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Eessõna 
Läbi aegade on Jumal teinud ennast inimkonnale teatavaks, lohutanud meid oma sõna kaudu, andnud 

meile oma käske ja õpetanud meid oma loomisest ja meie olemasolust. 

Kui kristluse-eelsel ajal unustasid inimesed need jumalikud juhised, saatis Jumal neile oma prohvetid, 

et nad neile oma seadusi meelde tuletaksid. 

Kui inimesed olid neist kümnest käsust loonud rohkem kui 600 inimlikku reeglit, saatis Jumal Jeesuse, 

kelle suu kaudu tegi ennast teatavaks Kristus, Jumalik Sõna, kes võttis kümme käsku kokku üheks käsuks: 

"Armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast". 

Taas kord unustasid inimesed selle lihtsa, lunastava Jumala soovituse. Julmad sõjad ja ebainimlikud 

tagakiusamised tänaseni on selle kurb tõestus. 

Segades jumalikku tõde inimlike dogmadega, rõhutades liigselt väliseid riitusi ja tseremooniaid ning 

tõlgendades valesti ja inimlikult puhast jumalikku Sõna, elavad paljud inimesed tänapäeval omamoodi 

vaimses orjuses. 

Seepärast oli ja on vaja, et Jumal pöörduks täna taas inimkonna poole valgustuse ja manitsuse 

sõnadega. See juhtus 66 aasta jooksul (1884-1950) Mehhikos ─ rohkem kui sajas kogunemiskohas, kus 

tavalised inimesed kohtusid pühapäevast pühapäevani, et kuulata Jumala ülesehitavaid ja õpetavaid sõnu. 

Nende kogunemiste tunnistajad teatasid, et need jumalikud sõnad voolasid nagu kristallselge veevool 

edastajate, nn häälekandjate suust, kaks kuni kolm tundi ilma igasuguse katkestuseta ja ilma vähimagi 

libisemiseta. 

Igaüks, kes võttis jumaliku Sõna tähenduse vastu puhta ja eelarvamustevaba meelega, tundis Issanda 

kohalolekut ja Taevase Isa lõpmatut armastust. 

Viimase kümne aasta jooksul enne 1950. aastat ko-stenografeeriti ja kirjutati üles protokollidesse, et 

neid hiljem kokku panna. 366 õpetust valiti välja ja avaldati aastatel 1956-1962 12-köitelises teoses 

"Tõelise elu raamat". 

Teie, kallid lugejad, hoiate käes ühte neist 12 köitest, mis on sõna-sõnalt ja kohusetundlikult tõlgitud 

hispaania keelest. See ei ole raamat, mille loed läbi vaid korra, võib-olla põgusalt, ja paned siis kiiresti 

jälle kõrvale. Selleks, et täielikult mõista selle sügavat tähendust, on soovitav võtta tekst tükkhaaval 

väikeste "hammustuste" kaupa, mediteerida selle üle ja püüda tunnetada ühendust jumaliku vaimuga, mis 

on sees. 

Õpetustes sisalduvad kordused on üksikasjalikult selgitatud II köite eessõnas ja need ei tohiks kedagi 

häirida. Vastupidi, kui me võtame arvesse, kui palju mitte-arendavat teavet meie meeled tänapäeval 

pommitatakse ja konditsioneeritakse, siis on korduv, kuid alati tõstev ja arendav toit meie hingele 

äärmiselt oluline, et äratada sisemisi väärtusi, mis on meie kõigi sisemuses uinunud. 
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Sissejuhatus 
Teatud olulised teemad läbivad nagu lõimena kogu "Tõelise elu raamatu" ilmutustööd, mida leiame ka 

X köites. Allpool on esitatud mõned väljavõtted sellest raamatust, mis võivad olla lugejale juhiseks ja 

ülevaateks. 

Kristuse teine tulemine 

Minu uus sõnum ja minu sõna tähendus ei tohiks kedagi üllatada. Sest nii Esimese ajastu prohvetid kui 

ka Kristus Teisel ajastul kuulutasid kõige selgemini välja ajastu, mida te praegu kogete. (279, 9) 

Minu õpetus armastusest ei olnud mõeldud vähestele, kes kuulsid seda häälekandjate kaudu. Minu 

sõnum on tulnud maailma, et seda saaksid kõik inimesed teada. Seepärast ütlen ma teile, et see jõuab maa 

piirideni paljudes vormides, sest see on selle lohutuse algus, mis on inimkonnale juba lubatud Teisel 

ajastul, kui see jõuab maa peal viletsuse aegade haripunkti. (282, 57) 

Arvestades teie tohutut valguse puudust ─ valgus, mis tähendab tarkust, armastust, kõrgust ─ pidin ma 

tulema. Selleks, et teile seda valgust anda, ei olnud Minu jaoks kohane panna end teie juurde inimesena. 

Sest selleks, et innustada teid vaimustumisele, oli vaja, et ma avaldan oma kohalolu vaimses, nähtamatus 

ja samas käegakatsutavas vormis teie usu ja armastuse jaoks. (293, 57-58) 

Kui see sõna levib üle maailma ja inimesed küsivad, kes seda inspireeris ja kes dikteeris selle 

üleskirjutamise, siis tunnistagu selle sõnumitoojad ja külvajad, et see oli Püha Vaim, kes avaldas selle 

häälekandjate ettevalmistatud meelte kaudu. (295, 26) 

Kolmas kord 

Esimene aeg on justkui inimese vaimne lapsepõlv, mil ta avab silmad ja näeb oma Isa nägu, kuuleb 

teda, kuid on veel kaugel sellest, et teda mõista. Selle tõestuseks on see, et ta püüdis Temale kuuletuda, 

klammerdudes tekstide kirja külge, tungimata oma hingega nende tähendusse. 

Teisel ajal tulin mina, "Sõna", elama teiega koos Jeesuses ja näitama teile oma eluga hinge teed. See 

Teine aeg on noorukiea või esimene vaimne noorus. See on ajastu, mil Kristus õpetas inimestele armastust, 

et äratada nende uinunud südamesooned, nii et nende südamed vibreeriksid uuest tundest, võimsast 

armastuse impulsist oma Isa ja ligimese vastu. 

See on "Kolmas aeg", mil inimese hing peab vabanema materialismi ahelatest. See toob kaasa 

maailmavaadete võitluse, mis saab olema ägedam, kui inimkonna ajalugu on tundnud. (295, 56-57+64) 

See Kolmas aeg, mil inimlik kurjus on saavutanud oma haripunkti, saab siiski olema lepituse ja 

andestuse aeg. (305, 12) 

Kuues pitser 

Kuues pitser on lahti lastud ja on näidanud teile, spirituaalsuse pioneeridele maa peal, osa selle sisust. 

Aga see jätkab oma valguse valamist kõigile inimestele, isegi siis, kui see sõna, mida te täna kuulete, on 

lakanud. (284, 46) 

Praegu võtan ma need rahvahulgad siin vastu inimkonna nimel, ja kui ma viitan inimkonnale, siis ei 

räägin ma mitte ainult praeguse aja inimestest, vaid kõigist põlvkondadest, kes on kuue vaimse perioodi 

jooksul maa peal elanud. Sõnumid, mida ma olen teile nendes kuues ajas toonud, on just see, mida ma olen 

sümboliseerinud nimega "pitserid", millest üks ─ nagu te juba teate ─ on veel avaldamata, et see võiks 

teile avada kõigi teiste tähenduse või tähenduse ─ selle kõrge tähenduse, mis on seotud hinge elu, arengu 

ja täiuslikkusega. (303, 52) 

Iisraeli vaimne rahvas ja vaimne missioon 

Jumala rahvas ilmub taas kord inimkonna keskele ─ mitte rassis kehastunud rahvas, vaid suur hulk, 

minu jüngrite leegion, kelle puhul ei ole määravaks mitte veri, rass ega keel, vaid Vaim. 

See rahvas ei piirdu minu õpetuse õpetamisega kirjutiste kaudu. Et sõnadel oleks elu, tuleb neid elada. 

See rahvas ei ole mitte ainult kirjutiste ja raamatute, vaid ka eeskujude ja tegude levitajad. (292, 28-29) 

On vaja, et see rahvas, kellele need ilmutused on usaldatud, tõuseb ja annab neist tunnistust. Sest sel 

moel ärkavad inimesed ja suudavad tajuda sellele ajale omaseid vaimseid märke ja ilminguid. (277, 15) 
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Vaimsete olendite maailm ootab ainult seda tundi, et asustada see maa org. Nad on valguse olendid, 

kes ei põlga kehastuda mahajäänud rahvaste süles, sest nende missiooniks on just nende äratamine, kes 

magavad. (288, 46) 

Vaim, vaim, hing, hing 

Inimene on Looja peegeldus, Jumala kuju. Lapsed peavad tingimata muutuma samasuguseks nagu Isa, 

kellest nad tulid. See sarnasus on rajatud vaimsele hingele, kuna see on varustatud Jumala omadustega ja 

lisaks sellele on tal igavene elu. Mateeria, st inimkeha, on vaid hinge ajutine rõivas. (295, 44) 

     Inimese vaimne hing on see, mis peaks eelnema kõikidele töödele, mida inimene teeb, sest just sellele 

on usaldatud elu maa peal. (305, 7) 

 

Vaimne palve 

Vaimuhingel on säilinud intuitiivne teadmine, et ta on juba ammu Looja rinnast välja kasvanud, ja 

teades, et tal on veel pikk tee käia ja ta peab oma lähtepunktini tagasi pöörduma, pühendab ta end palvele, 

teades, et vähemalt sel hetkel saab ta ühendust oma Isaga. Hing teab, et palves leiab ta lohutust, mis teda 

hellitab, tugevdab ja ravib. 

Ma õnnistan neid, kes palvetavad. Mida vaimsem on nende palve, seda suuremat rahu ma neile annan. 

Te saate seda endale kergesti selgitada, sest see, kes peab palvetamiseks põlvitama kujutiste või esemete 

ees, et tunda jumaliku kohalolekut, ei suuda kogeda Isa kohaloleku vaimset tunnet oma südames. (279, 1-

2) Teisest küljest, vaata, kui kergesti muutub see, kes rakendab praktikas ka ainult ühe aatomi minu 

õpetusest. Kas soovite selle kohta näidet? 

Oli keegi, kes ütles Mulle kogu oma elu sõnarubadustega, et ta armastab Mind ─ palved, mida teised 

sõnastasid, kuid mida ta isegi ei mõistnud, sest need koosnesid sõnadest, mille tähendust ta ei teadnud. 

Kuid peagi mõistis ta palvetamise tõelist viisi ja jättes kõrvale oma vanad harjumused, keskendus ta oma 

hinge sisimale osale, saatis oma mõtted üles Jumala juurde ja tundis esimest korda Tema kohalolekut. 

Ta ei teadnud, mida oma peremehele öelda, tema rind hakkas nutma ja silmad valasid pisaraid. Ainult 

üks lause tekkis tema peas: "Mu isa, mida ma saan sulle öelda, kui ma ei oska sinuga rääkida? Aga need 

pisarad, need nutud, see sisemine rõõm ja isegi tema segadus rääkisid Isale nii ilusas keeles, mida te ei leia 

kunagi teie inimkeeltes ega raamatutes. 

Selle inimese, kes hakkab vaimulikult palvetama oma Issandaga, ulgumine sarnaneb imikute 

esimestele sõnadele, mis on nende vanematele rõõm ja rõõm, sest nad kuulevad esimesi sõnu olendilt, kes 

hakkab ellu tõusma. (281, 23-24) 

Täiuslik, vaimne kommunikatsioon 

Ma olen teile palju rääkinud vaimsest dialoogist, olen teile öelnud, et te õpite seda kõrgelennuliselt 

kasutama, ja te annate sellele soovile järele. (291, 81) 

Kui see õpetus levib, küsitakse teilt selle sõnumi eesmärki, sest nii palju usukogukondi on juba olemas. 

Siis paljastate neile, et see Sõna on tulnud inimkonnale, et õpetada inimestele vaimuga suhtlemist, mida 

nende religioonid neile ei õpeta, ja et see sõnum on jumalik valgus, mis paljastab teile kõik teie vaimseid 

omadusi, mida te omate. (294, 44) 

Harjutage dialoogi vaimult vaimule, mida te jätkate päevast päeva täiustada. Sest see on Minu Tahe, et 

teie ja inimkond suhtleksite Minuga. Selle osaduse kaudu saate te Minu inspiratsioone, Minu tellimusi, ja 

Ma võtan vastu teie hinge, Ma kuulen teie palveid ja luban teie vaimsetel kätel Mind omaks võtta. (304, 

51) 

See avaldumine on olnud samm, mis on võimaldanud teil astuda veel ühe sammu ülespoole teel, mis 

viib teid lähemale täiuslikule osadusele. (278, 44) 

Jumalike ilmingute vastuvõtmine ja tagasilükkamine  

Kui palju on neid, kes teavad möödunud ajastute kirjutiste kaudu seda ajastut kuulutanud ettekuulutusi. Ja 

ometi ─ kui nad osaleksid minu avaldustes ─ ei usuksid nad neid ega võtaks neid nende lubaduste 

täitumisena! Need on need, kes ei ole jõudnud arengutasandile, mis võimaldaks neil seda valgust ära 

tunda. Teisest küljest, kui paljud neist, kes annaksid täna oma elu, et tunnistada, et mina olen see, kes teeb 
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ennast praegu inimestele teatavaks, ei teadnud isegi, et on olemas prohveteeringud, mis räägivad nendest 

sündmustest. Põhjus on selles, et nende hing oli juba valmis ja valmis valguse vastuvõtmiseks. (298, 19) 

Need rahvahulgad siin koosnevad usklikest ja uskmatutest, kuid nad kõik on hinged, kes nälgivad 

armastuse järele, janunevad valguse ja tõe järele. Kui need, kellel on usk, toituvad ja kasvavad tugevaks, 

siis uskmatud keelduvad igavese elu leivast ja peavad taluma oma nälga ja janu. Need on hinged, kes on 

segadusse sattunud materialistlikust, teadmatusest ja fanatismist kantud elust, mida nad ei suuda unustada 

ja siis ära tunda ja tunda minu kohalolekut. Need on südamed, mis kardavad inimeste otsuseid. Kuidas nad 

saaksid keskenduda oma hinge kõrgele, et tunda minu olemust, kui nad mõtlevad sellele, mida teised 

nende kohta ütlevad? Lõpuks ütlevad nad, et Minu kohalolek ei ole nendes kohtades tõsi, kuigi tegelikult 

on nad need, kes ─ kuigi kohal ─ ei ole olnud Minuga, sest nende hing on jäänud sinna, kus nende mõtted, 

huvid, mured ja kired on neid hoidnud. 

Ma olen tulnud väga hästi, ma olen olnud väga hästi teiega, sest ma mõtlen alati neile, kes vajavad 

Mind ─ neile, kes joovad kannatuste karikat ja söövad orjuse ja alandamise leiba. (301, 2) 

Eksamite tähendus 

Mõnikord muutub teie rahu võitluseks, ärevuseks või hirmuks. See juhtub siis, kui torm lööb üle 

põldude ja aedade, raputab puid ja riisub lilled. Siis te küsite, mis on nende katsumuste tähendus. Aga ma 

ütlen teile, et keeristorm paneb halvad viljad ja kuivad lehed puudelt maha ja puhub aiast ära kõik, mis ei 

tohiks selle põues olla. (278, 31) 

Laske oma südametunnistusel teile katsumustes öelda, et ma ei karista teid, vaid et te puhastate end, ja 

et kui te näete loodusjõudude vallandumist, mis tekitavad hirmu, siis ärge te ei peaks teotama, öeldes, et 

see on Jumala karistus, vaid et see on katsumus, et puhastada end. (293, 75) 

Te olete läbinud pika kogemuste tee. See süütus, mis on pimedus ja teadmatus, kadus, kui sa saavutasid 

kogemuse valguse. Peale selle olete te ennast määrinud, ja selle jaoks on katsumused ja valu, et teid 

puhtaks pesta ja puhastada. (301, 24) 

Vaimne inspiratsioon kõigile 

Teadke, inimesed, et mitte ainult teie ei saa vastu võtta vaimseid sõnumeid ja inspiratsioone. Maailmas 

on palju inimesi, kes, teadmata, et Ma valan oma Sõna välja nende häälekandjate kaudu, tunnetavad 

valguse lähedust, mis on valmis ilmutuste kaudu inimkonna peale välja voolama. Nad saavad Minu 

Vaimult vajaliku ettevalmistuse, nii et kui nad kuulevad teie tunnistust ja te edastate neile Minu jumalikku 

sõnumit, ütlevad nad rõõmsalt: "See on see, mida ma lootsin."" (283, 51) 

Vaimne harmoonia kõigi vahel 

Headus ja armastus, millest õitsevad heategevus ja rahu, on võtmed, mis avavad saladuse uksed, mille 

kaudu inimesed astuvad sammu universaalse harmoonia suunas. (292, 5) 

Vaimne harmoonia kõigi olendite vahel avab neile suuri teadmisi, toob neile vaimu ja vaimu dialoogi, 

mis lühendab vahemaid, toob puudujad lähedale ning kõrvaldab rindeid ja piire. (286, 3) 

     Mina olen Isa, kes tegutseb, et harmoonia hakkaks valitsema kõigi Tema laste vahel ─ nii nende seas, 

kes elavad maa peal, kui ka nende seas, kes elavad teistes maailmades. (286, 2) 

Vaimne ärkamine 

Pärast seda, kui see inimkond on elanud nii palju sajandeid ebakõlas, pärast kõiki oma kurbi ja 

kibedaid kogemusi, on ta võimeline mõistma, et rahvaste vaheline ühtsus, kõigi inimeste vaheline 

harmoonia ei saa põhineda materiaalsetel huvidel ega maistel väärtustel. Lõpuks mõistab ta, et ainult 

kõrgendatud hing saab olla kindel vundament, vankumatu kalju, millel toetub inimkonna rahu. (289, 3) 

Ma räägin teile sel viisil, sest keegi ei tea paremini kui mina teie hinge arengut ja ma tean, et tänapäeva 

inimene, vaatamata oma suurele materialismile, tema armastusele maailma vastu ja tema suurimaks patuks 

arenenud kirgedele, elab ainult näiliselt "liha" ja materiaalse elu orjana. Ma tean, et niipea, kui ta tunneb 

oma hinges Minu armastuse armastavat puudutust, tuleb ta kiiresti Minu juurde, et vabaneda oma 

koormast ja järgida Mind tõe teel, mida ta alateadlikult soovib käia. (305, 36) 
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Mercy 

Esimene samm inimese uuenemise suunas, et saavutada vaimne kõrgtase, on halastus. Halastust hinge 

suhtes, halastust keha suhtes, halastust ligimese suhtes. (287, 31) 

Kui ma pööran oma pilgu haiglatele, vanglatele, leinakodudele, purunenud abieludele, orbudele või 

vaimselt näljastele ─ miks ma ei leia teid sealt? Pidage meeles, et ma ei ole teid mitte ainult õpetanud 

palvetama, vaid olen andnud teile ka sõna ande ja õpetanud teid tervendama. Ja ma olen teile mitmel korral 

öelnud, et teie kohalolek võib teha imet, kui olete tõeliselt valmis. (306, 27) 

Pioneer Roque Rojas kirjutas Eelija vaimust inspireerituna järgmise lause: "Halastage ja halastage taas 

oma kaasinimeste vastu, ja te näete minu Isa kogu tema hiilguses". 

Tõde ja valgus on neis sõnades, õpilased, sest kes ei ole oma elus halastaja, ei pääse kunagi minu 

kuningriiki. Seevastu ma kinnitan teile, et isegi kõige raskesüdamlikum ja kangekaelsem patune on 

võimeline ennast halastuse kaudu päästma. (308, 52) 

Reinkarnatsioon ja vaimne areng 

Jaakob näitas teile oma unenäos vaimse redeli olemasolu, mida mööda olendid pidevalt üles- ja 

allakäivad. Kes on selle sisust aru saanud? Kes on tõlgendanud selle saladust? Selles patriarhile nähtud 

pildi tähenduses sisaldub hingede areng, vaimsete olendite lakkamatu reinkarnatsioon inimesteks, olendite 

heastamine ja lepitamine, Jumala suhtlemine inimesega ja vaimu dialoog vaimuga. (287, 59) 

Selles Kolmandas Ajastikus olen toonud teile kinnituse hinge reinkarnatsiooni kohta. Inimkonnal on 

tõepoolest alati olnud intuitiivne teadmine sellest, ja hing on seda saladust "lihale" ilmutanud, kuid see ─ 

alati uskmatu ja nõrk ─ on selles kahelnud. (309, 22) 

Kuid ma olen tulnud praegu, et tuua teile selle kohta kinnitust ja öelda teile: hinge reinkarnatsioonis 

ilmneb Minu täiuslik armastuse seadus. (309, 22) 

Vaimumaailm 

Hinge elu, mis eksisteerib väljaspool teie materiaalset maailma, ei võiks ega peaks olema inimesele 

saladus. Kuna Isa nägi teie teadmisvajadust, alustas Ta oma õpetamist ilmutuse ja inspiratsiooni andega 

ning ilmutas end lõpmatul hulgal vormides. Kuid see õpetus algas juba esimese inimese olemasolust alates 

ja ei ole tänapäevani lakanud. (289, 17) 

Ärkake üles, inimesed! Teispoolsus jälgib teie samme maa peal! Need maailmad tunnevad teie töid! 

Kui nad näevad seda inimkonda oma vaenu ja kirgede meres uppumas, on nad vapustatud ja palvetavad 

teie eest. (298, 41) 

Selleks, et inimkonna usk teadmistesse vaimsest eksistentsist väljaspool materiaalset elu võiks 

tugevneda, on teile minevikus antud mõningaid Isa sõnumitoojate ilminguid, kellele te olete andnud nime 

"inglid". (301, 10) 

Samuti ei tohiks te uskuda, et te töötate oma töös üksi, sest teil ei ole veel piisavalt jõudu, et teha nii 

suure vaimse tähtsusega töid. Te peate teadma, et on olemas olendid, kes näitavad teile teed, mida peate 

järgima, ja kes näitavad teile teed ja kohti, kuhu peate seemne viima. 

Need teeotsijad on teie vennad ja õed teistest maailmadest, teistest kodudest, kust nad jälgivad teie 

samme ja teevad teie jaoks läbimurdeid. Sest ka nemad on rahu, armastuse ja vendluse edendajad. Need on 

teie omast puhtamad, suuremaid teadmisi ja kogemusi omavad hinged, kellest teil ei ole midagi halba 

karta. Nad on need, kes ei lase teil seisma jääda ─ need, kes toovad teie südamesse rahutust, kui te loobute 

seemnest. (297, 6) 

Seadus ja armastuse jõud 

Armastuse seadus, mis põhineb heategevusel, mõistmisel ja andestusel teie kaasinimeste suhtes, on 

alus, mille ma olen inspireerinud teie vaimse missiooni jaoks. (291, 8) 

     Mitte hirm ei tohi suunata teie samme ega hirm sundida teid seadust täitma. Las usk ja armastus on 

jõud, mis sunnib teid oma elus häid tegusid tegema. Sest siis on teie teened tõesed. (305, 51) 

Rahu, kõrgeim vaimne hüve 
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     See on Minu Sõna, mis annab rahu teie südamele ja rahu teie hingele. Suurim asi, mis mulle on 

määratud, on rahu. Kes seda aaret omab, sellel on kõik, ─ kes tunneb seda hingeseisundit, ei vahetaks seda 

kõige suurema vara ja maiste aarete vastu. 

Kui te küsite Minult, mis on saladus rahu saavutamiseks ja säilitamiseks, siis ütlen teile, et saladus on 

täita teie Isa tahet. Ja kui te küsiksite Minult, kuidas täita Jumalikku Tahet, vastaksin teile, rakendades oma 

seadust ja õpetust teie elus. (307, 1-2) 

Südametunnistuse hääl 

Tutvuge südametunnistusega, see on sõbralik hääl, see on valgus, mille kaudu Issand laseb oma valgust 

särada ─ olgu see siis Isa, Meister või Kohtunik. (293, 74) 

Vaadake, kuidas inimene seisab kõige ees ja üle kõige, mis teda ümbritseb; et ta on ainus olend, kellele 

on antud tahte- ja südametunnistuse vabadus. Sellest tahtevabadusest on saanud alguse kõik inimese 

eksimused, langused ja patud. Kuid need on mööduvad üleastumised Looja õigluse ja igaviku ees. Sest 

pärast seda võidab südametunnistus keha nõrkused ja hinge ahvatlused. Nii võidab valgus, mis on 

teadmine, pimeduse, mis on teadmatus, üle. See on hea, mis on armastus, õiglus ja harmoonia, võit kurja 

üle, mis on isekus, liiderlikkus ja ebaõiglus. (295, 49) 

 

Vaimne vabanemine 

     Kasutuks ja mõttetuks muutuvad konfessioonide jõupingutused hoida oma usklikke vanade uskumuste 

ja iganenud uskumussüsteemide sissetallatud radadel. Sest keegi ei suuda peatada jumalikku valgust, mis 

tungib inimese mõtlemise põhja ja äratab hinge ilmutuste, jumalike inspiratsioonide, kahtluste ja saladuste 

valgustamise, vaimse vabanemise ajastu jaoks. 

Samuti ei suuda keegi peatada tõusulaine, mis kujundab inimkonda, kui see tungib välja oma mõtte-, 

vaimu- ja usuvabaduse järele. 

Ärgu keegi arvaku, et ma röövin erinevatelt religioossetelt kogukondadelt nende jüngrid, usklikud või 

järgijad ─ ei. Kuid on saabunud tund, mil algab uus ajastu, et tuua päevavalgele unustatud õppetunnid, 

kaotada kasutud kombed, õpetused ja traditsioonid, puhastada ja vabastada hinged kõigest valelikust, anda 

neile tõelist Vaimu leiba, mis on alati asendunud riitusega. (290, 58-60) 

Kui paljudele teist, kes on kuulnud minu Sõna selle aja jooksul, oli teie vabanemise päev just see, kui 

te esimest korda kuulsite seda häält! Kui suure armastusega oled sa oma mälestusse talletanud selle 

õnnistatud kuupäeva, mil sa mäletasid oma ülestõusmise imet usku! (294, 24) 
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Juhend 277 
1 Ma olen näinud sinus Karavani eesotsas, kes mind alati järgib - tark Iisrael, Juuda võitlusvaim, kes 

võitleb oma rahva eest. Te tulete võitlema viimast lahingut ja Ma olen teie ees, et juhtida teie samme ja 

viia teid oma töö kulminatsioonini. 

