta he todistaisivat hengellisestä läsnäolostani. 

26 Lapset ja aikuiset tuntevat minut kodeissa, ja molemmat todistavat läsnäolostani. 

27 Kun huomaan, että tulisija on sammunut, kutsun puolison ja sanon hänelle: "Miksi et ole rakastava 

ja ymmärtäväinen? Miksi ette sytytä rakkauden tulta, joka on liekki, joka antaa elämän avioliitollenne? 

Kun näen hänen laiminlyövän velvollisuuksiaan, yllätän hänet ja sanon hänelle: "Miksi eksyit oikealta 

tieltä ja hylkäsit ristin?". eikö sinulla ollut voimia juoda viimeisetkin pisarat katkeraa juomaa, joka oli 

jäljellä maljassa? Palatkaa polulle, jolle asetin teidät, sillä vain siellä löydätte minut palkitsemassa 

uskonne, tottelevaisuutenne ja rohkeutenne. 

28 Kosketan vaimoa sydämen herkimmillä säikeillä ja kysyn häneltä: Vaimo, luuletko löytäväsi 

kaipaamasi rauhan kaukana velvollisuutesi polulta? Ei, älä petä itseäsi. Ansio on se, että kannatte loppuun 

asti itseriittoisina ja kärsivällisesti ristin, jonka olen asettanut harteillenne. 
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29 Ei tule olemaan yhtään sydäntä jäljellä, jonka en antaisi tuntea jumalallista läsnäoloani ja kutsua 

sovintoon, rakkauteen ja rauhaan. 

30 Etsin valmiita sydämiä asettaakseni niihin olemukseni, mikä on kuin astuisin hengessä ihmisen 

sisäiseen temppeliin - tuohon temppeliin, josta minun on karkotettava syntinne, ikään kuin ne olisivat 

epäpyhiä kauppiaita, kunnes pyhäkkö on puhdistettu. 

31 En ota ruoskaa saadakseni teidät ymmärtämään sanaani, vaan tuon elämän leipää vahvistaakseni 

teitä kohotuksenne ihanteessa. 

32 Vaikka maailma on tullut uskomaan, että olen hylännyt sen tuskan ja synnin kuiluun, olen tullut 

antamaan sille uuden todisteen äärettömästä rakkaudestani, joka ei voi koskaan hylätä teitä ja joka siksi 

puhuu teille isällisesti ja antaa teille anteeksi. 

33 Joskus, kun kuulette Sanani, joka on täynnä jumalallista hellyyttä, olette hämmentyneitä 

ymmärtämättä, miksi käytän tällaista opetusta syntisiä kohtaan, vaikka minun pitäisi käyttää tiettyä 

ankaruutta taivuttaakseni teitä. 

34 Sanon teille, että tällä "Kolmannella aikakaudella" - vaikka se tuntuisi teistä mahdottomalta - 

ihmiskunnan uudistaminen ja pelastaminen ei ole vaikeaa, koska lunastustyö on jumalallista työtä. 

35 Rakkauteni tuo ihmiset takaisin valon ja totuuden tielle. Rakkauteni, joka tunkeutuu salaa 

jokaiseen sydämeen, hyväilee jokaista sielua, ilmenee jokaisen omantunnon kautta, muuttaa kovat kivet 

herkiksi sydämiksi, tekee materialistisista ihmisistä hengellisiä olentoja ja paatuneista syntisistä hyvyyden, 

rauhan ja hyvän tahdon ihmisiä. 

36 Puhun teille tällä tavoin, koska kukaan ei tunne sielunne kehitystä paremmin kuin minä, ja tiedän, 

että nykyihminen elää vain näennäisesti "lihan" ja aineellisen elämän orjana huolimatta suuresta 

materialismistaan, rakkaudestaan maailmaan ja suurimpaan syntiin asti kehittyneistä intohimoistaan. 

Tiedän, että heti kun hän tuntee rakkauteni rakastavan kosketuksen sielussaan, hän tulee nopeasti luokseni 

vapautuakseen taakastaan ja seuratakseen minua totuuden tiellä, jota hän alitajuisesti kaipaa kulkea. 

37 Minun ei tarvitse näyttää hänelle kiveen kaiverrettua lakia, kuten ensimmäisellä aikakaudella, eikä 

minun tarvitse osoittaa läsnäoloani luonnonvoimien avulla, jotta hän voi tuntea minut. Minun ei edes 

tarvitse tulla maailmaan ihmisen muodossa lunastaakseni ihmisen sielun kärsimyksellisen elämän ja 

verisen kuoleman kautta. 

38 Nuo ajat ovat ohi, ihmisen sielu on kehittynyt. Se ei ole enää menneiden aikojen pieni lapsi, jonka 

täytyi koskettaa jumalallista käsillään ja havaita se fyysisillä aisteillaan uskoakseen minuun ja läsnäolooni. 

39 Materiaalisuuden ja henkisen herkkyyden puutteen takana ihminen kätkee sisäänsä valon sielun, 

henkisielun, joka on kulkenut pitkiä matkoja ja läpäissyt suuria koetuksia, jotka ovat antaneet hänelle 

kestävyyttä, kokemusta ja tietoa. Riittää, että hän on halukas käymään sisäistä vuoropuhelua omantuntonsa 

kanssa, jotta hän voi nousta uuteen elämään ja löytää olemuksensa ytimestä todellisen Pyhän Pyhän, josta 

Herran ääretön ääni lähtee ikuisen ja viisaan oikeudenmukaisuuden lakina - polkuna, joka on aina valoisa 

ja varma. 

40 Jos tämä henkinen kehitys ei olisi läsnä tässä ihmiskunnassa ja jos se ei olisi vapautumisensa 

kynnyksellä, en olisi antanut teille ilmestystä hengen ja hengen välisestä vuoropuhelusta tällä kertaa. 

41 Koettelemukset, joita maailmanne käy läpi, ovat merkkejä aikakauden lopusta, ovat materialismin 

aikakauden kaatumista tai kuoleman kouristuksia; sillä materialismi on ollut tieteessänne, tavoitteissanne 

ja intohimoissanne. Materialismi on määrittänyt omistautumisenne Minulle ja myös kaikki työnne. 

42 Rakkaus maailmaan, ahneus maallisiin asioihin, lihan himo, kaikkien alhaisten halujen nautinto, 

itsekkyys, itserakkaus ja ylimielisyys olivat se voima, jonka avulla loitte älykkyytenne ja inhimillisen 

tahtonne mukaisen elämän, jonka hedelmiä sain teidät niittämään, jotta kokemuksenne olisi täydellinen. 

Mutta jos tämä aikakausi, joka on nyt päättymässä, tulee ihmiskunnan historiassa olemaan materialisminsa 

leimaama - totisesti sanon teille, että uusi aikakausi tulee olemaan hengellisyyden leimaama. Sillä siinä 

Hengen omatunto ja tahto herättävät maan päälle sellaisten olentojen maailman, jotka ovat rakkauden 

kautta anteliaita - elämän, jossa Isän henki tuntuu värähtelevän lasten hengessä, sillä silloin kaikki lahjat ja 

kyvyt, jotka nykyään elävät piilossa olemuksessanne, saavat äärettömyyden toimintakenttäkseen. 

43 Rakkaat ihmiset, teidän on ymmärrettävä Minua, sillä puhun teille yksinkertaisin termein, eikä 

Sanassani ole mitään salaisuuksia. Minä olen teidän Isänne, eikä minulla ole salaisuuksia teiltä. Olen 
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avannut aarrekammioni, jotta voisitte löytää sieltä viisautta, jota tarvitsette valaistumisenne aikana, jota 

elätte. 

44 Ihmissielu on kehittynyt, sen kyvyt ovat avautuneet, ja se kykenee aloittamaan Teokseni 

tutkimisen. 

45 Inspiraation lahja, (sisäisen) sanan lahja ja tiedon lahja on teissä kaikissa, kun olette valmiita, 

koska valo on vuodatettu sieluunne. 

46 Tietäkää, että kohtalonne on tavoittaa Minut samaa tietä pitkin, jonka tasoitin teille, kun tulin 

ihmiseksi. Esimerkkini on kaikkien tiedossa. Kuka ei ole kuullut Kristuksen nimen lausuttavan? Kukapa ei 

olisi muistanut Mestariaan koettelemustensa aikana? Ja kuka ei ole (aiemmissa elämissään maan päällä), 

päästäkseen hengellisille alueille, huudahtanut kuoleman hetkellä, kun hänen ruumiinsa kuolee: "Sinun 

käsiisi minä luovutan henkeni?" Tiedän, että kaipaatte valoa, että kaipaatte henkistymistä. Siksi olen tullut 

luoksenne. 

47 Paimenenne on valmistanut teidät tulemaan luokseni. Se on sama kuin se, joka kutsui autiomaassa 

toisella aikakaudella, ja jonka luo monet rakkautta janoavat ja janoavat tulivat valmistautumaan. 

48 Elia on se, joka on tuonut teidät luokseni, koska hänen tehtävänsä edeltää minua jokaisessa 

tulemuksessani on ja tulee aina olemaan sama. 

49 Elätte tänään uutta aikaa, ja todistamienne ihmeiden edessä sielunne on kumartunut. Se on 

keskittynyt itseensä ja löytänyt sanoistani vastauksen, jota se tarvitsi rauhoittaakseen epäilyksensä - valon, 

joka kutsuu sitä jatkamaan polullaan. Ja siellä, äärettömässä, hän näkee avautuvat ovet kotiin, joka odottaa 

häntä ja jossa Isä ja Äiti ottavat hänet vastaan asumaan ikuisesti heidän kanssaan. 

50 Avatkaa silmänne totuudelle, sillä nyt ei ole salaisuuksien aika - päinvastoin, nyt on niiden 

paljastamisen aika. 

51 Pelko ei saa ohjata askeleitanne eikä pelko pakottaa teitä täyttämään lakia. Antakaa uskon ja 

rakkauden olla voima, joka kannustaa teitä tekemään hyviä tekoja elämässänne. Sillä silloin ansiosi ovat 

totta.  

52 Tämä valon aikakausi tuo ymmärrystä kaikille ihmisille, sillä kaikki mysteerit selvitetään. 

53 Sanotte Minulle sydämessänne: "Herra, jos asetat totuutesi meidän eteemme, mitä ansioita meillä 

on siitä? Olet sanonut, että ne ovat siunattuja, jotka ovat uskoneet näkemättä." 

54 Ah, te ihmiset, jotka ette osaa tulkita Sanaani. Ettekö näe, kuinka välttämätöntä on, että autan teitä 

ymmärtämään sen merkityksen ja ymmärtämään sen? 

55 On totta, että sanoin tuolloin: "Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä". Mutta tarkoitin 

sanoa: "Autuaita ovat ne, jotka - yrittämättä nähdä jumalallista maallisin silmin - osaavat nähdä sen uskon 

valossa, joka on hengellinen katse. Autuas on se, joka - aikomatta koskettaa tai havaita hengellistä 

aisteillaan - osasi valmistautua tuntemaan jumalallisen läsnäolon sielussaan." 

56 Ymmärtäkää, opetuslapset, että kun sanoin: "Autuas se, joka uskoo näkemättä", viittasin "lihan" 

katseeseen ja aisteihin, sillä se, joka näin uskoi, teki sen, koska hän oli nähnyt ja tuntenut Minut sielullaan. 

57 Teillä on nyt edessänne aika, jolloin te ette ainoastaan usko uskon kautta, tuon korkeamman 

henkisielun näkemyksen kautta, vaan te myös ymmärrätte ymmärryksellä, joka on ihmisälynne 

yläpuolella, koska se on sielu, jota hengellinen viisaus valaisee. 

58 Jopa nyt sanon teille: "Autuaita ovat ne, jotka, näkemättä ruumiillisilla silmillään eivätkä 

ymmärtämättä rajallisella ihmisälyllään, kuitenkin uskovat, koska he tuntevat sielullaan, koska he 

kohoavat ylös katsomaan hengellisellä silmällä ja ymmärtämään sillä älyllä, joka on kaiken inhimillisen 

älykkyyden yläpuolella." 

59 Jos ihmisessä herää todellinen usko jumaluuteen, se johtuu siitä, että hän on nähnyt hengellä. Kuka 

tai mikä saisi hänet kieltämään sen, mitä hän on kokenut tällä tavoin? Ne kuitenkin, jotka huijaavat itseään 

valheellisella uskolla, koska he eivät ole koskaan osanneet katsoa tai tuntea hengellä ja ovat tyytyneet 

sanomaan, että heillä on uskoa jopa katsomatta, he uskovat. Mutta nämä ovat niitä, jotka ensimmäisellä 

koetuskerralla epäilevät, tulevat epävarmoiksi tai hämmentyneiksi ja lopulta usein kieltävät. 

60 Mutta minä pelastan teidät kaikki. Siksi teille on jo menneinä aikoina kerrottu, että tulee hetki, 

jolloin jokainen silmä näkee minut. 

61 Edistymisenne tai ylöspäin suuntautuva evoluutionne antaa teille mahdollisuuden löytää totuuteni 

ja havaita jumalallinen läsnäoloni - sekä hengellisessä että jokaisessa teoksessani. Silloin sanon teille: 
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"Autuaita ovat ne, jotka pystyvät tunnistamaan minut kaikkialla, sillä he ovat niitä, jotka todella rakastavat 

minua. 

62 Autuaita ovat ne, jotka pystyvät tuntemaan Minut sielullaan ja jopa ruumiillaan, sillä juuri he ovat 

antaneet koko olemukselleen hienovaraisuuden, he ovat todella henkistyneet." 

63 Kuinka paljon ihmiskunnan harjoittamat epäpuhtaat uskonnolliset kultit ovatkaan hidastaneet 

sielun kehitystä! Tällä tavoin ihmiset ovat estäneet henkisen uskon aikaansaamien ihmeiden toteutumisen, 

ja myös henkisen luonnollinen vaikutus ihmiselämään on estetty. 

64 Kun ihmiset saavat hyvyyksiäni, vastauksiani ja lakkaamattomia rakkauden todistuksiani, se ei ole 

palkkio uskosta tai todellisesta henkistymisestä, vaan se johtuu myötätunnostani heidän 

kypsymättömyyttään, kurjuuttaan ja tietämättömyyttään kohtaan. 

65 Tiedän, että monet närkästyvät, kun he kuulevat tämän sanan, mutta ne ovat niitä, jotka eivät 

mielen hämmennyksissään halua tunnustaa, että ihmisessä on ihmisluonnon lisäksi myös olemuksen 

hengellinen osa - tai ne, jotka uskovat ihmissieluun mutta jotka perinteidensä ja uskomustensa tavan 

vuoksi kieltävät, että sielulla on äärettömän pitkä kehityspolku. 

66 Tiedän myös, että minun on puhuttava teille oikeudenmukaisuuden sanoilla ravistellakseni teitä ja 

herättääkseni teidät siitä syvästä uneliaisuudesta, jossa maailma on. 

Pitkään ihmiset ovat käyttäneet voimiaan tahtonsa toteuttamiseen ja käyttäneet vapaan tahdon lahjaa 

maallisiin tekoihin. Mutta näen, että heillä on vielä voimaa, ja aion käyttää sitä innoittamalla heitä uuden 

maailman ihanteeseen, paremman maailman ihanteeseen, jonka perustana on aito usko ja jonka 

päämääränä on sielun kohottaminen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden avulla. Eikö tämä ole ollut 

opetukseni kaikkina aikoina? 

67 Tutkikaa oppituntini, ja kun olette pohtineet sitä syvällisesti, kysykää hengeltänne sen tuomiota. 

Mielenne tai sydämenne ei saa olla se, joka ensimmäisenä tuomitsee jotain, mikä on niiden ulkopuolella. 

Elätte nimittäin aikaa, jolloin jumalallinen valoni, joka muuttuu ajatukseksi, saavuttaa mielenne ja saa sen 

astumaan äärettömän kauneuden ja viisauden maailmaan. 

68 Tässä on Hän, joka ei ole koskaan väsynyt odottamaan sinua ja joka lähestyy sydäntäsi, innostaa 

sitä hengellisillä kaipauksilla ja täyttää sen suunnattoman tyhjyyden rakkaudellani. 

69 Lähes kaksikymmentä vuosisataa on kulunut siitä, kun maailma lakkasi kuulemasta ja näkemästä 

Minua tietämättä, etten erottautunut siitä hetkeksikään enkä puhunut sille hetkeäkään. 

70 Tuolloin Minun täytyi tulla ihmiseksi, jotta voisitte kuulla Sanani. Nyt Minun oli tehtävä itseni 

tunnetuksi ihmisen älyn kautta, jotta maailma voisi jälleen kerran kuulla "Sanan". 

71 Enää ei ole Jeesus Nasaretista, joka esiintyy silmiesi edessä - se on Kristus, se on Mestari 

Hengessä, joka ilmenee henkesi edessä antaakseen sinulle uuden oppituntinsa. 

72 Jeesus oli ruumis, ruumiillistunut muoto, jota käytin tehdäkseni itseni näkyväksi ihmisten silmille, 

ja Nasaret oli kylä, jossa kasvoin mieheksi, jossa vietin lapsuuteni ja aloitin nuoruuteni. Nasaretista 

kotoisin oli Maria, siunattu Äiti, joka tarjosi Minulle kohtunsa, jotta Minusta tulisi ihminen, ja siellä tämä 

ruumis kasvoi ja kehittyi, minkä vuoksi maailma kutsui Minua myöhemmin natsarealaiseksi. 

73 Tänään en tule Nasaretista, vaan asun maailmassa, joka vastaa Minua, joka on henkinen 

valtakunta, jonka julistin teille jo noina aikoina, ja annan teidän kuulla ääneni, jolle ei ole esteitä eikä 

etäisyyksiä. 

74 Siunaan teitä, oi kansa, jotka olette tänä iltana kokoontuneet tervehtimään viimeisen vuoden 

ensimmäistä päivää, jolloin Sanani ilmenee teille tässä muodossa. 

75 Pian en enää puhu teille haltioituneena näiden äänenkantajien kautta. Mutta ette saa unohtaa, että 

olen sanonut teille, etten koskaan eroa teistä ja etten koskaan lakkaa lähettämästä teille Sanaani 

inspiraation muodossa. 

76 Ihmisten keskuudessa vallitsi paljon hämmennystä, kun virittäydyin heidän luokseen tuona 

Toisena Aikakautena. Mutta tänään, kun annan inhimillisen ääneni kuulua jälleen kerran, huomaan, että 

hämmennys on vielä suurempi. Näen siis, että minun ilmoittamani hetki on tullut paljastaa itseni 

ihmiskunnalle jälleen kerran, ja aloitan valotyöni levittämällä totuuttani ja tuomalla ihmiset askel 

askeleelta lähemmäs polkua, jossa heidän on selvitettävä kaikki mysteerit, jotka heidän on tarkoitus tietää, 

ja josta heidän on löydettävä kaikki selitykset ja selvennykset. 