2 Ma olen saatnud teid just katsumuse hetkel, kui inimkond kogeb suurimaid ohte, ja ma ütlen teile, 

et ta jätkab mõnda aega oma võimupüüdlusi ja langeb siis valusasse kurnatusse, kuni tema 

südametunnistus tuleb esile ja ütleb talle, kui palju asjatuid teid on ta läinud ja kuidas ta on oma eksistentsi 

raisanud. See räägib temaga Minu nimel ja õpetab teda targalt, et ta tuleks Minu juurde spiritualiseerumise 

teel. 

Kui hing ärkab ja mõtiskleb, püüab ta klammerduda millegi kindla külge, ta tahab leida kõige lühema 

ja kindlama tee, ja ta pöördub tagasi alguse juurde, et leida sealt alused, voorused, tõeline teadus, ja ta 

mõistab, et esimene ja viimane seadus, mille ma olen inimesele andnud, on armastus, kogu täiuslikkuse 

allikas. 

3 Ma tahan, et te elaksite Minu Sõna täitumise ootuses, et te oleksite alati kontaktis Minuga ja 

vaimse maailmaga, nii et te ei tunneks end minust eemal ega eraldatuna. Ma viin eri maailmade hinged 

kokku, et nad saaksid oma liidus tugevamaks muutuda, et täita tööd, mille ma olen neile andnud. 

4 Selle realiseerimiseks ei nõua ma teilt, et te eitaksite oma isiksust ega eralduksite maailmast, sest te 

elate selles. Ma ütlen teile ainult seda, et 

Te peaksite kasutama ainult seda, mis on teie keha vajaduste rahuldamiseks hädavajalik, et hing saaks end 

vabalt tunda ja mõista oma suurt eesmärki Minu Töö sees, kui ta vaatab oma sisemusse ja ümbritsevasse 

keskkonda. 

5 Ma annan teile selle, mis on vajalik inimelu jaoks. Ma ei palu teil oma kohustusi unarusse jätta, 

pigem õpetab Minu Sõna teid neid täitma, sest isegi kõige väiksemgi on osa teie ülesandest. 

Te elate praegu läbi võitluse, tegevuse ja pingutuste aja ning on vaja, et te paneksite kõik selle Vaimu 

teenistusse, et te avaksite kõik oma anded, et teis toimuks see muundumine, mis toimus minu teise ajastu 

jüngrites, kes - justkui üheks Vaimuks ühendatuna - said minuga üheks, ka teie sees. 

6 Te ei saanud minna inimeste juurde vale või ainult näilise ettevalmistusega, sest nende hing on 

arenenud ja side, mis nende silmi kattis, on juba ammu langenud. Tooge neile vaimsust, pakkuge neile 

rahu ning looge oma ümbruses heaolu ja vendluse õhkkonda, ja te näete, et nad kuulavad teid ja võtavad 

teie sõnad vastu, milles peitub minu inspiratsioon ja minu jõud. 

7 Kui te kuulutate ja õpetate rahu, olge ise rahumeelsed; kui te räägite armastusest, tundke seda enne, 

kui seda sõnades väljendate; kui teie kaasinimesed pakuvad teile samuti oma vilju, ärge lükake neid tagasi. 

Uurige kõiki, kellega te kohtute, ja järgige nende õpetustes lubatut ja õiget. Te kohtate ka neid, kes, olles 

muutunud fanaatiliseks oma religiooni praktiseerimisel, on oma riituste materialiseerimise kaudu 

vähendanud oma arusaamist. Siis aitate neil kannatlikult suurendada oma teadmisi, näitate neile, milliseid 

horisonte nende vaim võib saavutada, kui nad sukelduvad minu õpetusse. Te räägite neile minu 

Universaalsest Vaimust, hinge surematusest, selle igikestvast arengust. Te õpetate neile tõelist palvet, 

vaimu dialoogi ning vabastate nad eelarvamustest ja eksimustest. See on töö, mida ma teile käsin teha - 

see on armastuse ja kannatlikkuse töö. 

8 Valvake oma hinge, kõik te, kes te olete minu laps. Võtke vastu Minu uued ilmutused, ja kui te ei 

ole suutnud avastada nende sõnade tähendust, mida Ma teile minevikus andsin, siis tulge Minu juurde ja te 

saate selle õpetuse kaudu kõik teada ja mõista. Sest Ma tuletan teile meelde ja ühendan teiega kõik Minu 

sõnad ja teod kõigist aegadest, et teil oleks veel üks tunnistus teie Isast. 

9 Kasutage jõudu, mille ma olen teile andnud, et te võidaksite kõik katsumused ja kiusatused. Olge 

kannatlikud valus, et saaksite oma paati juhtida ja ennast päästa. 

10 Ma tahan, et teie Jumala kummardamine selles Kolmandas Ajastikus oleks sama puhas ja täiuslik 

nagu lilledest lähtuv lõhn. 

11 Kui inimesed on valmis ehitama oma hinge templit ja süütama selles usu leeki, siis lõppevad 

rüvedused, sõjad lõpevad, pisarate org muutub järk-järgult rahu maaks ja taevariik läheneb igale südamele. 
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12 Las Ma räägin sinuga sel viisil, isegi kui kõik, mida Ma ütlen, tundub sulle võimatu. Ma tean, mis 

saab sellest maailmast tulevikus - selles tulevikus, mis kestab igavikku ja mida te, väikesed olendid, ei 

suuda mõista. 

13 Kuna te ei ole isegi teadlik olevikust, siis kuidas te saate ennustada, mis juhtub, või kahelda selles, 

mida minu Sõna ennustab? 

14 Juba tulevad maailma minu sõnumitoojad, kes - kui tund on kätte jõudnud - eemaldavad inimeste 

silmadelt tumeda sideme, need sõnumitoojad, kes on tulnud maailma, et kaitsta tõde oma tõelise armastuse 

töödega. Aga kes on need avastanud? Kes näeb neis tänastes lastes homseid prohveteid ja apostleid? Aga 

kui see juhtub nendega, keda te näete oma ihusilmadega, siis mis juhtub, kui ma ütlen teile, et ka minu 

vaimne valgusvägi on lähenenud teie maailma oma rahusõnumi ja äratuskutsega? Te ei ole seda isegi 

kahtlustanud. 

15 On vaja, et see rahvas, kellele need ilmutused on usaldatud, tõuseb ja annab neist tunnistust. Sest 

selle kaudu ärkavad inimesed üles ja suudavad tajuda sellele ajale omaseid vaimseid märke ja ilminguid. 

16 See on põhjus, miks ma ütlen teile pidevalt, et te hoiaksite seda seemet, et teie ja teie lapsed 

kannaksid seda valgust maa rahvastele. 

Ma luban teil - viia minu sõnumit maailma eri punktidesse - kasutada kõiki vahendeid, mida te 

sobivaks peate, kui teie südametunnistus ütleb teile, et te kõnnite õigel teel. 

17 Kuid ma ei taha teile öelda, et teie, kes te mind praegu kuulete, olete ainsad, kes on volitatud seda 

missiooni täitma. Ei - see langeb teile, et teha osa sellest, ja need, kes tulevad pärast teid, teevad seda, mis 

neile langeb. Sest töö on minu uute inimeste jaoks tohutu. 

18 Teie peate püüdlema selle poole, et see töö areneks põlvest põlve, väljendudes oma vaimsuses ja 

puhtuses ning et see säiliks kogu oma tõesuses. 

19 Te ei tunne veel kogu minu õpetuse olemust ja tähendust. See on põhjus, miks te olete seda 

moonutanud kohmakate kultuslike tegude kaudu - kultuslike tegude kaudu, mis ei sisalda mingit vaimsust. 

Aga kui teie mõistus on koos teie hingega tõe juurde ärkanud, ei suuda kumbki neist midagi ebapuhtat 

minu tööle lisada. 

20 Te annate maailmale seda, mida saite ülesandena enne Maale tulekut. See on sõnum, mille teie 

hing kaasa tõi. 

21 Mõistus ei tea seda kõike, kuid hinged mäletavad, et neile öeldi, et siin maa peal kogunevad kõik, 

kes on määratud kuulama Issanda Sõna Tema uues ilmutuses maailmale. 

22 Õndsad on need, kes on suutnud oma hinges säilitada Meistri missiooni ja tõotuse, sest neis on 

olnud minu Vaimu valgus. Nad täidavad nüüd neile usaldatud ülesannet ja kui nad on lõpetanud neile 

kuuluva osa, on neil vaimne õnn näha, et nende järel tulevad uued "töölised", kes jätkavad alustatud tööd. 

Nende järeltulijatega näevad nad rahulolu, rõõmu sellest, et tee on puhastatud ja sillutatud ning külvamine 

põldudel on juba alanud. 

23 Kui teie, kes te olite esimesed ja pidite seetõttu palju vaeva nägema, sest ükski teie kaaslastest ei 

valmistanud teile selles ajastus teed, suutsite siiski tuua maailmale sõnumi, siis pidage meeles, et uued 

põlvkonnad - kuna nad leiavad, et tee on hästi tallatud ja seeme on levinud - peavad suurema valguse ja 

selgusega tegema teatavaks sõnumi, mille kandjad nad on. 

24 Kui prohvetid hakkasid juba varaseimatest aegadest alates Messia tulekut kuulutama, ütlesid nad, 

et Temas saavad kõik rahvad õnnistatud, sest Ta saab inimeseks. Kuid täna ütlen ma teile, et kõik rahvad 

saavad sel kolmandal ajastul uuesti õnnistatud, sest minu Vaim tuleb suhtlema iga hingega. 

25 Õndsad on need, kes otsivad oma puhastumist palve, meeleparanduse ja heade tegude kaudu, sest 

nemad on need, kes tõesti pesevad oma plekid ära, et esitada end puhtana Minu ees. Õndsad on need, kes 

mõistavad tõde sel viisil, sest nad leiavad tee ja jätavad seljataha mineviku aegade teadmatuse ja 

pimeduse. 

Nii nagu Ma tulin Teisel ajastul, et teha lõpp verevalamisele ja süütute ohvrite ohverdamisele, mida 

inimesed ohverdasid Jehoova altari ees, ja õpetasin neid ohverdama oma elu Isa jaoks, nii tulen Ma täna, et 

pöörata teid eemale paljudest kasututest jumalateenistuse vormidest ja riitustest, millega te asendate Minu 

Õpetuse tõelist täitmist. 

26 Kui te kuulate minu õpetusi, olete üllatunud, et suudate mõista ja teostada seda, mis teile varem 

tundus võimatu, ja seda seetõttu, et teie hing on samm-sammult läbinud tee, mida te ei teadnud. Valguse 



U 278 

14 

sädemest teie mõtetes piisas, et eemaldada teie südamest väline kultus, mis oli nii sügavalt juurdunud teie 

sees. 

27 Ka sümboolika kaob teie jumalateenistusest, kui te vaatate lähemalt tõele otsa ja hakkate nautima 

puhast, lihtsat, vaimset ja kergesti teostatavat jumalateenistust. 

28 Ma ei ole teile veel kõike rääkinud ega kõike ilmutanud, mistõttu ma ütlen teile, et ärge tundke 

rahulolu sellega, mida olete saavutanud, ega olge rahul esimese asjaga, mille olete saanud. Minu 

varakamber valvab ikka veel palju asju, ja teie hing saab seda teada. Te peate siiski astuma mitmeid olulisi 

samme sellel teel. 

Ma õpetan teile teist viisi seaduse praktiseerimiseks ja teist viisi vaimse ja jumaliku 

tundmaõppimiseks, mille Minu Sõna on teile ilmutanud. Sest ma ei taha, et te hakkaksite Mind uurima 

teadlaste või teoloogide kombel. Te peate nõu pidama oma Isa varjatud tarkusega, tõstes oma mõtted palve 

kaudu Tema poole. Siis, riietatuna alandlikkuse, austuse ja armastusega, saate Temalt seda, mida Ta oleks 

tahtnud teile avaldada. 

Kes niimoodi jõuab tarkuse väravasse, seda peetakse valguse järele igatsevaks väikeseks lapseks või 

teadmiste järele janunevaks jüngriks. Ma annan talle tunda oma kohalolekut, ma hellitan teda ja näitan 

talle kõike, mida sa pead teadma vastavalt su Isa otsusele. Ma kõrvaldan tema kahtlused, tõmban tema 

pilgu eest paljude saladuste loori ja täidan ta valgusega, nii et kui ta lõpetab oma palve ja naaseb oma 

eluvõitluse juurde, võib ta oma inimloomusele avaldada, mida ta õppis õppetunnis koos Meistriga. 

29 Need, kes on tahtnud ära tunda minu olemuse tuuma ja tungida Jumalikku, ilma et nad oleksid 

sisenenud minu lähedusse vajaliku alandlikkuse ja austusega, on alati eksinud ega ole kunagi saavutanud 

suurt õpetust, sest uks sinna on avatud ainult alandlikele, kuid alati suletud uhketele. Inimesed on elu 

suhtes ikka veel väikesed lapsed ja kaugel sellest, et olla jüngrid. 

30 Ma nõuan teilt meele ja südame alandlikkust, et te, kes te tulete siia vaimsele teele valgust otsides, 

leiaksite kõik, mida soovite teada. Valmisolevad ei pea nutma ega igatsema neid Minu ilmutuse aegu, kui 

need on möödas ja kui võõraste karavanid saabuvad, et küsida teilt selle kohta, mida te olete kuulnud ja 

näinud. Siis annate neile tõelise tunnistuse kõigest, mida ma olen teile õpetanud, ja seletuse kõigele, mida 

nad näevad saladuste varjus. 

Hämmastunud teie mõistuse ja sõna selguse üle, kutsuvad nad teid "Valguse lasteks" ja ütlevad teile: 

"Teil on õnne, et teid nii kutsutakse, sest te olete kuulnud Jumalikku Meistrit, isegi kui see toimus ainult 

inimese mõistuse kaudu." 

31 Ma annan oma sõna inimestele uuesti, et nad teaksid, et nad ei ole hüljatud, et nad võiksid ärgata 

oma vaimu hääle kaudu ja õppida, et pärast seda elu ootavad hinge suured jumalikud imed. 

32 Neist olen ma rääkinud inimestele, ja sama kogeb ka see, kes oskab palvetada, et astuda kontakti 

vaimulikuga, nagu seda kogeb ka see, kes teaduse abil looduse saladustesse süveneb. Neil kahel viisil 

avastavad nii mõistus kui ka vaim seda rohkem ja rohkem, mida rohkem nad otsivad. Aga millal saabub 

aeg, mil inimene innustub armastusest oma õppimise ja uurimise vastu? Ainult siis, kui see juhtub, saab 

tema töö maailmas püsivaks. Kuni teaduse motiiviks on võimuhimu, ülbus, materialism või vihkamine, 

kogevad inimesed lakkamatult loodusjõudude nuhtlust, mis karistavad nende hoolimatust. 

33 Selle aja teadlane näitab oma töödes täielikku arusaamatust, sest ta hävitab rahvaid ja rahvusi, 

niidab tuhandete kaupa kaasinimeste elusid, orjastab inimesi ja muudab inimelu keerdkäikudeks. Ta ei 

mõista kurja, mida ta põhjustab, ja ei ole teadlik oma tegude tagajärgedest. Seepärast nimetan ma neid 

hoolimatuteks. 

34 Ainult Minu halastus võib tulla sellele inimkonnale appi, ja seepärast olen tulnud, et puudutada 

inimese südant ja äratada tema hing, et ta kuulaks südametunnistuse vaikset häält, mis paneks teda targalt 

mõistma kõike seda kurja, mida ta on põhjustanud, ja samal ajal sisendaks talle tee, kuidas vead ja 

kurjused heastada. 

35 Inimesed peavad mõistma, et igaüks peab tulema Minu juurde - kuid mitte inimesena, nagu nad 

tahaksid, vaid vaimsel kujul. Ainult nii tagavad nad, et nende tööd on suunatud kõigi hüvanguks, nii et see 

oleks ka nende enda hüvanguks. 

36 Kui paljud on paisunud üles kurjuses, ülbuses, oma asjatutes püüdlustes, kui paljud on pannud 

endale kroonid selga, kuigi nad on viletsad ja vaimselt alasti. Kui suur on kontrast selle vahel, mida te 

peate oma tõeks ja minu tõeks! 
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37 Te nutate minu sõna kuuldes, oo rahvas. Millal nutab kogu inimkond minu ilmutuse ees? Ma 

annan teile kõigile andeks, see on armu hetk, ja valan oma lõpmatu valguse kõigile maailmadele ja kõigile 

oma lastele. 

38 See on valguse ajastu, mil Jumalik Tarkus, mis on Püha Vaimu valgus, valgustab isegi südame ja 

hinge kõige salajasemad nurgad. 

39 Nüüd saab inimene varsti teada, kust ta tuleb, kes on sündinud sellesse maailma, mis on selle elu 

mõte, ülesanne ja eesmärk, ja ta suudab endale seletada, mida ta on nimetanud "surmaks". 

Nüüd loobub inimkond varsti teooriatest ja jumalakummardamise välistest vormidest, et selle asemel 

elada tõde. Siis pühendab ta oma eksistentsi headusele, kummardab Mind oma tegude kaudu, ja kui saabub 

hetk, mil ta lahkub sellest maailmast, ei nimeta ta keha silmade sulgemist igaveseks "surmaks", sest ta 

teab, et see on hetk, mil hing siseneb täielikult kõrgemasse ellu. 

40 Kui te kõik teate, et hinge eraldumine kehast lahkumisel on üleminekuetapp, mis on hädavajalik, et 

läheneda rahu ja täiuslikkuse kodadele, siis kujuneb inimestes tõeline reaalsuse mõistmine. 

41 Looja asetas inimese maailma, mille olemus areneb lakkamatult, kuid areneb alati täiuslikkuse 

suunas. 

Kuid inimesed, kes elavad selle looduse põues, ei arene sellega kooskõlas, sest nad ei püüdle oma 

moraalse arengu poole, ei igatse oma hinge täiuslikkust, mis on nende eksistentsi olemus ja põhjus. 

42 Inimese arengu, tema progressi, teaduse ja tsivilisatsiooni eesmärgiks ei ole kunagi olnud vaimse 

hinge tõusmine, mis on kõrgeim ja õilsam asi, mis on olemas maailma 

inimesed on olemas. Tema püüdlused, tema ambitsioonid, tema soovid ja 

Kontsernidel on selles maailmas alati olnud oma eesmärk. Siin on ta otsinud teadmisi, siin on ta kogunud 

aardeid, siin on ta hankinud naudinguid, au, preemiaid, võimupositsioone ja autasusid, siin on ta tahtnud 

leida oma hiilguse. 

Seepärast ütlen ma teile: Samal ajal kui loodus samm-sammult ja peatumata oma lakkamatu arengu 

seaduses täiustumise, täiuslikkuse suunas edeneb, on inimene maha jäänud, ei ole edenenud; sellest ka 

tema saatuse löögid maa peal, sellest ka katsumused, takistused ja löögid, mida ta oma eluteel kogeb. Sest 

selle asemel, et olla harmoonias kõigega, mis teda elus ümbritseb, ja hoolitseda selle eest, et teha end oma 

hinge ülespoole arenemise kaudu kõigele isandaks, nagu Issand oli algusest peale käskinud, tahtis ta saada 

isandaks madalamate kirgede, nagu ahnus, ülbus ja vihkamine, kaudu. Kuid teadvustamata seda, karistas ta 

ise oma edevust, langedes oma kohalt kui isand ja vürst kõige üle, mille Jumal tema tahte alla seadis, ja sai 

kõigi teda ümbritsevate loodusjõudude sulaseks, orjaks ja isegi ohvriks. 

43 Võtke vastu otsus tundma õppida kõigepealt iseennast, otsides oma olemuse sisimas olevat 

olemust, ja ma kinnitan teile, et te tunnete end valgustatuna, kui avastate, et eelkõige olete vaimhinged, 

Jumala lapsed. 

44 Minu Sõna avab teile vaimse teadmise uksed, et te saaksite koguda oma südamesse midagi sellest, 

mida Isa hoiab oma laste jaoks oma varakambris. 

45 Inimene kannab endas vaimset hinge, mis on paljude andide ja jumaliku au kandja, ning Jumala 

Sõna, Tema õpetus, teeb teda selle armu saavutamise vääriliseks. 

46 Kui palju on inimkond end oma materialismis alandanud, kui palju pisaraid on ta pidanud valama 

oma ükskõiksuse tõttu kõrge, puhta ja tõelise suhtes! 

47 Vaimne hing kaldub vooruse poole, kehaline kest kaldub patu poole ja mõlemad maadlevad 

üksteisega, ilma et nad suudaksid harmooniasse jõuda. Seepärast olen Ma oma Sõnaga õpetanud mõlemale 

teed, kuidas ühineda ühes ideaalis, andes õiglaselt hingele oma ja maailmale oma. 

"Lihas" on instinktid, kired ja kalduvus materiaalsuse poole, sest sealt on see pärit. Seepärast vajate 

õpetust, mis tundlikustab inimese südamehaarad, mis õilistab südant ja tõstab seda, ilma et see häiriks teda 

nende seaduste täitmisest, mis valitsevad inimest maa peal. Selle õpetuse kaudu saab hing tõusta Igavikku, 

sinna, kus on tema päritolu. 

Kui ta on võimeline võitma "liha" ja maailma üle, on tal pärast seda, kui ta on juba vaba inimkeha 

kestast, lihtsam tõusta tasandilt tasandile, tulla üha lähemale Isale ja seega lahkuda maailmast, milles ta 

elas ja mis oli teda üha enam orjastanud. 

48 Vaimusäde, mis muudab inimese oma Looja sarnaseks, hakkab üha enam ja enam lähenema 

lõpmatule leegile, millest ta alguse sai, ja sellest sädemest saab helendav olend - teadlik, armastusest 
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kiirgav, täis teadmisi ja jõudu. See olend naudib täiuslikkuse seisundit, kus ei ole vähimatki valu ega häda, 

kus valitseb täiuslik ja tõeline õndsus. 

49 Kui see ei oleks teie vaimu eesmärk, tõesti, ütlen ma teile, ei oleks ma teile oma õpetust nii paljude 

õpetuste kaudu teatavaks teinud, sest siis oleks esimese ajastu seadusest piisanud, et te saaksite elada rahus 

maa peal. Aga kui te mõtlete, et ma elasin inimeste seas ja lubasin neile lõpmatult paremat maailma pärast 

seda elu, ja kui te pealegi mäletate, et ma lubasin tulla jälle ühel teisel ajal, et jätkata teiega rääkimist ja 

selgitada kõike, mida te ei ole mõistnud, siis järeldate, et inimese vaimne saatus on kõrgem, palju kõrgem, 

kui kõik, mida te võite oodata, ja et lubatud õndsus on lõpmatult suurem kui see, mida te suudate aimata 

või ette kujutada. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 278 
1 Armsad jüngrid, ma ütlen teile veel kord: Jälgige ja palvetage, sest keha on nõrk ja võib oma 

nõrkuses hinge eksitada. 

2 Hing, kes teab, kuidas elada valvsalt, ei kaldu kunagi kõrvale teelt, mille Issand on talle ette 

määranud, ning ta suudab oma pärandit ja andeid kasutada, kuni ta on saavutanud oma kõrgema arengu. 

See olend peab katsumustes edasi liikuma, sest ta elab valvsalt ja ei lase end kunagi ainel domineerida. 

See, kes vaatab ja palvetab, väljub alati võidukalt elu kriisidest ja läbib elu tee kindla sammuga. 

3 Kui erinev on selle käitumine, kes unustab palvetada ja valvata! Ta loobub vabatahtlikult enda 

kaitsmisest parimate relvadega, mis ma olen inimesele pannud, milleks on usk, armastus ja teadmiste 

valgus. See on see, kes ei kuule sisemist häält, mis räägib talle intuitsiooni, südametunnistuse ja 

unenägude kaudu. Kuid tema süda ja mõistus ei mõista seda keelt ega usu tema enda vaimu sõnumit. 

4 Kui inimene elaks teadlikult, võttes arvesse kõrgemat elu, mis eksisteerib ja vibreerib tema kohal, 

ja kui ta oskaks oma vaimuga nõu pidada - kui paljudest ebamugavustest ta end säästaks, kui paljudest 

kuristustest ta end päästaks. Kuid kogu oma elu küsib ta nõu neilt, kellel ei ole lahendust tema kahtlustele 

ja ebakindlusele: teadlastelt, kes on tunginud materiaalsesse loodusesse, kuid kes ei tunne vaimset elu, sest 

hing neis on langenud letargismi. 

5 Inimese hing peab ärkama, et leida iseennast, et avastada kõik need võimed, mis on talle usaldatud, 

et toetada teda tema võitluses. 

6 Tänapäeval on inimene nagu elupuult maha kukkunud väike kõhn leht, mis on tuulte 

mängukannatus, allutatud tuhandetele muutustele, nõrk loodusjõudude ees, habras ja õnnetu surma ees, 

samas kui ta peaks olema maa valitseja kui minu poolt saadetud vürst, kes täiustab ennast maailmas. 

7 On saabunud ärkamise aeg, mil te peate kiirustama tõe otsingutele ja minema tagasi seda teed, 

mida teie ambitsioonid, meeleheide ja teadmatus on teid viinud. 

8 Ärge põgenege minu valguse eest, mis näib maailma oma ilmutustega raputavat. Varsti näete te 

vaimsel taevalaotusel säravat päästetähte selle laevahukku läinud maailma jaoks - selle inimkonna jaoks, 

mis on eksinud materialistliku, viljatu ja egoistliku elu varjus, sest ta on eemaldunud seadusest, mis on teie 

elu põhiolemus. 

9 Õndsad inimesed: Kas teie südamed ei ole vapustatud, kui ma teile niimoodi inimkonnast räägin? 

Kas te ei mõtle kohe sellele, et teil on raske ülesanne, mida peate täitma? 

10 Ma räägin teile nii, et te saaksite end ette valmistada. Sest nüüd on lähedal aeg, mil Minu 

sõnumitoojad ja Minu saadikud ilmuvad maailma, ja nende saadikute hulgas on mõned teie hulgast, 

mõned neist, kes on kuulnud Minu sõna sel Kolmandal ajastul. 

11 Ainult puhta südamega inimesed võivad minna maadele ja rahvastele minu sõnumit levitama, sest 

ainult nemad on väärilised tunnistama selle töö tõde. 

12 Kui need saadikud asuvad teele maadele, mis neid ootavad, peab kogu usuline fanatism olema 

nende südamest juba kustutatud, ei tohi enam olla vähimatki soovi meelitamiseks või imetlemiseks, ega 

nende käsi tohi julgeda ennast määrida maailma rahaga selle armastuse töö eest, mida nad teevad. Nad ei 

tohi müüa imesid ega määrata armastuse hinda omavahel. Nad peavad olema teenijad, mitte isandad. 

Tuleb aeg, mil mõistate tõelise alandlikkuse suurust, ja siis mõistate, et igaüks, kes oskas olla teenija, oli 

tegelikult vaba oma ülesandes teha head ja levitada halastust, ning et usk, usaldus ja rahu kaasnesid tema 

eluga. 

13 See aga, kes on arvanud end kuningaks ja isandaks, ilma et ta oleks seda teeninud, on - isegi kui 

rahvad lamavad tema jalge ees - ori, on armetu, sest tal ei ole ei rahu, rahu, kindlustunnet ega usku. 

14 Kui soovite tõelist julgustust vaimses võitluses, siis pöörduge oma ligimese poole ja te tunnete 

sügavat rahulolu, sõnulseletamatut õnne, mis on võrreldamatult suurem kui need rõõmud, mida maailm 

teile pakkuda võib, iga kord, kui te lohutate leinavat inimest, tervendate haiget või päästate kadunud 

inimese. Kui teie inimlik ja väike süda kogeb kord sellist rõõmu, siis on see sellepärast, et teie hing on 

võidelnud ja tõusnud. 

15 Ma avastan teie südames selle salajase küsimuse: "Mis saab meist, kui meil puudub selle Sõna 

soojus?" Selle põhjuseks on see, et teie hing ootab valu aega, mis lagundab maailma alates hetkest, mil 

minu ilmutus lõpeb. 
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16 Ma ütlen teile: Kui te järgite minu õpetusi, ei ole teil midagi karta. Sest kes iganes kõnnib minu 

teel, seda valgustab minu valgus ja tal on minu rahu. Olge mures nende pärast, kes on unustanud 

palvetada, nende pärast, kes ei tunne oma südames armastust, nende pärast, kes ei tea, milliseid vaimseid 

andeid nad omavad. Palvetage nende kõigi eest. 

17 Õpetage palvetama, andke oma kaasinimestele mõista, et nende vaim peaks suhtlema oma 

Loojaga, nii et nad mõistaksid, et nende palved on peaaegu alati keha hüüd, hirmu väljendus, tõend nende 

usu puudumisest, mässust või usaldamatusest Minu vastu. 

18 Anna oma kaasinimestele mõista, et nad ei pea oma keha surnuks lööma ega lõhkuma, et minu 

vaimu liigutada, minu kaastunnet või halastust äratada. Need, kes sunnivad endile kehalisi kannatusi ja 

patukahetsusi, teevad seda, sest neil ei ole vähimatki teadmist sellest, mis on Mulle kõige meeldivamad 

ohvrid, ega mingit ettekujutust Minu armastusest ja teie Isa halastusest. 

19 Kas te arvate, et selleks, et Mina teile halastaksin, on vaja pisaraid teie silmis ja valu teie südames? 

See tähendaks, et mulle omistatakse kõhedust, tundmatust, ükskõiksust, isekust. Kas te suudate ette 

kujutada neid vigu Jumalas, keda te armastate? 

20 Kui vähe te olete püüdnud Mind tundma õppida! Põhjus on selles, et te ei ole harjutanud oma 

meelt mõtlema kooskõlas Vaimuga. 

21 Ma räägin teile palju palvest, sest on vaja, et te avastaksite kõik sellele omased väed ja tõhusused. 

Sest teie vaimule on tulnud aeg täita oma suurt missiooni maailmas, milleks ta on määratud, ja palve on 

selle võitluse kõige parem relv. 

22 Kes oskab palvetada, on Jumala sõdur, sest tema vaimulikkus teeb ta võitmatuks. Tema relvad 

töötavad, ilma et maailm seda märkaks. Tema valgus valgustab pimedust, tema jõud nurjab halvad 

kavatsused, tema armastus külvab rahu. Ta ei vaja oma missiooni täitmiseks materiaalseid vahendeid, ta 

täidab ja tegutseb nii, nagu oleks ta juba vaimses olekus. 

23 Ma olen andnud inimkonnale vajaliku aja selle vaimseks ärkamiseks ja see aeg on lõppemas. Ta 

peab vaid astuma veel mõned sammud mööda maailma radu, siis peatub ta, et astuda vabatahtlikult 

armastuse kuningriiki. 

24 Ikka näete, kuidas üks vägev mees tormab teise vägeva mehe peale, et teda hävitada ja jääda maa 

isandaks. Nad ei mõista, et võimu, mida nad taotlevad, ei anta neile, sest nad ületavad vaba tahte piirid. 

25 Kui keegi lahingu lõpus ikka veel püsti seisab ja tahab hüüda võiduhüüdu, siis näeb ta, et tema 

kuningriik koosneb varemetest ja laipadest, et tema maailmariik koosneb viletsusest ja surmast, ja see on 

sõdade lõpp maailmas. 

26 Inimene ei saa siis väita, et ta leidis Minus takistuse oma teadusele või vaenlase oma 

võimupüüdlustele ja suursugususe soovile. Sest ma lasin tal minna lõpuni, piirini, sest te teate, et kõigel 

inimlikul on piir. 

Inimene lõi maailma oma ideede järgi ja hävitas selle ise, sest selle alused ei olnud kindlad. Milles ta 

saab Mind süüdistada? Aga kui valu on kõige suurem ja tema süda kohkub oma tegude tulemuse üle, siis 

hüüab ta halastuse ja andestuse järele, sest ainult sel hetkel murrab hing vangikongist, milles ta oli vangis, 

et murda välja iha Tema järele, kelle ta oli unustanud, või kui ta kunagi mäletas Teda, siis ainult selleks, et 

usaldada Tema väge. 

27 Inimene saab teada Minu õiglust - mitte Minu kättemaksu. Sest kui see tunne oleks Minus olemas 

ja ma peaksin seda inimkonna peale välja laskma, siis selle asemel, et seda puhastada, määriksin ma seda. 

Kuid minu õigluse ülesanne on taastada teie hinge puhtus. 

28 Vaadake, kuidas ma - samal ajal kui inimesed valmistavad oma hävingut - annan kõik nende 

päästmiseks ja ülestõusmiseks, isegi kui nad peavad selleks läbima mõõtmatute kannatuste laastu, mis on 

vajalikud selleks, et tugevdada hingi nende meeleparanduses ja nende otsustavuses jääda seadusele truuks. 

29 Kõik päästetakse Minu armastusest, kõigile annan võimaluse pöörduda Minu juurde tagasi, ja siis 

te saate teada, et Kõigevägevam ja lõplik võitja olen Mina. Aga ma ei valitse lüüasaajate, surnute ega 

alandatute üle: minu võit on tõeline, sest ma valitsen võitjate üle. 

30 Te olete nagu park, mille muruplatsil, mida mina hooldan, ma ei ole lasknud umbrohtu kasvada. 

Olen lasknud põõsastel kasvada ja pungadel võrsuda ning õisikutel avaneda, et külastaja saaks nautida 

nende vaatepilti ja jalutuskäija leiaks kaitset ebasoodsa ilma eest ja puhkaks puude varjus. 
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31 Mõnikord muutub teie rahu võitluseks, ärevuseks või hirmuks. See juhtub siis, kui torm lööb üle 

põldude ja aedade, raputab puid ja riisub lilled. Siis te küsite, mis on nende katsumuste tähendus. Aga ma 

ütlen teile, et keeristorm paneb halvad viljad ja kuivad lehed puudelt maha ja puhub aiast ära kõik, mis ei 

tohiks selle põues olla. 

32 Kui see aed õitseb ja kannab oma vilju vastavalt Minu tahtele, avan ma selle väravad ja kutsun 

teiste provintside elanikud sinna sisse, et anda neile vilju, mis neile kõige paremini meeldivad, et nad 

saaksid neid oma provintsidesse viia. 

33 Ma õnnistan puid, mis hoolimata orkaani poolt piitsutatud puudest püsisid kindlalt ja mis, kuigi 

nende oksad olid lühikest aega lehtedeta, varsti jälle rohelise kattega kaetud. 

34 Kui katse oli lõppenud, nägid sa hämmastunult, et mädanenud viljad ja kuivad lehed olid puult 

maha kukkunud. 

35 Ma andsin teile jõudu, et vastu pidada katsumusele, ja andsin teile valguse, et mõista nende 

jumalike õppetundide tähendust. 

36 Kui ma küsiksin teilt, millised on need halvad viljad, mida teie puu mõnikord kannab, mida te 

mulle ütleksite? Te vastaksite Mulle kohe, et see on teie vennad ja õed, kes ei tööta siiralt, kes ei ole end 

uuendanud, kes ei paku Mulle midagi head. Aga ma ütlen teile, et halvad viljad ei ole teie vennad ja õed, 

et need ei ole need, keda keeristorm puhub aiast ära. Halvad viljad on halvad harjumused, halvad tunded, 

vead, mida nad Minu töös teevad. Ja kuivad lehed on kõik need üleliigsed jumalateenistused, mis minu 

jüngrite seas ikka veel harjumuspäraselt püsivad, nagu jumalateenistuse välised vormid, riitused, 

sümboolika ja käitumine, mis kuulusid väga kaugesse minevikku, kuid mis tänapäeval on juba nagu 

kuivad lehed ilma mahlata, mis on langenud elupuult. 

37 Kui minu õpetus peaks kedagi teist halvaks viljaks, mis ei ole vääriline minu õigluse ja armastuse 

puul, siis ei oleks see tõsi, sest see ei näitaks halastust selle suhtes, kes tegutseb ebaseaduslikult, ega 

armastust selle suhtes, kes on abivajaja, ega volitusi tema ümberkehutamiseks. 

38 Te teate, et Ma ei aja kedagi minema ega heida ühtki oma last välja, kuid Ma tõrjun välja kogu 

vagaduse tema südamest ja õpetan teda välja ajama oma rinnast kõik kurja, mis takistab teda Minu 

Seaduse tõelisest täitmisest. 

39 Kui ma peaksin tagasi lükkama ebatäiuslikud ja võtma vastu ainult head ja õiged - tõesti, ma ütlen 

teile, et ma ei valiks kedagi teist, sest te kõik olete ebatäiuslikud ja ma ei leia teie hulgast ühtegi õiget 

inimest. 

40 Minu õpetuse suurus on patuste päästmine. 

41 Tänage oma Isa, sest Tema ise on see, kes teile oma õpetusi seletab, sest inimkond moonutab minu 

õpetusi, muutes selle, mis on lõpmatult õiglane, ebaõiglaseks. 

42 Te esindate minu aeda. See oli minu sõna, mis sind kasvatas. Kuid te ei ole veel õitsenud ega vilja 

kandnud. Tõesti, ma ütlen teile, et teie aia lilled avanevad alles siis, kui te vahetate end vaimust vaimusse, 

ja viljad teie puul valmivad alles siis, kui teie teosed sisaldavad tõde, armastust, teadmisi, kui neil on elu, 

toitev ja hea maitse. 

43 Ütlen teile veel kord, et see Kolmas Aeg, mil te olete Mind kuulnud inimintellekti kaudu, on olnud 

vaid ettevalmistus- või kujunemisstaadium - Minu Sõna, Minu Vaimu avaldumine, kuid siiski inimlikuks 

ja materiaalseks muudetud. Seepärast ütlen teile, et see suhtlusvorm ei saa olla teie vaimsete püüdluste 

eesmärk. 

44 See avaldumine on olnud samm, mis on võimaldanud teil astuda veel ühe sammu ülespoole, mis 

viib teid lähemale täiuslikule osadusele. 

45 Ma räägin teile sageli sellest, et kui praeguse perioodi lõpp saabub, saaksite astuda sammu uude 

aega ilma kartuseta. Siis veendute, et häälekandja ei ole minu jumaliku eestpalve vastuvõtmiseks tingimata 

vajalik, sest see laskub igale hingele. 

46 Selle valguse kaudu saate minu käske, tunnete minu kohalolekut ja kuulete minu häält. 

47 Sel ajal on neofüütist saanud jünger, ta ei ole enam see, kes kutsus oma Issandat ja ütles Talle: 

"Isa, tule minu juurde, anna mulle oma abi, ärata mind üles." Ta on nüüdseks muutunud jüngriks, ta ei ole 

enam see, kes kutsus oma Issandat ja ütles Talle: "Isa, tule minu juurde, anna mulle oma abi, ärata mind 

üles." Siis on ta see, kes tõuseb ja läheneb oma Isa juurde, et öelda Temale: "Armastatud Isand, mu Isa, 

siin ma olen, valmis Sind kuulama ja Sinu jumalikku tahet vastu võtma." 
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48 Mõistke, inimesed, et see, mida ma olen teile nende häälekandjate kaudu ilmutanud, ei ole ega saa 

olla kõik, mida mul on inimestele avaldada. 

49 Ma olen nende suu kaudu paljusid asju ilmutanud, kuid see ei ole minu salajane varakamber, see ei 

ole kogu minu tarkuse raamat. Ma ütlen teile veel kord: see oli ettevalmistus, sissejuhatus 

spiritualiseerimise aega. 

50 Te olete alustanud oma andide avanemist, kuid te ei saa täielikku avanemist enne, kui see sõna on 

lõppenud. 

51 Seniks valmistuge Minu poolt nii, et kui te kuulete viimast Minu õpetussõnu, siis on Minu rahva 

seas pidu, mitte leinamine, sest nad ei kuule Mind enam sellisel kujul. 

52 Läbi teie hinge läheb mälestus neist aegadest, mil rahvas kuulis Jehoova häält äikesekiirel ja nägi 

tema valgust välgulöögis, kui nad said kivisse raiutud seaduse ja igavese elu leiba sümboliseeris manna. 

53 Teie vaim meenutab teile Minu kohalolekut selles maailmas, kui Ma elasin teiega koos, tegin teid 

inimeseks, et teid näha, kuulda ja mõista, et äratada teie magavaid hingi Minu imetegude kaudu, et anda 

teile tõendeid Minu armastusest. Ja selleks, et leida usku, andsin teile kõik, mida te Minult palusite: 

andestust, kannatlikkust, imesid, õnnistusi, verd ja elu. 

54 Te mäletate ka seda aega, kui teil oli see ilmutus Minu saatjate või häälekandjate kaudu, kes tegid 

Minu Sõna kuuldavaks ja kohandasid selle kõigi mõistmisvõimele, et see oleks arusaadav. 

55 Siis nutate te kurbusest ja rõõmust: Kurbusest, kui te mõistate oma aeglust, millega te olete käinud 

vaimsel teel, ja teie raskesüdamlikkusest, mis on alati sundinud Isa tulema alla teie viletsuse ja viletsuse 

juurde. Teie nutmine saab olema rõõmus, kui te mõistate, et vaatamata oma aeglusele olete juba jõudnud 

Uue Ajastu väravatesse, kus te ei ohverda enam oma Isa, kus te ei hüüa enam Tema poole ja palute Teda 

pisaraten, et Ta teid hukatusest päästaks, sest te juba oskate Tema juurde minna ja Temaga rääkida ning 

Teda oma hingega kuulata. 

56 Miks peaks selle ilmutuse viimasel hetkel olema valu, sest see päev tähistab uue, suurema valguse 

ja täiuslikkuse perioodi algust? Ma olen teile öelnud, et tahan, et see päev oleks minu rahva seas vaimne 

püha. 

57 Tõesti, ma ütlen teile, mul on teie jaoks varuks veel suuremad õpetused kui need, mida ma teile 

tänaseni olen ilmutanud. Aga millal suudate te mõista ja mõista kõike seda, mida ma olen teile õpetanud ja 

ilmutanud Häälekandjate Sõnas? Millal te ütlete mulle, et olete selle õpetuse sisust juba aru saanud? 

58 Olge rahulikud, sest kui te pühendute tõeliselt Minu Sõna õppimisele ja praktikale, siis juhin ma 

teid tee lõpuni. Pidage meeles, et mina olen valgus, mis valgustab teie teed. 

59 Inimesed, ma tahan, et te tunnistaksite õnnistatud pärandit, mille te olete algusest peale saanud 

oma Isa halastusest. Teid on sellest ajast alates märgistatud, et anda tunnistust Minu tõe kohta kolmandal 

ajastul. Minu valgus on teid saatnud kõikidel teie pikkadel rändeteedel. 

60 Teid valmistati ette, et te suudaksite Mind selle sõnumi vastuvõtmise ajal ära tunda ja mitte lasta 

kahtlustel teid Minust eemal hoida. Seetõttu olete mõnikord, kui te mõtlete, üllatunud, et te suutsite end 

vabastada paljudest sidemetest, mis teid sidusid. Te ei saa kahetseda sammu, mille olete astunud, sest te 

olete tunnistanud Minu Töö selgust ja Minu Sõna headust. Te kõik teate väga hästi, millist teed te järgite ja 

mida te praegu teete. Minu ilmutustes ei ole saladusi ega ebaselgusi minu sõnas. 

61 Minu õpetuste selgus ja kõikehõlmavus paneb teie vaimse hinge järk-järgult paljastama seda, mida 

Isa on talle usaldanud, ja avama andeid, mis on pikka aega olnud varjatud. Te magasite ja alles nüüd 

mõistate, et nägite minu valgust. Ma ei ole teid üllatanud, te olete üllatanud iseennast. Ma ei ole olnud oma 

laste ees mingi saladus, aga teie varjate ikka veel palju saladusi. Seepärast olen ma tulnud teile appi, et te 

saaksite täielikult teada tõde. 

62 Tänage oma Issandat, sest te olete taas teel, kuid ärge rahulduge sellega. Pidage meeles, et ma olen 

pakkunud teile seda teed, et te saaksite seda mööda Minu juurde tulla. Te olete vaimse õpetuse jüngrid, 

mille eesmärki te veel kaugeks peate. Aga Minu õpetus seisab teie kõrval, Minu Sõna julgustab teid ja 

Minu halastus tugevdab teid, nii et teie seas ei ole läbikukkumist. Sest saaki saate te korjata alles siis, kui 

jõuate spirituaalsuse tippu. 

63 Praegu valgustab minu Sõna maad, see on just saabunud ennustatud ajal, ja kuigi selle sõnumi 

tunnistajad on vaid vähesed, kui te võrdlete nende arvu inimkonnaga, siis tuleb päev, mil minu Sõna kõlab 

üle kogu maailma. 
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Siiani olete olnud rahul, kui olete Mind kuulnud. Aga kui Minu ilmutus on lõppenud, ilmuvad teie 

keskele need jüngrid, kes on õppinud Minu õpetust ja valvavad selle olemuse üle, kes otsustavalt ja selgelt 

hoolitsevad selle eest, et selles töös toimuksid sellised armastuse teod, mis veenavad inimesi. 

64 Tänapäeval näen ma ikka veel paljusid eksimuses, sest nad lisavad minu õpetusele riitusi ja 

traditsioone, mis ei kuulu sinna. Kuid alles pärast teie õppimist saabub teie jumalateenistusse ja 

jumalateenistuse toimingutesse puhastumine ja tõepärasus ning järelikult ka rahva vaimne ühtsus. 

65 Nüüd usute, et mõistate oma vastutust ja usute, et mõistate selle töö suurust. Kuid ma ütlen teile, et 

te saate selle arusaama alles pärast seda õpetuste aega ja pärast seda, kui olete kuuldu üle järele mõelnud. 

66 Minu sõnades on kõik väljendatud, mitte üheski punktis ei leia te seda ebaselgeks või 

mitmetähenduslikuks. Kuid te peate pühendama veidi aega selle sõnumi üle mõtisklemisele, et saaksite 

pakkuda inimkonnale kiirgava valguse, rahu ja tõelise lohutuse rõõmusõnumit. See on missioon, mis teile 

on määratud, oo inimesed, selle ilmutuse tunnistajatena. Seepärast olen palunud teil anda aru selle ammu 

võetud kohustuse kohta Isale. 

Jälgige, palvetage ja valmistuge, et te saaksite Minu Sõna kogu selle puhtuses edasi anda. Tõesti, ma 

ütlen teile, kui te edastate seda sel viisil, siis on see võidukas, sest siis on see võimeline vastu pidama 

igasugusele hukkamõistule, vaenulikkusele ja kontrollile. Kuid need, kes seda teatavaks teevad, peavad 

selle kohta oma tegudega tunnistust andma, et nad suudaksid vastu pidada halvustavatele 

kohtumõistmistele ja katsumustele, mis neile osaks saavad. Te saavutate selle, kui olete võimelised 

rakendama minu sõna oma elus ilma fanatismi või salatsemiseta. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 279 
1 Te rändate okkalisel teel ja iga valuga kuulete südametunnistuse häält, mis ütleb teile, et te olete 

veel kaugel oma Isa seaduse täitmisest ja seetõttu te komistate. 

Vaimuhingel on säilinud intuitiivne teadmine, et ta on juba ammu Looja rinnast välja kasvanud, ja 

teades, et tal on veel pikk tee käia ja ta peab oma lähtepunktini tagasi pöörduma, pühendab ta end palvele, 

teades, et vähemalt sel hetkel saab ta ühendust oma Isaga. Hing teab, et palves leiab ta lohutust, mis teda 

hellitab, tugevdab ja ravib. 

2 Ma õnnistan neid, kes palvetavad. Mida vaimsem on nende palve, seda suuremat rahu ma neile 

annan. Te saate seda endale kergesti selgitada, sest need, kes sõltuvad palvetamiseks sellest, et nad peavad 

jumaliku kohaloleku tundmiseks põlvitama kujutiste või esemete ees, ei ole võimelised kogema Isa 

kohaloleku vaimset tunnet oma südames. 

3 "Õndsad on need, kes ilma nägemata usuvad," ütlesin ma kord ja ütlen seda nüüd uuesti, sest kes 

sulgeb silmad maailma asjadele, avab need vaimsetele, ja kes usub Minu vaimse Lendu, peab seda tundma 

ja nautima. 

4 Millal lõpetavad maapealsed inimesed selle, et nad keelavad oma vaimule õndsust tunda Mind 

oma südames otsese palve kaudu või - mis on sama - palve kaudu vaimult vaimule? Kui minu valgus 

valgustab inimeste elu, kui nad tunnevad tõde ja mõistavad oma vigu. 

5 Nüüd on õige aeg palvetada ja mõtiskleda, kuid palvetes, mis on vabad fanatismist ja 

ebajumalateenistusest, ning rahulikult ja sügavalt mõtiskledes minu jumaliku Sõna üle. 

6 Iga kellaaeg ja iga koht võib olla sobiv palveks ja meditatsiooniks. Ma ei ole oma õpetustes kunagi 

öelnud teile, et selleks on spetsiaalselt ette nähtud kohad või hetked. Miks minna maailma teatud 

kohtadesse palvetama, kui teie vaim on suurem kui maailm, kus te elate? Miks piirata Mind piltide ja nii 

piiratud kohtadega, kui Ma olen lõpmatu? 

7 Inimeste vaimse vaesuse ja nende maise saatuse löögi kõige tõsisem põhjus on nende ebatäiuslik 

palvetamise viis, mistõttu ma ütlen teile, et see arusaam peab jõudma kogu inimkonnani. 

8 Te seisate vaimse ajastu väravate ees. Seepärast ärge imestage, et ma räägin teile palju sellest, mis 

kuulub vaimule. 

9 Minu uus sõnum ja minu sõna tähendus ei tohiks kedagi üllatada. Sest nii Esimese ajastu prohvetid 

kui ka Kristus Teisel ajastul kuulutasid kõige selgemini välja ajastu, mida te täna kogete. 

10 Paljud on läinud läbi maailma, sest nad on mõistnud, et nüüd on nende ettekuulutuste täitumise 

aeg. Kuid ma pean teile ütlema, et mitte kõik ei ole mõistnud Pühakirja tähendust, sest nad annavad sellele 

materiaalse tõlgenduse, mis sarnaneb sellega, mida juudid andsid Messia tulekule ja Tema Kuningriigile. 

11 Kui ma olin maa peal, ütlesin ma teile: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast." Ühel teisel 

korral ütlesin ma: "Ma pean sinust lahkuma, sest ma valmistan sulle elupaiga, kuhu sa jõuad." 

12 Niisiis, jüngrid, kui Ma tulin Õpetusega, mis rääkis kõrgemast elust, mis näitas teile Vaimse Elu ja 

näitas teile teed, kuidas selleni jõuda - tee, mida te peate mõistma, mis ei ole olnud ainult Minu Sõna, vaid 

ka Esimese Ajastu Seadus ja kõik prohvetlikud ettekuulutused, mis on teile üle antud Minu sõnumitega, 

kes rääkisid inimestele Vaimsest Elust - miks te võtsite nende ilmutuste jumalikku tähendust 

materiaalselt? 

Möödunud aegadel olen ma rääkinud inimestele tähendamissõnades ja allegooriaid, sest ei hinged ega 

mõistuse organid ei olnud võimelised valgust täies ulatuses vastu võtma. Seepärast oli hädavajalik kanda 

see keel, need arvud ja tähendamissõnad üle vaimsesse keelde ja tõlgendada neid vaimselt, kuni leitakse 

nende tõeline tähendus. 

13 "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast", ütlen ma teile uuesti. Minu kuningriik on vaimses 

maailmas, sest sisuliselt olen ma vaim. Aga kuna te olete selle olendi lapsed, siis on loomulik, et kuulute 

ka sellesse kuningriiki. 

Et selleni jõuda, olen inspireerinud teid õpetusega ja ilmutanud teile tarkust, mis tõstab teid kõrgemale 

teie inimlikust seisundist ja viib teid samm-sammult lähemale Vaimsele Kuningriigile. 

14 Palvetage ja mediteerige, inimesed, ja te ei satu eksitusse ega lase end kellegi poolt segadusse 

ajada. Sest te olete Uue Ajastu seemne, sest te tulete nähtamatule mäele, et kuulda oma Isa häält. 
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15 Pimedusest ja kuristikust tõusevad nüüd hinged, et suurendada Jumala rahva ridu, kelle lastes on 

Aabrahami, Jaakobi, Moosese, Eelija ja kõigi nende seeme, kes oskasid oma rahva nime austada ja oma 

tegudega oma Jumala nime ülistada. 

16 Teid on äratanud hääl, lahke ja lohutav hääl, mis kutsub teid valguse ja elu kuningriiki, kuid mis 

võib muutuda õigluseks, kui te otsustate jätkuvalt oma hinge alandada ja seadust eirata. 