77 Nyt on alkanut merkittävä aika - aika, jolla on mittaamattomat seuraukset ihmisille ja hengille. 
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78 Ja tämä vuosi, joka on viimeinen julistuksistani, on myös äärettömän tärkeä tälle kansalle, sillä 

annan teille siinä normit, valon, käskyt ja tiedon, jotta voitte astua uuteen ajanjaksoon rohkeasti ja lujasti. 

79 Viestini on ollut selkeä, valoisa ja ymmärrettävä, jotta ette koskaan kompastuisi erehdyksen tai 

tietämättömyyden kiviin. 

80 Huolehtikaa siitä, että säilytätte merkityksen sydämessänne, niin että kannatte Minua sisällänne, ja 

jokaisessa on neuvonantaja, opas, lääkäri. 

81 Jos noudatatte opetustani niin kuin opetin teille, jos harjoitatte hengellistä rakkautta, ette pian enää 

ole pieniä lapsia, vaan teistä tulee opetuslapsia ja huomaatte, kuinka helppoa on päästä yhteyteen henkeni 

kanssa puhtaan ja ylöspäin suuntautuvan ajatuksen avulla. Silloin ymmärrätte, miksi ilmenemisaikani on 

ollut rajallinen. Sillä jos se ei koskaan loppuisi, ette koskaan henkistyisi, koska sen sijaan, että nousisitte 

ylös halusta saada inspiraationi puhdistumisenne ja ansioidenne kautta, odottaisitte aina siellä alhaalla 

maailmassanne, että äänenkantaja valmistautuisi tuomaan teille viestin. 

82 Totisesti sanon teille, että Sanani hedelmä, joka on kylvetty sydämeenne, tulee olemaan tahtoni 

mukaan vuoropuhelua hengestä henkeen. Olen jo antanut teille siemenen, olen jo opettanut teitä 

kylvämään sen. Nyt sinun tehtävänäsi on levittää se ja hoitaa sitä. Sillä minä odotan kylvöni hedelmää, 

tunnen Hengessäni sanoinkuvaamattoman ilon lasten läsnäolosta kanssani, kuulen heidän hengellisen 

äänensä, tunnen heidän hellittelynsä, kuten minä Jeesuksen huulten kautta. "Minä janoan, minä janoan 

rakkauttasi." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 306 
1 Olette kokoontuneet juomaan elämän lähteestä, jonka kristallinkirkkaat vedet virtaavat sielullenne. 

Jos otatte Sanani ilmestyksen totuutena, se on todiste siitä, että olette kulkeneet henkisesti pitkän matkan 

vastaanottaaksenne uuden oppituntini tässä muodossa. 

2 Totisesti sanon teille, että olette olleet monta kertaa sekä "henkisessä laaksossa" että planeetalla, 

jolla asutte. Mutta minun on myös kerrottava teille, milloin henkinen syntymänne oli ja milloin astuitte 

ensimmäisen kerran tämän maailman tomuun, aivan kuten teistä on välttämätöntä, että paljastan teille, 

kuinka monta kertaa olette olleet tämän maailman tomussa ja keitä olette olleet muissa inkarnaatioissa. 

Opetukseni ei paljasta teille sellaista, mitä teidän ei pitäisi tietää toistaiseksi ja mikä paljastuu teille 

vasta, kun saavutte polun päähän. Teokseni näyttää teille tien, jota pitkin saavutatte hengellisen tiedon 

huipun, ja se vie teidät ylöspäin askel askeleelta hyvyyden, rakkauden ja veljeyden tikapuita pitkin. 

3 Levittääkseni Työtäni tällä "Kolmannella Aikakaudella" olen valinnut 144 000 sielua suurten 

ihmisjoukkojen joukosta ja merkinnyt heidät jumalallisen Valon suudelmalla - ei Juudaksen suudelmalla 

eikä sellaisen liiton sinetillä, joka asettaa sielunne vaaraan. Minun merkkini on merkki, jonka Pyhä Henki 

asettaa valituihinsa täyttämään suurta tehtävää tällä "kolmannella aikakaudella". Ne, jotka kantavat tämän 

merkin, eivät ole vapaita vaaroista - päinvastoin, heitä koetellaan enemmän kuin muita. Muistakaa 

jokainen niistä kahdestatoista, jotka Minä valitsin "toisella aikakaudella", ja te vahvistatte sen, mitä kerron 

teille juuri nyt. Heidän keskuudessaan oli epäilyksen hetkiä. 

heikkoutta, hämmennystä, ja oli jopa yksi, joka petti Minut luovuttamalla Minut teloittajilleni suudelmalla. 

4 Kuinka ei tämän ajan valittujen tarvitsisikaan valvoa ja rukoilla, etteivät he antautuisi kiusaukseen! 

Mutta totisesti minä sanon teille: sadanneljäneljänkymmentäneljätuhannen joukossa on kuitenkin 

pettureita. 

5 Valvokaa ja rukoilkaa, rakkaat ihmiset, maallinen tie on täynnä vaaroja ja kiusauksia, se on 

jatkuvaa taistelua valon ja pimeyden välillä. Taistelkaa ja rukoilkaa lakkaamatta, noudattakaa sanaani ja 

valmistautukaa, jos ette halua pettää työtäni. Muistakaa, että teistä voi tulla pettureita myös tahattomasti 

tai tietämättänne, jos petätte totuuden. 

6 Sielusi, joka on omantunnon ja tahdonvapauden, hengelle ominaisen korkeaan taipuvaisuuden ja 

lihalle luonnollisen matalaan taipuvaisuuden välillä, tietää, että sillä on mahdollisuus vapautua ja 

mahdollisuus hankkia ansioita saavuttaakseen hyvän ylivoimaisen voiton pahasta, sielun yli "lihan", valon 

yli pimeyden. 

7 Merkki merkitsee luopumista, toimeksiantoa ja vastuuvelvollisuutta Jumalalle. Se ei ole tae 

kiusausta tai sairautta vastaan, sillä jos se olisi, mitä ansioita valituillani olisi? Millaisia ponnisteluja 

henkesi tekisi pysyäkseen uskollisena sanalleni? Puhun teille tällä tavoin, koska täällä on monia sydämiä, 

jotka haluavat kuulua valittujen joukkoon. Mutta olen nähnyt, että enemmän kuin halu palvella 

ihmiskuntaa niiden lahjojen avulla, jotka annan merkin avulla, se on halu tuntea olonsa turvalliseksi tai se 

on turhamaisuus, joka saa heidät pyytämään Minulta kutsua heitä. Panen nämä lapsioppilaani koetukselle, 

ja silloin he vakuuttavat itsensä siitä, että sanani ei ole perusteeton. 

8 Merkki on näkymätön merkki, jonka avulla se, joka kantaa sitä rakkaudella, kunnioituksella, 

innolla ja nöyryydellä, voi täyttää tehtävänsä. Silloin hän pystyy näkemään, että merkki on jumalallinen 

armo, joka saa hänet nousemaan tuskan yläpuolelle, joka valaisee häntä suurissa koettelemuksissa, joka 

paljastaa hänelle syvällisiä oivalluksia ja avaa hänelle halutessaan tien, jolla sielu jatkaa etenemistään. 

9 Merkki on kuin ketjun lenkki, joka yhdistää sen omistajan henkimaailmaan, se on keino, jonka 

avulla henkimaailman ajatus ja sana voi ilmetä maailmassanne, ja siksi sanon teille, että merkin omaava 

on lähettiläs minulta, että hän on minun lähettilääni ja välineeni. 

10 Merkityn tehtävä ja vastuu työstäni on suuri. Mutta hän ei ole yksin tiellään, vaan hänen rinnallaan 

on aina suojelusenkeli, joka suojelee, opastaa, innostaa ja rohkaisee häntä. 

11 Kuinka vahva onkaan ollut se, joka on osannut tarttua ristiinsä rakkaudella, ja kuinka raskas ja 

katkera onkaan ollut sen valitun tie, joka ei ole löytänyt itseään valmiiksi kantamaan "Kolmannella 

kerralla" valitun jumalallista merkkiä. Kehotan kaikkia, jotka kuulevat minua, oppimaan valvomaan ja 

rukoilemaan, kantamaan ristinsä rakkaudella ja toimimaan vanhurskaasti ja kuuliaisesti, jotta tästä 
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elämästä, joka sielullenne merkitsee sen valontäyteisintä jälleensyntymistä, ei tule hedelmätöntä ja jotta 

teidän ei tarvitse myöhemmin itkeä menetettyä aikaa ja käyttämättömiä kykyjä. 

12 Pohtikaa kaikki tätä opetusta, oletteko merkittyjä tai ette, sillä teillä kaikilla on kohtalo 

täytettävänä työssäni. 

13 Muistutan teitä laista - siitä, jota ei voi pyyhkiä pois mielistänne, jota ei voi unohtaa sydämistänne 

eikä sitä voi kyseenalaistaa, koska sen on sanellut viisas Äly, universaali Äly, jotta jokainen ihminen saisi 

sisäisesti valon, joka johdattaisi hänet polulle Jumalan luo. 

14 On välttämätöntä tuntea laki syvällisesti, jotta kaikki elämän toimet perustuisivat totuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Ilman lain tuntemusta teet väistämättä monia virheitä. Mutta kysyn teiltä: Eikö 

mielesi ole koskaan tuonut sinua tiedon valoon? Totisesti sanon teille, että henki ei ole koskaan ollut 

toimettomana tai välinpitämättömänä. Sydämenne ja myös mielenne hylkäävät sisäisen valon, koska se on 

ulkoisen valon loiston, eli maailman tuntemuksen, kiehtoma. 

15 Vaikka Minun pitäisi olla ensimmäinen rakkautenne, olette jättäneet viimeisen rakkautenne 

Minulle, koska illuusiot ja unelmat, maalliset rakkaudet ja intohimonne ovat tehneet teistä liian heikkoja 

voidaksenne rakastaa Minua. 

16 Olette uuvuttaneet sydämenne suuresti maailmanrakkaudessa ja myös kärsimyksen kautta, mutta 

sielunne, joka voi kohota milloin tahansa, pysyy aktiivisena, sillä siinä väsymys on vain näennäistä eikä se 

vanhene kuten ruumis eikä kuluta itseään kuten sydän. 

17 Uskoitte rakastavanne Minua enemmän kuin mitään luotua, mutta teidän on vakuutettava 

itsellenne, että olette antaneet Minulle vain äärimmäisen rakkautenne. 

18 Kun saavutatte vanhuuden ja tunnette luonnollisista syistä, että sydämenne intohimot ja halut ovat 

kuolleet, käännätte katseenne Minuun ja sanotte: "Herra, Sinä olit oikeassa. Niin kauan kuin tunnemme 

itsemme nuoriksi ja vahvoiksi maan päällä, unohdamme Sinut, vaikka olemme usein uskoneet 

rakastavamme Sinua ja olleemme elämässämme etusijalla." 

19 Ymmärrätkö, että kerroin sinulle totuuden, kun sanoin, että olen viimeinen rakkautesi elämässäsi? 

Älköön kukaan kuitenkaan luulkoon, että kun sanoin teille, että Minun pitäisi olla ensimmäinen 

elämässänne, tarkoitin, että teidän ei pidä rakastaa ketään muuta kuin Minua. Halusin teidän ymmärtävän, 

että se, joka rakastaa Minua enemmän kuin ketään muuta, rakastaa todella. Hän rakastaa vain sitä, mikä on 

oikein, hän ei koskaan uuvu elämässä eikä kärsi pettymyksistä. Sillä rakastaessaan Minua yli kaiken hän 

rakasti totuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotka soveltamalla niitä elämäänsä ja tekoihinsa nostivat hänet 

inhimillisten vastoinkäymisten yläpuolelle, pelastivat hänet harhakuvitelmilta ja saivat hänet elämään 

valon, rauhan ja viisauden maailmassa. 

20 Joskus teihin vaikuttaa, kun huomaatte, että vaikka noudattaisitte lakiani niin paljon kuin 

mahdollista, ette pääse tuskalta, onnettomuuksilta ja koettelemuksilta, ja tämä on totta, rakkaat ihmiset. 

Mutta tämä tapahtuu vain täällä, tässä kyynelten laaksossa, joka on kosketuskivi, puhdistava joki ja sielun 

koulu. 

21 Mutta miksi uskoa, että oikeudenkäynnit ovat rangaistuksia? On parempi uskoa, että 

koettelemukset eivät ole rangaistuksia, vaan kokemuksia, jotka teidän on elettävä läpi, jotta sielunne voi 

saavuttaa enemmän valoa. Kuinka usein alistankaan teidät koettelemuksille, jotta voisitte harjoitella 

rukousta, jotta voisitte sytyttää uskon ja nähdä, kuinka vastaan välittömästi kutsuunne lähettämällä teille 

lohdutusta ja rauhaa! Mutta te ette ymmärrä sitä näin, ja sen sijaan, että rukoilisitte ja luottaisitte Minuun, 

teistä tulee kiittämättömiä ja pilkkaajia, jotka sanovat, että olen unohtanut teidät, etten kuule teitä, ja sitten 

koputatte niiden kanssaihmistenne oville, jotka tarvitsevat Minua yhtä paljon kuin te. 

22 Minä en ole vetänyt pois armoani maailmalta, vaan ihmiset ovat kieltäytyneet siitä. Annan heidän 

jatkaa näin vielä jonkin aikaa luottaen heidän tietoonsa ja voimaansa. Myöhemmin, kun he ovat 

vakuuttuneita kyvyttömyydestään voittaa tuska, joka tulvii maailmaan, heidän sielunsa palaavat nopeasti 

luokseni ja tunnustavat olevansa epäkypsiä, hauraita, kiittämättömiä ja kovasydämisiä. 

23 Minä, jolle ei voi olla mitään työtäsi, josta en saisi aikaan valoa, vaikka se olisikin huono työ, 

jonka olet tehnyt, saan aikaan sen, että kun maailma pääsee kaaoksesta, sen hengessä on enemmän valoa 

kuin mitä sillä oli ennen lankeemustaan. 

24 Minä annan anteeksi kaikki syntinne, koska ne olivat tietämättömyytenne hedelmiä. Mutta kun 

valo on valjennut olemukseenne, voisitteko tehdä syntiä tietoisesti, ylittämättä kokemustanne ja 
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omatuntoanne? Ei, opetuslapset, ette voisi koskaan enää langeta siihen virheeseen, joka sai teidät juomaan 

niin katkeran maljan. 

25 Ymmärrättekö, että tuomitsette kevyesti, kun kutsutte koettelemuksianne rangaistukseksi, että 

niillä ei ole muuta tarkoitusta kuin antaa teille kokemusta, tehdä teistä vahvoja uskossa, rikastuttaa teitä 

todellisella tiedolla ja puhdistaa omatuntonne. 

26 Kuuntele Minua nöyrästi, voitat sydämessäsi kantamasi ylimielisyyden ja alat pikkuhiljaa löytää 

elämän todellisen merkityksen ja tunnistat joka käänteessä ihmeitä, joita et ollut nähnyt aiemmin, koska 

kyvyttömyytesi oli levittänyt salaperäisen verhon totuuden ylle. 

Tässä on minun valoni, joka ei ainoastaan paljasta teille, mikä on salaisuus, ja kertoo teille, etten minä 

ole piiloutunut silmiltänne, vaan että te olette ne, jotka eivät ole halunneet tunnistaa minua. 

27 Kun käännän katseeni sairaaloihin, vankiloihin, surukoteihin, rikkinäisiin avioliittoihin, orpoihin 

tai hengellisesti nälkäisiin, miksi en löydä teitä sieltä? Muistakaa, etten ole opettanut teitä ainoastaan 

rukoilemaan, vaan olen myös antanut teille sanan lahjan ja opettanut teitä parantamaan. Ja olen monesti 

kertonut teille, että läsnäolonne voi tehdä ihmeitä, kun olette todella valmistautuneet. 

28 Kuinka monta tilaisuutta hyvän tekemiseen elämä tarjoaa sinulle joka päivä! Muista kuitenkin, että 

on tilanteita, joissa ainoa asia, jonka voit tehdä, on rukoilla, ja on tilanteita, joissa on välttämätöntä puhua 

tai toimia. 

29 Autuaita ovat ne, jotka eivät pelkää pahoja katseita tai juoruja ja joilla on vain halu tehdä hyvää. 

He ovat niitä, jotka kulkevat hengellisesti kanssani sairaiden vuodeosastolle, jotka menevät pimeydessä 

asuvien luo ja tuovat heille uskon, tiedon tai lohdutuksen valoa. 

30 Autuaita ovat ne, jotka muistavat niitä, jotka surevat, ja ne, jotka muistavat aineellisesti ja 

hengellisesti köyhiä, sillä heidän sydämensä sykkii lähellä minun henkeäni. 

31 Miten ajattelet lähimmäistesi tuskaa, jos annat oman tuskasi hallita itseäsi? Miten huomaatte, että 

maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka kärsivät äärettömän paljon enemmän kuin te, jos kannatte ristinne 

vain haluttomasti ja sanotte aina, että te olette kaikkein onnettomin? 

On monia, jotka kulkevat kaukana, hyvin kaukana oikealta polulta - monia, jotka eivät ole koskaan 

kuulleet rakkauden sanaa, monia, jotka eivät kanna olemuksessaan valon kipinääkään, ettekä silti ole 

pysähtyneet auttamaan heitä, kun he ovat kulkeneet polkunne poikki. Kuinka monet näistä hengellisesti 

köyhistä kantavatkaan taakkansa painon pilkkaamatta tai kapinoimatta kuten te! 

32 Teidän on opittava näkemään hieman itseänne pidemmälle, hieman kotianne ja tunteitanne 

pidemmälle, tuntemaan myötätuntoa toisten tuskaa kohtaan, jotta hyvyys heräisi sydämessänne, rakkaat 

ihmiset, jotta sielu voisi virrata yli ja täyttää korkeimman omantuntoonne kirjoitetun käskyn - sen, joka 

sanoo: "Rakastakaa toisianne." Jos olet aineellisesti köyhä etkä tästä syystä voi auttaa lähimmäistäsi, älä 

sure. Rukoilkaa, niin annan valon loistaa ja rauhan tulla sinne, missä ei ole mitään. Todellinen 

hyväntekeväisyys, josta syntyy myötätunto, on paras lahja, jonka voit antaa apua tarvitseville. Jos 

antaessanne kolikon, leivän tai vesilasillisen ette tunne rakkautta lähimmäistänne kohtaan - totisesti sanon 

teille, että silloin ette ole antaneet mitään, ja teidän olisi parempi olla antamatta sitä, mitä annatte. 

33 Milloin te, oi ihmiskunta, tunnette rakkauden voiman? Tähän asti ette ole koskaan käyttäneet sitä 

voimaa, joka on elämän lähde. 

34 Kun kuljin maaseudulla opetuslasteni seurassa ja vierailin kylissä, kaupungeissa ja kodeissa, en 

koskaan tarjonnut köyhälle kolikkoa, koska minulla ei koskaan ollut kolikkoa. Silti annoin heille takaisin 

heidän löytämänsä terveyden ilman hintaa. Toin heidät takaisin hyvälle tielle ja annoin heille tien, joka on 

täynnä valoa, lohtua ja iloa. 

Eräässä tilanteessa, kun suuri väkijoukko oli seurannut minua erämaahan kuulemaan sanaani, siunasin 

leivät ja kalat ja annoin niiden jakamisen sen jälkeen, kun olin antanut ihmisille sielun leipää ja nähnyt 

heidän näkevän nälkää. Yleisö ihmetteli, että niin pieni määrä oli riittänyt kaikille. Tämä oli rakkauden 

tekemä ihme, joka oli ikuinen opetus tälle epäilevälle, materialistiselle ja itsekkäälle ihmiskunnalle. 

35 Voi, jospa maan kansat jakaisivat leipänsä veljeinä, vaikka vain koetellakseen opetustani - kuinka 

paljon hyvää he silloin saisivatkaan, ja kuinka ihmeellisiä ilmenemismuotoja he kokisivat! Mutta 

vieläkään he eivät rakasta toisiaan, vieläkään kansat eivät tunnusta toisiaan veljiksi. He pitävät toisiaan 

muukalaisina ja kutsuvat toisiaan ulkomaalaisiksi. He kadehtivat toisiaan, paheksuvat toisiaan, lähes aina 

vihaavat toisiaan ja sotivat toisiaan vastaan. Kaikkien ihmisten ylläpitämä sota on kaikkialla siellä, missä 
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on ihmissydän. Jotkut edistävät sitä yhdellä tavalla, toiset taas toisella, monet ovat hyvin tietoisia siitä, 

mitä he tekevät, toiset taas eivät tiedä sitä. 

36 Tälle kuivalle pellolle, joka on vailla rakkautta, uskoa ja hyvää tahtoa, minä lähetän armoni kuin 

hyväntekeväisen ja hedelmällisen sateen. Mutta ensin oikeudenmukaisuuteni pyyhkäisee myrskyn lailla 

pois kaiken pahan, kaataa pahat puut, puhdistaa pellot ja kaupungit ja herättää tämän ihmiskunnan 

nukkuvan sielun, jotta se kykenee vastaanottamaan jumalallisen viestin, joka rakkaudellani on tulevia 

aikoja varten. 

37 Vuosi 1950, johon olette nyt astuneet, osoittaa - kuten se on kirjoitettu ikuisuudesta lähtien - sen 

vaiheen loppua, jolloin henkinen ilmentymäni ilmenee ihmisen älyn kautta. Se on vuosi, jolloin ihmisen 

sielu tuntee läsnäoloni ja ryhtyy rukoilemaan. 

38 Vuosi 1950 ei ole aikakauden loppu, vaan uuden ajan alku, joka tuo mukanaan suuria paljastuksia 

ja tapahtumia ihmisille. 

39 Mitä kokemuksia kulunut vuosi jätti teille, opetuslapset? Mitä lupauksia olette tehneet tälle 

vuodelle, joka on viimeinen rallini? 

40 Te rukoilette ja minä siunaan teitä. Sillä se, joka osoittaa anomuksensa Minulle, ei tule koskaan 

pettymään. 

41 Jatkakaa rukoilemista, mutta nyt enemmän kuin koskaan yrittäkää ymmärtää opetustani, jotta 

voisitte löytää tienne ulos pysähtyneisyydestänne ja poistaa kaiken sen, mitä olette tuoneet 

jumalanpalvelustoimiinne, mikä ei ole tuonut teille edistystä vaan pitänyt teidät jumissa rutiinissa. 

42 Kuuntele omantuntosi ääntä, se antaa sinulle rohkeutta voittaa esteet ja rikkoa perinteitä. 

43 Teillä on paljon työtä tehtävänä, rakkaat ihmiset, tuon teidät nyt lähemmäksi toisiaan, ja annan 

kutsun niille, jotka ovat etääntyneet kokoontumisistanne. Kutsu heitä vain kerran, ja jos he kuulevat, minä 

paljastan heille heidän perintönsä. Mutta jos he jäävät kuuroiksi, jättäkää asia Minun huolekseni, sillä 

Minä olen ainoa, joka voi tuomita ne, jotka eivät enää halunneet kuulla Herraansa. 

44 Sanani, jonka annan teille tänä viimeisenä vuonna, on koko sen viestin ydin, jonka olen tuonut 

teille tänä ilmentymäni aikana. Siitä löydät ohjeita elämääsi kaikkiin vaiheisiin ja paljastuksia, jotta sinulla 

on aseet, kun taistelu alkaa. 

45 Kertokaa lähimmäisillenne, että olen kutsunut teidät yhtenäisyyteen ja harmoniaan. Niin kauan 

kuin tätä veljeyttä ei ole olemassa, on valhetta, että muodostatte yhden kansan, koska silloin olette vain 

näennäisesti yhdistyneet, koska todellisuudessa olette jakautuneet ja etääntyneet toisistanne. Kertokaa 

heille, että teidän on oltava yhtenäisiä, koska vainot ja vihamielisyydet teitä vastaan tulevat - että en halua 

heidän itkevän myöhemmin tottelemattomuuttaan enkä valittavan, kun ei ole enää aikaa hyvittää sitä. 

46 Ymmärtäkää, etten jätä mitään kohtaa valaisematta, minkä vuoksi kukaan ei voi valittaa ja sanoa, 

etten varoittanut ihmisiä sanallani. 

47 Ääneni on ollut profeetallinen, sanani on sellaisen Jumalan sana, jolle tulevaisuus ei voi kätkeä 

mitään. Kaikki on ennakoitu, kaikki on ennakoitu, teidän on vain tultava yhteisymmärrykseen sanani 

kanssa, jotta kaikki tapahtuu tahtoni mukaan. 

48 Vaikka suurin osa ihmisistä joutuisi erehdyksen uhriksi ja poikkeaisi määrätyltä tieltä, vaikka 

suurin osa olisi tottelemattomia käskyjäni kohtaan, tämä valo ei lakkaa loistamasta, koska pahuus ei voi 

koskaan pimentää totuutta. 

49 Muutama kuuliainen, tarmokas, hengellinen ja nöyrä sydän riittäisi, jotta voisin käyttää heitä 

välineinä jatkamaan Sanani totuuden levittämistä. 

50 Velvollisuuteni on puhua teille tällä tavoin, koska teidän on jo tiedettävä, että monet teistä antavat 

Minulle uuden kärsimyksen maljan viimeisellä hetkellä. Hämmennys ja pimeys tulee tämän kansan päälle, 

aivan kuten maailma pimeni sillä hetkellä, kun Jeesus kuoli ristillä. Mutta te ette nyt tiedä, kuinka kauan 

tämä pimeys kestää, ja siksi käsken teitä valvomaan ja rukoilemaan, ettette joudu kiusaukseen ettekä 

kuuluisi niihin, jotka eivät tottele ohjeitani. 

51 Kerron teille, että tämän hämmennyksen pimeydessä syntyy valon läpimurto, jotta jokainen, joka 

haluaa seurata minua sydämestään ja sielustaan, löytää polun ja tulee luokseni henkistymisen tielle. 

52 Tämä kansa ei ole tullut tietoiseksi siitä, että se on itse aiheuttamassa niitä koettelemuksia, joiden 

on ravistettava sitä huomenna herättääkseen sen syvästä uneliaisuudesta. 
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53 Kuten kaikkina aikoina, kutsuttuja oli paljon ja valittuja vähän, sillä valitsen vain ne, jotka ovat 

ajoissa valmiita täyttämään tehtävänsä; ja muille annan valon, jotta he osaisivat odottaa aikaa, jolloin 

heidätkin valitaan. 

54 Kuinka monet, jotka on vain kutsuttu ilman, että on vielä ollut aika valita heidät tehtävään, 

ovatkaan asettuneet opetuslasteni ja työläisteni joukkoon ilman, että heidän sieluillaan olisi ollut 

ehdottoman välttämätöntä kehitystä tämän ristin taakan kantamiseen, eikä heidän mielellään olisi ollut 

tarvittavaa valoa inspiraationi vastaanottamiseen! Mitä monet heistä tekivät sen jälkeen, kun he olivat 

liittyneet valittujen joukkoon? Häpäisemällä, myrkyttämällä ilmapiirin, tartuttamalla muut pahoilla 

taipumuksillaan, valehtelemalla, kylvämällä eripuraa, hyötymällä nimelläni ja hengellisillä lahjoilla, jotka 

olen asettanut opetuslapsilleni. 

55 Kukaan ei yritä selvittää, mitkä ne ovat, sillä te ette pystyisi siihen. Ainoastaan minun läpitunkeva 

tuomitseva silmäni ei kadota heitä silmistään, ja annan sanani päästä heidän omaantuntoonsa, joka kertoo 

heille: "Valvokaa ja rukoilkaa, jotta voitte hyvissä ajoin tehdä parannuksen rikkomuksistanne; sillä jos 

teette niin, lupaan teille, että hengellisesti katsottuna istutan teidät nopeasti pöytääni ja vietän sovinnon ja 

anteeksiannon juhlaa." Tämä ei ole ainoa asia, jota en voi unohtaa. 

56 Rakkaat opetuslapset: Tämä on se siunattu hetki, jolloin annan teidän tuntea Läsnäoloni. 

Äänenkantaja, jonka välityksellä annan teille Sanani, on valmistautunut, ja minua kuulevat joukot ovat 

kokoontuneet, he ovat kohottaneet itsensä ajatuksissaan puoleeni. 

57 Näin haluan nähdä teidät aina, jotta voitte todistaa ilmentymäni ihmeen ja tuntea olemuksenne 

syvyyksissä rakkauteni, katseeni, olemukseni. 

58 Totisesti sanon teille, että ette ole ainoat, joilla on Läsnäoloni hengellisen valmistelun hetkellä. Ei 

ole olemassa uskontoa, eikä voi olla mitään Minulle pyhitettyä tekoa, jossa Henkeni ei ole läsnä. Juuri sillä 

hetkellä, kun väkijoukko liikuttuu, rukoilee ja pyytää, lausuu ja siunaa nimeäni, tunkeudun sen sydämen 

pohjalle ja annan sille sen, mitä se on pyytänyt. 

59 Jos maailman kansat ja uskonnolliset yhteisöt olisivat jo kehittäneet hengellisiä lahjojaan, ne 

olisivat saavuttaneet sen herkkyyden, joka antaisi heille mahdollisuuden nauttia siitä armosta, että he 

voivat jollain tavalla havaita Läsnäoloni. Mutta he eivät voi nähdä Minua, eivätkä kuulla Minua, eivätkä 

tuntea Minua, koska heidän aistinsa ja kykynsä ovat nukahtaneet epäjumalanpalveluksellisiin ja 

fanaattisiin kultteihin. 

60 Jos kysytte minulta nyt: Mestari, milloin eri uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat veljemme ja 

sisaremme tuntevat Sinut, kuulevat Sinut ja näkevät Sinut niin kuin opastat meitä tällä hetkellä? - Vastaan 

teille: Sitten, kun kaikki ovat henkistyneet. - Mutta kun tämä olisi tapahtunut, he olisivat jo luopuneet 

kaikesta aistillisesta uskonnonharjoituksesta ja fanaattisesta uskosta. 

61 Puhun heille koettelemusten kautta, jotka ovat heille oppitunteja - toisinaan palkiten heidän 

uskonsa, toisinaan koettelen heitä jumalallisella oikeudenmukaisuudellani, kun he etsivät hyötyäni 

toimilla, jotka eivät sovi tarjottaviksi Minulle. 

62 Hyvin harvoin he ymmärtävät sitä, mitä haluan saada heidät ymmärtämään koettelemusteni kautta. 

Mutta heidän tuskansa, uskonsa tai toivonsa Minuun huomioon ottaen annan anteeksi heidän virheensä ja 

tietämättömyytensä ja lähetän heille armoni. 

63 Nyt on aika, jolloin Henkeni puhuu lakkaamatta ihmisten hengelle, sielulle, mielelle ja sydämelle. 

Ääneni tavoittaa ihmiset ajatusten ja koettelemusten kautta, joiden kautta monet heräävät totuuteen omasta 

tahdostaan, koska ne, jotka ohjaavat tai opastavat heitä, nukkuvat ja haluavat, ettei maailma koskaan 

heräisi. 

64 Rakkaat ihmiset, muistakaa: Jos olisitte valmiita viemään sanani ilosanomaa muihin maihin, monet 

ihmiset ymmärtäisivät viestini. 

65 Kun puhun teille näin, sanotte sydämenne pohjasta: "Miten voin opettaa eri kielillä, kun tunnen 

itseni liian hankalaksi ilmaistakseni itseäni omalla kielelläni?". 

Mutta minä sanon teille: Ah, te ihmiset, joilla ei ole uskoa Minun Sanaani! Luuletko, että nuo toisen 

aikakauden apostolit olivat saaneet fyysistä koulutusta puhuakseen eri kieliä? Ei, lapseni, ja silti kaikki 

ymmärsivät heitä, koska kieli, jota he puhuivat ja jonka he olivat oppineet Minulta, oli rakkauden kieli. He 

lohduttivat, kuten heidän Mestarinsa oli opettanut, he paransivat sairaita, he tekivät rauhan, he toivat valoa, 

he paljastivat totuuden ja näyttivät tien. Mutta he tekivät sen enemmän teoilla kuin sanoilla. 
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Näin rakkaus ilmaisee itseään: tekojen kautta. Samalla tavalla valon sielu puhuu, ja ihmisen sanat ovat 

usein tarpeettomia. 

66 Ymmärrättekö jo, kuinka paljon hengellistä opetusta virtaa näiltä huulilta niiden lyhyiden 

ajanjaksojen aikana, jolloin ilmaisen sanomani teille? Näettekö, kuinka monta sanaa tulee tästä suusta niin 

kauan kuin Minun ilmentymäni kestää? Silti ne osoittautuvat pieniksi, kun niitä vertaa niihin töihin, joita 

teen kanssanne tunti tunnilta ja kaikkina aikoina. Siksi sanon teille totuuden nimessä, että puhun teille 

enemmän tekojeni kuin sanojeni kautta. Ette vain ole vielä nähneet vaivaa oppiaksenne tulkitsemaan 

Sanaani, joka puhuu teille viisaasti ja lakkaamatta. Uskotte, että voitte vastaanottaa ilmestykseni vain 

inhimillisen sanan avulla, ja siksi olen antanut teille mahdollisuuden kuulla Sanani inhimillistettynä 

omalla kielellänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 307 
1 Se on Minun Sanani, joka antaa sydämellenne levon ja sielullenne rauhan. Suurin asia, jonka olen 

sille määrännyt, on rauha. Sillä, jolla on tämä aarre, on kaikki - se, joka tuntee tämän sielun tilan, ei 

vaihtaisi sitä suurimpiin maanpäällisiin omaisuuksiin ja aarteisiin. 

2 Jos kysytte Minulta, mikä on salaisuus rauhan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi, kerron teille, että 

salaisuus on Isänne tahdon tekeminen. Ja jos kysyisit Minulta, miten tehdä jumalallista tahtoa, vastaisin 

sinulle soveltamalla lakiani ja opetustani elämääsi. 

3 Jotkut kokevat pettymystä, kun he kuulevat Minun sanovan, että suurin asia, jonka annan teille, on 

rauha. Sillä he haluaisivat kuulla Minun sanovan, että olen tullut jakamaan tämän maailman aarteita ja 

tavaroita. Syynä on se, että he eivät tiedä, mitä rauha on - mutta eivät vain he. Kuka tuntee rauhan? Kuka 

ihminen voi väittää omistavansa sen? Ei kukaan, ihmiset. Siksi näen monia, joille se, mitä tuon teille 

suurimpana lahjana, näyttää vähäiseltä: rauha. 

Kun tiedätte, mitä tämä sielun tila on, teette kaikkenne, ettette menettäisi tätä armoa, sillä sen kautta 

teillä on käsitys siitä, mitä hengellinen elämä valon valtakunnassa on. 

4 Koska ette tiedä, mitä todellinen rauha on, tyytykää kaipaamaan sitä ja yrittäkää saada hieman 

mielenrauhaa, mukavuuksia ja tyydytystä kaikin mahdollisin keinoin ja kaikilla mahdollisilla tavoilla, 

mutta ette koskaan sitä, mikä on todellista mielenrauhaa. Kerron teille, että vain lapsen kuuliaisuus Herran 

tahtoa kohtaan saa sen. 

5 Maailmassa on puutetta Sanani hyvistä selittäjistä, opetusteni hyvistä tulkitsijoista. Siksi 

ihmiskunta, jopa sikäli kuin se kutsuu itseään kristityksi, elää hengellisesti jälkeenjääneenä, koska ei ole 

ketään, joka ravistelisi sitä oikealla opetuksellani, ei ole ketään, joka ravitsisi sydämiä rakkaudella, jolla 

opetin ihmisiä. 

6 Päivä toisensa jälkeen - seurakuntasaleissa, kirkoissa ja katedraaleissa - ihmiset puhuvat nimeäni ja 

toistavat sanojani, mutta kukaan ei liiku sisäisesti, kukaan ei vapise niiden valossa, ja tämä johtuu siitä, 

että ihmiset ovat ymmärtäneet väärin niiden merkityksen. Useimmat uskovat, että Kristuksen sanan 

tehokkuus perustuu sen mekaaniseen toistamiseen yhä uudelleen ja uudelleen ymmärtämättä, että sitä ei 

tarvitse lausua, vaan sitä on tutkittava, pohdittava, harjoiteltava ja elettävä. 

7 Jos ihmiset etsisivät Kristuksen sanan merkitystä, se olisi heille aina uutta, tuoretta, elävää ja 

lähellä elämää. Mutta he tuntevat sen vain pintapuolisesti, joten he eivät voi ruokkiutua siitä, eivätkä he 

koskaan pysty tekemään sitä tällä tavalla. 