17 Kuulekatele ja alandlikele ütleb minu sõna: "Olge kindlad, sest te saate minu armust palju kasu ja 

saavutate palju oma vendade ja õdede heaks. Rumalale ütleb minu hääl: Kui te ei kasuta seda õnnistatud 

võimalust, et pääseda patu saastast või teadmatuse pimedusest, milles te elate, siis mööduvad teie hingest 

ajad ja ajastud, ilma et teaksite, mida Issand tõi oma sõnumiga ja milliseid vaimseid andeid Ta oma 

rahvale ilmutas. 

18 Tõsi, kõigile tuleb sobiv aeg, et end päästa ja kõrgustesse tõusta. Aga häda sellele, kes seda päeva 

edasi lükkab! Häda sellele, kes jätab kasutamata võimalused oma hinge arendamiseks, sest ta on 

pühendunud selle maailma tühipalgelistele asjadele! Ta ei tea, kui pikk on see aeg, mille jooksul ta peab 

ootama uut võimalust, ega tea, kui kibe on tema tasu. Selles ei ole Isa poolt mitte vähimgi kättemaks või 

leebem karistus, vaid Tema karm ja halastamatu õiglus. 

19 Kas te teate täna, kuna ma olen teie keskele tulnud, kas te ei ole juba varasematest võimalustest 

ilma jäänud või neid ära kasutanud, ja kas te teate, kui kaua teie hing on oodanud, et saada see uus 

võimalus täita talle ammu usaldatud missiooni? Mida teab teie süda või teie mõistus oma hinge 

minevikust, oma saatusest, oma võlgadest, ülesannetest ja lepitustest? Mitte midagi! Seepärast ei tohi te 

katkestada hinge täiuslikkust ega kiusata seda maailma hüvede armastusega. See peab järgima teist teed, 

teisi eesmärke, teisi ideaale. 

20 Need on esimesed päevad ajastul, mis on inimkonnas säravalt koitmas. See on ilmunud keset 

tormi, äikest, värinaid ja valu. Kuid tumedad pilved hajuvad ja tõe valgus hakkab paistma kogu oma 

majesteetlikkuses. 

21 Täna elad sa ikka veel hämarates päevades, mis eelnevad valgusele. Siiski, kasutades ära teie 

pilvise taeva väheseid helendusi, tungib see valgus oma lühikeste valguskiirtega, mis jõuavad mõnda 

punkti maa peal, puudutades südameid, raputades ja äratades hingi. 

22 Kõik, keda see valgus on üllatanud, on teel peatunud ja küsinud: "Kes sa oled?" Ja ma olen neile 

vastanud: "Ma olen maailma valgus, ma olen igaviku valgus, ma olen Tõde ja armastus. Mina olen see, 

kes lubas tulla uuesti, et teiega rääkida - see, kellest öeldi, et ta on "Jumala Sõna"." 

23 Nagu Saul Damaskuse teel, on nad alandanud kogu oma uhkuse, nad on ületanud oma ülbuse ja 

alandlikult langetanud oma näo, et öelda mulle südamest: "Mu Isa ja Issand, anna mulle andeks. Nüüd ma 

saan aru, et olen Sind taga kiusanud, ilma et oleksin sellest teadlik olnud." 

24 Sellest hetkest alates on need südamed muutunud väikesteks järgijateks. Sest selles Kolmandas 

Ajastikus ei ole siiani ükski apostel ilmunud minu uute jüngrite seas nii kõrgelt, kui see, kes mind nii väga 

taga kiusas minu jüngrite seas ja seejärel nii innukalt armastas mind. 

25 Te olete väikesed jäljendajad ja järgijad neile, kes kirjutasid oma vaimse missiooni maailmas 

suurte armastuse tegudega, jättes oma jälje selle kõrval, keda nad nii väga armastasid ja kelle eest nad 

surid: Nende peremees. 

26 Ma räägin teile mineviku aegadest mõnikord üldjoontes ja teinekord üksikasjalikult, et te õpiksite 

suurtest õpetuse näidetest ammutama vaimset tähendust, mis on surematu ja muutumatu. 

27 Siin on minu süda, mis on avatud igale palvele, igale murele, igale konfidentsiaalsele suhtlusele! 

28 Ma olen teie jaoks isa, peremees, sõber, meditsiiniõde, arst ja nõustaja. Pange kõik oma vajadused 

Minu juurde, kuivatage oma pisarad, usaldage Mulle oma lootused ja soovid, tehke Mind oma 

usaldusisikuks. 

29 Palvetage, mu lapsed, sest palve kaudu saab inimene tarkust, tervist ja jõudu. 

30 Ma tahan, et teist saaksid Minu tõelised jüngrid - olendid, kes on teadlikud oma saatusest - 

inimesed, kes teavad, kuidas oma hinge üles tõsta, et mitte komistada maa peal. 

31 See, kes palvetab, ei karda kuristikke ega kaljusid, tema hing on alati rõõmus. 

32 Kui te kõik elate sel viisil, siis olete ehitanud oma Isa jaoks armastuse pühamu, mille sees kõlavad 

vaimse ülistuslaulu helid, mis annavad tunnistust vendlusest, ülestõusmisest ja harmooniast. 
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33 Te olete ikka veel minu õpetuse all, et kui te kohtate oma teel rasket katsumust, siis saate minu 

Sõnast teada, kuidas seda läbida. Sest nendest tänastest uustulnukatest saavad homme jüngrid ja isegi 

meistrid. Seetõttu on neil nüüd palju õppida. 

34 Ma kujundan teie südant, treenin teie mõistust ja silutan teie emotsioone, et saata teid välja andma 

tunnistust minu tulekust kolmandal ajastul. 

35 Minu uus Sõna ei levi veel maa peal. Enne, kui see saab jõustuda, annan ma rahvastele eelnevaid 

märke Minu tulekust. Vaimne maailm täidab praegu ülesannet äratada inimesi vaimse elu tegelikkusele. 

36 Siin teie seas olen Ma ennast üksikasjalikult teatavaks teinud. Te ei saa öelda, et see on olnud 

ainult vihjed või märgid. Sest Minu Sõna on inimmeele kaudu olnud selge ja selge, kuigi see on ainult 

ettevalmistav sõnum, et jõuda vaimuga vaimule dialoogi. 

37 Kindlasti on minu sõna nende häälekandjate kaudu olnud ulatuslik ja põhjalik õpetus. See on 

kinnitanud juba ilmnenud tõdesid ja teinud uusi paljastusi. 

38 Olen rääkinud teile vaimsest saatusest, olendite arengust, reinkarnatsioonist ja hinge taastamisest. 

Olen rääkinud teile erinevatest katsumuste ja õpetuste etappidest, mida inimkond on maa peal läbinud, 

mida sümboliseerib seitsme pitseriga suletud raamat. Ma olen teile ilmutanud, et nüüd on kolmas ajastu, 

mil ma tulen teie juurde vaimus, sest ma leian, et te suudate tunda oma vaimset kohalolekut, ja ma olen 

teile öelnud, et kogu Seaduse võib kokku võtta kahes käsus või käsus: armastada oma Isa ja armastada 

üksteist. 

39 Mõelge ja te mõistate, et need ei olnud märgid, mida ma teile andsin, vaid minu isaliku armastuse 

suur ilming. 

40 Need, kes on saanud ainult märke, on teised rahvad - need, kes ei ole kustutanud oma südamest 

minu lubadust tulla uuesti, kes uurivad ruumi ja võtavad arvesse kõigi suurte sündmuste tähendust - 

lootuses, et saavad öelda: "Meister on lähedal." 

41 Kui vähe hoolib maailm Minu uuest ilmingust! Kui vähe on neid, kes ärkavad ja ootavad Mind, ja 

kui palju on neid, kes magavad! 

42 Nende kohta, kes elavad Minu ootuses, võin teile öelda, et mitte kõik ei arva praegu Minu 

kohaloleku tegelikku vormi. Sest kui mõned arvavad iidsete uskumuste mõjul, et Ma tulen maailma tagasi 

inimesena, siis teised usuvad, et Ma pean ilmuma mingis igale inimsilmale nähtavas vormis, ja väga 

vähesed vaid aimavad tõde ja kahtlustavad, et Minu tulek on vaimne. 

43 Samal ajal kui mõned mõtlevad, millisel kujul ma ilmun, millisel tunnil või millisel päeval ma 

ilmun maa peal ja millises kohas, ütlevad teised, mõtlemata kindlatele ilmingutele või aegadele: "Meister 

on juba meie keskel, Tema valgus, mis on Tema Vaim, on meid üle ujutanud." 

44 Kui see sõnum jõuab kõigi südameteni, on see mõnede jaoks rõõmuhetk, sest nad leiavad selles 

kinnitust kõigile oma eelaimdustele ja usule. Teised aga eitavad minu sõnumi tõesust, sest nad ei leia, et 

see on kooskõlas sellega, mida nad uskusid, et see juhtub, ja sellega, kuidas see ilmsiks tuleb. 

45 Mõelge neile kõigile, armsad inimesed, ja teadke, et nende hingede jaoks on ootamine valus ja et 

samal ajal, kui nad kannatavad, kui nad mõtlevad, et see aeg ei pruugi olla minu tagasituleku aeg, 

värskendate te end päevast päeva minu sõnaga. Kui suur on teie vastutus inimkonna ees, kui see lõpeb! 

46 Ärkake, inimesed, ja äratage ka teised maa rahvad, see on kõik, mida te peate praegu tegema. Ma 

panen end kõigi juurde - "pilve", nagu ma teile lubasin, ja kõik näevad Mind. 

47 Miks peaksite arvama, et Minu tulek vaimus ei oma tähendust? Pidage meeles, et pärast minu 

surma inimolendina jätkasin ma oma jüngritega rääkimist ja näitasin end neile vaimolendina. 

48 Mis oleks neist saanud ilma nende ilminguteta, mida ma neile andsin, mis tugevdas nende usku ja 

sisendas neile uut julgust nende misjonitööks? 

49 Pilt, mille nad pärast minu lahkumist esitasid, oli kurb: Pisarad voolasid lakkamatult mööda nende 

nägu, nutt väljus iga hetk nende rinnast, nad palvetasid palju ning hirm ja kahetsus painasid neid. Nad 

teadsid: üks oli Mind müünud, teine oli Mind eitanud ja peaaegu kõik olid Mind hüljanud surmatunnil. 

50 Kuidas võiksid nad olla selle kõige täiuslikuma Meistri tunnistajateks? Kuidas neil oli julgust ja 

jõudu seista vastu nii erinevate veendumuste ja mõtteviiside ning eluviisidega inimestele? 

51 Just siis ilmus minu Vaim nende keskele, et leevendada nende valu, süüdata nende usku ja sütitada 

nende südamed minu õpetuse ideaaliga. 
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52 Ma andsin oma vaimule inimliku kuju, et muuta see jüngrite seas nähtavaks ja käegakatsutavaks, 

kuid minu kohalolek oli siiski vaimne, ja vaata, milline mõju ja tähendus oli sellel ilmumisel minu 

apostlite seas. 

53 Tõesti, ma ütlen teile, et täna ei ole ma oma vaimu inimlikuks muutnud, sest teie vaimne areng on 

teistsugune. Kuigi Minu kohalolek on peen ja puutumatu, tunnetavad seda siiski kõik siinviibijad, ilma et 

teie surelikud silmad peaksid tõestama, et Meister on teie keskel. 

54 Hingel on kõrgemad meeled, mille kaudu saab tunda, ära tunda ja mõista vaimset. Ma tahan, et te 

tajuksite minu kohalolekut just selle tundlikkuse kaudu. 

55 Kui te seda sõna enam ei kuule, siis langete te kurbusse, nõrkusse ja teil tekib kahetsus, sest teil 

puudub armastus. Aga ma tulen ka teie juurde ja ütlen teile südamesse: "Siin ma olen, ärge kartke, minge 

oma teed, te ei ole üksi." Ma olen siin, ärge kartke, minge oma teed, te ei ole üksi. 

56 Kes peale minu julgustas jüngrid sel "Teisel ajal", kui nad siis ilma oma Meistrita maailmas ringi 

käisid? Kas igaühe töö ei tundu teile imetlusväärne? Kuid ma ütlen teile, et ka neil olid nõrkused nagu igal 

teisel inimesel. Hiljem olid nad täis armastust ja usku, see ei teinud neid meeleheitel, et nad on maailmas 

nagu lambad huntide keskel ja käivad oma teed alati inimeste tagakiusamise ja naeruvääristamise all. 

57 Neil oli vägi teha imesid, nad teadsid, kuidas kasutada seda armu, et muuta südamed tõeks. 

58 Õndsad on kõik need, kes on kuulnud Jeesuse sõna minu apostlite suust, sest nende juures ei ole 

minu õpetus muutunud, vaid on antud kogu oma puhtuses ja tões. Seepärast, kui inimesed neid kuulasid, 

tundsid nad Issanda kohalolekut oma hinges ja tundsid oma olemuselt tundmatut jõudu, tarkust ja 

majesteetlikkust. 

59 Neis vaestes ja tagasihoidlikes Galilea kalameestes on väärikas eeskuju: armastuse kaudu 

vaimseteks kalameesteks muudetud inimesed raputasid rahvusi ja kuningriike sõnaga, mida nad olid 

Jeesuselt õppinud, ning valmistasid oma visaduse ja ohvrimeelsusega ette rahvaste pöördumist ja vaimse 

rahu saabumist. Alates kuningatest kuni kerjusteni, kõik nad kogesid minu rahu neil tõelise kristluse 

päevadel. 

60 See inimeste vaimulikkuse ajastu ei kestnud, kuid Mina, kes ma tean kõike, olin teile teatanud ja 

lubanud oma tagasitulekut, sest ma teadsin, et te vajate Mind taas. 

61 Ma teadsin, et inimesed müstifitseerivad minu õpetust põlvest põlve üha enam, muudavad minu 

seadust ja moonutavad tõde. Ma teadsin, et inimesed unustavad minu lubaduse naasta ja et nad ei pea end 

enam vendadeks, tappes üksteist kõige julmemate, argpükslikumate ja ebainimlikumate relvadega. 

62 Kuid nüüd on aeg ja lubatud päev saabunud, ja siin ma olen. Ärge mõistke hukka viisi, mille Ma 

olen valinud, et ennast teile teatavaks teha, sest mitte maailm ei pea Minu üle kohut mõistma, vaid Mina 

olen see, kes mõistab kohut inimkonna üle, sest nüüd on selle kohtumõistmise aeg. 

63 Ma rajan inimeste südamesse kuningriigi - mitte maise kuningriigi, nagu paljud ootavad, vaid 

vaimse kuningriigi -, mille jõud tuleneb armastusest ja õiglusest, mitte maailma võimudest. 

64 Ma näen, et mõned on üllatunud, kui kuulevad Mind niimoodi rääkimas, kuid Ma küsin teilt: Miks 

tahate alati kujutleda Mind riietatuna siidi, kulla ja vääriskividega? Miks tahate te kogu aeg, et Minu 

Kuningriik oleks sellest maailmast, samas kui Mina olen teile ilmutanud vastupidist? 

65 Ma toon uue õppetunni, mille kaudu te õpite elama vaimselt maa peal, mis on tõeline elu, mille 

Jumal on inimestele määranud. 

66 Ma olen teile juba öelnud, et "spiritualiseerimine" ei tähenda fanatismi, usufanatismi ega 

üleloomulikke praktikaid. Spiritualiseerimine tähendab hinge harmooniat koos 

keha, jumalike ja inimlike seaduste järgimine, lihtsus ja puhtus elus, absoluutne ja sügav usk Isasse, 

usaldus ja rõõm Jumala teenimisest ligimeses, ideaalid moraali ja hinge täiuslikkusest. 

67 Kui ma näitan teile Minu õpetuse puhtust, tunnete, et teie vead paistavad rohkem silma. Nüüd siis, 

õpilased, olen valmis andestama kõik teie üleastumised, kui te homme, südametunnistuse hääle peale, 

tõusete üles, et heastada kõik oma vead, teha tasa kaotatud aeg ja näidata oma tegude puhtuse kaudu Minu 

Õpetuse puhtust. 

68 On vaja, et ilmuksid minu seadusi järgivad kõrged ja tähelepanelikud inimesed, kes tõestavad 

inimestele, et spirituaalsus ei ole midagi võimatut, et inimloomuse uuendamine ei ole ohver ja vaimne 

teenimine ei ole inimelust loobumine. 
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69 Te suudate saada nendeks, kes kuulutavad ja õpetavad Minu Tööd, sest teil on vajalik kogemus, 

mis tuleneb pikast minevikust, pikast arengust. 

70 Spiritismi tundmaõppimiseks tuli läbida palju teid. Ka teie olite ebajumala kummardajad ja ei 

suutnud minu kohalolekut ilma sümbolite abita avastada, ei suutnud mind austada ilma tseremooniateta. 

Kuid õnneks jõudsite te ristteele ja kui te ei teadnud, kuhu minna, kuulsite te Meistri igatsetud häält, kes 

näitas teile uuesti teed. 

71 Kas te ei arva, et teie rikkalik kogemus aitab teil nii mõista kui ka julgustada oma kaasinimesi? 

72 Ma olen teile juba ette ennustanud, et võitlus saab olema äge, sest igaüks peab oma usku 

täiuslikuks ja oma viisi, kuidas ta seda praktiseerib, laitmatuks. Aga ma ütlen teile, et kui see oleks nii, 

poleks mul olnud põhjust tulla ja teiega praegu rääkida. 

73 Ma annan teile inspiratsiooni kaudu sügavalt vaimse õpetuse, sest ma näen, et teie kultuse 

vormides valitseb paganlus ja et fanatismi halb seeme on teid mürgitanud teadmatuse ja vihkamisega. 

74 Minu valguse mõõk on Minu paremas käes, Ma olen võitleja ja kuningas, kes hävitab kõik, mis on 

vastuolus, kõik olemasoleva kurja ja kõik vale. Kui Minu lahing on lõppenud ja südamed on õppinud 

ühinema, et palvetada ja elada, avastab teie vaimu pilk Mind lõpmatus valguses ja igaveses rahus. "See on 

minu kuningriik," ütlen ma teile, "ja mina olen teie kuningas, sest selleks olen ma siin ja selleks olen ma 

teid loonud: et valitseda." 

75 Mõistke, kui erinevalt inimlikest viisidest teen Ma oma vallutusi, mõistke, kuidas, et valitseda teie 

südames, selle asemel, et teid hirmu või vägivallaga alistada, Ma muutusin inimeseks, et elada koos teiega, 

Ma pesin ja suudlesin teie jalgu ja sain teie ohvriks. 

76 Ma andsin end täielikult teile, mistõttu ütlen teile, et lõpuks annate kõik end Mulle. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 280 
1 Laske minu sõna tähendus siseneda oma hinge, nii et see voolaks teie südamest üle, muutudes 

armastuseks, rahuks, õpetuseks teie kaasinimeste jaoks. 

2 Jälg, mille see rahvas maa peal jätab, on rahu ja ta näitab maailmale, et tal on tõesti võti, mis avab 

inimesele uksed üleilmse maailma. Selle missioon on piiride lammutamine, et ühendada rahvaid vaimselt, 

kuni Paabeli pärand, mille ta inimkonnale jättis, on hävitatud. 

Selles uues Iisraeli rahvas saavad kõik rahvad õnnistatud, sest nad on andnud oma mõistuse Minu 

käsutusse Minu Sõna kuulutamiseks, ja sest neis algab vaimu ja vaimu vaheline dialoog. 

3 Oma teel külvab ta vaimustumist, jätab valgust, sillutab teed eksinud inimeste uuendamiseks, 

külvab südametesse seemne, mille viljaks on harmoonia ja vendlus inimeste vahel. 

4 Kui ma räägin selle rahva missioonist, siis teen ma seda kui Jumal, juhendan neid kui Isa ja käsin 

neid kui Kohtunik. 

5 Minu sõna ei ole ainult neile, kes seda praegu kuulevad. See hõlmab kogu universumit. Aga nii 

nagu muidu algas minu seadus ja minu õpetus ühes inimeses, nii ei suuda te ette kujutada, milline jõud on 

minu õpetusel. Seepärast on teised inimesed ja teised inimesed need, kes annavad sellele sõnale selle 

tõelise väärtuse, tõlgendavad seda ja viivad selle täiuslikule rakendamisele. 

6 On vaja, et tark, tugev ja võimas õpetus valgustaks selle maailma elu, et inimesed saaksid tõe 

poole püüdlemisel tõusta ja äratada oma hinges kõrgema arengu ideaali. 

7 Kas te arvate, et ma eitan selle õpetuse tõhusust, mille ma teile Teisel ajastul armastuse sõnumina 

tõin? Ei, ma toon selle teile uuesti, sest te ei ole seda enam maa peal, sest te olete selle raamatutesse 

matnud ja ei kanna seda enam oma südames. Aga nüüd toon selle teile tagasi oma õpetustes, sest Minu 

armastus teie vastu on muutumatu. Ainult et see ei ole enam teie südames, kuhu ma selle paigutan, vaid 

teie vaimses hinges, kus see ei lähe enam kaduma, sest leib, mis toidab hinge, jääb sinna. 

8 Minu avaldumine nende hääle kandjate, kes olid tundmatud ja tähtsusetud oma materiaalses elus, 

meeleorgani kaudu on olnud tõestuseks, et olen tulnud maailmale kingituseks - et ma ei leidnud selle 

teadlaste või arstide hulgast ühtki ettevalmistatud inimest, kes oleks olnud valmis võtma oma meelega 

vastu Minu Jumalikkuse kiirte, andes end täielikult Minu Tahte alla. 

9 Minu jaoks ei ole miski võimatu, Minu tahe on teostunud ja teostub alati, isegi kui vahel tundub, et 

valitseb inimese tahe, mitte Minu. 

10 Inimese tahtevabaduse tee, tema valitsemine maa peal, tema ülbuse võidukäigud, sundimine, mida 

ta mõnikord oma jõu kasutamisega peale sunnib, on igavikuga võrreldes nii mööduvad, et nad võivad 

tõepoolest teatud viisil muuta jumalikke plaane; kuid homme või nende täitumise käigus ilmutab minu 

Vaimu tahe end üha enam ja enam kõigi olendite üle, lubades headel eksisteerida ja kõrvaldades 

ebapuhtad. 

11 Selle kuningriigi üle, mille inimene on loonud maa peal, pean väga varsti mina kohut mõistma. Ja 

tõesti, ma ütlen teile, et sellest jääb alles ainult see, mis on hea, mis on lubatud, mis sisaldab tõde. Kuid 

kõik, mis sisaldab uhkust, isekust, valet, mis on mürk ja surm, hävitatakse ja visatakse halastamatusse 

hävitustulesse. 

Aga kes teeb selle kurjuse hävitamise töö? Mees. Ta võtab enda peale, et hävitada oma kätega kõik, 

mida tema teadus on avastanud, et kahjustada oma naabrit. Siis, kui katse on lõppenud, jäävad alles ainult 

need tõelised tuled, mille ta on avastanud, et valgustada inimkonna teed tulevikus. 

12 Ma panen kõik sajandid ja kõik inimkonna sõnakuulmatuse ja alandamise ajastud tunduma vaid 

hetkena, kui inimesed kord minu teed käivad. Ma panen selle tegelikult lühikese ajajärgu, mis varjutas 

inimese vaimset elu, lahustuma ja kaduma oma valguse jumaliku kiirguse all, mis valgustab inimeste 

vaimset ajastut kolmanda ajastu kõrghetkel. 

13 Kui te mõtlete nende arvule, kes kuulevad Minu sõna, siis tundub see teile väga väike. Aga tõesti, 

ma ütlen teile, teie taga on - teie silmadele nähtamatult - suur hulk hingi, keda te juhatate Valguse teele. 

14 Kui inimesed teaksid oma vaimseid andeid - kui palju kannatusi nad leevendaksid! Kuid nad on 

eelistanud jääda pimedaks või tegevusetuks, kui nad lasevad suurima valu aegadel tulla. 

15 Minu õpetus valgustab teid, et te saaksite säästa endid nendest suurtest kannatustest, mida 

möödunud aegade prohvetid inimkonnale kuulutasid. 
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16 Neile, kes arvavad, et ma karistan inimesi, lastes looduse jõud nende kallale, ütlen, et nad on 

suures eksimuses, kui nad nii arvavad. Sest loodus areneb ja muutub ning selle muutuste või üleminekute 

käigus tekivad vapustused, mis põhjustavad teile kannatusi, kui te ei täida Minu seadust; ometi omistate te 

need jumaliku karistuse. On tõsi, et minu õiglus toimib neis, kuid kui te, olendid, kellel on eelisõigus 

jumaliku sädemega, mis valgustab teie hinge, elaksite harmoonias teid ümbritseva loodusega, siis oleks 

teie vaim teid tõstnud üle muutuste, üle loodusjõudude vägivalla, ja te ei kannataks. 

17 Ainult oma elu parandamisel võite leida selle jõu või võime, et vabastada end vallandunud 

elementide mõjust. Sest mitte ainult usk või palve ei ole need relvad, mis annavad teile võidu elu löökide 

ja vasturääkivuste üle: See usk ja palve peavad kaasnema voorusliku, puhta ja hea eluga. 

18 Kui te olete sageli jäänud puutumatuks oma usu või palve kaudu, siis on see pigem minu kaastunde 

tõttu teie vastu kui teie teenete tõttu, et te olete katsumustes võidutsenud. 

19 Mõistke, miks ma ütlen teile igas oma õpetuses, et valmistage end ette ja samal ajal käsin teil 

valvata ja palvetada, et te saavutaksite selle spiritualiseerimise, mis muudab teid harmooniliseks kõigega, 

mis teid teie elus ümbritseb, muutes teid haavatamatuks loodusjõudude tegevuse suhtes, kui need on 

liikuma pandud. 

20 On vaja, et te mõistaksite aega, mida te praegu elate - üleminekuaega mitte ainult vaimses 

maailmas, vaid ka teid ümbritsevas materiaalses looduses. 

21 Teadke, et see kodu, mis teid majutab, astub praegu sammu täiuslikkuse suunas, et võtta tulevikus 

vastu kõrgemaid olendeid, ja on loomulik, et kogete murrangut. 

22 See on segaduse aeg, mis peegeldub inimeste elus, nii nende mõtetes kui ka nende hinges, nende 

tunnetes, nende kehades ja kõiges, mis neid ümbritseb ja ümbritseb. Inimesed kannatavad, sest nad on 

astunud katsumuste aega ilma vaimse ettevalmistuseta, ilma usuta, ilma teadmisteta oma võimetest, ilma 

palveta. 