8 Ihmiskunta parka - vaeltaa pimeydessä, vaikka valo on niin lähellä, valittaa pelokkaasti, vaikka 

rauha on käden ulottuvilla! Mutta ihmiset eivät voi nähdä tuota jumalallista valoa, koska on ollut niitä, 

jotka ovat sulkeneet heidän silmänsä säälimättä. Minä, joka todella rakastan teitä, tulen avuksenne 

vapauttamalla teidät pimeydestä ja osoittamalla teille, että kaikki se, mitä kerroin teille tuolloin, oli 

tarkoitettu kaikkia aikoja varten ja että teidän ei pidä pitää tuota jumalallista sanaa vanhana, menneen 

aikakauden opetuksena. Sillä rakkaus, joka oli kaiken opetukseni ydin, on ikuinen, ja siinä piilee 

pelastuksenne salaisuus tänä harhojen, mittaamattoman kärsimyksen ja hillittömien intohimojen aikana. 

9 En myöskään tuo teille tällä kertaa uutta opetusta, vaan valoa, jotta ymmärtäisitte kaiken sen, mitä 

teille on ilmoitettu varhaisimmista ajoista tähän päivään asti. 

10 Ihmiskunta yllättyy, kun se vastaanottaa tämän hengellisen viestin, ja se vakuuttuu aiempien 

opetusteni äärettömästä rakkaudesta - rakkaudesta, jota se ei edes aavistanut. Silloin se tajuaa, että se on 

ollut kiittämätön, uskoton ja välinpitämätön Isäänsä kohtaan, jonka puoleen se kääntyi vain silloin, kun 

jokin hätä tai aineellinen vastoinkäyminen piinasi sitä. 

11 Minä annan sinulle anteeksi, minä rakastan sinua ja olen sinulle todella armollinen. Autuas on se, 

joka valmistautuu hengellisesti, henkisesti ja älyllisesti, sillä hän vastaanottaa suoraan valoni, joka siitä 

hetkestä lähtien ohjaa häntä poluilla, jotka ovat hyvin kaukana niistä, joita hänen lähimmäisensä 

maailmassa ovat hänelle viitoittaneet. 

12 Annan teidän tuntea rakkauteni, jotta teiltä ei puuttuisi rohkeutta taistelussa. 

13 Kolmas aika merkitsee hengellistä taistelua, se on koetinkivi ja myös perintö, sillä olen jättänyt 

teille Jumalallisen testamentin. 
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14 Innoitan pelloillani työskennelleitä työläisiä huolehtimaan kylvöistään, jotta he voivat esittää ne 

Minulle sinä armonpäivänä, joka on jo lähestymässä ja joka tulee olemaan vuoden 1950 lopussa, jolloin on 

viimeinen ilmestymiseni teille. Haluan, että tuot kultaisen, puhtaimman ja kauneimman maissin tähkän, 

jonka olet korjannut pelloilta. Silloin otan sadon vastaan siunatakseni sen ja sanoakseni sinulle: "Tämä 

siemen on se, jota sinun on jatkossakin kylvettävä pelloilleni." 

15 Eikö olekin niin, opetuslapset, että kun olette taistelleet hyvin tällä tiellä, olette samalla niittäneet 

iloja, ja kun olette juoneet kärsimyksen maljan, olette siten ymmärtäneet paremmin Jeesusta, Mestarianne? 

Eikö olekin niin, että koettelemustenne jälkeen olette rakastaneet minua enemmän? Kyllä, ihmiset, 

totisesti sanon teille, että on suuri ero pyytämisen ja vastaanottamisen välillä, jotta voi antaa. 

16 Lähestyy päivä, jolloin te olette ilman minun sanaani, niin että te puhutte minun opetuksestani ja 

selitätte sen teoilla sekä selkeällä ja vakuuttavalla kielellä. 

17 Rukoilkaa, jotta voitte astua lujalla askeleella tekojenne aikaan - taistelunne aikaan. Mutta 

rukoilkaa sillä yksinkertaisuudella, jolla sain kansanjoukot rukoilemaan, kun he seurasivat minua 

erämaahan, Jordanin laaksoon tai vuorelle. 

18 Rukoilkaa koko ihmiskunnan puolesta, rukoilkaa myös itsenne puolesta, spiritualistit, sillä 

koettelemuksenne hetki lähestyy. 

19 Älkää kauhistuko, kun kerron teille, että lähtiessäni yhteisössänne syntyy hämmennystä, joka jakaa 

teidät väliaikaisesti. Teidät jaetaan joksikin aikaa kolmeen ryhmään, kunnes te kaikki ymmärrätte käskyni. 

Mutta jo tänään siunaan niitä, jotka ymmärtävät Tahtoni, jotka tottelevat sitä rakkaudella ja hyvällä 

tahdolla, sillä annan heidän sieluilleen runsaasti innoituksiani. He ottavat itselleen vastuun valmistautua, 

henkistää toimintatapansa ja olla uskollisia kaikessa Työlleni, jotta kun koetus, jonka on määrä yhdistää 

kaikki jälleen kerran, tulee, he pystyvät avaamaan sydämensä ilman moitteita, ilman turhamaisuutta ja 

tuntematta ylemmyydentuntoa veljiään ja sisariaan kohtaan. 

20 Surun pilvi on varjostanut sydämenne rauhaa, kun kuulitte ilmoituksen näistä tulevista 

tapahtumista. Tämä kipu, jota tunnet, estäköön sinua olemasta niiden joukossa, jotka ovat uskottomia - 

niiden, jotka uhmaavat Sanaani yrittämällä tehdä tahtoaan. 

21 Niille, jotka kääntävät selkänsä Minulle, sanon jo nyt, että heidän on itkettävä paljon, ennen kuin 

he tunnustavat erehdyksensä ja palaavat kuuliaisuuden tielle. Ja niille, jotka ovat uskollisia Minulle, 

ilmoitan, että heitä odottava taistelu tulee olemaan suuri ja että niin kauan kuin muut eivät alistu 

jumalalliseen käskyyn, jonka te kaikki tiedätte, koska se on kirjoitettu omaantuntoonne, teidän on 

vuodatettava monia kyyneleitä, kestettävä, kärsittävä ja toivottava paljon erimielisyyden vuoksi. 

22 Autuaita ovat ne, jotka pysyvät sinnikkäästi, sillä he näkevät tämän kansan yhdistymisen ja 

hengellisen taistelun alkamisen. 

23 Rukoilkaa, opetuslapset, että te täyttyisitte valolla ja voimalla ettekä antautuisi kiusaukseen. 

24 Opettele juomaan kärsimysmaljasi rakkaudella, siinä on oppilaan ansio. Kulje tietäsi lujasti ja 

saavuta Golgatan huippu siunaamalla Isääsi ja ihmiskuntaa. Minä sanon teille: Se, joka osaa pysyä 

uskollisena ja kuuliaisena minun tielläni, ei lankea eikä eksy. Hän tuntee läsnäoloni ja kokee rauhani koko 

elämän matkan ajan. 

25 Miksi jotkut haluavat pelastua fyysisen kuolemansa hetkellä elettyään synnissä? Miksi monet 

haluavat elää liassa ja kävellä ohdakkeiden yli likaantumatta tai loukkaantumatta? 

26 Tuon teille selkeää ja yksinkertaista opetusta, jotta oppisitte elämään syntisten keskellä 

tulehtumatta saastuneiksi; kulkemaan tietänne orjantappuroiden keskellä vahingoittamatta itseänne; 

todistamaan julmuuksia ja häpeällisiä tekoja raivostumatta; elämään maailmassa, joka on täynnä kurjuutta, 

yrittämättä paeta sitä, vaan pikemminkin haluamaan jäädä sen keskelle tehdäksenne kaiken mahdollisen 

hyvän niille, jotka sitä tarvitsevat, ja sirotellaksenne kaikin tavoin hyvän siemeniä. 

27 Koska maanpäällinen paratiisi muuttui helvetiksi ihmisten syntien vuoksi, heidän on tarpeen pestä 

tahrat pois ja palauttaa siten elämänsä alkuperäiseen puhtauteensa. 

28 Opetuslapset, huomatkaa, kuinka jokaisen tällaisen opetuksen myötä teen jumalallisen 

suunnitelmani teille yhä selvemmäksi ja teen tehtävänne tunnetuksi, ja tämän vuoksi ymmärrätte tämän 

viestin merkityksen yhä paremmin. 

29 Opetukseni leviää ja valloittaa monet sydämet. Silti on paljon niitä, jotka pilkkaavat sitä, jotka 

torjuvat sen ja jotka taistelevat sitä vastaan. Mutta tässä ei ole mitään uutta, vaan se on sama kuin mitä 

totuutta vastaan on aina tehty. 
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30 Jotta tämä kansa voisi edetä eteenpäin sen myrskyn keskellä, joka tulee yllättämään sen, sen on 

vahvistettava askeleensa laini tiellä, sen on annettava uskon liekin loistaa sydämessään. Hänen henkensä 

on pelastusveneenä pyrittävä Hengen todelliseen palvontaan, ja hänen sydämensä on etsittävä turvaa 

omistautumisesta perheelle, joka on toinen temppeli ihmisen elämässä. 

31 Tänä päivänä puhun erityisesti tytöille, joiden on huomenna valaistava uuden kodin elämää 

läsnäolollaan ja joiden tulisi tietää, että puolison ja äidin sydän ovat valoja, jotka valaisevat pyhäkön, 

kuten Henki valaisee sisäisen temppelin. 

32 Valmistautukaa nyt, jotta uusi elämänne ei yllättäisi teitä; valmistautukaa nyt polulle, jota pitkin 

lapsenne kulkevat - ne sielut, jotka odottavat hetkeä lähestyäkseen kohtuanne, ottaakseen muodon ja 

ihmiselämän, täyttääkseen tehtävänsä. 

33 Olkaa työtovereitani restaurointisuunnitelmissani, uudistus- ja vanhurskauttamistyössäni. 

34 Kääntykää pois niistä monista houkutuksista, jotka ympäröivät askeleitanne tänä aikana. Rukoilkaa 

syntisten kaupunkien puolesta, joissa niin monet naiset menehtyvät, joissa niin monet pyhät häpäistään ja 

joissa niin monet lamput sammuvat. 

35 Levittäkää esimerkillänne elämän, totuuden ja valon siementä, joka pysäyttää ihmiskunnan 

henkisyyden puutteen seuraukset. 

36 Tämän kansan neitsyet: Herätkää ja valmistautukaa taisteluun! Älkää antako sydämen intohimojen 

sokaista itseänne, älkää antako epätodellisen sokaista itseänne. Kehitä intuition, inspiraation, herkkyyden 

ja hellyyden lahjoja. Vahvistukaa totuudessa, niin teillä on parhaat aseenne valmiina tämän elämän 

taistelua varten. Jotta voisitte siirtää rakkautta veressänne, jotta voisitte auttaa lapsianne elämän ytimessä, 

joka on se rakkaus, josta puhun teille niin paljon, teidän on ensin koettava se, annettava sen läpäistä teidät 

ja tunnettava se syvästi. Tätä opetukseni haluaa tehdä sydämissänne. 

37 Onnellinen olkoon vaimon sydän, sillä se on aviomiehen turvapaikka. Siunattu olkoon äidin sydän, 

sillä se on hellyyden lähde lapsilleen. Mutta sanon teille myös, että autuaita ovat ne neitsyet, jotka 

suojelevat hädänalaisia vaippansa alla, sillä heidän hellyytensä tulee olemaan kuin kihlaus ja kuin äitiys, 

jotka ovat ihmisen yläpuolella. Kuinka harva onkaan osannut hylätä maailman velvollisuudet täyttääkseen 

hengen velvollisuudet. 

38 Kaikilla naisilla ja miehillä ei ole maailmassa tehtävää olla vanhempia. Lapset ovat kuin ketjuja 

äideilleen, ja on sieluja, jotka tarvitsevat vapautta suorittaakseen jonkin tehtävän, joka ei sovi yhteen lasten 

kanssa. 

39 Milloin tämä ihmiskunta muodostaa yhden ainoan ja todellisen perheen, jossa jokainen - istuessaan 

Isänsä kanssa pöytään tai rukoillessaan ja noustessaan luokseni - osoittaa Minulle ilonsa siitä, että on juuri 

täyttänyt tehtävänsä? 

40 Elätte yhä kaukana tuosta kuuliaisuudesta, tuosta suostumuksesta ja tuosta harmoniasta. Sillä kun 

jotkut eivät pääse oikealle tielle, toiset osoittavat olevansa eri mieltä kohtalostaan. 

41 On välttämätöntä, että hengen opetusta, jonka olen paljastanut teille näiden äänenkantajien älyn 

kautta, levitetään maan päällä, jotta pimeys väistyisi henkistymisen valolle ja jotta ihmiskunta voisi juoda 

totuuden vettä. 

42 Tänään opetukseni rajoittuu teidän valmistamiseenne taisteluun, profetiani ilmoittaa teille vain 

suurista koettelemuksista. Sanani varoittaa teitä, korjaa teitä ja tuomitsee teitä. Mutta armon aika tulee, 

jolloin ihminen kommunikoi hengestä henkeen. Silloin hän tuntee jumalallisen Sanan kaikuvan 

korkeimmassa olemuksessaan - sen, jonka ne, jotka sen vastaanottavat, ymmärtävät ilman inhimillisiä 

ilmaisuja tai korostuksia. 

43 Tuo Sana ei enää tuo tuomiota, ei moitteita eikä varoituksia. Tuo viesti on täynnä viisautta ja 

rakkautta. 

44 Haluatte kokea tuon ajan tulemisen, mutta teidän on silti oltava kärsivällisiä - ei passiivisessa 

odotuksessa vaan lakkaamattomalla ponnistuksella ja työllä. 

45 Olen opettanut teitä rukoilemaan ja paljastanut teille tien, jolla saavutatte henkistymisen. Sillä siinä 

piilee avain, joka avaa oven täydelliseen yhteyteen Jumalan ja ihmisen välillä hengen välityksellä. 

46 Tämän saavuttamiseksi, rakkaat ihmiset, hankkikaa ansioita vastustaaksenne maailman syntejä. 

Lisää ponnistelujasi, uhraudu tarvittaessa. Jos maljasi on katkera, ole kärsivällinen. 
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47 Luota minuun. Muistakaa, että olette opetuslapsiani, ja teidän on otettava Minusta mallia. Jos 

olette uskoneet, jos uskonne on suuri, niin ottakaa koettelemukset vastaan, eläkää vastoinkäymisten läpi 

rohkeasti. Jos te todistatte Minusta, minä todistan teistä. 

48 Henkeni on vuodatettu kaikkien ihmisten päälle, mutta te olette ne ihmiset, jotka ovat voineet 

tuntea läsnäoloni. Maan muut kansat eivät tunne tämän ajan ilmestyksiä, he eivät tiedä, että kolmas 

aikakausi on alkanut. Siksi teidän tehtävänne on vieläkin suurempi, koska teidän on oltava niitä, jotka 

herättävät - niitä, jotka levittävät Hyvää uutista. 

49 On totta, että monet ihmiset ovat jo tunnistaneet paluuni merkit, tutkivat pyhiä kirjoituksia 

etsiessään profetioita - tuntevat, että ihmiskuntaa nykyään painavat koettelemukset puhuvat Herran 

tuomiosta. He etsivät Minua, odottavat Minua, kaipaavat Minua, mutta he eivät tiedä, että jumalallinen 

säteilyni on jo ihmisten keskuudessa. He eivät tiedä tapaa, jolla olen tehnyt itseni tunnetuksi tälle kansalle, 

ja menettelyä, jolla säteilen kaiken aineen ja jokaisen sielun läpi. 

50 Hyvä uutinen tuodaan kansoille niiden huulilta, jotka ovat kuulleet minua julistukseni aikana. 

Silloin koko maailma saa tietää tulemisestani, saa tietää viestini. Kun ihmiset saavat tietää, milloin tämä 

julistus alkoi ja milloin se päättyi, he huomaavat hämmästyksekseen, että jokainen kansakunta, kansa ja 

ihminen kävi läpi koettelemuksia ja tapahtumia, jotka ilmoittivat läsnäolostani. 

51 Totisesti sanon teille, että en enää ilmesty siinä muodossa, jossa te olette kokeneet Minut, en täällä 

enkä muissa kansakunnissa, koska ansioksi tulee se, että tämä kansa levittää sanani todistusta koko maan 

päälle ja että ihmiskunta uskoo sanomaani. 

52 Totisesti sanon teille, että jos kerran jopa kuninkaat hämmästyivät sitä kurjuutta, jossa synnyin, 

niin tänä aikana he hämmästyvät yhtä paljon, kun kaikki kuulevat siitä huomaamattomasta tavasta, jonka 

valitsin tuodakseni teille Sanani. 

53 Viestini ympärille syntyy kiistoja: Jotkut vahvistavat, että se on totta, toiset yrittävät kieltää sen - 

jotkut todistavat omista hengellisistä kokemuksistaan ja toiset kieltävät tällaisten ilmiöiden olemassaolon. 

Mutta totuus voittaa, sillä nyt on aika, jolloin sielussa uinuvat lahjat ja kyvyt puhkeavat esiin ja ilmenevät 

ihmisten kautta. Kehot ovat tällä hetkellä jo saavuttaneet ehdottoman välttämättömän kehityksen ja 

hienovaraisuuden, jotta ne voivat kommunikoida hengellisen kanssa. 

54 Lapsista, murrosikäisistä aikuisiin, kaikilla on ilmenemismuotoja, jotka tuntuvat heistä aluksi 

oudoilta, koska ihmiset ovat eläneet pitkään poissa hengellisestä maailmasta. Mutta myöhemmin he 

pitävät niitä täysin luonnollisena asiana ihmisen korkeammassa elämässä. 

Näin tapahtuu, kun jopa lapset puhuvat syvällisistä asioista, kun miehillä ja naisilla on hengellisiä 

näkyjä ja profeetallisia unia ja kun parantamisen lahja leviää koko maan päälle. 

55 Kuinka paljon vastustetaankaan niitä, jotka ensimmäisinä osoittavat henkisten lahjojensa 

heräämistä! Mutta annan heille voimaa ja kärsivällisyyttä kestää kritiikkiä, tuomioita ja pilkkaa. 

56 Olkaa rauhassa, rakkaat todistajat. Ilmoitan teille, että tämä materialistinen ihmiskunta, joka on 

niin kauan uskonut vain siihen, mitä se koskettaa, näkee ja ymmärtää rajallisella älyllään, ja siihen, mitä se 

todistaa tieteellään, tulee henkiseksi ja kykenee katsomaan Minuun henkisellä katseellaan ja etsimään 

totuutta. 

57 Maan herrojen ja mahtavien miesten kauhu on suuri, kun he saavat tietää totuuden paluustani. Sillä 

heidän sydämissään he kysyvät itseltään, mitä varten minä olen tullut. Köyhien keskuudessa sen sijaan 

vallitsee suuri riemu, koska heidän sydämensä kertovat heille, että armon, vapauden ja rauhan hetki 

lähestyy nyt sorrettujen ja niiden osalta, joilla on ollut ääretön rakkauden ja oikeudenmukaisuuden nälkä. 

58 Tämä työ, jonka näette vielä tänään rajoittuvan yhteiskunnalliseen merkityksettömyyteenne ja 

kätkeytyvän kurjuuteenne, tulee loistamaan jumalallisena valona, valaisemaan koko maan, herättämään 

nukkuvat sielut, sytyttämään sydämissä uskon ja avaamaan ihmisten ymmärryksen edessä Todellisen 

elämän kirjan, Totuuden kirjan. 

59 Ihmiset: Jos haluatte tietää yhden syyn siihen, miksi julistukseni on kestänyt niin kauan teidän 

luonanne, se on se, että te, jotka olette minua kuulleet, pitäisitte sanani sydämissänne ja kirjoittaisitte sen 

kirjoihin. Te olette sanansaattajia ja agentteja, jotka tuovat sen sydämiin. 

60 Nyt voitte pian aloittaa valmistautumisenne tähän, sillä julistukseni päättyy vuonna 1950. 

61 Pian koittaa uusi aikakausi, ja siinä te ponnistelette lahjojenne kukoistamiseksi niin, että inspiraatio 

virtaa, (sisäisen) sanan lahja alkaa vaikuttaa, näkijyyden lahja täydellistyy ja sydämenne täyttyy 

rakkaudesta ja armosta lähimmäisiänne kohtaan. 
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62 Te saatte kolme testamenttia yhtenä perintönä, ja kun tapaatte matkallanne niitä, jotka odottavat 

Pyhän Hengen tuloa, osoitatte heille sanomani ja sanotte heille, etteivät he saa olla kuin juutalaiset, jotka 

odottivat Messiasta eivätkä tunnistaneet häntä, kun hän tuli heidän luokseen, ja jotka odottavat häntä 

edelleen. 

Vaeltakaa henkisen tehtävänne teillä - niin, että kun lähimmäisenne näkevät elämäntapanne ja kuulevat 

sananne, he tunnistavat teidät uuden maailman siemeneksi, sukupolviksi, jotka toimivat uuden 

ihmiskunnan perustana. 

63 Isät ja äidit, te, joilla on ollut etuoikeus johtaa näitä sukupolvia ja pian tulevia sukupolvia maan 

päällä: Katsokaa ja rukoilkaa heidän puolestaan! Valmistelkaa heille tie! Löydän heidät valmiina 

vastaanottamaan uudet ilmestykseni. Heidän keskuudestaan nousee profeettoja, jotka ravistelevat 

maailmaa ennustuksillaan, kuten vanhat suuret profeetat, jotka olivat kuin sanansaattajia koettelemuksen 

tunteina ja kuin soihtuja pimeyden keskellä. 

64 Henkinen maailma valvoo näiden olentojen askelia kuin mittaamattoman suuri suojelusenkeli ja 

auttaa siten niitä, jotka ottavat nämä ihmiset, jotka ilmoitan ja lupaan teille, keskuuteensa kuin lapset. 

65 Ihmiset, siunaan teitä, koska lyhyeksi ajaksi olette irrottautuneet kaikesta, mikä kuuluu maailmalle, 

ja antaneet itsenne hengelliselle ilolle kuunnellessanne Minua ja ymmärtäessänne, että Sanassani on kaikki 

se rauha, ilo ja lohtu, jota tarvitsette kantaaksenne ristinne taakan. 

66 Rakkauteni ympäröi teitä, rauhani hyväilee teitä, Henkeni kutsuu teitä rukoilemaan niiden 

puolesta, jotka kärsivät eivätkä löydä maan päältä tippaakaan balsamia tai lohdutuksen ja rakkauden sanaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 308 
1 Rakkaat opetuslapset: Harjoitelkaa päivittäin hengellistä rukousta ja panostakaa kaikella hyvällä 

tahdollanne itsenne täydellistämiseen. Muistakaa: Sen lisäksi, että pääsette läheiseen yhteyteen Mestarinne 

kanssa ja koette noina hetkinä ääretöntä rauhaa, se on teille paras tilaisuus saada jumalallisia innoituksiani. 

Niistä löydät selityksen kaikkeen, mitä et ole ymmärtänyt tai mitä olet ymmärtänyt väärin. Löydät keinon 

estää jokin vaara, ratkaista jokin ongelma tai poistaa jokin epäselvyys. Tuolla siunatun hengellisen 

keskustelun tunnilla kaikki aistisi kirkastuvat, ja tunnet olevasi entistä valmiimpi ja taipuvaisempi 

tekemään hyvää. 

2 Opettele rukoilemaan tällä tavoin - nyt kun maailmassasi on kaikenlaisia vaaroja. Se, joka oppii 

rukoilemaan hengessä, saa aseet, jotka tekevät hänestä haavoittumattoman taistelussa ja antavat hänelle 

voimaa kestää kaikki koettelemukset. 

3 Tuon teille valoni, koska ette vielä kykene valaisemaan tietänne omalla valollanne. Mutta kun 

kerran sovellatte opetustani elämäänne, sanotte minulle: "Kiitos, Isä, että opetit meitä kulkemaan elämän 

polulla, sillä nyt emme enää pilaa itseämme emmekä lankea." 

4 Kerran sanoin teille: "Minä olen maailman valo", koska puhuin kuin ihminen ja koska ihmiset 

eivät tienneet mitään oman pienen maailmansa ulkopuolelta. Nyt sanon teille hengessä: Minä olen 

Universaalinen Valo, joka valaisee kaikkien maailmojen, taivaiden ja kotien elämän, joka valaisee kaikki 

olennot ja luodut ja antaa niille elämän. 

5 Olette Valon Isän lapsia; mutta jos olette heikkoudenne vuoksi vajonneet pimeyteen ja elämään, 

joka on täynnä ongelmia, virheitä ja kyyneleitä, nämä kärsimykset menevät ohi, koska nousette kutsuuni, 

kun kutsun teitä ja sanon teille: "Täällä olen, valaisen maailmaanne ja kutsun teidät kiipeämään vuorelle, 

jonka huipulta löydätte kaiken rauhan, onnen ja rikkaudet, joita yrititte turhaan kerätä maan päälle." Tämä 

on minun elämäni. 

6 Anteeksiantoni syleilee teitä, te tämän maailman kansat ja luodut, ja valoni, kuin varas, joka astuu 

yöllä makuuhuoneeseen, ulottuu kaikkein kätketyimpiin sydämiin saadakseen heidät tuntemaan läsnäoloni 

Isänä, koska rakastan teitä kaikkia. 

7 Siunaan kärsimyksenne ja kyyneleenne, rakkaat ihmiset, mutta sanon teille, että ette ole vielä 

oppineet ottamaan kärsimyksen maljaa vastaan rakkaudella ja antautumalla. Ette ole ottaneet Minusta 

mallia, ja siksi osoitatte usein haluttomuutta ja jopa kapinaa koettelemuksissanne. 

8 Katsokaa, te haluatte olla opetuslapsiani, mutta sellaisina teidän on tyhjennettävä maljanne, kuten 

opetin teille. Älä näytä heikkouttasi maailmalle äläkä levitä onnettomuuksiasi. Vastustinko teloittajiani 

kärsimysten tiellä Golgatalle? Ei, nuo huulet vain siunasivat ja sanoivat hiljaisella äänellä: "Isä, 

tapahtukoon sinun tahtosi." "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät." 

9 Älkää unohtako, että ansio ei ole kärsimyksessä, vaan siinä, että kärsitään rakkaudella Isää 

kohtaan, uskolla ja kärsivällisyydellä, jotta kärsimyksestä saataisiin suurin hyöty ja syvimmät opetukset. 

Jos koettelemuksissanne ei ole rakkautta Isän tahtoa kohtaan, ette ole hankkineet ansioita minun 

silmissäni, ette ole ymmärtäneet käyttää tilaisuutta hyväksenne kohottaaksenne itseänne hieman enemmän, 

ja siksi teidän on käytävä vielä kerran läpi se koettelemus, jota sielunne tarvitsee. 

Elämäsi olisi erilaista, jos sen sijaan, että raahaisit ristiäsi mukanasi surussa, etenisit eteenpäin polulla 

ja siunaisit tuskasi. Sillä heti tuntuisi siltä, kuin näkymätön käsi tulisi luoksesi ja poistaisi kärsimyksen 

maljan huuliltasi. 

10 Siunattu on se, joka siunaa Herransa tahdon, siunattu on se, joka siunaa oman kärsimyksensä 

tietäen, että se pesee hänen tahrojensa pois. Sillä tämä antaa tukea hänen askeleilleen noustakseen 

henkiselle vuorelle. 

11 Sinun ei aina tarvitse tyhjentää kärsimyksen maljaa täyteen. Minulle riittää, että näen uskonne, 

kuuliaisuutenne, päättäväisyytenne ja aikomuksenne totella käskyäni, jotta säästän teidät 

koettelemuksenne vaikeimmalta hetkeltä. 

Muistakaa, että Aabrahamin piti uhrata poikansa Iisakin henki, jota hän rakasti hyvin paljon ja jonka 

patriarkka, voitettuaan tuskansa ja rakkautensa poikaansa kohtaan, aikoi uhrata kuuliaisuuden, uskon, 

rakkauden ja nöyryyden koetuksena, jota te ette voi vielä käsittää. Mutta hänen ei annettu lopettaa uhria 

Pojalle, koska hän oli sydämensä pohjassa jo osoittanut kuuliaisuutensa jumalalliselle tahdolle, ja se riitti. 
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Kuinka suuri olikaan Aabrahamin sisäinen ilo, kun korkeampi voima pysäytti hänen kätensä ja esti häntä 

uhraamasta Iisakia! Kuinka hän siunasi Herransa nimeä ja ihaili hänen viisauttaan! 

12 Niinpä, rakkaat ihmiset, haluan teidän olevan tietoisia niistä suurista opetusesimerkeistä, joita olen 

antanut teille kaikkina aikoina, jotta voisitte todella tuntea Minut, jotta voisitte tuntea Läsnäoloni 

koettelemuksissanne, ratkaisevina hetkinä, ja jotta voisitte tuntea laupeuteni kaikkina vaikeina ja katkerina 

hetkinä. Sillä tähän asti ette ole saavuttaneet täyttä hengellistä herkkyyttä, joka antaisi teille 

mahdollisuuden tuntea Läsnäoloni. Siksi ette voi arvostaa rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tekojani, 

joita toteutan elämässänne joka käänteessä. 

13 Kuinka monta koettelemusta hylkäätkään tietämättömyydestäsi, tietämättä, kuinka paljon valoa ne 

toivat sielullesi! Kuinka monet oppitunnit eivät olekaan saavuttaneet päämääräänsä, koska 

vastahakoisuutenne, uskonpuutteenne tai pelkuruutenne ei sallinut sitä! 

14 En käske teitä rakastamaan kipua - ei, teidän pitäisi rakastaa rauhaa, onnellisuutta ja valoa. Mutta 

koska kipu on tullut huulillenne puutteellisuutenne vuoksi pelastuksen maljana, tyhjentäkää se 

kärsivällisesti ja siunatkaa se - tietäen, että sen kautta voitte saada puhdistumisenne sekä monien 

totuuksien ilmestymisen. 

15 Te vähäuskoiset miehet ja naiset: miksi menetät rohkeutesi koettelemuksissa? Ettekö ole koskaan 

nähneet, kuinka minä kiirehdin nostamaan ylös kaatuneita, kuinka minä kuivaan itkevän kyyneleet, kuinka 

minä autan yksinäisiä ja käyn sairaiden luona? 

16 Miehet ja naiset, jotka ovat itkeneet paljon elämässään, tämä oppitunti on omistettu teille. Ajattele 

sitä syvällisesti, niin saat kokea, millainen suloinen lohdutus tulee sydämeesi. Olemuksenne 

kätketyimmässä osassa syttyy pieni valo, ja herkkyys, jota ette ole koskaan ennen kokeneet, värähtelee 

sydämenne löysät jouset ja saa teidät tuntemaan hengellisen läsnäoloni - niin kärsimyksissänne kuin 

iloissanne ja rauhan hetkissänne. 

17 Jättäkää kaikki valituksenne ja tuskanne Minun luokseni näinä hetkinä. Itke ja nyyhkytä, sillä 

itkemällä sielusi pääsee eroon painostavasta taakastaan, ja sen jälkeen sydän on vapaampi. 

18 Itkekää, rakkaat ihmiset, sillä itku on yksi vilpittömimmistä rukouksista, jotka tulevat sydämestä 

Jumalalle. Huomenna, kun olette voittaneet tuskan ja saavuttaneet hengellisyyden, itku ei ole enää paras 

rukouksenne, vaan sielunne rauha, jonka kautta lähestytte Minua siunataksenne Minua. 

19 Tänään ilmestyn teille hengessä ja puhun teille hengessä, jotta voisitte tuntea minut hieman 

paremmin. 

20 Kun olin maailmassa, ihmiset näkivät minut ihmisenä ja tiesivät nimeni: Jeesus. Vasta 

taivaaseenastumiseni jälkeen ihmiset alkoivat ymmärtää, että se, joka oli puhunut Jeesuksessa, oli se 

Kristus, josta profeetat olivat ilmoittaneet, ja siitä lähtien he kutsuivat Jeesusta "Kristukseksi". 

21 Totisesti minä sanon teille: Kristus ei ole syntynyt teidän maailmassanne, sillä hän oli ennen 

kaikkia maailmoja, koska hän oli yksi Isän kanssa. 

22 Hän, joka syntyi teidän maailmaanne ja otti lihaa äidin kohdussa, oli Jeesus, ihminen, siunattu 

ruumis, joka oli välineeni ja suukappaleeni, jotta ihmiskunta näkisi ja kuulisi Minut. 

23 Minä, Kristus, joka puhun teille, olin Jeesuksessa. Annoin hänelle elämän, vahvistin häntä ja 

innoitin häntä. Hänen oli määrä täyttää jumalallinen tehtävä, ja hänen elämänsä, ruumiinsa ja verensä, 

jotka oli pyhitetty Hänelle, joka inspiroi häntä hengellisesti, sinetöisi kaiken sen, mitä "Sana" puhuisi 

hänen huulillaan. 

24 Jeesus oli ihmisolento, mutta hän syntyi ilman saastumista, ilman epäpuhtautta, palvelemaan 

Jumalaa välineenä. Hänessä ruumiillistui "Sana", joka on jumalallinen Sana. Kun hän oli 30-vuotiaana 

saavuttanut täyden miehuuden, Kristus, joka asui hänessä, paljasti itsensä kaikessa kirkkaudessaan, 

totuudessaan ja rakkaudessaan. 

25 Jeesus, rakastava ja nöyrä nasaretilainen, joka oli odottanut hetkeä, jolloin jumalallinen sana tulisi 

hänen suustaan, etsi Johanneksen Jordanin rannalla ottaakseen vastaan kasteen vettä. Menikö Jeesus 

puhdistautumisen toivossa? Ei, kansani. Menikö hän suorittamaan riittiä? Eikä hänkään. Jeesus tiesi, että 

oli tullut hetki, jolloin hän itse lakkasi olemasta, jolloin ihminen katosi antaakseen Hengen puhua, ja hän 

halusi merkitä tuon hetken teolla, joka kaiverrettaisiin ihmisten muistiin. 

26 Symbolisella vedellä ei ollut mitään tahraa, jonka se olisi voinut pestä pois, mutta se teki tuon 

ruumiin - esimerkkinä ihmiskunnalle - vapaaksi kaikesta kiintymyksestä maailmaan, jotta se voisi tulla 
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vapaaehtoisesti yhdeksi Hengen kanssa. Tämä tapahtui, kun läsnäolijat kuulivat jumalallisen äänen 

puhuvan inhimillisin sanoin: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuuntele häntä." 

27 Siitä hetkestä lähtien Jumalan sanasta tuli Jeesuksen huulilla iankaikkisen elämän sana, koska 

Kristus teki itsensä hänen kauttaan täydellisesti tunnetuksi. Ihmiset kutsuivat häntä rabbiksi, mestariksi, 

lähettilääksi, messiaaksi ja Jumalan pojaksi. 

28 Kolmen vuoden ajan puhuin maailmalle Jeesuksen suun kautta ilman, että yksikään sanani tai 

ajatukseni olisi ollut tuon mielen vääristämä, ilman, että yksikään hänen toimistaan ei olisi ollut minun 

tahtoni mukainen. Syynä tähän oli se, että Jeesus ja Kristus, ihminen ja henki, olivat yhtä, aivan kuten 

Kristus on yhtä Isän kanssa. 

29 Opetuslapset: Nyt olen puhunut teille ilmaisemalla itseni hengellisesti ihmisten kautta. Mutta nämä 

eivät ole minun ruumiini, kuten ei ollut Jeesus, enkä tullut ihmiseksi tässä ajassa, ja siksi näette, että kun 

puhun epäpuhtaiden luotujen kautta, jollaisia te kaikki olette, teidän on valmistauduttava kuulemaan 

minua, löytämään jumalallinen merkitykseni ja totuuteni, joka ylittää äänenkantajieni kömpelön ja 

epätäydellisen ilmaisun. 

30 Autuaita ovat ne, jotka löytävät tarkoitukseni ja erottavat sen inhimillisen ilmaisun puutteista, sillä 

he ovat parhaita tulkkejani, jotka eivät joudu sekaannukseen kuten ne, jotka tutkivat Sanaani ja toisen 

aikakauden teoksiani eivätkä osaa erottaa, milloin puhuu Jeesus, ihminen, ja milloin Kristus, Henki, joka 

opettaa. 

31 Opiskelkaa oppituntejani rakkaudella, jotta myöhemmin, kun joudutte todistamaan 

ilmentymästäni, osaatte puhua totuudenmukaisesti ja yksinkertaisesti kanssaihmisillenne. 