23 Ainult minu jõud ja armastus võivad teid päästa kaosesse hukkumisest. 

24 Tõstke oma elu üles, inimesed, treenige end selles Valguse Sõnas, mille ma teile saadan, ja tõesti, 

ma ütlen teile, et te ei päästa mitte ainult iseennast, vaid teie mõju ja kaitse jõuab ka paljude teie 

kaasinimesteni. 

25 Tuletage meelde, kuidas Jeesus läks koos oma jüngritega paadiga üle mere. Lained tõusid, meri 

vahutas ja lained möllasid. Jüngrid kartsid oma elu pärast, kui nad nägid, et Jeesus magab. Neil puudus 

usk, et end päästa. Kuid Meistri armastus aitas neid, andes neile tõestuse oma võimust elementide üle, kui 

Ta sirutas välja oma parema käe ja käskis veel rahuneda. 

26 Need õppetunnid olid inimkonnale uued. Aga teie, kolmanda ajastu jüngrid, peaksite mõtlema, et 

te ei peaksite elama ainult selles usalduses, et ma lõpuks päästan teid kaastundest, nagu jüngrid paadis, 

vaid et te peate endas avama need hingelised jõud, mis ei ole veel teie olemuses avaldunud. 

27 Need jüngrid õppisid minu õppetundi. Sest oma misjonireisil kohtasid nad suuri katsumusi, mis 

piinasid nende kaasinimesi, ja neile mõistsid nad, kuidas oma vaimu autoriteeti ilmutada. 

28 Kas sa tahad olla nende seas, kes annavad tunnistust selle sõna tõesusest sel ajal? Siis andke oma 

elule vaimsust, sest nii paljastate selle jõu, mida kannate oma olemuses peidus. 

29 Kui inimesed saavutavad vaimsuse, on nad kõigest neid ümbritsevast kõrgemad olendid. Sest 

siiani on nad olnud vaid nõrgad olendid, kes on olnud loodusjõudude, jõudude ja mõjutuste meelevallas, 

mis ei peaks olema inimestest kõrgemad, sest nad ei ole neist kõrgemal. 

30 See õpetus on lühike, kuid sügava sisuga. Õppige seda, jüngrid, ja õpetage seda. 

31 "Pöörake oma pilk Minule, kui te olete oma tee kaotanud; olge täna minuga koos. Tõstke oma 

mõtted Minu juurde ja rääkige Minuga nii, nagu laps räägib oma isaga, nagu räägitakse usalduslikult 

sõbraga." 

32 Ma olen Jumalik Meister, kes on aeg-ajalt tulnud teile oma õpetusi andma. Kui te tühjendate väga 

kibeda karika, siis mitte sellepärast, et Ma teid karistan, vaid sellepärast, et te peate puhastuma, et jõuda 

Minuni. 

33 Ma ootan teid. Aga et te ei komistaksite sellele teele naasmisel, pean ma teid aitama, ja seda teen 

ma, saates teile oma valgust, mis on ilmutus, inspiratsioon ja julgustus. 

34 Te olete nüüd sisenemas oma elu uude etappi; tee on sillutatud. Võtke oma rist ja järgige mind. Ma 

ei ütle teile, et sellel teel ei ole katsumusi; kuid iga kord, kui te ületate raske teelõigu või tühjendate 
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kannatuste karika, kuulete teid julgustavat ja nõustavat häält, minu armastus on teiega, aidates teid ja 

tõstes teid üles, ja te tunnete minu tervendava palsami õrna hellust. 

35 Homme, kui see hääl ei kõla enam minu häälekandjate huultelt, hoiate selle tähendust oma mälus 

ning see julgustab ja juhatab teid jätkuvalt. Te palvetate nii, nagu ma olen teid õpetanud, ja te saate minu 

inspiratsiooni vaimust vaimule. Kus iganes te kokku tulete, et uurida minu Sõna, moodustate oma mõtete 

ühendamise kaudu templi, mis on täis valgust ja harmooniat. 

Sellega mõistate, et need kohtumispaigad, kuhu te olete kogunenud, et kuulata Minu Sõna, ei ole 

Issanda tempel, kuigi ma ütlen teile ka seda, et kui te soovite neid jätkuvalt oma kohtumisteks pühendada, 

siis võite seda teha. 

Siin, kus te kõik olete ühinenud, annate te üksteisele jõudu, valgust, usku, julgust ja soojust, ja kui te 

olete minu õppetundi õppinud, siis tulete kokku, et palvetada ja mõelda oma kodu peale, mis on teine 

sobiv koht, kus suhelda oma Meistriga. 

Kui põllud ja heinamaad kutsuvad teid linna mürast eemalduma, siis leiate sealt ka sobiva koha oma 

pühendumiseks ja tunnete minu kohalolekut enda sees. Kuid jääge vaimselt ühtseks ja elage alati 

kooskõlas minu seadusega. 

36 Vähehaaval harjutate te oma vendluse ja ühendusega ning teie keskel tugevneb vaimne perekond, 

mida ma tahan, et te moodustaksite. 

37 Tõesti, ma ütlen teile, et kui te olete saavutanud selle hea harmoonia omavahel, siis olete 

inimkonnale heaks eeskujuks. Pidage meeles, et ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta, kõik areneb nii, 

nagu Mina seda luban, kõik on Minu poolt määratud. 

38 Rõivastuge rõõmsameelsusega ja usuga ning kui te leiate end teel kiusatustest, siis palvetage ja 

ärge muretsege, sest palves leiate vajalikud relvad võitluseks ja võitmiseks. 

39 Kõndige teed samm-sammult, kiirustamata, sest muidu on oht, et te komistate või kukute 

kuristikku. Õppige tõesti seda teed, et hiljem saaksite seda oma kaasinimestele õpetada. 

40 Te ei tohi rahulduda oma esimeste tegudega, arvates, et olete omandanud piisavad teened oma 

hinge täiuslikkuseks. Aga et te saaksite iga päev uusi õppetunde ja avastaksite suuremaid ilmutusi, 

pühendage alati aega minu Töö õppimisele. 

41 Uudishimulik õpilane kuuleb alati vastust oma küsimustele ja kuuleb alati minu isalikku nõuannet 

katsumuse hetkedel. 

42 Edasijõudnud jünger on armastuse allikas oma kaasinimeste vastu, ta tunneb tõeliselt, et tema Isa 

on teda pärandiga varustanud, ja ta tunneb ära aja, mil ta võib asuda täitma oma suurt vaimset missiooni 

inimeste seas. 

43 Igale "töötajale" on määratud hulk hingi, kellele ta peab andma valgust, lohutust ja rahu. See hulk 

ei saa teid kunagi üle jõu käia, sest te kohtute sellega vähehaaval, jaotatuna kogu teie elu peale. 

44 Täna koosneb minu õpetamine isalikest nõuannetest ja soovitustest. See on lihtne, kuid kui te 

sellesse vaimselt tungite, siis avastate selle jutluse pühalikkuse, mida ma kuulutasin suurele rahvahulgale 

Teisel ajastul mäel. 

45 Vaimupilvest saadan teile oma vaimu kiirte, mis voolab alla teie olemusele ja laseb teil kuulda 

minu sõna. 

46 Ma olen toonud teile kõrgelennulise õpetuse, nagu ma teile siis ilmutasin - õpetuse, mis on 

kõrgemal kõigist maailma teadmistest, ainus valgus, mis võib teid viia tõelise elu juurde. 

47 Minu õpetus õpetab inimesi elama kõrget, õilsat ja puhast elu maa peal. Samuti valmistab see 

hinge ette nii, et kui ta siseneb oma kodusse, mis asub kaugemal, saab ta luua tööd, mis viib ta lähemale 

täiuslikkusele. 

48 Omandage juba praegu oma tulevase elu jaoks teeneid. 

49 Mõned kannatavad, sest nad näevad inimkonna suuri hädasid ja tunnevad, et nad ei suuda 

leevendada kõige väiksemaid kannatusi. Tulge Meistri juurde ja ma õpetan teile, kuidas lohutada, kuidas 

anda rahu ja kuidas tervendada. 

50 Kui te külvate oma teed heategevusega, siis tundub teile, et teie töö on väga tühine võrreldes kõigi 

inimkonna kannatuste ja tragöödiatega. Kuid ma ütlen teile, et teie näiliselt tähtsusetu töö vähendab 

inimkonna peal lasuvat valu ja samal ajal vähendab see ka sõja jõudusid. 
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51 Te töötate vaikselt inimeste seas. Kuid saabub hetk, mil see vaikus lõpeb ja rõõmusõnum hakkab 

kõlama kogu maailmas. 

52 Spiritismi apostlid ei seisa üksi. Maailmas toimuvad sündmused, mis soodustavad selle õpetuse 

avanemist. 

53 Kõik on valmistatud täiuslikult. Ma olen teile teada andnud oma plaani. Vaja on vaid, et te 

uuriksite põhjalikult Minu Sõna, et te ei läheks vastuollu sellega, mida Ma olen ette näinud. 

54 Elu katsumused ja minu sõna valmistavad teid ette. Mõned on peatunud seal, kus kohtuprotsess 

neid üllatas, sest nad ei rakendanud minu õpetust, et olla võidukas. Teised aga elavad katsumused 

rahulikult üle, sest nad ei unusta kunagi seda, mida nad Meistrilt kuulsid. Ärge unustage, et katsumused 

annavad hingele jõudu ja vastupidavust ning et homme kohtate oma teel paljusid löödud inimesi, kes 

vajavad valguse sõna ja nende tunnistust, kes teadsid, kuidas võita. 

55 Vaimustage end, ütleb teile Meister, sest vaimustamine aitab teil tõusta üle raskuste ja leevendab 

teie füüsilisi vajadusi. 

56 Õppige palvetama, sest palve abil saate ka palju head teha, nii nagu te saate end ka reetmise vastu 

kaitsta. Palve on kilp ja relv; kui teil on vaenlasi, siis kaitske end palve abil. Kuid teadke, et see relv ei tohi 

kedagi haavata ega kahjustada, sest selle ainus eesmärk on tuua valgust pimedusse. 

57 Te peate tegutsema puhtalt, lisamata kunagi minu õpetusele mingeid ebapuhtaid jumalateenistusi, 

mis maa peal eksisteerivad. 

58 See on minu õpetussõna. Te olete tulnud Minu õpetustele avatud südamega, ja nii pidin Ma ennast 

teie keskele valguses valama. 

59 Ma olen andnud teile oma palsamit ja rahu igas sõnas, mida ma olen rääkinud, armsad inimesed. 

60 Teie hing on tõusnud ja on valmis kuulama Minu häält. Ma näen, kuidas see muutub tõeliseks 

pühakojaks, kuhu Ma lasen tungida Minu Sõna helil, mis on "Sõna valgus", nii et tunnetades teie Isa 

hingamist lähedal, oleks teil vajalik jõud, et jõuda teekonna eesmärgini. 

61 Olles täiesti teadlik ajastutest, mida te läbi elate, olete te asunud Mind järgima, ja seda seetõttu, et 

teie vaimne hing teab, milleks ta on maa peale tulnud. Nii suudate te astuda kindla sammuga vaimse 

õpetuse teele, nii suudate te peagi pakkuda Mulle austust, mida ma olen inimkonnalt juba ammu oodanud. 

62 Ma olen kavatsenud, et minu ilmumise aeg oleks pikk, et te saaksite tugevdada oma teadmisi ja 

usku ega ütleks hiljem: "Meistri kohalolek meie keskel oli nii lühike, et meil ei olnud piisavalt aega, et 

veenduda tema tões. 

63 Minu õpetus, mis on täis vaimsust, idaneb selle rahva südames, nii et tulevikus võivad nad anda 

oma tõe ja elu vilju. Minu Sõna levib üle maa, ei jäta ühtegi kohta, kus see ei puhastaks, valgustaks ja 

mõistaks kohut. 

64 Siis hakkavad rahvad ärkama Vaimse Elu, tõelise ja igavese juurde ning kõrvaldavad oma 

erinevate kultusevormide välise ja materialistliku osa, et piirduda pöördumisega minu Seaduse olemuse 

poole. 

65 Inimkond mõistab, millist jõudu annab vaimsus, ja pöörab oma pilgu eemale kõigest, mis on teda 

nii paljude sajandite jooksul tagasi hoidnud. 

66 Mis kasu on kristluse sümbolist, st ristist, mis on miljoneid kordi maa peal, kui inimesed ei ole 

heast tahtest ja ei armasta üksteist? 

67 Välistel ei ole enam võimu inimeste üle, ei ole enam austust, ei kergeusklikkust ega kahetsust, et 

on haiget teinud. Seepärast ütlen ma teile, et jumalateenistuse sümbolid ja vormid kaovad, sest nende aeg 

on möödas ja see on sisemine jumalateenistus, mis kannab inimese üles valguse juurde, tõstab ta üles ja 

viib ta Minu juurde. 

68 Tema kõige puhtamasse olekusse, vaimus, ma kirjutan sel ajal oma seaduse üles, ma annan oma 

hääle kuuldavaks, ma püstitan oma templi, sest mida ei ole inimese sees, mida ei ole tema hinges, on nagu 

ei olekski olemas. 

Kas te ehitate Minu auks tohutuid materiaalseid kirikuid, kas te pakute Mulle pidulikke ja uhkeid 

tseremooniaid - see pakkumine ei jõua Minuni, sest see ei ole vaimne. Iga väline kultus kannab alati endas 

edevust ja uhkeldamist; salajane ohverdus seevastu - see, mida maailm ei näe ja mida te pakute Mulle 

vaimust vaimule - jõuab Minuni oma tagasihoidlikkuse, siiruse ja tõepärasuse tõttu, ühesõnaga: sellepärast, 

et see on pärit vaimust. 
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Tuletage meelde Minu tähendamissõna, mis on teile antud "Teisel ajastul", tuntud kui tähendamissõna 

variserist ja publiku kohta, ja te mõistate, et Minu õpetus on olnud sama läbi aegade. 

69 Ma ei mõistaks teid hukka, kui te laseksite kaduda viimasel ristil, millega te sümboliseerite oma 

kristlikku usku, ja asendaksite selle sümboli hüvitisena tõelise armastusega üksteise vastu; sest siis 

muutuks teie usk ja teie väline Jumala kummardamine vaimulikuks kummardamiseks ja usuks, mis vastab 

sellele, mida ma teilt ootan. Kui teie jumalateenistusel ja sümbolitel oleks vähemalt jõud, mis hoiaks ära 

teie sõjad, hoiaks teid ära vajumast pahedesse, hoiaks teid rahus. Aga vaadake, kuidas te oma sõnade järgi 

üle kõige püha käite; vaadake, kuidas te tallate jalge alla selle, mida te pidasite jumalikuiks. 

70 Ma ütlen teile veel kord: teile oleks parem, kui teil ei oleks ühtki kirikut, altarit, ühtki sümbolit või 

kujutist maa peal, vaid kui te oskaksite palvetada vaimuga ja armastaksite oma Isa ja usuksite Temasse, 

ilma et vajaksite asendajaid, ja et te armastaksite ennast nii, nagu Ma olen teid õpetanud Oma Õpetuses. 

Siis oleksite te päästetud, te kõnniksite teedel, mis on tähistatud Minu vereplekkidega - plekkidega, 

millega Ma pitseerisin oma õpetuste tõe. 

71 Alles siis, kui see inimkond loobub oma ebajumalateenistusest ja fanatismist, näeb ta "uut mannat" 

alla tulla. Mitte enam see, mis toitis inimesi kõrbe üksinduses, vaid see, mis laskub teie hingele katsumuste 

päevadel. See on tõeline taevane leib - see, mida inimesed saavad vaimust vaimule. 

72 Esimese ajastu manna oli ainult sümbol sellest, milline oleks minu vaimne dialoog inimestega 

viimasel ajal, kui nende hing saaks vaimset toitu otse Jumalikkusest. 

73 Väga suur on selle rahva vastutus inimkonna ees. See peab näitama eeskuju tõelisest vaimsusest, 

see peab näitama sisemise religioosse praktika teed, hästi meeldivat ohvrit, Jumalale väärilist austust. 

Avage oma süda ja kuulake seal südametunnistuse häält, et saaksite hinnata oma käitumist ja teada, kas te 

tõlgendate minu õpetusi õigesti või mõistate ka teie minu õpetuse tähendust valesti. 

74 Ärge nõudke, et jõuaksite spirituaalsuse tippu ühe päevaga. Minge eesmärgi poole mõõduka, 

rahuliku ja kindla sammuga, ja te ei komistata ega pea kunagi kahetsema ega kartma oma tegusid. 

Vaadake, et iga samm oleks tehtud täie teadlikkusega, siis näete varsti oma töö vilju. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 281 
1 Armsad jüngrid: Kuigi on palju religioone, on Seadus üks ja minu Õpetus on üks. 

2 Minu õpetus on Vaimu õpetus, mis õpetab inimesi armastust kasvatama. Aga mida on inimkond, 

kes nimetab end kristlaseks, teinud minu õpetusest? Ta on teinud sellest vormiloomad, riitused, 

huulepalved ja varjab nende taha oma silmakirjalikkust. 

3 Ma ütlen teile, et ainus tõde on armastus ja et kui te küll ülistate ja ülistate minu nime sõnade ja 

lauludega, kuid ei tee armastuse tegusid, siis ei ole te tõe teel. 

4 Tõde on universumis ilmsiks tulnud Jumalik Armastus. Kes ei tunne tõde, ei tunne Jumalat. 

5 Milline viga on inimestel, kui nad usuvad Jumalasse liturgiate ja tseremooniate abil! 

6 Jumal ei ole ega saa olla see, mida inimene on maa peal loonud. 

7 Jumalal ei ole piire, Ta on olemus ja kõikvõimsus. Et Teda tunda ja tunnetada, on vaja saada 

Temaga üheks, tehes head, armastades üksteist ja olles õiglane. 

8 Kui ma räägin teile sel viisil, siis te ei suuda ette kujutada, et selle aja inimesed oma materialistliku 

tsivilisatsiooniga suudavad mõista ja vastu võtta armastuse õpetust. Aga ma ütlen teile, et minu õpetus on 

seemne, mida maailm vajab, et see on vesi, mida ta igatseb, et kustutada oma janu. 

9 See nälg ja janu, mis inimestel on, tuleneb nende vajadusest armastuse ja tõe järele oma elus. See 

vaimne ja moraalne viletsus on nende sõdade, võõrandumiste ja ambitsioonikate maiste püüdluste tulemus. 

10 Lühikest aega, kui inimesed lõpuks tunnevad, et nad on väsinud sõdimisest, väsinud hävitamisest 

ja kibestunud nii paljudest kannatustest, püüavad nad otsida päästvat teed, mida ma teile näitan. Kuid kuigi 

nad püüavad leida erinevaid vorme Minu õpetuse tõlgendamiseks, langevad nad kõigis neis jälle 

ebausklike riituste, mõttetute kultuste ja väliste vormide juurde, et Mind kummardada. 

11 Hüüd vabaduse järele ei saa igas hinges tekkida, sest seda ümbritsev udu on väga tihe. Kuid minu 

valgus on võimas ja murrab läbi pimeduse, tungides inimsüdame kõige tundlikumasse ossa. 

12 Milline on see valgus? See on minu uus Sõna, minu Õpetus koos oma uute ilmutustega, mis õpetab 

inimestele tõelist Jumala kummardamise viisi. Samal ajal näitab see neile, kuidas leida kristallselget vett, 

mis kustutab nende hinge janu. 

13 Ma sisendan kõigile Jumala kummardamise tõelist viisi ja ka õige eluviisi vastavalt jumalikku 

seadusele, mille täitmine on ainus asi, mida Issand omistab igale teie hulgast. 

14 Lõpuks tunnete te ära minu sõna sisu või tähenduse, oh te inimesed. Siis avastate, et minu õpetus 

ei ole mitte ainult jumalik hääl, mis räägib inimestega, vaid ka kõigi vaimude väljendus. 

15 Minu sõna on hääl, mis julgustab, on vabaduse hüüd, on päästev ankur. 

16 Minu õpetus on vaba igasugusest ritualismist. Vastasel juhul kaotaks see oma olemuse. 

17 Selle aja jooksul toon teile puhta ja täiusliku õpetuse, mistõttu ütlen teile, et teie päevatöö lõpus 

saab teile ainult see, mida te olete elus teinud tõelise armastusega, sest see tõestab, et te olete tõde ära 

tundnud. 

18 Inimene ei ole kunagi olnud ilma minu ilmutusteta, mis on Vaimu valgus, kuid ta on kartnud neid 

mõista. Nüüd ma küsin teilt: Mida te saate teada tõe ja igavikulise kohta, kui te kangekaelselt väldite 

vaimset? 

19 Vaadake materialistlikku tõlgendust, mille te olete andnud minu ilmutustele esimesest ja teisest 

"ajast", kuigi need räägivad ainult Jumalikust ja vaimsest. Vaadake, kuidas te ajate segi materiaalse 

olemuse ja vaimse, millise lugupidamatusega te muudate sügavast pealiskaudseks ja kõrgest madalaks. 

Aga miks sa seda tegid? Sest oma soovis midagi teha Jumala töös, otsite võimalust kohandada minu 

õpetust oma maise eluga, oma inimlike mugavustega, mis on teile kõige kallimad. 

20 Jüngrid, mõelge selle üle, mida ma teile olen öelnud, et kui te ütlete, et olete spiritistid, siis te tõesti 

elate seda, mida teie huuled jutlustavad. 

21 Kui lihtne on öelda: "Ma olen spiritist", kuid kui raske on olla see tegelikult. 

22 Kui palju on neid, kes kuulevad minu sõna, kes on saanud selle suureks tõlgendajaks, ja ometi ei 

ole nad minu õpetuse parimad tegude jüngrid, nad ei täida jumalikku käsku, mis ütleb teile: "Armastage 

üksteist." 

23 Teisest küljest, vaadake, kui kergesti muutub see, kes rakendab praktikas kasvõi ühegi aatomi 

minu õpetusest. Kas soovite selle kohta näidet? 
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Oli keegi, kes rääkis Mulle kogu oma elu, et ta armastab Mind sõnade-palvetega - palvetega, mida 

teised sõnastasid ja mida ta isegi ei mõistnud, sest need koosnesid sõnadest, mille tähendust ta ei teadnud. 

Kuid peagi mõistis ta palvetamise tõelist viisi ja jättes kõrvale oma vanad harjumused, keskendus ta oma 

hinge sisimale osale, saatis oma mõtted üles Jumala juurde ja tundis esimest korda Tema kohalolekut. 

Ta ei teadnud, mida oma peremehele öelda, tema rind hakkas nutma ja silmad valasid pisaraid. Ainult üks 

lause tekkis tema peas: "Mu isa, mida ma saan sulle öelda, kui ma ei oska sinuga rääkida? Aga need 

pisarad, need nutud, see sisemine rõõm ja isegi tema segadus rääkisid Isale nii ilusas keeles, mida te ei leia 

kunagi teie inimkeeltes ega raamatutes. 

24 Inimese ulgumine, kes hakkab vaimulikult palvetama oma Issandaga, meenutab imikute esimesi 

sõnu, mis on nende vanemate jaoks rõõm ja rõõm, sest nad kuulevad esimesi sõnu olendilt, kes hakkab 

ellu tõusma. 

25 Kuna inimesed ei ole suutnud anda tõelist ja õiget tõlgendust neile antud ilmutustele alates kõige 

varasematest aegadest, tulen ma täna vaimus, et anda neile selge selgitus ja õige tõlgendus kõigest sellest, 

mida ma olen neile õpetanud. 

26 Tänapäeval tunnete te ära vaimse hinge ja keha võimed, ilma et te neid segi ajaksite. 

27 Vaim, mõistus ja emotsioonid leiavad tõelise harmoonia, kui minu õpetus, kui uue päeva valgus, 

lõpuks äratab selle magava inimkonna. 

28 Te palute Mind, et aitaksin teil saavutada täna oma südames ühtsust ja rahu, et tõestada end Minu 

ees kui olendit, kes on teadlik protsessist, mille tunnistajaks ta on, kui ta kuuleb Minu õpetust hääle kandja 

meelest. Ja ma võtan teie hinged vastu. Kõik, mida te pakute Mulle oma palvetes ja tegudes, puhtalt ja 

lihtsalt, võtan ma vastu kui laste õiglase austuse oma Taevasele Isale. 

29 Kõige tungivam palve, mille te Minule esitate, on, et maa peal valitseks rahu - et endiste aegade 

patriarhaalne elu taastuks inimeste seas. Kuid ma ütlen teile, et see rahu ei tule tagasi enne, kui teie, minu 

uued jüngrid, olete pannud aluse uuele maailmale, milleks ma teid ette valmistan. 

30 Kui te näete igas oma naabris venda, kui te lasete erinevustel teie ja teiste vahel kaduda ja 

armastate Mind neis, siis näete uue aja algust ja elu saab olema rõõmus ja lihtne inimese jaoks ning Mind 

tunnustatakse Isana. 

31 Minu seekordne Sõna on sama, mille ma andsin teile Jeesuses. See on sama kristallselge 

veeuputus, mis neelas teie hinge, kui te järgisite Mind läbi Palestiina maade. Selle tähendus on teile teada, 

te ei suuda kunagi segi ajada selle "maitset", sest see on teie hingele oma jumaliku pitseri peale vajutanud. 

Aga täna, kui Ma olen tulnud alla, et teha ennast nende meeste ja naiste kaudu teatavaks, ja te kuulete 

sõna, mis tuleb nende huultelt, siis te tunnete ära, et see tuleb Minult, ja te küsite Minult, miks Ma ei ole 

valinud teist vormi, et lasta oma sõnumi sel ajal inimkonnani jõuda. 

32 Te ütlete Mulle, et teie seas ei ole ühtegi erilise voorusega meest, kes suudaks Mind teenida. Ei ole 

Moosest, ei esimese ajastu prohveteid, ei Peetrust ega Johannest. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma olen igal 

ajal saatnud välja vooruslikke hingi ja nende seas neid, kes on teeninud mind alandlikult. Armastage neid 

ja lohutage neid, sest nende koorem on väga suur. 

Olen hoidnud nende meelt ja südant nagu puhast allikat, ja sageli on valu olnud parim vahend nende 

puhastamiseks. Nende elu on sarnane minu teiste aegade saadikute eluga. Ma õnnistan teid. Õndsad on 

need, kes on Mind sel viisil järginud ja kes on tundnud selle missiooni täielikku tähendust, mille Ma neile 

olen andnud! 