32 Te näytätte minulle iloisesti tekojanne, puhutte minulle voitoistanne ja myös tappioistanne, ja 

minä, Isä, joka ohjaa elämäänne ja valvoo teitä ikuisesti, rohkaisen teitä jatkamaan, taistelemaan 

innokkaasti, jotta saavuttaisitte hyveellisyyden ja vanhurskauden kaikissa toimissanne. 

33 Olette oppineet rukoilemaan, ennen kuin otatte askeleen, haluatte työskennellä lakejani tiukimmin 

noudattaen, ja ajattelette koko ajan velvollisuuksianne opetuslapsinani, joita te olette. Valmistautukaa niin, 

että voitte täyttää maanpäälliset velvollisuutenne ilman, että ne vievät kaiken aikanne ja huomionne, jotta 

voitte omistaa parhaat tuntienne, energianne ja sydämenne hengellisen tehtävänne täyttämiseen. 

Pohdit, että sinulle myönnetty elämänaika riittää juuri ja juuri siihen, että voit tehdä suuren työn, joka 

on henkesi arvoinen. Kun siis tunnette lahjanne, teette itsenne valmiiksi työskentelemään koko 

olemuksenne voimin. Silloin teissä on ilo ja Isänne on tyytyväinen. 

34 Olen kutsunut teidät ja valmistanut teidät puhtaaksi astiaksi, joka kykenee pitämään sisällään 

tämän opetuksen koko olemuksen. Kun olet täyttänyt tämän astian, vie se lähimmäisillesi, jotta hekin 

voivat jakaa ilosi. 

Näette jo edessänne laajan horisontin, polun, joka alkaa minusta ja päättyy minuun. Muistakaa, että 

olen sanonut teille: "Minä olen tie", ja jos hyväksytte sen kuuliaisesti, jos hyväksytte rakastavasti sen, mitä 

tarjoan teille, saavutatte päämäärän, ja tyytyväisyys ja rauha heijastuvat olemukseenne. Ette voi valittaa 

Minulle, koska olette luopuneet kaikesta, mitä teillä on ollut. Olette antaneet itsenne kokonaan 

auttaaksenne osaa ihmiskunnasta sen tiellä kohti henkistymistä - sitä osaa, joka on osoitettu teille tässä 

ennallistamistyössä. 

35 Älkää hajaantuko ennen kuin tunnette itsenne vahvaksi, opiskelkaa ennen kuin lähdette muihin 

maakuntiin, jotta voitte olla majakka lähimmäistenne tiellä. Valmistautukaa, kuten toisen aikakauden 

opetuslapseni tekivät. Myös he, elettyään Mestarinsa kanssa, omaksuttuaan innokkaasti sanani ja nähtyään 

ihmeeni, tunsivat itsensä liian heikoiksi ja merkityksettömiksi jatkaakseen työtäni, ja niinpä he pyysivät 

Minua jäämään heidän luokseen pidemmäksi aikaa. 

Mutta mitä enemmän lähtöni päivä lähestyi, sitä enemmän he olivat samaa mieltä siitä, että heidän niin 

rakas Mestarinsa lähtisi ja jättäisi näin vaikean tehtävän heidän suoritettavakseen. Tunkeuduin heidän 

sydämiinsä ja näin tuskan, joka painoi heitä alas, ja sanani valuivat heidän päälleen kuin balsami 

lohduttaakseni heitä heidän suuressa surussaan, ja niinpä sanoin heille: "Älkää pelätkö, sillä minä olen 

teidän kanssanne, ja valoni tulee aina loistamaan alaspäin valaisemaan teitä." 

Samoin olen nytkin tullut vain tietyksi ajaksi, jonka aikana olette saaneet hyötyjäni, ja tämäkin Sana 

päättyy, jotta se voisi jatkossakin virrata hengestä henkeen ilman ihmisen välitystä. 
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36 En halua, että valitatte tyytymättömänä näiden ilmentymien katoamisesta, mutta aivan kuten olette 

suuresti ilahtuneet sanoistani, haluan teidän myös hyväksyvän sen, että tämä muoto on päättymässä 

tehdäkseen tilaa uudelle, korkeammalle muodolle, joka tuo teidät vieläkin lähemmäksi Minua. 

37 Katsokaa Minua hengessänne ja antautukaa rakkauden täyttäminä tämän hetken juhlallisuudelle. 

Säteeni valaisee äänen kantajan, ja Sanani virtaa laskeutuakseen sydämesi maaperään, joka on puutarha, 

jota hoidan rakastavalla huolenpidolla. Sanani on vesi, joka kastelee sen, jotta se olisi hedelmällinen ja 

tuottava, ja joka sitten levittää uudet siemenet tämän rakkautta kaipaavan ihmiskunnan pelloille. 

38 Sallikaa Minun opastaa teitä, niin huomaatte polun lopussa, että työnne on suuri, koska osasitte 

totella ja seurata tahtoani. 

39 Julistukseni loppu lähestyy jo, sillä tämä vuosi 1950 on päättymässä. Sen jälkeen tulee 

pyörremyrsky piiskatakseen mahtavan puun niin, että siitä putoavat kuivat lehdet, joissa ei ole elämää, ja 

huonot hedelmät. 

40 Tämän suuren koettelemuksen seurauksena, joka tulee kansalleni, monet sydämet putoavat pois 

kuin kuivat lehdet, jotka ovat irti puusta, joka antoi niille mehua. He putoavat pois uskon tai rakkauden 

puutteen, hämmennyksen tai ihanteen puutteen vuoksi. Mutta heidän jättämänsä aukot täytetään 

myöhemmin innokkailla uskovilla ja hyväntahtoisilla opetuslapsilla. 

41 Uudet opetuslapset tulevat niistä, jotka eivät nykyään edes tunne Työtäni nimeltä. Jotkut ovat 

nöyriä ja innokkaita ensimmäisestä hetkestä lähtien, ja heti kun he kuulevat ääneni sanovan heille: 

"Seuratkaa minua", he seuraavat minua ja muistuttavat siten niitä opetuslapsia, jotka löysin kalastamasta 

meren rannalta toisella aikakaudella. 

42 On myös niitä, jotka nousevat työtäni vastaan ja vainoavat raivokkaasti kansaani. Mutta heidän 

keskuudestaankin nousee suuria kylväjiäni, uskollisimpia ja anteliaimpia opetuslapsiani, jotka 

kääntymyksensä myötä muistavat Saulusta, rakasta Paavaliani, joka rakkauden lahjallaan Mestarilleen 

täytti sen paikan, jonka se, joka myi minut, jätti tyhjäksi kahdentoista opetuslapsen joukossa. 

43 Samoin tänä nykyaikana uusien joukkojen on tultava kansani luo täyttämään niiden tyhjä paikka, 

jotka ovat kääntäneet selkänsä Minulle, kieltäneet Minut tai pettäneet Minut. 

44 Oi te sydämet, jotka olette uskottomia Minulle koettelemuksen hetkellä! Säilyttäkää sielussanne 

Sanani kuolematon siemen, että jonain päivänä voitte löytää pelastuksenne siitä! 

45 Ja niille, jotka ovat uskollisia Minulle - niille, jotka seuraavat Minua loppuun asti, sanon, että 

heidän pitäisi valmistautua, että heidän pitäisi vahvistaa itseään Sanani olennaisessa sisällössä, jotta heillä 

ei olisi hetkeäkään heikkouden hetkeä niiden edessä, jotka tuomitsevat teidät, arvostelevat teitä, 

panettelevat teitä tai vainoavat teitä. 

46 Älkää unohtako opetuslapseni Pietarin tapausta, kun Saul vainosi häntä kuolemaan asti. Todistin 

uskolliselle apostolille, ettei hän ollut yksin koettelemuksessaan ja että jos hän luottaisi voimaani, 

suojelisin häntä vainoojilta. Saul yllättyi jumalallisesta valostani, kun hän lähti etsimään Pietaria 

pidättääkseen hänet. Minun valoni saavutti Saulin sydämen syvyydet, joka, kun hänet oli heitetty maahan 

minun läsnäolossani, rakkauteni kukistama, kykenemätön saattamaan loppuun tehtävää, jonka hän oli 

suunnitellut opetuslapsiani vastaan, tunsi syvimmässä olemuksessaan koko olemuksensa muuttumisen ja 

nyt, kääntyneenä uskoon Kristukseen, kiirehti etsimään Pietaria; mutta ei enää tappaakseen hänet, vaan 

pyytääkseen häntä opettamaan häntä Herran sanassa ja antamaan hänen osallistua hänen työhönsä. 

47 Siitä lähtien Saul oli Paavali, ja tämä nimenmuutos osoitti kyseisen miehen täydellistä hengellistä 

muutosta, hänen täydellistä kääntymystään. 

48 Jopa tänä aikana kerron kansalleni, että jos he todella luottavat minuun kuten nuo opetuslapset, 

heidän ei tarvitse edes puolustautua herjaajiaan tai vainoajiaan vastaan. Sillä minä yllätän heidät keskellä 

heidän matkaansa ja saan heidät kuulemaan ääneni puhtaimmassa sielussaan - juuri sen äänen, joka puhui 

Saulin sydämeen ja sanoi hänelle: "Miksi vainoat minua?" "Miksi vainoat minua?" 

Kuinka monta kääntymystapausta te tulette todistamaan! Kuinka monta ihmettä silmänne 

todistavatkaan! Osaatte kuitenkin valmistautua ja odottaa. Katsokaa ja rukoilkaa, ihmiset. Myrskyt 

ravistelevat puuta, ja haluan teidän kaikkien pysyvän sen kanssa yhtenäisinä. Silloin voitte nähdä kaikkien 

profetioideni toteutuvan. 
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49 Älkää olko huolissanne muistinne heikkoudesta ja luulko, että suurin osa sanoistani on jäänyt siitä 

pois. Voin kertoa teille totuudenmukaisesti, että jos osaatte valmistautua ja uppoutua kokeen aikaan, 

näennäisesti unohdettu sanani palaa mieleenne. 

50 Siellä, meditaationne hiljaisuudessa ja sisäisessä kokoontumisessa, teistä tuntuu kuin kuulisitte 

tämän sanan, ja te todella saatte sen merkityksen hengellisesti. 

51 Tämä kokemus täyttää teidät luottamuksella, koska tiedätte nyt, että sanani tulee huulillenne 

jokaisena kamppailunne hetkenä ja valoni valaisee mielenne. 

52 Pioneeri Roque Rojas kirjoitti Elian hengen innoittamana seuraavan lauseen: "Armahda ja armahda 

jälleen lähimmäisiäsi, niin näet Isäni kaikessa kirkkaudessaan". 

Opetuslapset, näissä sanoissa on totuus ja valkeus, sillä jokainen, joka ei harjoita armoa elämässään, ei 

koskaan pääse minun valtakuntaani. Sitä vastoin vakuutan teille, että kovasydämisinkin ja itsepäisin 

syntinen pystyy pelastamaan itsensä armon avulla. 

53 Älkää lykätkö laupeuden harjoittamista viimeiseen hetkeen, ettette saavu Hengellisen valtakunnan 

ovelle hyvin vähäisin ansioin ja jää pääsemättä sisään. 

54 Neuvon teitä kylvämään ja viljelemään tätä siementä koko elämän matkan ajan, joka teidän on 

vielä kuljettava, jotta voitte korjata runsaan sadon. 

55 Huolehtikaa siitä, että rakkauden harjoittaminen on etusijalla harrastuksissanne, älkääkä koskaan 

katuko sitä, että olette olleet hyväntekeväisiä; sillä tämän hyveen avulla saatte olemassaolonne suurimmat 

tyydytykset ja onnellisuuden, ja samalla saavutatte kaiken sen viisauden, voiman ja ylevyyden, jota 

jokainen jalo sielu kaipaa. 

56 Armollisuudella lähimmäisiänne kohtaan puhdistatte sielunne ja maksatte tällä tavoin vanhat 

velkanne pois. Ihmiselämäsi jalostuu ja henkinen elämäsi kohoaa. Kun saavutte ovelle, johon te kaikki 

koputatte, autuutenne on suuri, sillä kuulette henkimaailman tervetulokutsun, joka siunaa teitä ja kutsuu 

teitä uudistumisen ja henkistymisen työhön. 

57 Tulkaa luokseni, te ihmisjoukot, ja oppikaa Sanassani harjoittamaan armoa. Tulkaa ja kuulkaa 

minua ja ottakaa vastaan kaikki se, mitä haluan vuodattaa päällenne, jotta ymmärtäisitte, että teistä 

köyhimmälläkin on hengellisesti hallussaan tavaroiden aarre, joka armonne kautta voidaan muuttaa 

elämäksi, terveydeksi, lohdutukseksi, rauhaksi ja viisaudeksi. 

58 Älköön kukaan sanoko, ettei hän aineellisen köyhyytensä vuoksi kykene tekemään 

laupeudentekoja. Sillä näin puhuvat hänen tietämättömyytensä, uskonpuutteensa ja sielunsa 

piittaamattomuus. 

59 Täällä, minun kansassani, ei voi olla köyhiä, koska minun valtakuntani on lähestynyt kansaa 

vuodattaakseen aarteensa heidän päälleen. 

60 Sanani on kuin joki, jossa on runsaasti kristallinkirkasta ja puhdasta vettä, joka on tullut maillenne 

kastelemaan peltoja ja tekemään niistä hedelmällisiä. Puhdista siinä sydämesi ja sielusi, niin että voit 

kulkea tietäsi vapaana virheidesi taakasta, joita kutsut synneiksi. 

61 Jos ette ensin puhdista itseänne, ette kykene kokemaan laupeuden tunnetta lähimmäisiänne 

kohtaan, ettekä vielä vähemmän kykene itkemään heidän kanssaan ja tuntemaan heidän tuskaansa. Olkaa 

aina tietoisia siitä, että tämä kansa on tuonut mukanaan Maahan tehtävän yhdistää ihmiskunta hengellisesti 

yhdeksi perheeksi. 

62 Olette jo vuonna 1950, viimeinen tässä muodossa ilmenevistä ilmentymistäni. Ette voi kieltää, että 

olette usein kuulleet Minua ja että kun viestini päättyy, olen sanonut kaiken. 

Siksi on tullut hetki, jolloin Minun on käskettävä teitä jättämään passiivisuutenne taaksenne ja 

ryhtymään aktiivisiksi työntekijöiksi näillä siunatuilla aloilla - että te ette enää ole niitä, jotka tyytyvät 

olemaan läsnä kuullessaan tai pohtiessaan Sanaani. Sielunne on aika nousta ylös, vapautua siteistä, 

kahleista tai kahleista ja ilmaantua tällä hetkellä tuoden maailmalle sen viestin, joka sille on uskottu. 

63 On välttämätöntä, että monet, jotka tyytyvät vain osallistumaan näihin hengellisiin ilmentymiin, 

alkavat täyttää tehtäväänsä ja ottavat nämä kokoontumispaikat, joissa kuullaan Mestarin sanoja ja 

hengellisen maailman neuvoja, kouluikseen. On myös välttämätöntä, että työntekijät, jotka ovat pitkään 

rajoittuneet työskentelemään vain näissä kokoontumispaikoissa, ymmärtävät, että pian tulee hetki, jolloin 

heidän on hajaannuttava eri puolille maapalloa levittämään valon ja rakkauden siementä, jolla Henkeni on 

heidät varustanut. 
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64 Teidän on edelleen kamppailtava paljon keskenänne, ja minun on edelleen koeteltava teitä usein, 

jotta saatte sen varustuksen, joka on välttämätön tehtävänne suorittamiseksi. 

65 Koettelemukset ovat yhdistymisenne vuoksi. Sillä niin kauan kuin tämän kansan helmassa ei ole 

hengellistä ykseyttä, sen siemen, jonka se niittää, on kuuro. 

66 Siksi olen aikanaan käskenyt teitä alkamaan tulla sopusointuun toistenne kanssa, jos myöhemmin 

haluatte tulla sopusointuun koko ihmiskunnan kanssa, ja teille on sanottu jo varhaisimmista päivistä 

lähtien: "Armahtakaa ja armahtakaa jälleen lähimmäisiänne, niin saatte nähdä Isäni kaikessa 

kirkkaudessaan." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 309 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tervetuloa, oi opetuslapset, opetuspuheeseeni. Olette tunteneet Minut olemuksenne puhtaimmasta 

päästä, ja olen puhunut sielullenne. Opetukseni koskee Israelia ja koko ihmiskuntaa. Koulutan sinua, jotta 

epävarmuus katoaisi sielustasi. 

2 Teidän on opittava ymmärtämään ja arvostamaan teille uskomani tehtävän suuruutta. Jotta sielunne 

voisi tehdä oikeutta sille, sen on torjuttava epäilys, epävarmuus rukouksessaan, sen on tiedettävä, että se 

tarvitsee apua, jota vain minun ilmestykseni, opetukseni ja innoitukseni voivat antaa sille. 

Sielut, jotka ovat tällä tavoin heränneet opetuspuheeseeni, ovat muuttuneet lapsioppilaista 

opetuslapsiksi, koska he ovat väsymättä kuunnelleet opetustani. Jos heiltä jää yksikin sanani huomaamatta, 

he valittavat siitä. He ovat niitä, jotka ennakoivat tulevan taistelun - ne, jotka ymmärtävät, että heidän on 

jaettava ihmiskunnan kanssa kaikki ne hyödyt, jotka he ovat saaneet armostani. 

Kaikki, jotka ovat ymmärtäneet suuren vastuun tällä tavoin, kuulevat tässä opetukseni Äänenkantajan 

kautta - Sanan, joka selittää ja tulkitsee heille kaikki ne koettelemukset, oppitunnit ja tapahtumat, joita 

koette elämässänne yksi kerrallaan. Sillä totisesti sanon teille, etten rajoitu puhumaan vain äänenkantajien 

kautta. On ääretön määrä muotoja, joissa voin tehdä itseni teille tunnetuksi, ja tämä on vain yksi niistä, 

joiden kautta saan teidät kuulemaan opetukseni ihmismuodossa. Ilmiannun jatkuvasti lapsilleni, en odota 

päivää enkä yötä, minulla ei ole tiettyä hetkeä eikä aikaa lähestyä teitä. Olen ikuinen kaikessa luodussa. 

3 Universaalinen läsnäoloni täyttää kaiken, missään maailmankaikkeuden paikassa tai 

elinympäristössä ei ole tyhjää, kaikki on Minun läpäisemää. 

4 Sielunne on aina ollut yhteydessä minuun, mutta tähän asti ette ole saavuttaneet tämän yhteyden 

täydellistä toteutumista, ja siksi olen kolmannella aikakaudella tehnyt itseni tunnetuksi kauttanne 

tekemällä teistä ikuisen Sanan äänenkantajia kertoakseni teille, että tästä ilmentymästä on vain askel 

hengestä henkeen, jotta voisitte pyrkiä saavuttamaan korkeimman yhteyden jumaluuteeni. Mutta ennen 

sitä tämän äänenkannattajan julistuksen kauden on oltava ohi. 