33 Ma kutsun teid Minu Kuningriiki. Ma kutsun kõiki maailma rahvaid ilma igasuguse eelistuseta, 

kuid ma tean, et kõik ei kuula mind. Inimkond on kustutanud oma lambi ja kõnnib pimeduses. Aga seal, 

kus viga end tunda annab, ilmub minu poolt valgustatud inimene, kes levitab valgust oma ümbruses - 

vaimne valvur, kes valvab ja ootab minu märki, et anda häirekella, mis äratab ja raputab. 

Olgu nende sõnumitoojate armastus teie südames vilja kandev seeme. Ärge lükake neid tagasi, kui nad 

ilmutavad end teie ees väliselt vaesuses. Kuulake neid, sest nad tulevad minu nimel, et anda teile edasi 

võime, mida te praegu ei tea. Nad õpetavad teile täiuslikku palvet, nad vabastavad teid materialismi 

sidemetest, millega olete seotud, nad aitavad teil saavutada vaimset vabadust, mis tõstab teid Minu juurde. 

34 Teie, kes te Mind kuulete, ootate innukalt kõigi Minu sõnade täitumist. Sa soovid näha, kuidas see 

maailm muutub Minu jüngriks. Te palute Mind olla nende seas, keda Ma saatsin rasketele missioonidele 
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teistesse maadesse. Aga tõesti, ma ütlen teile, et te peate end eelnevalt ette valmistama, sest lahing, mis 

teid ootab, on väga suur. 

Kuid mitte kõik sõnumitoojad, kellest ma teile räägin, ei ole teie seas, mitte kõik ei ole kuulnud Minu 

Sõna häälekandjate kaudu. Paljud neist räägivad intuitiivselt, sest ma olen nende hinged ette valmistanud 

ja olen neid targalt jaotanud, et lasta oma valgusel kõikjale jõuda. 

35 Kuidas te võite uskuda, et kui Ma olen tulnud teie juurde, võin Ma teisi rahvaid hooletusse jätta, 

kui te kõik olete Minu lapsed? Kas te tahate uskuda, et keegi on Minust kaugel või väljaspool, kuigi Minu 

Vaim on kõikehõlmav ning ümbritseb ja mõistab kõiki loodud asju? Kõik elab ja toitub Minust. Seepärast 

on minu Universaalne Kiir laskunud kogu maale ja hinged on saanud minu mõju nii selles kui ka teistes 

maailmades, sest ma olen tulnud päästma kõiki oma loodud olendeid. 

36 Ma ei taha, et te seda aega raisku raiskaksite, ega ka seda, et te käiksite läbi maailma, jätmata oma 

sammudest jälgi. Ma tahan, et te oleksite tõelised kasvatajad seemnele, mille ma teile usaldan, ja kui te siit 

maailmast lahkute, jätkaksite tööd, kuni olete oma seemne oma kaasinimeste hinges õitsema pannud. 

37 Ma ei taha teid siduda oma juhistega. Ma ainult julgustan teid armastusega, sest ma ei aktsepteeri 

käskude täitmist muul viisil kui see, mis sünnib teie hingest, mis on ette valmistatud minu juhiste järgi. 

Olge vabad minu seaduste piires, kuid tehke kuulekusest harjumus. Täitke kahte seadust, mis valitsevad 

inimest, mis on sisuliselt üks, sest mõlemad pärinevad Minust. 

38 Palvetage kõigi inimeste eest, soovige kõigi harmooniat ja mõistmist Minu jaoks, ja et teie palve 

tõuseks nagu laul, nagu palav hümn, valgustades hingi ja näidates neile teed, mida mööda nad jõuavad 

oma saatuse eesmärgini. 

39 Minu Sõna väega tõmmatud, armsad inimesed, tulge nendesse kohtadesse. Te ei pea tulema 

nendesse kohtumispaikadesse, et otsida neis Minu kohalolekut ja panna oma mured Minu ette. Sest te 

teate, et ma olen kõikjal olemas, et ma olen kõikjal, et ma kuulen teid kõikjal. 

40 See on minu sõna, mille pärast te tulete, see on jumalik essents, mis on teie hinge toitmiseks, mida 

te otsite. 

41 Te kõik teate, et ma olen teile teatanud aja, mil ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise, ja 

seetõttu kiirustate tulema iga kord, kui Minu Sõna kõlab häälekandja kaudu. Sest te ise tahate hoida oma 

hinges viimaseid ilmutusi, mida ma teile teen. 

42 Sisemine teadmine vaimsest missioonist, mida te olete tulnud täitma, on teie sees järk-järgult 

ärkamas ja teie vastutus hakkab teid hõivama, sest te olete mõistnud, kui raske ja raske on minu Seaduse 

kuulutamine tegude, sõnade ja mõtetega. 

43 Varsti oled sa ilma minu sõnata. Aga et te ei kõhkleks, peate saama innustust minu teise ajastu 

jüngrite eeskujust, kes ühinesid pärast seda, kui Meister oli neist lahkunud. Läbi oma liidu andsid nad 

teineteisele jõudu, julgustust, jõudu ja usku. 

44 Teie harmooniast sõltub, kas te tunnete minu kohalolekut oma kohtumistel ja kas te ei jäta vahele 

minu ilmumise aega. 

45 Siiani olete end tugevdanud kuulamisega, homme tugevdate end veelgi enam õppimisega. Sest kui 

te tungite minu õpetuste sisemusse, siis avastate hämmastusega iga minu õpetuse tähenduse. 

46 Ma õnnistan juba praegu neid, kes ühinevad ja valmistuvad selleks ajaks, et mõista õpetust, mille 

ma teile toon. Sest selles õppimises avastavad jüngrid Minu Sõna tõelise tõlgenduse. Ja ma ütlen teile, et 

nii nagu minu Sõna kiirgab valgust, nii valgustab ka teie tõlgendus teie ligimese teed. 

47 Selle õpetuse head tõlgendajad oskavad äratada oma kaaslasi, kes magavad oma riituste rutiinis, 

ning nad ulatavad neile käe ja päästavad nad sellest, et nad ei satuks mõtlematuse tõttu segadusse. 

Hiljem levib see rahvas üle kogu maailma ja annab tunnistust sellest, mida ta kuulis, ning seletab samal 

ajal selgete sõnadega Minu Seadust ja Minu Õpetust - mitte ainult seda, mida Ma teile praegu olen 

rääkinud, vaid kõike seda, mida Ma olen teile ilmutanud nende ajastute jooksul, mida te olete läbi elanud. 

48 Ärge kartke, et teie kaasinimesed naeravad või lükkavad teid tagasi. 

49 Ma kinnitan teile, et kui see spiritistide rass ilmub inimkonna hulka, olen ma juba andnud talle 

palju ja väga suuri vaimseid ilminguid. Need ilmingud panevad paljud neist, kes mind vaimselt ootavad, 

kahtlustama, et ma olen juba tulnud ja rääkinud. Kas sa ei arva, et kui nad näevad sind tulemas ja kuulevad 

su sõna, siis nad tunnevad sind ära kui minu sõnumitoojad? 

50 Tõesti, ma ütlen teile, isegi teoloogid seletavad endale nii paljude sündmuste põhjust. 
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51 Minu rahvas levib maa peal nagu suur sõjavägi. Minu Vaim on inimeste peal ja julgustab neid 

nende võitluses, nii et ka viimased Minu sõnad, mis Ma olen teile andnud sel ja varasematel aegadel, 

saavad täidetud. 

52 Miks te nutate, kui mõtlete päevadele, mil te ei kuule enam Minu Sõna? Olge rahulikud, sest ma ei 

jäta teid üksi. 

53 Kas mäletate, kuidas ma pärast Minu lahkumist Teisel ajastul jätsin Maarja apostlite juurde? 

54 Armastav nõuandja, ema, kannatanute lohutaja, jäi mõneks ajaks nende jüngrite hulka. 

55 Kui valu, mida nad Golgatal kannatasid, kui nad nägid end ilma oma Meistrita, ilma Tema Sõnata, 

oli nende südamest lahkunud, mõistsid nad missiooni, mida nad pidid täitma, ja nad hakkasid levitama 

rõõmusõnumit maa peal. Issand tõstis Maarja maa pealt üles, olles juba jätnud oma armastava õrnuse 

pärandiks inimkonnale. 

56 Teie, kes te olete uued jüngrid Jumaliku Tooli ees, arvate, et kui te olete "ilma jäänud" Minu 

ilmutusest häälekandja suu kaudu, jätan Ma teid rahule. Aga ma ütlen teile: Maarja ei ole surnud, teie 

vaimne Ema on valmis seisma teie kõrval katsumustes, päevadel, mil te arvate, et olete hüljatud ja tunnete 

Mind eemal, kuigi Ma olen teile lähemal kui kunagi varem. Tema emalik armastus aitab teil end tugevana 

tunda ja mõista nende õpetuste tõelist tähendust, mida ma teile sõnades ja tegudes olen esitanud. 

57 Te peate olema Minu Seaduse sõdurid ja vaimsuse külvajad. Kuid juba täna kuulutan teile, et 

spiritismil ei ole oma baasi maa peal ega esindajat inimeses. Tema valitsemine ei ole sellest maailmast ja 

teie ainus teejuht on teie südametunnistus Kristuses. 

58 Teie intuitiivne silm teab, kuidas avastada uusi "töötajaid" rahvahulga seast. Aga mitte teie käed ei 

tohi olla need, mis "võidavad" või pühitsevad. Sest ainus, kes võib anda hingele kingitusi, tellimusi või 

missioone, olen mina - ainus, kes kirjutab üles iga olendi saatuse. 

59 Ma räägin teile seda kõike, et te ei langeks eksitusse või tegevusse ja riitusse, mis ei sisalda tõde. 

60 Te olete ainult minu külvajad, minu prohvetid, minu sõnumitoojad. Aga salajane varandus on 

ikkagi teie Issanda käes. 

61 Minu tahe on, et teie seas valitseks täielik harmoonia ja vendlus, et isandad, valitsejad või türannid 

ei tekiks rahvast, kus kõik peaks olema korras, armastus ja vaimulikkus. 

62 Kui te täidate oma missiooni nii, nagu ma teile näitan, tunnustatakse teie eeskuju ja teie võim peab 

tegema purustusi spiritismi jaoks. 

63 Mõistke, et minu õpetuse valgus peab olema see, mis paljastab ebajumalate perverssuse, mis rebib 

ülbe valitseja ja despootliku isanda oma pjedestaalilt, mis hävitab materialismi valitsemise 

möödapääsmatu võimu. 

64 Inimesed, keda ma täna valmistan ette, et homme vaimset elu kuulutada, ei ole rikkad, neil ei ole 

aardeid ega materiaalseid hüvesid. Sest oma tegudega peavad nad tõestama maailmale, et Jumala tõde, 

armastus ja õiglus ei pea toetuma teie petlikule rikkusele. 

65 Armastus, usk, kindel tahe on need jõud, mis teevad seda tööd inimkonna seas teatavaks. Võtke 

Kristuse ja Tema jüngrite eeskuju, mõelge nende elude ja nende õpetuste üle ja te näete, et ma räägin teile 

tõtt. 

66 Minu käsi ei puudutanud kunagi münti. Kui mulle ühel korral näidati tahtlikult ühte neist, et paluda 

mul väljendada oma seisukohta keisrile pandud kohustustest, vaatasin ma ainult seda münti ja ilma seda 

puudutamata vastasin sellele, kes minult küsis: "Andke Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on 

keisri oma." 

67 See on üks Minu viimaseid õpetusi, kuid mitte viimane. Ma räägin teiega veel lühikest aega ja siis 

ma kindlasti ei räägi enam läbi inimese mõistuse. 

68 Seejärel annan teile mõtlemisaja, et te saaksite pärast minu lahkumist järele mõelda. Selle aja 

jooksul hakkab intuitsioon järk-järgult vaimust vaimule erinevates vormides taaselustuma. 

69 Kõike seda, mida te praegu veel ei ole mõistnud, mõistate te neil vaimse mõtiskluse päevadel, ja 

samal ajal üllatavad teid uued ilmutused ja ettekuulutused. 

70 Ühe inspiratsiooni kinnitab teise inspiratsioon, ja nii ei teki jüngrites kahtlust. 

71 Roque Rojas ja Damiana Oviedo olid minu esimesed häälekandjad minu vaimse ilmutuse jaoks sel 

ajal. Mees sai oma mõistuses Eelija kiirte, neitsi sai Meistri valguse. Sellega tahtsin ma teile näidata, et 

minu apostliametis istub naine minu laua taga sama palju kui mees. Vaimne hing on mõlemas sama. Miks 
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peaksin ma tegema vahet nende kahe vahel selles Kolmandas Ajastikus, kuna see on ajastu, kus ma otsin 

vaimuhaigusi? 

72 Roque Rojas ja Damiana Oviedo on teie pioneerid. Nad kuulsid keset kõrbe jumalikku häält ja 

ilma küsimata, kas see on tõde, uskusid nad. Üks kuulis prohveti häält, teine tundis Meistri halastuse 

puudutust. 

73 Kui palju saladusi olen ma teile sellest ajast peale paljastanud! Esimesed häälekandjad surid ja 

teised ilmusid, ja nii on see järjest kuni tänapäevani. Mitte kõik ei ole olnud puhtad oma kavatsustes. 

Mõned on olnud eeskujuks usu innukusest, tõe armastusest, enesepüüdlikkusest ja ohvrimeelsusest. Kuid 

mõned on olnud asjatud, armastades meelitamist ja preemiat. 

74 Ma õpetasin algusest peale kuulajate hulgale, et nad tunneksid ära tõelise vilja, ja teile, kes te 

praegu olete, ütlen, et viiksite Minu tõde toiduks oma kaasinimestele, samal ajal kui te põletate jälgi tõe 

tulega. 

75 Ma pean teile ütlema, et te ei osanud kunagi hoolitseda oma häälekandjate eest, sest teil puudus 

nende mõistmine ja kaastunne. Aga kuna te ei osanud neid südameid rõõmustada ega nende eest 

hoolitseda, siis hoidke tulevikus vähemalt seda, mis nende huultelt tuli, mis oli minu sõna: uus manna. 

76 Kui spiritistid maa peal paljunevad, on palju neid, kes peavad neid tavaliste ennustajatega segi ja 

pöörduvad nende poole, et küsida tuleviku kohta. Teadlased küsivad neilt vaimude elu ja elu kohta teistes 

maailmades või planeetidel. 

Ma ennustan seda kõike teile, et kui te leiate end rumalate küsimuste poolt rünnatuna, siis mäletaksite 

palvetada, et teie Isa inspireeriks teid sellega, mida teil on vaja öelda - mida Tema tahe on, et te oma 

kaaslaste rumaluse või uudishimu ees teataksite. 

77 Ma annan teile korralduse mitte muuta ühtegi minu ilmutust ega püüda uurida seda, mille 

ilmutamiseks ei ole veel aeg. Sa pead alati hoidma oma soomust - justkui oleksid sa allikas, mis on valmis 

vastu võtma kristallselget vett, mis kustutab sinu kaasinimeste janu valguse järele, ja see ei ole sinu käsi, 

mis tõstab saladuse loori. Kas oli keegi maa peal, kes oleks vääriline avama seitsme pitseri raamatut? 

Ainult see, mis oli Talle vääriline, see tähendab, et ainult sellel oli võimekus seda teha. Teadke, et on palju 

õpetusi, mis ilmutatakse inimesele siin maa peal, kuid ka palju teisi, mis ilmutatakse talle alles siis, kui ta 

elab Vaimu kõrgetes eluruumides. 

78 Kõikjal leiate Mind, Minu kohalolek on igal pool teel. Ma muutun nii oaasiks keset kõrbe kui ka 

tuletorniks tormilises öös. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 282 
1 Jumalik valgus paistab teile, sellest saab sõna, mis annab teile uue juhise. Õnnistatud on see, kes 

valmistab end ette, nagu oleks tema süda pühamu, sest ta on jõudnud tõelise elu juurde, kui ta kuulis minu 

sõna. 

2 Tulge kõik ja tundke minu armastuse imet. Ma olen tulnud päästma patuseid patuste huulte kaudu. 

3 Sel ajastul näitan ma teile võimu, mida te omate kui pärandit või kingitust, mille ma olen teie sisse 

pannud. See ei ole mitte aine, vaid vaimu jõud. Sest inimene ei ole võimas, suur ega tark liha kaudu, vaid 

ta on seda vaimu kaudu. 

Ma räägin sellele, kes suunab oma sammud hea teele ja kuuletub oma taevase Isa tahtele - sellele, kes 

kuuletub seadustele, mis juhivad ja reguleerivad elu. See peab tundma, et teda toetavad võimsad jõud, mis 

viivad teda alati valguse, rahu ja tõe teele. 

4 Jünger: See lihtne sõna, mille ma olen toonud teile vaimse kingitusena, et juhatada sisse uus ajastu, 

on oma lihtsuses ja välises tagasihoidlikkuses järjekordne Minu meistriteos. Sellel inimese otsimise 

vormil, et teha Jumalikku talle tema intellekti kaudu teatavaks, on tähendus, tähendus ja tähendus, mille te 

kõik avastate. 

5 Vaadake, kuidas minu jumalikud mõtted muutuvad mõne inimese huultel hääleks, mis, kuigi 

ebapuhta, muutuvad selle teenistuse hetkel puhtaks, et anda teile vaimse elu toitu. 

6 Mida ei anna teile siis see päev, kui nii teie hing kui ka keha on puhastatud, et Mind vastu võtta? 

7 Teie usk on olnud väike, teie armastus ja ettevalmistus nõrk. Sellest hoolimata on minu Sõnas 

saadud viljad rebinud teid välja teie letargia, see on õpetanud teid mõistma, armastama, õppima ja tundma 

hingeelu, mis teie õnnetuste ajal oli üksildane kõrb ja mis nüüd sarnaneb oaasiga teie võitlusi ja pidevaid 

katsumusi täis elule. 

8 Kui te püüate seda õpetust mõista, siis kuulute nende hulka, kes sel ajal täielikult mõistavad, et 

inimene ilma Minuta ei ole midagi. 

9 Vaadake seda maailma - uhke, trotslik ja ülbe kõigi inimtegude üle, millega nad hämmastavad 

selle sajandi põlvkondi. Enamuses ei usu nad vaimsesse ega armasta seda. Seepärast ei palveta nad ega 

järgi minu seadust. Sellegipoolest on nad rahul ja uhked, et saavad näidata maailma, mis on täis imesid, 

mille nad on oma teaduse abil loonud. 

10 Aga selle hämmastava maailma, mille nad on sajandite jooksul teaduse, võitluste, sõdade ja 

pisarate abil üles ehitanud, hävitavad nad veel oma kätega ja relvadega. Juba läheneb aeg, mil inimkond 

saab teadlikuks oma tegude jätkusuutmatusest ja haprusest, millest on puudunud armastus, õiglus ja 

tõeline soov täiuslikkusele. 

11 Peagi saate teada, et ilma Jumalata ei ole te midagi, et ainult Minult võite saada jõudu, elu ja 

intelligentsust, et luua harmooniline eksistents inimese vaimu ja inimliku osa vahel. 

12 Ma tulen oma uue sõnaga, et tuua maailma ellu, sest sajandeid ja ajastuid on inimkond näinud 

ainult surma valitsevat. Mis on olnud põhjuseks, et surm on sinu eksistentsile valitsenud? Armastuse 

puudumine. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, et armastus on muutumatu jõud, mis liigutab universumit. Armastus on elu 

päritolu ja mõte. 

14 Ma juhatan nüüd sisse vaimse ülestõusmise aja kõigi jaoks - aja, mil ma toon õitsele selle 

õnnistatud armastuse seemne, mida ma valasin maailma peale risti kõrguselt, kuulutades teile, et kui 

inimesed armastaksid üksteist nii, nagu ma teid õpetasin, siis "surm" oleks maailmast kõrvaldatud ja selle 

asemel valitseks inimeste üle elu ja avalduks kõigis nende tegudes. 

15 Täna, päevast päeva, sööte te kibedaid vilju teaduse puult, mida inimesed on nii puudulikult 

hooldanud, sest te ei ole püüdnud kõiki oma andeid harmooniliselt arendada. Kuidas te siis saaksite oma 

avastusi ja töid suunata headesse suundadesse, kui te olete treeninud ainult mõistust, kuid jätnud 

hooletusse hinge ja südame? 

16 Teie seas on inimesi, kes on nagu metsloomad, kes lasevad oma kirgedele täiesti vaba voli, kes 

tunnevad viha oma naabrite vastu, kes on verejanulised ja püüavad teha vennasrahvaid orjadeks. 

17 Kui keegi peaks uskuma, et Minu Õpetus võib põhjustada inimese moraalset kokkuvarisemist - 

tõesti, ütlen teile, ta on suures eksimuses; ja et tõestada seda kahtlejatele, materialistidele ja selle ajastu 
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ülbetele, lasen Ma neil oma teaduse vilju niita ja süüa, kuni nad on saanud piisavalt, kuni nende hingest 

väljub tunnustus, mis ütleb Mulle: "Isa, anna meile andeks, ainult Sinu vägi suudab peatada need jõud, 

mille me oleme vallandanud oma mõistuseta." 

18 Siis tulen ma neile appi ja annan neile rahu, sest nende uhkus on juba andnud neile palju 

kannatuste karikast juua. Ma viin nad meelerahu ja enesevaatluse juurde, nii et nad - siis juba uues elus - 

avastavad vaimse väärtuse ja oskavad seda oma töödes rakendada. Ma annan neile mõista, et elu on nagu 

lüüra, mille keeled esindavad armastust, vaimsust ja teadust, kuid kuna need ei olnud harmoonias, ei 

suutnud nad tekitada armastuse magusat heli, mis on vaimsuse ülev heli. 

19 On saabunud kohtu aeg, mil Ma küsin mõnelt: "Miks te olete Mind eitanud?" Ja teised: "Miks te 

mind taga kiusate?" Kas tal on õigus eitada Minu Kuningriigi olemasolu, kes ei ole suutnud endasse 

tungida? See, et te ei tunnista minu tõde, et te ei tea, kuidas seda avastada, ei tähenda, et seda ei ole 

olemas. Kui te usute, et eksisteerib ainult see, mida te suudate mõista, siis ütlen teile, et teie teadmatus on 

suur ja teie ülbus väga suur. 

20 Tõesti, ma ütlen teile, kes eitab Jumalat ja Tema kuningriiki, on eitanud iseennast. See, kes tahab 

jõudu ammutada iseendast, sest ta peab end iseseisvaks ja tunneb uhkusega, et ta võib olla suur ka ilma 

Jumalata, tema sammud maailmas on väga lühikesed. Ta läheb varsti eksiteele ja tema kannatused on väga 

valusad. 

21 Kus on tõelised teadlased? 

22 Teadmine on tunda minu kohalolekut. Teadmine tähendab, et minu valgus juhatab mind ja ma teen 

oma tahtmist. Teadmised on seaduse mõistmine. Teadmised on armastust. 

23 See, kes soovib armastusest oma ligimesele kasulik olla, pühendab end headusele mis tahes viisil, 

mida elu pakub. Ta teab, et ta on inimene, kes on valmis, et Jumalik Tahe kasutab teda väga kõrgete 

eesmärkide saavutamiseks. Ma tahan, et te, oo jüngrid, omandaksite teadmisi, et te saaksite vabastada oma 

eksimustest need, kes on kaotanud tee ülespoole liikumiseks. 

24 Tõeline armastus - see, mis ületab inimlikud südametunnid - on tarkuse vili. Vaadake, kuidas ma 

külvan tarkust teie kujutlusvõimetesse oma sõnaga, ja seejärel ootan ma teie armastuse vilja. 

25 On palju viise, kuidas head teha, palju viise, kuidas lohutada ja teenida. Kõik on armastuse 

väljendus, mis on üks - armastus, mis on vaimu tarkus. 

26 Mõned võivad käia teaduse, mõned vaimu, mõned tunnete, mõned tunnete teed, kuid kõigi koos 

tulemuseks on vaimne harmoonia. 

27 Õppige eristama erinevaid teid, mis on olemas, ning austama erinevaid missioone, mida teie 

kaasinimesed täidavad. Selleks on vaja avatud meelt, õiget otsustusvõimet, rahulikku meelt ja sügavat 

pilku. Kui teil ei ole neid omadusi, siis olete põhjendamatult nördinud, kui avastate, et usukogukondi on 

rohkem, kui te arvasite, ning et riitusi ja kultusi on rohkem, kui te teadsite. 

28 Kui te ei valmista end ette, siis tunnete end segaduses ja mõjutatuna sel päeval, mil leiate end keset 

lähenevat lahingut. 

29 Need, kes kuulavad Mind, ilma et nad oleksid huvitatud mõistmisest, ei suuda kuuluda nende 

hulka, kes seda õpetust mõistavad ja seletavad. Teised aga püüavad ära tunda Minu Sõna tähendust, nad 

tunnevad seda, armastavad seda, kannavad seda oma hinges, südames ja ajus. Need tungivad iga päev 

rohkem minu õpetamise teadmistesse. 

30 Kui see soov rohkem teada saada, täiuslikul viisil armastada, tuleb nende jüngrite seas esile, näete 

nende nägudel peegeldumas headuse, armastuse ilu, hingestatuse majesteetlikkust. 

31 Siiski ei suutnud keegi isegi sel hetkel näidata oma nägu kui tõe peeglit, mis peegeldab vaimse 

hinge, selle kõrgema olendi, mis elab igas inimeses, voorusi. 

Aga mida ma peaksin teile ütlema sellest vaimsest maailmast, mis elab ja kudub teie taga ja mis võib 

samuti näidata oma nägu teie teoste, sõnade ja mõtete kaudu? Nende olendite jaoks on iga inimolend 

vahend enda tuntuks tegemiseks, iga kehastunud hing on ühenduslüli ja iga aju on vahend kontakti 

loomiseks inimmaailmaga. 

32 Kui inimeste mõtted kalduvad hea poole, kasutavad neid kõrged, heledad olendid, kes on 

pühendunud kõrgetele eesmärkidele. Kui aga inimeste mõtted lükkavad tagasi iga hea mõju ja nad lasevad 

oma tundeid ja võimeid kasutada madalate hingede poolt, siis toovad need ainult madalamad kired vilja. 