5 Kun teillä ei enää ole Minua tässä ilmestysmuodossa, nostatte sielunne vetoamalla Nimeeni, ja 

kuinka monta oppituntia paljastankaan teille tässä Minua etsimässä! Jumalallinen inspiraationi valaisee 

teille polkuja, joita voitte kulkea. Silloin näet menneisyytesi - et enää pimeydessä vaan kirkkaassa 

päivänvalossa. Ymmärrät toteuttamasi toimenpiteet ja tunnistat, mitkä olivat oikeita ja mitkä eivät. Tässä 

ylevässä pyrkimyksessä Israelista tulee vahva, ja tämä voima leviää sydämestä sydämeen ja kansakunnasta 

toiseen, kunnes kaikki ihmisolennot etsivät Minua hengestä henkeen. 

6 Katsokaa maailmaa, tutkikaa sitä, ja näette sen materialismin, sen alhaiset intohimot, sen 

turmeluksen. Toistaiseksi hengellisyyden saavuttaminen tuntuu teistä mahdottomalta, mutta Mestari on 

jättänyt teille esimerkkejä menneiltä ajoilta, jotta ette epäonnistuisi. 

Muistakaa, että kun tulin ihmiseksi asuakseni keskuudessanne, toin maailmaan niin korkean ohjeen 

ihmiskunnalle, että jopa opetuslapseni kokivat sen noudattamisen vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi. 

Kuitenkin nuo apostolit jättivät esimerkin rakkauden lakieni täyttämisestä, ja he tekivät rakkauden 

sanomastani, jonka kylvin tuon kansan sydämeen, hedelmällisen ja saivat sen kukoistamaan ja kantamaan 

hedelmää. Miksi sitten henkistämisen harjoittaminen ihmisten keskuudessa olisi mahdotonta kolmannella 

aikakaudella? 

7 Totisesti sanon teille, että ihmiskunta antaa voimakkaita merkkejä siitä, että sen materialismi on 

tulossa tiensä päähän. Luonnolta itseltään salaisuutensa saaneiden tiedemiesten edistyksellisyys on 

saavuttamassa rajansa, ja luonnonvoimat kääntyvät niitä vastaan, jotka häpäisevät niitä. Luonto kieltäytyy 

luovuttamasta hedelmäänsä pahoihin tarkoituksiin, ja ihmiset harhassaan ja vihassaan löytävät kuoleman, 

löytävät vallanhimonsa hedelmän, jonka heidän oma kätensä on vapauttanut: Myrskyt, epidemiat, 

kulkutaudit. Ja kuka voisi estää tämän kaiken? Omalla kädellään? Vai ihmistiede, joka on häpäissyt 

salaisuuteni, kun se avasi ne avaimella, joka ei ollut rakkauden avain? Totisesti MINÄ sanon teille, että ne 

vain avaavat ovet taivaalliseen oikeuteeni! 

8 Totisesti, voi kolmannen aikakauden ihmisiä! Heidän valituksensa kuullaan kaikkialla maan 

päällä. Kärsimyksen maljan hiivat juodaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin, ja jokaisen on otettava 
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osansa. Sillä kipu pahenee päivä päivältä, ja ihminen alkaa jo tuntea nälkää ja janoa - nälkää puhtaan 

siemenen ja janoa kristallinkirkkaan veden, totuuden ja ikuisuuden suhteen. 

9 Mikä on teidän tehtävänne näiden tapahtumien edessä ihmisten keskuudessa? Ottaa opetukseni 

vastaan, ymmärtää ne ja elää niiden mukaan. Sillä spiritualismin ei pitäisi olla vain huulillanne, vaan 

teidän on toteutettava sitä käytännössä, elettävä sitä hengellisesti, moraalisesti ja käytännöllisesti 

sortumatta fanaattisuuteen eikä salailuun, elämällä yksinkertaisesti ja puhtaasti, antamalla hengelliselle 

sielulle sen ansaitsema arvo ja asema, jotta se voi pitää hovia ohimenevän ruumiinsa yläpuolella 

ihmiselämässä, jotta tehtävänne täyttämisessä vallitsisi täydellinen harmonia, ja tämä esimerkki kantaisi 

hedelmää ihmisten keskuudessa. 

10 Siunaan jokaista askeltanne työssäni ja pidän huolen siitä, että ne lisääntyvät, jotta myöhemmin, 

kun maailman laajat polut avautuvat teille, voitte kulkea niitä pitkin rauhani ja uusien ilmoitusteni 

sanansaattajina. Tahtoni on, että jumalallisten oppituntieni opastamana sielunne raivaa ihmisille 

uudistumisen teitä ja että he heräävät terveellisiin ihanteisiin ja innoittavat itsensä ylevään hengellisyyteen. 

Tällä kertaa olette saavuttaneet välttämättömän valmistautumisen ja sielunne kestävyyden. Mikään ei saa 

sinua perääntymään polullasi. 

11 Silloin koettelemukset, jotka ravistelevat sinua tänään ja pysäyttävät sinut polullasi, tuntuvat vain 

kevyiltä tuulahduksilta, jotka eivät voi satuttaa kasvojasi. Vain silloin voitte tunnistaa voiman, jonka olette 

saaneet noudattamalla lakiani. 

Jatkakaa valmistautumista, syventykää yhä enemmän ja enemmän Sanani merkitykseen. Tehkää ensin 

se, mikä tulee teille opetuslapsina, ja antakaa Minun paljastaa itseni teissä Mestarina, Isänä ja Valona. 

12 Kaikki sielut täyttävät tehtävänsä, ja käytän jokaista heistä, jotta kaikki on valmista Sanani 

täyttymistä varten. Mutta jos luulette, että olette ainoat, joilla on ihmiskunnan lunastustehtävä ja joiden 

harteilla tehtävän täyttämisen risti lepää, olette väärässä. Vain hyvin pieni osa tästä työstä on teidän 

vastuullanne, sillä jokaisen luodun on eri elämäntasollaan määrä osallistua maailmankaikkeuden 

yhdistymiseen. 

13 Tulee olemaan monia, jotka lähtevät liikkeelle rauhan ihanne, rukous, rakkaus ja hyvä tahto 

välineinään, ja nämä hyveet yhdistävät heitä, ja heidän sielunsa voittavat opetukseni avulla. 

14 Älkää ryhtykö tuomareiksi lähimmäisillenne ja jumalalliselle oikeudelleni. Ihmiset tuomitsevat 

usein lakini, mutta minä sanon teille: Vain Minä voin tunkeutua korkeisiin neuvoihini. 

15 Ne, jotka janoavat ja janoavat rauhaa, ne, jotka elävät murheessa, odottavat päivästä toiseen 

oikeuden valtikkani iskua, joka laskeutuu niiden miesten päälle, jotka johtavat kansat kurjuuteen, tuhoon. 

Te ette kuulu niiden joukkoon, jotka odottavat minua tällä tavoin, sillä jumalallinen oikeuteni on 

täydellinen, ja osoitan sen teille rakkauteni kautta. 

16 Tutkikaa sanaani, ettette monien tavoin erehdy jumalallisen oikeuteni teoista, kun kurjistan 

voimakkaasti niitä, jotka tekevät vain vähäisen rikkomuksen, ja toisaalta näytän antavan anteeksi niille, 

jotka ovat tehneet vakavan rikkomuksen. Mestari kertoo sinulle: Jos käyn voimalla niiden kimppuun, jotka 

näyttävät syyllistyneen vain vähäiseen rikkomukseen, se johtuu siitä, että tunnen sielujen heikkouden, ja 

jos he poikkeavat lain täyttämisen tieltä, se voi olla ensimmäinen askel, joka johtaa heidät kadotukseen. 

Mutta kun rankaisen toisia vakavasta rikkomuksesta, se tapahtuu siksi, että tiedän, että suuri rikkomus on 

sielulle yhtä suuren katumuksen syy. 

17 Älkää tuomitko, älkää tuomitko, älkää edes ajatuksissanne toivoko, että minun oikeuteni 

kohdistuisi niihin, jotka aiheuttavat verenvuodatusta kansojen keskuudessa. Ajatelkaa vain, että he ovat 

teidän tavoin myös minun lapsiani, minun luomuksiani, ja heidän on sovitettava suuret rikoksensa suurilla 

sovituksilla. Totisesti sanon teille, että juuri niistä, joita osoitatte sormella, jotka ovat armottomasti 

tuhonneet rauhan ja syöksseet teidät kaaokseen, tulee tulevina aikoina suuria rauhantekijöitä, ihmiskunnan 

suuria hyväntekijöitä. 

18 Miljoonien uhrien veri huutaa maasta jumalallista oikeutta, mutta inhimillisen oikeuskäytännön 

yläpuolella se on minun, joka tavoittaa jokaisen sielun, jokaisen sydämen. Ihmisten oikeuskäytäntö ei anna 

anteeksi, ei lunasta, ei rakasta. MINÄ rakastan, annan anteeksi, lunastan, elvytän, kohotan ja valistan; ja 

juuri ne, jotka ovat aiheuttaneet niin paljon tuskaa ihmiskunnalle, MINÄ lunastan ja pelastan pakottamalla 

heidät käymään läpi suuren sovitustyönsä, joka tulee olemaan sulatusuuni, jossa he puhdistuvat ja heräävät 

täysin omantuntonsa ääneen voidakseen nähdä tekojensa syvimpään pohjamutiin asti. Pistän heidät 
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kulkemaan samaa tietä, jota he pakottivat uhrinsa, kansansa, kulkemaan. Mutta lopulta he saavuttavat 

sielunsa puhtauden, jotta he voivat palata maan päälle rakentamaan uudelleen kaiken tuhoutuneen ja 

palauttamaan kaiken tuhoutuneen. 

19 Luuletteko, että olen heikko oikeudenmukaisuudessani näitä lasteni rikkomuksia kohtaan? Olenko 

suvaitsevainen ja heikko tuomari? Totisesti minä sanon teille, että ensimmäisestä murhaajasta, josta te 

tiedätte, joka oli Kain, paljastin saman oikeudenmukaisuuden kuin se, josta puhun teille tällä hetkellä. 

Kun Kain ja Aabel uhrasivat polttouhrejaan Minulle, pohdin kummankin uhria: Abelin oli viaton ja 

vilpitön, Kainin oli turhamainen. Hyväksyin Abelin ja hylkäsin Kainin. Mutta kun hän ymmärsi tämän, 

hän tappoi veljensä vihan ja raivon vallassa. 

Vaadin tiliä tuosta elämästä, tuosta verestä, ja osoitin hänelle tyytymättömyyteni siihen. Sitten hän 

sanoi Minulle: "Rikokseni on liian suuri, jotta se voitaisiin antaa anteeksi. Olet vihainen minulle, koska 

tapoin veljeni. Te ajatte minut pois tästä maasta, ja minusta tuntuu, että minut tapetaan tällä tavoin, aivan 

kuten tapoin veljeni." 

Mutta minä vastasin hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: se, joka tappaa Kainin, saa seitsenkertaisen 

rangaistuksen." Silloin hän ymmärsi, että rakastin häntä yhä ja että oli todiste siitä, että annoin hänelle 

anteeksi, mutta että hänen oli sovitettava tuo rikos, pestävä tahra pois ja osoitettava olevansa tuon ylevän 

ja jumalallisen anteeksiannon arvoinen. 

20 Mikä oli se ääni, joka puhui Kainille? Se on hänen omaatuntonsa, se sisäinen tuomari, jonka olen 

asettanut jokaiseen ihmisolentooni. Sama ääni puhuu jokaiselle ihmiselle, ja se on armoton, koska se on 

tuomari, jota ei voi lahjoa. Se puhuu hänelle samalla selkeydellä kuin se puhui Kainille. Mutta teidän on 

ymmärrettävä, että Kain ei tiennyt rikoksensa vakavuutta vuodattaessaan veljensä verta. Hän ei tiennyt, 

mitä kuolema on, mutta sen ajan ihmiset tiesivät hyvin, mitä se on. 

21 Siksi en aio tällä kertaa odottaa, että ihmisten oikeus tulee esiin heidän lähimmäistensä 

rikkomuksissa. Odotan jokaisen lapseni saapumista hoviini, ja siellä hovini antaa heille tuomion, joka 

heille kuuluu, jotta he voivat sovittaa sen kärsimyksen kautta, jonka katumus aiheuttaa omalletunnolle. 

Vain siellä he ymmärtävät Herransa suuren rakkauden. 

22 Tällä kolmannella aikakaudella olen tuonut teille vahvistuksen sielun jälleensyntymisestä. 

Ihmiskunnalla on aina ollut intuitiivinen tieto tästä, ja sielu on paljastanut tämän salaisuuden lihalle, mutta 

liha, joka on aina ollut uskoton ja heikko, on epäillyt sitä. 

Tuonpuoleiset olennot ovat tulleet välittämään tätä ilmestystä ihmisille, mutta he ovat löytäneet uskoa 

vain joiltakin, ja tietämättömät ja epäuskoiset ovat vastustaneet heidän uskomuksiaan ja hylänneet ne. 

Mutta nykyään, niin kuin ei koskaan aikaisemmin, aavistus, varmuus näistä ilmenemismuodoista elää 

ihmiskunnassa, vaikka kaikki eivät uskalla tunnustaa sitä maailman pelossa. 

Mutta olen tullut tänä aikana tuomaan teille vahvistuksen tästä ja kertomaan teille: sielun 

jälleensyntymisessä paljastuu täydellinen rakkauden lakini. Mutta totisesti minä sanon teille: Kuinka vähän 

onkaan niitä, jotka ovat tulleet ihmisiksi vain kerran maan päällä, ja kuinka monta tilaisuutta olen antanut 

sieluille eri ruumiiden kautta maailmassa hyvittää sielujen tekemä paha. Mutta kehosi on paksu verho, joka 

estää sinua löytämästä näiden opetusten ydintä. 

23 Olen sallinut teidän tietää hyvin vähän siitä, kuka olette olleet kautta aikojen, koska en halua teidän 

tunkeutuvan pyhäkköön, korkeiden neuvojeni läheisyyteen, lihassa, ennen kuin olette saavuttaneet 

todellisen sielullisen kypsyyden. En halua, että muutatte hengellisen elämän opetukset uusiksi tieteiksi, 

jotka johtavat teidät vain uteliaisuuteen, arvuutteluun ja ajan tuhlaamiseen. En halua, että otatte edes 

yhden askeleen henkisellä polulla, joka on teille hyödytön. Haluan, että niistä kaikista on teille hyötyä, että 

kuulette ja että teille paljastuu vain se, mikä auttaa teitä hengellisessä kehityksessänne. Mutta kaikkea sitä, 

mikä palvelee teitä vain inhimillisen tyydytyksen saamiseksi, ette tule kokemaan. Sen yllä on aina verho, 

koska se edustaa pyhää, henkisen perintönne intiimiä osaa. 

24 Kun tämä ihmiskunta ottaa vakaita askeleita henkistymisessä, lakieni täyttämisessä, se löytää 

Pyhän Hengen suuria opetuksia jo ihmiselämässään, ja silloin sillä on selkeä näkemys menneisyydestä, 

nykyisyydestä ja tulevaisuudesta - vain siinä määrin rajoitettuna kuin se on minun tahtoni. 

Siksi, oppilaat, astukaa opetukseni osoittamalle todelliselle henkistymisen tielle, jotta teistä voisi tulla 

hyviä profeettoja, jotka ilmoittavat vaarasta massoille ja pelastavat heidät epäonnistumiselta. 
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Autan sinua tehtävässäsi näyttämällä sinulle sopivalla hetkellä osan noiden epäuskoisten menneistä 

elämistä. Mutta tämä ei tapahdu, jotta voisitte tuomita heidät, vaan jotta voisitte opastaa heitä Minun 

ilmoituksissani. 

25 Näin he herättävät ihmiset kehityksessään ja ymmärtävät, että ihmiselämä ei riitä ikuisen 

oppituntini tuntemiseen. 

26 Jos taistelet tässä taistelussa täydellä sitoutumisella, saavutat paljon. Mutta kenellä teistä on 

varmuus siitä, että hän palaa tähän maailmaan tai että hän ei koskaan palaa? Kuka voisi sanoa: "Kaikki, 

mitä tein elämässäni, oli sitä, mitä Isä tarkoitti kohtalokseni. Nyt voin siirtyä muihin maailmoihin ja jatkaa 

Jumalan lähestymistä evoluution äärettömillä tikkailla." 

Totisesti sanon teille, että ymmärtääksenne nämä oppitunnit, tietämyksenne on liian vähäistä. Mutta 

kaikki ne, jotka täyttävät tehtävänsä, ovat ottaneet askeleen kohti Minua hengellisellä polulla ja kulkevat 

oppitunnilta oppitunnille, elämismaailmasta elämismaailmaan, kohti ikuisuutta. Jos näin ei olisi, 

uskotteko, että voisitte asua elämän korkeammilla tasoilla ja että omatuntonne sallisi teidän tehdä niin, 

mikä on omaa oikeuttani? 

27 Olkaa omistautuneita, tehkää työtä ja antakaa Jumalallisen Tahtoni toteutua teissä. Monet teistä 

näkevät edelleen maallisessa ruumiissa profetiani täyttymisen, tämän ihmiskunnan muuttumisen, kaikkien 

lunastamisen minun laissani. Mutta sitä ennen teidän on todistettava suuria taisteluita, suuria sotia, 

sellaisia, joita ihmiset eivät vielä tunne, sellaisia, joita historia ei ole vielä kirjannut. 

Mutta jos teidän, jotka jo tiedätte, mitä tulee tapahtumaan, mitä tapahtumia lähestyy, on puhdistettava 

itsenne - mitä tapahtuu niille, jotka eivät ole heränneet Pyhän Hengen opetusten edessä, jotka ovat 

häpäisseet minun lakini, jotka ovat unohtaneet tehtävänsä, jotka elävät perinteissään ja ovat kuormittaneet 

itseään tietämättömyyden kahleilla? 

28 Järkytys, kärsimys ja katumus ovat kuin sulatusuuni niille sielujen suurille legioonille, jotka ovat 

jonossa oman tuomarinsa edessä. Mutta totisesti sanon teille, että minäkin autan heitä, ja kun he heräävät 

syvästä unestaan, he näkevät säteilevän kasvoni, joka osoittaa heille anteeksiantoni, ja he odottavat vain, 

että lähetän heidät polulle, jonka he aiemmin häpäisivät ja halveksivat, jotta he hyvittäisivät 

rikkomuksensa ja osoittaisivat olevansa rakkauteni arvoisia. Ja minä, rakastavana Isänä, annan heille 

tämän. 