33 Ma ütlen teile, et ei ole ühtegi inimvaimu, mis ei elaks Vaimumaailma mõju all. 
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34 Paljud hakkavad seda eitama, kuid keegi ei suuda tõestada, et inimese mõistus ei saa vastu võtta 

mitte ainult vaimolendite ja oma kaasinimeste, vaid ka minu mõtteid ja vibratsioone. 

35 See on ilmutus kogu inimkonnale - ilmutus, mille levitamisel leiavad avatud südamed, kes võtavad 

selle suure rõõmuga vastu; samas leiab see ka kangekaelsed vastased ja võitlejad. 

36 Aga mida nad suudavad teha, et takistada vaimse kuningriigi valguse säramist inimeste elus? 

Milliseid vahendeid saavad uskmatud kasutada selle vibratsiooni kõrvaldamiseks? Kes on see, kes usub, et 

ta on väljaspool universaalset mõju, mis on Jumala loov ja elustav jõud? 

37 Ma räägin teie vaimuga, teie hingega ja teie mõistusega, kuid ütlen teile veel kord, et te saate 

sõnumeid, ideid ja inspiratsioone teistelt eksistentsi tasanditelt ning et nii nagu te ei tea, kust teie hing siia 

kehasse kehastuma tuli, ei tea te ka seda, kes nähtamatult ja tajumatult talle avaldub. 

38 Teile, kes te neid õpetusi kuulate, ütlen, et te ei peaks arvama, et hääle kandjad on õiglased ja 

puhtad, sest nende meeleorganites vibreerib minu inspiratsioon. Ei, neile on antud ainult võime võtta vastu 

minu valgust ja edastada seda sõnade kujul. Nad on selle vaimse ilmutuse eelkäijad, mis on lubadus 

tulevasteks aegadeks, kui inimesed saavad täielikult aru, et vaimse maailma valgus on alati nende 

eksistentsile paistnud, ning nad valmistuvad ja vaimustavad end selleks, et võtta vastu ja edastada Jumala 

igavest sõnumit täiuslikul viisil. 

39 Inimkond, te eitate seda, mida te ei suuda materiaalselt tõestada. Ma ütlen teile, et te teate ainult 

seda, mis kuulub maailmale. Sest kui te tunneksite vähegi vaimu, siis te ei julgeks eitada vaimse maailma 

olemasolu, mõju ega ilminguid! 

40 Suur hulk valgusolendeid on teie eest eestkostjaks. Päeval, mil te oskate nendega ühineda palves, 

mõtetes ja usus, kogete oma elus võitmatut jõudu, üliinimlikku jõudu, ja te ei komista enam kunagi. 

41 Inimese ümber on ka nähtamatu pimeduse ja segaduse maailm. Alates päevast, mil olete valmis 

võitlema selle reeturlike rünnakute vastu, tunnete oma elus tundmatut vabadust ja rahu. 

42 Teadke, et meel ei lakka kunagi vastu võtmast minu Jumalikkuse ja Vaimumaailma vibratsiooni ja 

mõju. 

43 Inimene on armastanud seda, mis kuulub mateeriasse, sinna on tal oma väärtused, sinna on ta 

suunanud oma südame, oma mõistuse ja oma meeled. Seetõttu eirab ja ignoreerib ta kõike, mis on seotud 

vaimuga. Kui inimese ideaaliks oleks vaim, siis oleks ta oma meeled sellisel viisil täiustanud, et midagi 

sellest, mida ma täna teile ütlesin, ei oleks talle tundmatu. 

44 Ta teaks, et Jumala vaim on oma olemuse tõttu ühenduses iga vaimolendiga universumis, ja kuna 

ta teaks seda ja oleks usust valgustatud, püüaks ta, et minu vaimu emanatsioon, mis on jõud, elu ja valgus, 

mis elustab kõike loodut, jõuaks temani. 

45 Tõesti, ma ütlen teile - ja ärge unustage seda: ei ole võimatu, et ma annan endast teada 

inimintellekti kaudu. See oleks võimatu, kui ma ei saaksin ennast teatavaks teha. 

46 Teie ülesanne, õpilased, on muuta hing ja meel tundlikuks, et tajuda, tunda, uskuda, elada, 

armastada ja kuuletuda kõigile vaimsetele vibratsioonidele. 

47 Ma ütlen teile veel kord: isegi kui kogu inimkond püüaks vältida vaimse valguse jõudmist temani, 

ei saavutaks ta seda kunagi, sest elu, mis inimesel on, võtab ta minu Vaimust, mis vibreerib kõiges 

olemasolevas. 

48 Te kuulete praegu minu õpetust, mis võib tunduda igati kummaline, kuid mida te mõistate. Te 

teate, et kuigi see avaldub sellistes vaestes ja tagasihoidlikes kohtades nagu need koosolekuruumid, ei ole 

need tavalised kohad, vaid lihtsad hostelid, mis on pühendatud pühendumisele, spiritualiseerimisele ja 

ettevalmistusele taevase sõnumi vastuvõtmiseks. 

Te teate, et praegu teen Ma ennast teatavaks inimintellekti abil, kuid mitte intellekt ei räägi, vaid vaim, 

mis võtab vastu Minu inspiratsiooni valguse - valguse, mis, kui see läbib intellekti, muutub mõtteks, ja kui 

see jõuab huultele, muundub sõnadeks. 

49 See on olnud üks ilusamaid kingitusi, mida ma teile Kolmanda Ajastu jooksul olen ilmutanud, et 

teil oleks ettekujutus teie vaimus olemasolevatest omadustest ja sellest, mis on sellele veel reserveeritud. 

50 tungige oma vaimsesse sisemusse, et te saaksite end paremini tundma õppida. Sest kui te arvaksite, 

et olete ainult mateeria, siis eitaksite oma suurust ja hindaksite valesti oma olemuse tuuma. 

51 Niikaua kui te ei ole huvitatud vaimu tõe tundmisest, olete nõrgad ja teadmatud ning kõik, mis te 

olete ja mida te omate, ei ilmne keha kaudu. 
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52 Inimeste materialistlik teadus on pannud inimeste õlgadele talumatu koorma. Te kõik olete 

väsinud, te kõnnite praegu raskelt oma teed, kuid ma ootan kõiki. 

53 Inimesed, kutsuge oma kaaslasi, kes ei saa enam edasi minna, sellele vaimsele pidusöögile. Te 

näete, et nad kannavad oma peas teadmiste aaret ja ütlete: "Mis neil puudu võib olla?" Ometi on nende 

hinges tühjus. 

54 "Tulge Minu juurde, te intellektuaalid, kes te olete väsinud surmast ja pettunud südames. Tulge 

Minu juurde, te, kes te olete segaduses ja olete armastuse asemel vihanud. Ma annan teile puhkust ja annan 

teile mõista, et vaim, kes on Minu käskudele kuulekad, ei väsi kunagi. Ma tutvustan teile teadust, mis ei 

aja intelligentsi kunagi segadusse." 

55 Nad ei pea kartma Minu juurde tulla, sest nende süda on külm või nende otsus on karm. Mul on 

igaühe jaoks üks lause, üks sõna, mis on nagu valguskiir, mis valgustab neid südameid, mis on pettunud 

armastuse puudumise tõttu. Ei ole tähtis, et te ei usu Mind ega armasta Mind. See ei ole Mulle põhjus, et 

teid Minu lauast välja jätta. Ma olen tulnud patuste pärast. 

56 Ma tean, et paljud keelduvad oma ülbuses tulemast õppima, sest nad arvavad, et teavad juba kõike. 

Kuid neile piisab, kui nad kuulevad ühte Minu sõnumit ja Ma tõestan neile, et neil on ikka veel süda, et 

nad ei ole tõelise armastuse jaoks surnud, et nad on ikka veel Minu väikesed lapsed Minuga ja et nad 

võivad ikka veel nutma hakata. 

57 Minu õpetus armastusest ei olnud mõeldud vähestele, kes kuulsid seda häälekandjate kaudu. Minu 

sõnum on tulnud maailma, et seda saaksid kõik inimesed teada. Seepärast ütlen ma teile, et see jõuab maa 

piirideni paljudes vormides, sest see on inimkonnale juba Teisel ajastul tõotatud lohutuse algus, kui see 

jõuab maa peal viletsuse aegade haripunkti. 

58 Täna, kui ma näen inimesi, kes sukelduvad meeletu kiirusega oma kirgede, pahede ja vaenu 

sügavamatesse kuristustesse, tean, et see on aeg, mil ma pean tulema nende juurde, et anda neile päästvat 

abi. Ükskõik kui madalale nad on vajunud, lasen Ma oma hääle nende vaimuni jõuda, mis ütleb neile: "Ma 

olen teiega, tulge Minu juurde, otsige valgust, Ma aitan teid pimedusest välja, ja pärast seda taastute Minu 

rahukilbi all." 

59 Minu hääl kõlab tema olemuse sisemises templis - templis, mida inimene ei suuda hävitada, sest 

see on tema enda vaimne hing. 

60 Pea meeles: Kui te olite väikesed lapsed, elasite kõik süütult, meenutades roosi õisi. Kuid hiljem 

kasvasid vartest välja okkad ja need ei andnud enam õisi. Inimkond pakub Mulle veel kord okkaid, ja 

aedniku targa noaga on vaja neid taimi kärpida, et järgmisel kevadel tooksid nad jälle roosiõied. 

61 Jätke täna lühikeseks ajaks maa selja taha ja tulge Minu juurde vaimus. Paljude sajandite jooksul 

on inimene eksinud oma palvetamise viisis, mistõttu ta ei ole ennast tugevdanud ega valgustanud oma 

eluteed Minu armastuse kaudu, sest ta on palvetanud oma meelte, mitte oma vaimuga. 

62 Piltide austamine, mille poole inimesel on nii suur kalduvus, on olnud nagu mürk, mis ei ole 

lasknud tal nautida sisemise palve vaimseid rõõme. 

63 Kui palju viletsust on inimesed endaga kaasa vedanud ainult sellepärast, et nad ei osanud 

palvetada! Ja see on loomulik, õpilane: mis vaimne jõud saab inimesel olla, et läbida elu katsumusi, kui ta 

ei tee midagi, et tulla lähemale Minu Vaimus olevale elu allikale? Ta otsib Mind kuristikes, varjudes, kuigi 

ta võiks ronida üles, et leida Mind tippudel, valguses. 

64 Oh, kui selle ajastu inimesed vaid mõistaksid palve jõudu - kui palju üliinimlikke tegusid nad 

saavutaksid! Kuid nad elavad materialismi ajastul, kus nad ise püüavad materialiseerida jumalikku, et seda 

puudutada ja näha. 

65 Minu teenijad minevikus - Noa, Aabraham, Iisak ja Jaakob, Joosep või Mooses - teadsid palve 

väge ja andsid sellest kustumatu tõestuse inimkonnale, jättes oma palvetamise viisi eeskujuks kõigile 

põlvkondadele. 

66 Neile meestele oli ükskõik, kus palvetada, nad teadsid, et nende sisimas on Issanda tempel. Viis, 

kuidas nad püüdsid Minu halastuse allikale läheneda, oli usk - usk Minu kohalolusse, Minu õiglusse, Minu 

Ettevaatesse ja Minu armastusse. Kõiki neid mehi panin ma suurele katsumusele - nii suurele, et 

tunnistused sellest jäävad igaveseks ajaks. Ja neis katsumustes jäid nad truuks, kuulekaks, alandlikuks, 

oma Loojale pühendunuks. 
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67 Minu vastus nende teenijate usule ja armastusele oli alati vahetu, muutes nad Minu väeavalduste 

objektideks, mida antakse ainult suure usu ja hea tahtega inimestele. 

68 Minu armastus teie vastu paneb Mind praegu tulema, et otsida teid kuristikes ja kuristikes, et teid 

päästa, nii nagu karjane teeb seda lammastega, keda ta väga armastab. 

69 Aga kui te tahate teada Minu eesmärki seoses inimestega, keda Ma tahan teie kaudu luua, siis võite 

teada saada, et Ma kogun teid praegu kokku, tuues teid erinevatest maailma punktidest, et te saaksite teada 

selle taevase sõnumi. 

70 Minu Sõna kaudu, mis on jagatud lugematuteks õppetundideks või õpetusteks, teen teid selle 

õpetuse õpilasteks. Ja kui teie olemus on selle olemusega küllastunud, kui olete jätnud traditsioonid ja 

eksimused selja taha ning hakkate elama ja tundma spirituaalsust, annan teile aja ja tunni, mil te lähete 

provintsidesse, rahvastesse ja rahvastesse, et tuua head sõnumit massidele. 

71 Te paljunete nagu taevatähed või nagu mere liiv ja toite õnnistusi kodudele, rahvastele ja 

isamaadele, kus on nälg rahu, õigluse ja tõe järele. 

72 Kuid ärge unustage, et kui te lähete sellesse lahingusse, siis sellepärast, et te juba harjutate vaimset 

palvet, nagu ma olen teid innustanud alati tegema, nagu ma teile nüüd meelde tuletasin. 

73 Ilma palve jõuta ei ole te võimelised võitluses vastu pidama, samuti ei suuda te vastu pidada 

katsumustele, veel vähem õpetada oma kaasinimestele täiuslikku palvetamise viisi. 

74 Kuid on vaja, et te annaksite tõendeid vaimse palve väe kohta, nagu neid andsid minevikus need 

mehed, keda te mäletate kui patriarhe, kui juhte ja prohveteid. Need ei ole samad tõendid, mis saavad 

reaalsuseks teie vahendamise kaudu, sest peate meeles pidama, et praegu on teine aeg, et inimkond on 

arenenud vaimselt ja materiaalselt ning et seetõttu ei saa tõendid ja imed, mida te palve kaudu saavutate, 

olla samad, mis olid varasematel aegadel. Sellest hoolimata on need imelised. 

75 Ainult kaks tingimust on vajalikud selleks, et te saaksite tõestada, et olete selliste suurte hüvede 

väärilised. Esimene on teie eluviis: õiglane, kasulik, alati heast ja heategevusest inspireeritud. Teine on 

usk, mis muudab teid üleolevaks kõigest, mis on olemas maa peal, mis annab teile jõudu, nii et kui saabub 

hetk, päästab see teid ohust, tõstab teid üle igasuguse viletsuse, teeb teid läbitungimatuks valu suhtes ja 

aitab teil võita isegi surma. 

76 Tõesti, ma ütlen teile, et headuse ja usuga õnnestub teil teha võimsaid ja üleinimlikke tegusid, 

millega annate parima tunnistuse palve ja armastuse jõust sel ajal. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 283 
1 Armsad jüngrid, te tulete erinevatelt radadelt ja ühendate end palvehetkel, et tõsta hinge Isa juurde. 

Ma võtan teid vastu, kuulge Minu häält. Pöörduge Minu juurde tagasi, kui olete eksinud. Täna oled sa 

minuga. Ma olen teid juba pikka aega kutsunud, ja tõesti, ma ütlen teile, ma olen oodanud igaüht teist. 

2 Ma võtan teid, kes te olete siia kokku tulnud, vastu inimkonna nimel. Seda, mida ma teile annan, 

olen ma sellega andnud kõigile teie kaasinimestele. Need, kes on tulnud selle puu varju, ja need, kes on 

sellest kaugel, on Minu poolt samamoodi armastatud. 

3 Palvetage, inimesed, see on hinge keel. Aga õppige see keel ära, et kui te minuga räägite, saaksite 

mind samal ajal ka aru. Räägi Minuga austuse ja alandlikkusega, kuid samasuguse usaldusega nagu isa - 

konfidentsiaalsusega, millega räägitakse sõbraga. 

4 Avage oma süda, see on minu tempel, ja lubage selles kuulda minu häält, mis on nõuanne, 

inspiratsioon ja ilmutus. 

5 Kui te mõistate Minu õpetuste tähendust ja tunnete Minu häält, nagu lammas tunneb oma karjase 

häält, siis mõistate, et Ma olen teiega alati ja igal hetkel teie elus rääkinud. Kui see ei oleks nii, ei oleks 

"Sõna" igavene. 

6 Inimene on Minu silmis alati olnud nagu väike laps, keda ähvardavad ohud ja kukkumised, ja kuna 

Mina olen tema Isa, siis armastan ja juhin teda, isegi kui tema süda on mõnikord Minu nõuannete, Minu 

üleskutsete ja õppetundide suhtes kurt. 

7 Täna läbivad inimesed suurte katsumuste perioodi, kuid mitte sellepärast, et ma rõõmustan nende 

valu üle, vaid sellepärast, et inimesed peavad õiglaselt puhastuma, kui nad on ennast rüvetanud. 

8 Te kõik teate, et ma armastan seda, mis on puhas, et ainult see, mis on puhas, jõuab minuni. Seda 

ütleb teile teie südametunnistus. 

9 Minu Vaimu valgus on valatud kogu lihale ja igale vaimule, et te saaksite õppida ja tõlgendada 

katsumusi, mida elu teile iga päev annab, kui õppetunde, et te saaksite ennast ära tunda ja mõista 

ülesannet, mille te olete maa peale kaasa toonud. 

10 Miks paljud teist kardavad, et teie saatus on Minu poolt kirja pandud katsumuste, valu, karistuste 

või õnnetustega? Kuidas te saate arvata, et Tema, kes teid täiuslikult armastab, annab teile okkaid täis tee? 

Tõesti, ma ütlen teile, et õnnetu tee, õnnetuse tee, on see, mille te valite oma tahtmise järgi, arvates, et 

sellel on võimalik leida rõõmu, vabadust, õndsust, mõistmata, et see on just see tee, mis on teile määratud, 

millelt te lahkute, kus leidub tõeline rahu, turvalisus, jõud ja tervis, heaolu ja küllus. 

11 See tee, mida ma teile oma Õpetuses pakun, on teie hingele ette nähtud juba loomisest saadik, et te 

leiaksite selles lõpuks selle, mida te igatsete. 

12 Õndsad on need, kes seda sõna kuuldes pöörduvad tagasi teele, sest selles leiavad nad taas pärandi, 

millest nad olid kõrvale heitnud. 

13 Minu teel on ka katsumusi, kuid need on juhised hingele, need on valgus ja ilmutus, millega elu 

annab sulle impulsi, et peatada sind raevukal kursil, mis viib sind hukule. 

14 Tuhanded katsumused on teile, õpilased, et kõik teie vaimse hinge võimed oleksid äratatud ja kõik 

teie südames olevad keeled harmooniasse viidud. 

15 See rahvas on tugev poeg, kes omab ettekuulutusi ja õpetusi. Seepärast ütlen talle, et ta peaks 

lakkamatult praktiseerima Minu sõna, rakendama seda oma elus, et ta tunneks oma andide väärtust, otsima 

hoolega Minu õpetuse tähendust, et ta avastaks valguse, mida ma teile siis lubasin, kui ütlesin teile, et 

saadan teile Tõe Vaimu, kes seletaks teile eelnevaid ilmutusi. 

16 Ma luban sellel rahval kasvada salaja ja tundmatuseni, ilma et inimkond märkaks selle 

kohalolekut, kuni saabub tund, mis murrab vaikuse, mis juhtub siis, kui need inimesed on ühinenud tões ja 

vaimus. 

17 Kui te kuulete Mind, siis teie olemus väriseb armastusest ja te küsite endalt: "Kus ma olen seda 

häält varem kuulnud?" Teised ütlevad, kui nad kuulevad Mind: "Mulle tundub, nagu näeksin Meistrit jõe 

kaldal või mäel jutlustamas. Mis te arvate, kus ma olen teda näinud?" 

18 Jah, inimesed, teie usk ütleb teile, et see olen mina, kes teiega räägib, kuigi te teate, et ma ei 

saanud inimeseks. Sest ma ütlesin teile, et ma tulen "pilves", ja nii ma olen seda täitnud. 
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19 Kui ma olen kasutanud inimese mõistuse võimet, et teiega rääkida, siis sellepärast, et kui ma 

oleksin teiega rääkinud vaimust vaimule, siis te ei oleks Mind kuulnud, veel vähem mõistnud. 

20 Kuid selline kuulutamine oli lühike ja lõpeb peagi, sest see oli vajalik vaid selleks, et mõned 

kuulaksid Mind, et nad teaksid, kuidas te peate Minu tahte kohaselt Minuga tulevikus ühendust võtma ja 

mõistaksid, kuidas seda inimkonnale kuulutada. 

21 Ma tahan teha teist ühe perekonna. Selleks on hädavajalik, et teil oleks üks ja sama 

jumalateenistuse vorm ja et te järgiksite sama seadust. 

22 Teie, inimesed, hakake seda vendluse ja ühtsuse eeskuju näitama. Kuni te seda ei ole saavutanud, 

ei ole teil võimalik tõusta eraldatusest, milles te end leiate, selle tee valgusesse, millel teid ootab teie 

missioon. 

23 Sellest vaimsest õpetusest kiirgav valgus valgustab inimkonna vaimu, ja kui inimesed saavad 

tõelise teadmise ajast, milles nad praegu elavad, siis tunnevad nad absoluutse selgusega selle õpetuse 

olemust, mis varjutab kõik teie religioonid. Te küsite Minult: "Meister, kas religioonid ei ole siis tõesed?" 

Sellele ma ütlen teile: Kui nad oleksid tõde, oleks olemas ainult üks, sest tõde on üks. Igaüks neist sisaldab 

osa sellest ülimast valgusest, nad kõik on teed, mis juhivad hinge ja viivad teda lähemale teadmiste 

allikale. 

24 Absoluutne tõde ei ole ühegi inimese valduses ega sisaldu üheski raamatus. See jumalik selgus, see 

kõikvõimas jõud, see lõpmatu armastus, see piiramatu tarkus, see täiuslik õiglus on Jumalas. Ta on ainus 

tõde. 

25 Mõistke minu õpetussõna. Iga religioon on viis tõe mõistmiseks, kuid mitte tõde ise. Seetõttu 

näete, millised on nende vahelised erinevused. Ma ütlen teile veel kord, et kui nad sisaldaksid ülimat tõde, 

oleksid nad kõik ühesugused ja esindaksid ühte ideed, ühte maailmavaadet, ühte teed Minuni jõudmiseks. 

26 Seega, kui minu õpetus on maailmas tunnustatud, asetab inimese arusaam selle üle igasuguse 

religiooni, sest ta mõistab, et ta ei tohi seda mingil viisil esindada ega materialiseerida, sest siis ei rakenda 

ta seda elule endale. Te peaksite nüüd mõistma, et see õpetus ei ole selleks, et seda sümbolite abil meelte 

abil tajuda, vaid et seda tunnetada hinges. Kui te seda niimoodi mõistate, siis suudate pakkuda Isale 

sisemist austust, mis on tõeline, ilma uhkeldamise, silmakirjalikkuse ja isekate huvideta. 

27 Vaimu õpetus ei ole teooria, see on praktiline õpetus nii inimelu kui ka hingeelu jaoks. Ei ole 

olemas muud, põhjalikumat ja täiuslikumat õpetust kui see. See on teiega kaasas juba enne teie maa peale 

tulekut, ta järgib teid kogu teie päevatöö jooksul siin maailmas ja ühineb teie hingega, kui ta naaseb oma 

endisesse koju. 

28 See ei ole mina, kes eemaldan liturgia ja traditsioonid teie jumalateenistustest - see on inimese 

vaim, kes tõuseb tahtmatult üle oma vanadest ideedest, kui ta vajab suuremat valgust, mis valgustaks tema 

arenguteed. Varsti mõistab inimene, et ainus asi, mida ta saab Jumalale pakkuda, on armastuse teostamine, 

sest armastus tähendab headust, halastust, tarkust ja õiglust. 

29 Spiritualism ei kustuta ühtegi sõna, mida Kristus kunagi kuulutas. Kui see ei oleks nii, siis ei peaks 

ta end nii nimetama, sest see oleks vastuolus tõega. Kuidas võiks see sõna olla selle vastu, sest see on 

sama Meister, kes seda ütleb. Kui te tõesti tungiksite selle õpetuse mõttesse, siis näeksite, et minu tänane 

sõna on selgitus või selgitus kõigele, mida ma kunagi ütlesin. Seetõttu on tänane ja tulevane inimkond 

võimeline mõistma rohkem kui eelmiste põlvkondade inimkond ning seega ka täitma Seadust puhtamalt, 

kõrgemal ja tõelisemalt. 

30 Kui te jälgite tähelepanelikult oma kaasinimesi nende religioonipraktikas, siis näete, et seda, mis 

varem oli nende kummardamise objekt, peavad nad nüüd ilma sisemise sümpaatiata. Selle põhjuseks on 

see, et hing ärkab iseenesest ja igatseb selle järele, mis teda tõeliselt toidab. Seepärast ütlen ma teile, et 

selle inimkonna väline kummardamine on määratud kaduma. 

31 Teile, kes te seda sõna vastu võtate, lasub kohustus esitada minu teos kogu selle lihtsuses, 

vaimsuses, puhtuses ja lihtsuses, jätmata võimalust langeda sellesse eksitusse, et luua selles riitusid, uusi 

traditsioone või uusi sümboleid, mis viivad teid eksiteele tõelisest teest. 

32 Jumaliku või vaimse kujutamise aeg materiaalsete vormide kaudu on möödas. Kui inimkond lõi 

sümboleid ja kujundeid, sest tol ajal oli seadus kivisse raiutud ja prohvetid olid inimesed, ja kuna "Sõna" 

sai inimeseks ja seda nähti füüsiliste silmadega, siis täna tulen ma teie juurde vaimus ja minu 

sõnumitoojad samuti vaimus. Milliseid uusi pilte või uusi vorme võiksite luua lõpmatust, kujutamatust? 
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33 Vaimne õpetus on vaimse hinge väljendus ja tõeline toitmine. Seetõttu eristab ta end igast 

materialisatsioonist ja igast uhkeldavast kultusest. 

34 Kõige selle tõttu, mida ma täna teile ütlesin, mõistate te, kui suur on teie vastutus oma 

kaasinimeste ees. 

35 Järgige seda, mida minu sõna teile näitab, ja see on parim viis oma töö esitlemiseks teiste ees. 

36 Harjuta halastust, anna valgust, vabasta eksimusest see, kes on sellesse langenud. Looge rahu, 

vendluse ja ühtsuse tööd, siis minu armastus saadab teie samme. 

37 Mõistke, et ma olen valgus nende inimeste meeltes, kes püüavad oma hinge areneda. Ma olen 

lohutus neile, keda kannatused painavad. 

38 Ma ei ole pikka aega ilmutanud ennast maailmale sõnadega, ja seepärast tulete nüüd, kui seda saab 

jälle kuulda, innukalt kuulama Meistrit ja tundma Tema uut sõnumit. 