29 Siksi sanon teille opetuksessani, että teidän ei pidä tuomita niitä, jotka näette tänään ihmisveren ja 

kaikkien rikkomusten tahraamina. Sillä ikuisessa olemassaolossanne on suurempia rikoksia kuin 

ihmisveren vuodattaminen. Älä kuitenkaan vaadi tietää kaikkea toistaiseksi. Olen jo huomauttanut teille, 

että vain minä yksin voin tuomita oikeudenmukaisesti korkeissa neuvoissani. 

30 Nyt teidän pitäisi vain rakastaa ja antaa anteeksi, ja jos sallin teidän tutkia ja arvioida tapahtumia, 

joita ympärillänne tapahtuu, se johtuu siitä, etten halua teidän olevan välinpitämättömiä, sokeita ja 

välinpitämättömiä lähimmäistenne tuskaa kohtaan. Olen tehnyt teidät herkiksi opetukselleni, jotta voitte 

aikanaan antaa opetusta, ymmärrystä, rakkautta, anteeksiantoa ja lohdutusta kaikille kanssaihmisillenne. 

Tämän vuoksi teen teistä majakan, loistavan tähden ja uskollisen ystävän, jotta käyttäydytte sen mukaisesti 

kodeissanne, laitoksissa ja kansojen keskuudessa. 

31 En halua enää, että pidätte itseänne muukalaisina. Haluan, että universaali veljeys kukoistaa 

keskuudessanne ja alkaa kantaa hedelmää keskuudessanne. 

32 On hyvä, että pidätte inhimilliset lakinne, mutta asettakaa oppini ja hengellisyytenne niiden 

yläpuolelle. Olkaa kuuliaisia lailleni, ja totisesti sanon teille, että vapautan teidät vakavimmista 

konflikteista, joita teille syntyy ihmisten lakien vuoksi. Mutta taistele vääryyttä ja korruptiota vastaan - ei 

murha-aseilla eikä vihalla, vaan rakkauden siemenelläni. 

Ette ole yksin taistelussa, olen jo kertonut teille, että ihmiskunnan joukossa on kansoja, joissa ihmiset 

ovat jo lähdössä liikkeelle, vapautumassa materialismista, vahvistumassa kohtaloniskuissaan - 

tavoitteenaan yhdistyminen Minuun. Keitä nämä sielut ovat? Toistaiseksi sinun ei ole tarpeen tuntea niitä. 

33 Kohottakaa sielunne, rakastakaa toisianne, liittykää tuonpuoleisessa yhteen tämän universaalin 

veljeyden ihanteen kanssa. Kutsun teidät henkiselle vuorelle, ja siellä olen joidenkin ja toisten kanssa - 

kaikkien niiden kanssa, jotka kaipaavat rauhaa, pelastusta, antaakseni heille voimaa ja uskoa ilmestyksiini, 

jotta he voivat jatkaa matkaansa näin varustettuna. 
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Sieluja ilmestyy jatkossakin - jotkut villien kukkien muodossa, toiset taas piikkeinä aavikolla. Mutta 

joitakin, kuten muitakin, yhdistää yksi ainoa ihanne, ja tuonpuoleisessa rakkautenne kukat yhdistyvät 

saavuttaakseen Minut rakkauden uhrina. 

34 Tällä tavoin opastan teitä, oi opetuslapset, näiden ilmentymien viimeisenä vuotena. Sillä totisesti 

sanon teille, että kun tämä ajanjakso on ohi, henkisyytenne joutuu hyvin suurten koettelemusten kohteeksi. 

Kuinka monesta teistä tulee fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen uhreja? Kuinka moni teistä on vain 

salailun tiellä, ja kuinka moni muu haluaa erottuakseen ihmisten joukosta lisätä työhöni jotakin sellaista, 

mikä ei siihen kuulu? 

Valvokaa ja rukoilkaa, oi ihmiset! Mutta älkää unohtako, että mitä puhtaampaa ja yksinkertaisempaa 

uskonnon harjoittaminen on ja mitä enemmän se on Minun lakieni innoittama, sitä suuremman 

täydellisyyden sielunne saavuttaa. Jos teillä on vähemmän seremonioita ja riittejä ja enemmän 

hengellisyyttä, enemmän armoa ja rakkautta lähimmäistänne kohtaan, niin te tulette rakastamaan Minua. 

35 Epäjumalanpalveluksen ja fanaattisuuden aika on tulossa kaikkiin maan kansoihin. Riitit ja 

seremoniat saavuttavat suurimman intensiteetin, ja ne viedään äärimmäisyyksiin. Eri uskontojen ja 

lahkojen papisto ja papit vievät seuraajansa ylistyksen pisteeseen. Sallin tämän, sillä tämä tulee olemaan 

kuin myrsky ihmiskunnan keskuudessa, ja tässä kaaoksessa sielut tuntevat itsensä haaksirikkoisiksi. 

Kukaan ei tunne olevansa turvallisessa satamassa tai pelastusveneessä. 

36 Tulee aika, jolloin kaikkien sielujen keskuudessa vallitsee sekasorto, eivätkä he löydä rauhaa 

mistään. Silloin ihmiset etsivät kunniakkaimpia päämiehiä, älykkäämpiä ministereitä, niitä, joita 

ihmiskunta pitää pyhinä. Mutta heidän hämmästyksensä on hyvin suuri, kun he ymmärtävät, että hekin 

ovat haaksirikkoutuneita, ilman kompassia, ilman rauhaa ja ilman valoa. 

Sitten pimeys tulee. Mutta tämän kaaoksen keskellä sielut nousevat etsimään pelastustaan, ja pimeiden 

myrskypilvien takana he näkevät valon kuin uuden elämän, kuin uuden aamunkoiton, ja tämä valo on 

Pyhän Hengen valo, se on majakka, joka valaisee koko maailmankaikkeuden, odottaa lasten paluuta ja 

valaisee myrskyisiä valtameriä. 

37 Tämän koettelemusten ajan jälkeen ihmiskunnalle tulee hengen vapaus. Ihmisen jalka talloo hänen 

vanhat epäjumalansa, ja pettyneet ihmiset tuhoavat heidän turhamaisuuden, loiston ja väärän loiston 

kokoontumispaikkansa. Oppineiden teosten kirjoittajat heittävät omat teoksensa tuleen. 

38 Silloin kaikkein kouluttamattomimpia ja vähiten koulutettuja teistä kuunnellaan tarkkaavaisesti. 

Kuinka monet niistä, jotka nyt kuulevat opetustani tämän yksinkertaisen ja kurjan kansan keskuudessa ja 

tuntevat itsensä merkityksettömiksi, koska he luulevat, että heiltä puuttuu kaunopuheisuus ja hengellisyys, 

huomaavat myöhemmin olevansa ihmisjoukkojen ympäröimänä, ja heidän joukossaan on joitakin niistä, 

joita he luulivat hulluiksi kuullessaan minua äänenkantajan kautta. Kuinka monet niistä, jotka epäilevät 

sanomaani tänään, itkevät myöhemmin Pietarin tavoin, kun he näkevät Sanani toteutuvan joka käänteessä. 

39 Siihen asti jatkakaa valmistautumista, vahvistakaa sieluanne opetuksessani, joka ei ole johtanut 

ketään harhaan, koska se vaatii teiltä vain vapautumista, pelastumista henkistymisen kautta. Mutta mitä on 

henkistyminen? Se on polku, jonka olen viitoittanut aikojen alusta lähtien, ja sitä pitkin kaikki puhdistetut 

sielut pääsevät Jumalan syliin. Siinä on jumalallinen laki, joka on kaiken hyveen alkuperä. On olemassa 

avoin kirja, elämän kirja, joka sisältää kaiken Jumalan viisauden. Tälle polulle olen kutsunut teidät jälleen 

kerran. 

40 Vuorenhuipulta puhun teille kolmannen kerran ja sanon teille: "Minä olen tie, totuus ja elämä. 

Älkää enää erottautuko minusta. 

41 Muista: Kun ruumiini otettiin ristiltä ja haudattiin, opetuslapset, jotka olivat tyrmistyneitä eivätkä 

ymmärtäneet, mitä oli tapahtunut, uskoivat, että Mestarin kuoleman myötä kaikki oli ohi. Oli 

välttämätöntä, että heidän silmänsä näkisivät minut uudelleen ja heidän korvansa kuulisivat minut 

uudelleen, jotta heidän uskonsa syttyisi ja heidän tietonsa sanoistani vahvistuisi. 

42 Nyt voin kertoa teille, että noiden opetuslasten joukossa oli yksi, joka ei koskaan epäillyt Minua, 

joka ei koskaan horjunut koettelemusten edessä eikä koskaan hylännyt Minua hetkeksikään. Se oli 

Johannes, uskollinen, rohkea, tulinen ja rakastavin opetuslapsi. Tämän rakkauden tähden annoin Marian 

hänen haltuunsa, kun he seisoivat ristin juurella, jotta hän löytäisi edelleen rakkauden tahrattomasta 

sydämestä ja jotta hän vahvistuisi Marian rinnalla vielä enemmän häntä odottavaan taisteluun. Kun hänen 

veljensä, muut opetuslapset, kaatuivat yksi toisensa jälkeen pyövelin kuolemaniskun alle ja sinetöivät näin 
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verellään ja hengellään koko julistamansa totuuden ja Mestarinsa nimen, Johannes voitti kuoleman ja vältti 

marttyyrikuoleman. Kun hänet oli karkotettu erämaahan, hänen vainoojansa eivät ajatelleet, että siellä, 

sillä saarella, jonne he olivat hänet ajaneet, tuolle miehelle tulisi taivaasta alas suuri ilmestys aikakausista, 

joita te vähitellen elätte - profetia, joka puhuu ihmisille kaikesta siitä, mikä tulee tapahtumaan ja 

täyttymään. 

43 Sen jälkeen kun Johannes oli antanut paljon rakkautta veljilleen ja omistanut elämänsä heidän 

palvelemiselleen Mestarinsa nimessä, hänen oli elettävä erillään heistä, yksin; mutta aina hän rukoili 

ihmiskunnan puolesta, aina hän ajatteli niitä, joiden puolesta Jeesus oli vuodattanut verensä. 

44 Rukous, hiljaisuus, itsetutkiskelu, hänen olemassaolonsa vilpittömyys ja hänen ajatustensa hyvyys 

saivat aikaan sen ihmeen, että tämä ihminen, tämä sielu, kehitti lyhyessä ajassa sen, mihin muut sielut 

tarvitsevat vuosituhansia päästäkseen. 

45 Kyllä, opetuslapset, Johannes on esimerkki siitä, mitä ihmisen sielu saavuttaa tulevina aikoina. 

Johanneksen tempaus, jonka kautta hän puhui, näki ja kuuli, oli ilmestys siitä, mitä sinä kokisit tuona 

aikana. Hengelliset näyt, joita esitettiin vertauskuvina, nähtiin näkijyyden lahjan eli hengellisen näön 

kautta. 

46 Jumalallinen ääni ja henkimaailman ääni, jotka saavuttivat hänen aivonsa ja koskettivat hänen 

sydäntään, olivat alustavia merkkejä siitä ilmentymästä, jonka olette saaneet tänä aikana äänenkantajien ja 

lahjojen kantajien kautta. Ja lopuksi Johannes, joka kirjoitti enkelin johdolla ylös kaiken näkemänsä ja 

kuulemansa, paljasti ihmiskunnalle vuoropuhelun hengestä henkeen, joka tulisi, kun ihmiset olisivat 

elämässään vapautuneet epäpuhtauksista ja materialismista. 

47 Milloin ihmiset kiinnittävät huomionsa siihen, mitä rakas opetuslapseni jätti kirjallisesti? Outo on 

tapa, jolla hänen ilmestyksensä on kirjoitettu muistiin, salaperäinen hänen merkityksensä, syvälliset ja 

mittaamattomat hänen sanansa. Kuka voisi ymmärtää heitä? Ihmiset, jotka alkavat kiinnostua Johanneksen 

Ilmestyskirjasta, syventyvät siihen, tulkitsevat, tarkkailevat ja tutkivat sitä. Jotkut pääsevät hieman 

lähemmäs totuutta, toiset luulevat löytäneensä Ilmestyskirjan merkityksen ja julistavat sitä koko 

maailmalle; toiset taas ovat hämmentyneitä tai liian väsyneitä tutkimaan asiaa tarkemmin ja lopulta 

kiistävät, että sanomalla olisi mitään jumalallista merkitystä. 

48 "Kolmannen aikakauden" opetuslapset, sanon teille nyt, että jos todella haluatte päästä tähän 

pyhäkköön ja oppia noiden ilmestysten todellisen merkityksen, teidän on tutustuttava rukoukseen hengestä 

henkeen - juuri siihen rukoukseen, jota Johannes harjoitti maanpaossaan. Teidän on ensinnäkin 

ymmärrettävä, että vaikka jumalallinen ilmoitus esitetäänkin maallisilla hahmoilla ja kuvilla, se kertoo 

kokonaisuudessaan ihmisen sielusta, sen kehityksestä, sen kamppailuista, kiusauksista ja lankeemuksista, 

sen häpäisyistä ja tottelemattomuudesta. Kyse on vanhurskaudestani, viisaudestani, valtakunnastani, 

rakkauden osoituksistani ja viestinnästäni ihmisten kanssa, heidän heräämisestään, uudistumisestaan ja 

lopulta henkistymisestään. 

49 Paljastin teille siellä ihmiskunnan hengellisen elämänmatkan, joka on jaettu aikakausiin, jotta 

voisitte paremmin ymmärtää sielun evoluutiota. 

50 Niinpä, oppilaat, koska Ilmestyskirje liittyy hengelliseen elämäänne, on asianmukaista, että tutkitte 

ja tarkastelette sitä hengellisestä näkökulmasta; sillä jos tulkitsen sitä vain maallisten tapahtumien 

kannalta, joudun monien muiden tavoin hämmennykseen. 

51 On totta, että monilla maallisilla tapahtumilla on yhteys tuon ilmoituksen täyttymiseen, ja niillä on 

se myös tulevaisuudessa. Mutta tietäkää, että niihin sisältyvät tapahtumat ja merkit ovat myös hahmoja, 

kuvia ja esimerkkejä, jotka auttavat teitä ymmärtämään totuuteni ja täyttämään kohtalonne nousta luokseni 

sielun puhtauden tiellä, josta opetuslapseni Johannes jätti teille loistavan esimerkin, joka edelsi 

ihmiskuntaa vuosituhansia vuoropuhelussa hengestä henkeen Herransa kanssa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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 Tieto hengellisestä olemassaolosta10 

 Hengen lahjat14 

 Miksi Exams24 

 Spiritualistien tehtävä nuorisoa kohtaan33 

Ohje 302 (1950) 

 Tie henkistymiseen2 

 Emmauksen majassa3 

 Jumalalliset oppitunnit5 

 Miksi jälleensyntyminen14 

 Tulva15 

 Hengellisen arkin merkitys17 

 Henkisten asuinpaikkojen ääretön määrä23 

 Mikään ei ole ikuisesti menetetty31 

 Epäjumalanpalveluksen katoaminen36 

Ohje 303 

 Henkinen valmistautuminen1 

 Henkiolentojen väliset suhteet11 

Jotain fanaattisuudesta ja tietämättömyydestä  

 hautausmailla20 

 Nyt on aika tunnistaa itsemme henkisesti24. 
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 Jotain nautinnoista27 

 Aikojen täyttymys ja tuomio35. 

 Missä on kuolema, ikuinen kadotus ja kiirastuli41. 

 Seitsemän sinettiä52 

Ohje 304 

 Hengen kehittäminen edellyttää valmistautumista ja tahtoa1. 

 Jumala on kaikkialla läsnä13 

 Testit vastaavat virheitä38 

 Psyykkinen viestintä vuoden 1950 jälkeen51 

Ohje 305 (1. tammikuuta 1950) 

 Kolme aikakautta ja niiden kirjalliset viestit1 

 Henkinen kutsu ihmiskunnalle2 

 Henkisielu on alkuperäinen6 

 

 Tuomion hetki lähestyy ja kaikille annetaan anteeksi12. 

 Jumalallisten värähtelyjen kaikkialle ulottuva läsnäolo22 

 Hengellisen temppelin jumalallinen puhtaus30 

 Ihmiskunnan herääminen henkiseen36 

 Materialismin aikakauden kuolinkouristus41 

 Elias47:n tehtävä 

 Ei pelon vaan rakkauden on ohjattava teitä51 

 Väärä uskomus59 

 Jumalallinen armo ja hengellinen kehitys64 

 Omatunto on mielen ja sydämen yläpuolella67 

 Jeesus ja Kristus71 

 Vuoden 195074 merkitys 

Ohje 306 (1950) 

 144 000 valittua henkeä1 

 Henkinen merkki3 

 ikuiset henkiset arvot ja katoavat aineelliset arvot14 

 Tenttien siunaus20 

 Mahdollisuudet harjoittaa armoa (Hebr. 13:16) 27. 

 Missä ei ole armoa, siellä on sota35. 

 Vuosi 1950 on uuden aikakauden alku38. 

 Kutsuttu ja valittu53 
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 Ei uskonnollisuus vaan hengellisyys59 

 Universaali kieli65 

Ohje 307 

 Rauha on korkein henkinen hyvä1 

 Spiritualisointi käytännössä6 

 Sanat neitsyille31 

 Todellinen hengellinen perhe36 

 Valmistelu42 

 Henkinen ilmentymä Meksikossa49 

 Hengellisten lahjojen avautuminen54 

Ohje 308 (1950) 

 Nousu hengelliselle vuorelle5 

Antautuminen oikeudenkäynneille7 

 

 Jeesus ja Kristus ─ Ihminen ja Henki20 

 Vuosi 1950 ja sen merkitys35 

 Pietari ja Saul-Paavali42 

 Kokemus valmistelusta48 

 Mercy52 

Ohje 309 

 Universaalinen jumalallinen läsnäolo3 

 Hengellisyys ja materialismin loppuminen6 

 Rauhan lähettiläät10 

 Jumalallinen oikeus14 

 Kainin ja Abelin opetus19 

 Täydellinen jälleensyntymislaki22 

 Universaali veljeys31 

Haaksirikkoutuneet ilman kompassia35 

 Mielen vapaus37 

 Pietarin esimerkki38 

 Apostoli Johanneksen maanpakolaisuus Patmoksella42 
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