39 Aeg-ajalt on vaja, et minu Vaim ilmutaks end teile kättesaadaval ja arusaadaval viisil. See vajadus 

teiega rääkida on tingitud teie sõnakuulmatusest minu Seaduse vastu, teie kõrvalekaldumisest tõelisest 

teest. 

40 Inimene on kõige mässumeelsem olend looduist, sest ta naudib tahtevabadust. Kuni tänaseni ei ole 

ta tahtnud alluda südametunnistuse juhistele. 

41 Minu Sõna tahab ühtesid ohjeldada, teistele juhatust anda, kõiki tões tugevdada ja teid kuristustest 

päästa. 

42 Ärge võtke pahaks seda, kuidas Ma end praegu ilmutan, mis on nii erinev Teise ajastu omast. 

Teadke, et ma ei ole kunagi kasutanud sama vormi kaks korda, sest see tähendaks, et te jääksite ühe ja 

sama õpetuse juurde, ja ma tulen alati õpetama teile uusi õppetunde ja aitan teil astuda uusi samme. 

43 Mind saavutab rõõm, mida teie hing tunneb, kui ta Mind kuuleb, sest ta teab, et iga Minu õpetus on 

valgus, julgustus, teadmine ja varustamine sellele, kes teab, kuidas seda kasutada. 

44 Kahtlemata on õpilane, kes seda kasutab, inimene, kes tunneb end elus kindlalt, kes usub oma 

saatust, kes ei karda enam surma ja rõõmustab hoopis mõtte üle sellest vaimsest elust, mis teda ootab. 

45 Õnnistatud on see, kes kuuleb minu õpetusi, teeb need enda omaks ja järgib neid, sest ta teab, 

kuidas elada maailmas, teab, kuidas surra maailmale, ja kui tema tund on kätte jõudnud, tõuseb ta üles 

igavikus. 

46 Õnnistatud on see, kes süveneb minu Sõnasse, sest ta on õppinud mõistma valu põhjust, heastuse 

ja lepituse tähendust, ja selle asemel, et meeleheitel olla või teotada, millega ta suurendaks oma piinu, 

tõuseb ta täis usku ja lootust, et võidelda, nii et tema võlgade koorem saaks iga päev kergemaks ja tema 

kannatuste karikas vähem kibedaks. 

47 Rõõm ja rahu kuuluvad usu inimestele - neile, kes on nõus Isa tahtega. 

48 Kui valgusküllane oleks teie elu ja kui suur ja teedrajav oleks teie teadus, kui te armastaksite oma 

ligimest ja teeksite oma Isa tahet - kui te ohverdaksite midagi oma tahtevabadusest ja töötaksite selle järgi, 

mida teie südametunnistus teile käskis. Teie teadus ületaks siis materiaalsete piiride ületamisel 

üleloomulikku, sest siiani ei ole see isegi neile piiridele lähenenud. 

49 Millist jahmatust tunneb teadlase hing, kui ta lahkub sellest maailmast ja lõpuks puutub kokku 

jumaliku tõega! Seal langetab ta häbelikult oma näo ja palub oma ülbuse eest andestust. Ta uskus, et ta 

teab ja oskab kõike, eitas, et midagi on olemas, mis ületab tema teadmisi või arusaamist. Kuid nüüd, 

seistes Elu Raamatu ees, Looja lõpmatu töö ees, peab ta tunnistama oma viletsust ja mähkuma 

alandlikkusse Tema ees, kes on absoluutne Tarkus. 

50 Miks mitte sirvida seda raamatut juba siin, kuna see on lubatud ja minu poolt kästud? Miks mitte 

valmistada end spirituaalsuse kaudu ette, et jõuda selleni ja õppida selle lehekülgedelt õppetund, mis 

valgustab, või ilmutus, mis selgitab saladusi? 

51 Teadke, inimesed, et mitte ainult teie ei saa vastu võtta vaimseid sõnumeid ja inspiratsioone. 

Maailmas on palju inimesi, kes, teadmata, et Ma valan oma Sõna välja nende häälekandjate kaudu, 

tunnetavad valguse lähedust, mis on valmis ilmutuste kaudu inimkonna peale välja voolama. Nad saavad 

Minu Vaimult vajaliku ettevalmistuse, nii et kui nad kuulevad teie tunnistust ja te edastate neile Minu 

jumalikku sõnumit, ütlevad nad juubeldades: "See on see, mida ma lootsin." 

52 Ma valmistan teid niimoodi ette, et kui saabub hetk, mil te üksteisega kohtute, siis suudate luua 

sidemed, mis ühendavad teid ja mõistate teineteist. 
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53 Ma ütlen teile veel kord, et mitte ainult teie ei saa praegu minu Vaimult valgustust. Sest tuleb aeg, 

mil kõik eri kujul saadud sõnumid moodustavad koos ühe vaimse jõu selles maailmas. 

Te annate oma panuse - seda, mida Ma teile edasi annan, see tähendab: Minu uued ilmutused. Sest 

seadus ei ole uus, see on sama, mille ma teile varem andsin - selle suure tõe pärand, mida ma teile meelde 

tuletasin, et te ei eksiks teelt kõrvale. Seadus, armsad inimesed, on homse maailma seeme. 

54 Täna elate ikka veel kahtluse, skeptitsismi ja usaldamatuse ajastul. Kuid see jumalik valgus, mis 

paistab igale hingele, hajutab ka viimase ebakindluse varju ja siis hakkab inimeste elus valitsema tõde. 

55 Teie, kes te kuulete minu rahusõna, minu armastuse õppetundi, ei tohiks kunagi luua ebakõla. 

Vastupidi, teie püüdlus peaks alati olema ühinemine, rahu saavutamine, selle käsu täitmine, mis õpetab 

teid üksteist armastama. 

56 Looduses toimuvad sündmused, mida inimkonna teadlased ei suuda seletada. Siis selgitab teie 

sõna, mis on täis alandlikkust, kuid samal ajal täis kindlust ja enesekindlust, paljude sündmuste ja nähtuste 

põhjuse, millele ei ole leitud lahendust. 

57 Mis on loodus, kui mitte suur olend? Jah, jüngrid, olend, mis samuti areneb, puhastub, areneb ja 

täiustub, et olla võimeline varjama oma emakas homseid inimesi. 

58 Kui sageli te ei ole rahul nende loomulike üleminekuilmingute tõttu selle täiuslikkuse 

saavutamiseni ja peate neid Jumala karistuseks, mõistmata, et ka teie koos looduse ja looduga puhastute, 

arenete ja liigute täiuslikkuse suunas. 

59 Isegi kui te ei mõista seda, mida ma teile täna räägin, siis omate omal ajal piisavalt teadmisi - 

niivõrd, et olete harmoonias kõigega, mis teid ümbritseb, nii, et miski ei kahjusta teid, miski ei masenda 

teid ega tee teid haigeks, sest siis olete saavutanud, et seisate materiaalsest kõrgemal, mitte loodusjõudude 

võimu all. 

60 Te olete nii ebaküpsed, et sageli kardate, selle asemel et imetleda looduse poolt antud märke. 

61 Millal te olete nagu vürstid selle loodu keskel, mitte nagu orjad, nagu te praegu olete? 

62 Kas te arvate, et mulle meeldib, kui ma näen, kuidas te õuduses palvetate ja palute Jumalat, et ta 

teile halastaks, kui näete loodusjõudude vallandumist? Ma tahan, et te oleksite täis meelerahu, imetleksite 

oma Isa tegusid, ilma et teie elu järk-järgult ära närbuks. Ma tahan saada teilt selliseid palveid, mis 

lähtuvad südamest, mis on täis rahu, kuulekust ja mõistmist. 

63 Oh, kui te vaid sellest hetkest alates, kui teie silmad avanevad, et näha selle elu valgust, püüaksite 

saavutada tõelist harmooniat vaimse ja loodusega! Te mõistaksite, kui ilus on see eksistents, mille Looja 

on teile andnud, mille tee viib Igavese Elu juurde! Selleks, et aidata teil seda saavutada, olen Ma tulnud sel 

Kolmandal Ajal, et korrata teile Minu varasemaid õpetusi. 

Pea meeles, et ma ütlesin sulle: "Ma tulen veel kord sinu juurde." Kuid Minu tulek ei ole olnud kehas, 

nagu Teisel ajastul, Ma olen tulnud vaimus, et ilmutada teile oma olemust, kohalolekut ja väge. Praegu 

teen Ma ennast uskmatute ja patuste seas teatavaks, et anda neile veel kord Minu õpetust, Minu õpetust. 

Nagu ka teisel ajastul, on mõned uskunud Mind ja teised on eitanud Minu kohalolekut. Aga nendest, kes 

on Mind ära tundnud, tulevad välja Minu uued jüngrid, kes annavad tunnistust Minust. 

64 Vaata, inimkond on taas kord segaduses. Kuid ma ei õpeta neile meelelisi jumalateenistusi, ma 

annan neile ainult armastuse õpetust, et nad mõistaksid, mis on Isa Tahe. 

65 Püha Vaim on teinud ennast tuntuks meeste, naiste ja laste seas. Minu arm on valatud nende peale, 

et nad võiksid olla minu kohaloleku tunnistajateks sel ajal. 

66 Ma olen tulnud näitama teile sama seadust ja tuletama teile meelde sama õpetust, mida ma teile 

varem andsin. Sest Isa oma ülevoolava tarkusega ei ole tulnud kunagi, et teid segadusse ajada. Püha 

Vaimu valgus on valgustanud teid, et selgitada teile kõiki minu õpetusi, et te ja seejärel kogu inimkond 

saaksite neid rakendada armastusega, täiuslikult oma tegudes ja mõtetes. 

67 Inimene elab oma kõlvatuse tipul. Ta püüdleb ainult materiaalsete asjade, kulla ja võimu järele 

maa peal, kuid tema vaimne hing igatseb minu rahu järele. 

Ka teie, Iisrael, olete aja jooksul läbinud kiviseid teid ja ei ole veel suutnud jõuda tõotatud maale, sest 

te ei ole osanud armastada ja ühineda ning olete üksteist tagasi lükanud. Kuid selles Kolmandas Ajastikus 

olen määranud teile parima koha Minu laua ääres ja ma olen teid hellitanud, et te teaksite, et ma olen 

teiega kui Isa, et te kõik moodustaksite ühe perekonna. 
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68 Inimesed, kasvatage õnnistatud laste südamed, et nad armastaksid üksteist juba õrnast lapsepõlvest 

alates ja suudaksid märgata armastuse ja õigluse teed. 

69 Sel ajal valgustab minu Sõna teid uuesti. Ma valan oma armu külluses välja, et te oleksite puhtad ja 

armulised. Aga kui te uuesti patusse langete, siis mõistke, inimesed, et mitte Mina ei ole see, kes teid Minu 

palge alt välja tõmbab, vaid teie olete need, kes end Minust välja tõmbavad, kuigi see ei ole Minu Tahe. 

Kuid Minu andestus ja armastus on nagu avatud väravad, mis võtavad vastu igaüht, kes soovib kahetsevalt 

Minu juurde tagasi pöörduda. 

70 Iisrael: Teie olete selle aja sõnumitoojad ja ma olen teid valinud oma ustavateks sulasteks. Ma 

näen, et kuigi sa kannad valu oma südames, oled sa pühendunud ja kuulekas, ja ma ütlen sulle: Ma tõstan 

teid üles, õnnistatud lapsed, ärge kartke inimesi ega loodusjõude, ärge kartke kaugusi läbida, sest mina 

olen teid valinud ja riietanud teid oma armuga, et te tõuseksite üles ja kõlaksite igal ajal spiritistide 

äratuskõne, et nad pöörduksid eemale maailma segadusest ja fanatismist. Näidake neile minu tõelist 

õpetust oma vaimsete tegude kaudu. 

71 "Kuule mind, armastatud Iisrael! Avage oma vaimsed silmad ja vaadake oma Isa au. Kuulge Minu 

häält oma südametunnistuse kaudu, kuulake oma vaimse kõrvaga taevaseid meloodiaid, et teie süda ja 

vaim rõõmustaks, et te tunneksite rahu, sest Mina olen rahu ja kutsun teid selles elama. Ma avaldan teile 

armastust, mida olen tundnud inimkonna vastu igal ajal - põhjus, miks Jeesus valas oma kõige kallimat 

verd "Teisel ajastul", et lunastada teid patust, õpetada teile armastust ja sissepressida tõelist õpetust teie 

mõistusse ja südamesse." 

72 Armsad inimesed, kui teie teel peaks teie kannatused ja valu olema suured, siis tõstke end palves 

Isa poole, tõelise palvega, mis tuleb teie südamest. Siis tunnete end tugevana ja ülistate oma Isa nime. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 284 
1 Inimesed, sööge igavese elu leiba, mille Isa teile annab. Kasutage minu sõna, sest te olete minu 

avaldumise lõpus selles vormis. Laske oma hingel täielikult ärgata valguse suhtes, mida Isa praegu igas 

hinges ja igas meeles valab. 

2 Minu vaimu valguse säde, jumaliku Sõna peegeldus, on see, mis laskub selle häälekandja vaimule, 

kelle kaudu ma teen oma sõnumi teile kuuldavaks. Milline inimhääle kandja võiks vastu võtta kogu Sõna 

väge? Ei ole. Ja tõesti, ma ütlen teile, te ei tea veel, mis on Sõna. 

3 "Sõna" on elu, on armastus, on Jumala Sõna, kuid kõigest sellest saab häälekandja vaid aatomi. 

Aga siin, selles valguskiires, selles olemuses, suudate te avastada Lõpmatu, Absoluutse, Igavese. Minust 

rääkides võin ma seda teha nii suurte tegude kui ka väikeste ja piiratud ilmingute kaudu. Ma olen kõiges, 

kõik räägib Minust, nii suur kui ka väike on võrdselt täiuslik. Inimene peab oskama ainult jälgida, 

mõtiskleda ja õppida. 

4 Ma räägin teie hingega, kes on saadetud maa peale selle sõnumi vastuvõtmiseks, et ta saaks hiljem 

tunnistada minu õpetust oma armastuse ja halastuse töödega inimkonna suhtes. Ma räägin teie vaimse 

hingega, millel on surematu olemus ja olemus. Ma räägin talle sellest elust, mis saabub talle pärast seda, 

kui ta on loovutanud maale keha, mis oli talle selles maailmas toeks, nii et kui tema vabanemise tund on 

saabunud, võib ta õnnistada seda hetke ja suunata oma pilgu lõpmatusse, tõusta ülespoole ja jõuda koju, 

mille ta on oma teenete kaudu võitnud. 

5 Armastage seda, mis kuulub siia maailma, niikaua kui te selles elate, kuni teatud piirini, et te 

oskaksite täita selle seadusi; kuid toituge alati kõrgest eesmärgist elada elu kõrgetes vaimsetes 

maailmades, et teie hing ei saaks häiritud olla, kui ta oma kehalise kesta maha heidab, ega kiusata seda, 

mida ta sellel planeedil armastas, sest siis jääb ta seotud ja aheldatud maailma, kuhu ta enam ei kuulu ja 

mida ta ei saa enam kuidagi nautida. 

6 Ma ütlen teile: Kui üks rahvas tõuseks ja õpetaks kogu tõe teed, siis tõuseb inimkond selle järel 

üles, sest ta tunneb, et on eksinud rajalt, et on eksinud, kannatab, komistab ja on meeleheitel. 

7 Inimkond ootab venna, sõbra, nõuandja tulekut, kes ütleb talle, kuhu ta peab oma sammud 

suunama, et jõuda päästmise maale. 

8 Selle aja inimeste vaimne segadus on sügav ja raske, sest nad on hüljanud Isa poolt igal ajal antud 

ilmutused. Nad on pühendunud materialistlikule teadusele ja on täielikult unustanud oma olemuse ja elu 

olemuse. 

9 Ma saadan teid sellesse materialistlikku maailma, et tuua rõõmusõnumit Minu õpetusest. Tõesti, 

ma ütlen teile, kui teie tunnistus on tõene, siis inimesed hämmastuvad, kui nad näevad rahvast, keda juhib 

nähtamatu juht ja hääl, mis ei ole sellest maailmast. 

Alguses paneb uudishimu neid teie samme ja töid jälgima. Kuid hiljem on see usk, mis paneb nad 

hüüdma: "Tõesti, see, mida need inimesed jutlustavad, on tõsi." 

10 Seni, kuni te ei ole valmis maailma ärgitama, varjab Minu mantel teid teiste pilgu eest, sest teie 

puudused põhjustaksid kahtlusi, naeruvääristamist ja tagakiusamist ning teie nõrkus ei peaks vastu teie 

vaenlaste rünnakule. Aga valmistuge nüüd, sest lahingutund tuleb ja ma võtan oma mantli maha, et 

maailm saaks teid näha. 

11 Igal "töölisel" on huulil Minu Sõna säde ja tema käes Minu tarkuse raamat, mis tuletab talle 

meelde Minu jumalikke õpetusi. Seda Minu poolt inspireeritud raamatut kujundavad hoolikalt Minu 

jüngrid, ja selle abil saavad inimesed ballaadi, sest selle jõud on suur. 

12 Kui palju tarkust sellest välja voolab! Kui palju palsamit ja lohutust valab see südamesse! See on 

õnn neile, kes ühel päeval avastasid minu sõna ja siis ei kuulnud seda enam, ja see on rõõm neile, kes ei 

ole seda kunagi kuulnud. 

13 Selle lugemise kaudu tõusevad "surnud" üles ja eksinud leiavad tee. Valvuge selle Raamatu tõe 

üle, mis on teile usaldatud, et te saaksite tunnistada Minu ilmsikstulekut sel ajal. 

14 Kui ma küsiksin teilt praegu, milliseid vilju teie puu on kandnud, siis mida teil oleks mulle 

näidata? Kui ma küsiksin teilt, millise vastuse annaksite Mulle, millise õpetuse te Minult olete saanud? 
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15 Sa oled vait, ja su südames on hirm, et sinu töö üle hakkan mina kohut mõistma. Aga ma küsin 

teilt: Miks sa kardad? Kui te olete oma missiooni täitnud, ei ole teil midagi karta, ja kui te vastupidi, olete 

teinud vigu, siis on parem, kui mina olen see, kes teid parandab. 

16 Tahtke olla spiritistid mitte ainult nimeliselt, vaid ka tegelikult, sest maailm on täis valede järgijaid 

ja valejüngrid. Kui te olete võtnud oma südameasjaks õpetuse, mille lipukirjaks on spirituaalsus ja mille 

relvadeks on valgus ja armastus, siis peate andma maailmale tunnistust nendest voorustest. See on ainus 

seeme, mille te külvate, kui te tõesti tahate, et teie Isa saaks teie saagi. 

17 Võtke eeskujuks need, kes järgisid Mind teisel ajastul - mitte ainult Minu apostlid, vaid ka nii 

paljud mehed ja naised, kes pöördusid Minu Sõna poole ja andsid tunnistust Minu Tõest oma tegude ja 

isegi oma eluga. 

18 Suurim puhtus ja kõrgeim tõepärasus oli nende südamete püüdlus, mistõttu nad hoolitsesid selle 

eest, et igas nende teoses säraks see valgus, millega Meister oma õpetusi särama pani. 

19 Samamoodi peavad uued jüngrid austama seda nime, mille kaudu on tulnud jumalik armastuse 

sõnum, et äratada nad oma letargia alt üles. 

20 Kui te püüate mõista minu Töö vaimset tähendust ja võtate selle omaks tõelise jüngrite 

armastusega - tõesti, ma ütlen teile, siis ei lase head viljad kaua oodata, ja need viljad on uuendused, 

tagasipöördumine hea juurde südametunnistuse, tervise, lepituse ja rahu valguses. 

Kui te seevastu püüdlete tõe varjamiseks ilusa väljanägemise poole ja püüate varjata oma puudusi ja 

nõrkusi Minu töödega, siis pöördute tagasi pimedusse ja räpasesse, millest Ma teid juba päästsin. 

21 Minu õpetus on oma olemuselt vaimne, on valgus ja on jõud, mis voolab alla ja tungib teie hinge, 

et muuta see võitjaks võitluses kurjusega. Minu Sõna ei ole ainult kõrvade meelitamiseks, see on hinge 

valgus. 

22 Kas te tahate kuulata Mind oma hingega, et see saaks toituda ja kasutada selle õpetuse tähendust? 

Siis puhastage oma süda, puhastage oma meeled ja laske oma südametunnistusel juhtida teid. Siis kogete, 

kuidas teie olemuses hakkab toimuma transformatsioon - mitte ainult vaimselt, vaid ka moraalselt ja 

füüsiliselt. Tõus, mille hing saavutab järk-järgult teadmiste kaudu - see puhtus, mille ta järk-järgult 

saavutab - peegeldub südame tunnetes ja keha tervises. 

23 Kired muutuvad üha nõrgemaks, pahed kaovad järk-järgult, fanatism ja teadmatus annavad üha 

enam ruumi tõelisele usule ja sügavatele teadmistele minu seadusest. 

24 Kui te tahate, et rahvahulgad kuulaksid teid ja et teie sõna veenaks ja raputaks, siis otsige 

võimalust, et see sõna tungiks teie kuulajate hinge. Kuidas aga saavutada, et see tungiks teie kaasinimeste 

südamesse ning avaldaks muljet ja ärataks nende hinge? See on väga lihtne, saladus seisneb selles, et te 

peate alati kinni tõest ja annate tunnistust oma armastustöödega. 

25 Minu Isa Vaim läheneb teile, et õpetada ja "siluda" teid, äratada teie vaimseid ja füüsilisi meeli 

ning kutsuda teid elama uuenevat ja seadust täitvat elu. 

26 Ma olen andnud teile kõik, et te saaksite tõusta ja teada, et teid on saadetud maa peale, et saavutada 

oma rahu selles ja selles elus, mis teid ees ootab. 

27 Õnnistatud on see, kes uurib minu õpetust ja püüab täita minu seadusi - kes laseb end valgustada 

minu Sõna valgusest ja jääb oma kuulekusse palvega ja valvsalt. 

28 Täna, kui te elate vigade ja segaduste maailmas, olen ma pannud teid sellest eemalduma ja elama 

vastavalt minu seadustele. Siis, kui te olete valmis, saadan teid inimkonnale, et näidata oma valgust kõigile 

neile, kes on Minu õpetuse harudeks jaotanud ja Minu Sõna valesti tõlgendanud. 

Kõik need erinevused, mida te täna näete, kaovad ja inimese süda muutub. Pärast saaki, mille inimene 

on teinud oma tööst, mis on jätnud ainult halva maitse suhu, külvab ta minu seemne puhastatud maale ja 

hoolitseb selle eest. See on aeg, mil algab spiritualiseerumine. 

29 Kõik katsumused, millega te oma elus "töötajatena" kokku puutute, toimuvad selleks, et tugevdada 

teid teie usus ja et te tunnustaksite andeid, mida ma olen teile andnud. Te ei ole täitnud oma missiooni, kui 

te piirdute ainult Minu Sõna kuulamisega ja seejärel selle viimisega oma kaasinimestele. Te peate rääkima 

ja kinnitama oma sõnu oma töödega. 

Paljud teist annavad tunnistust Minu õpetusest, ohverdades vabatahtlikult oma elu, kuid Ma ei ole 

nõudnud teilt vereohvreid. 
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Varsti olete inimkonna seas nagu lambad näljaste huntide seas, kuid te ei maga. Lamp valgustab alati 

teie teed ja isegi kõige pimedamal ööl paistab see valgus. 

30 Ma olen leidnud, et inimene magab vaimsete teadmiste osas, ta on pühendunud materiaalsete 

teadustega seotud teadustele, avastades looduse suurimad saladused, ilma et ta tegeleks oma vaimse 

hingega. Kui suuri pingutusi peab ta tegema, et minu õpetusest aru saada! Minu Töö langeb selle 

inimkonna peale nagu kristallselge veevool, nende teadmisvajadus rahuldatakse ja igaüks, kes valmistub 

selleks, saab sellest kasu. 

31 Teie, kes te Mind kuulete - vaadake, sest Minu õpetusega ei tohi seguneda ükski võõras mõju. 

Säilitage selle olemust ja tõde, ja te näete, kuidas see inimkond, mis ei usalda ja kahtleb, võtab Minu 

õpetuse usuga omaks, kui ta õpib tundma Minu heade jüngrite tegusid. 

Kõik, kes igatsevad, et rahu ja õigluse kuningriik tuleks siia maailma, tõmbavad neid voorusi ligi oma 

palve kaudu. See aeg on lähedal. Korrigeerige, õpetage ja valgustage oma kaasinimesi nüüd, enne kui te 

sisenete sellesse aega, mil teil ei ole muud juhendit kui minu Jumalikkus. 

32 Minu inspiratsioon puhub kõigi hingede peale, ja igaüks, kes tahab Mind näha ja Mind järgida, 

tõuseb ja tuleb Minu juurde. Teie vaim ütleb teile, kuidas elada iga päev ja kuidas lahendada oma 

probleeme. Kui te vaimustate end, siis näete igas katsumuses, igas valus sammu, et tõusta ja end täiustada. 

33 Tehke oma kodust paradiis, kus vanemad esindavad Mind ning armastus ja üksteise austamine on 

teie kummardus. Kuid ärge laske sellel armastusel piirduda ainult oma perekonnaga, et te armastaksite 

kõiki oma kaasinimesi nii nagu oma vanemaid või lapsi. 

34 Ma kehtestan oma valitud rahva kaudu õiglased seadused, mis põhinevad armastusel ja austusel. 

Ette on valmistatud sada nelikümmend neli tuhat hinge. Mõned on vaimulikes; teisi, kes on kehas, jagan 

Ma üle kogu maailma, et kui saabub tund, siis nad saaksid rohkesti inspiratsiooni, ja Ma räägin nende suu 

kaudu, ja Minu Sõna paljuneb. 

35 Eelija valmistab teed kõigile ja nagu Teisel ajal, ütlen ma teile: Kui lähedal on teile Eelija, ja te ei 

ole teda ära tundnud! Alati, kui minu Kuningriik on inimeste poole pöördunud, on ta valmistanud 

südameid. Sama on olnud ka teiega sel ajal. 

36 Töötage vaikselt, uhkeldamata. Ärge püüdke end teistest eristada. Mine oma teed tagasihoidlikult, 

kuid kanna oma südames suurt armastust inimeste vastu. Kaitske ja aidake neid, hoolitsege selle eest, et 

teie süda oleks nagu laegas, ja andke selles ruumi haigetele, patustele - neile, kes nälgivad ja janunevad 

õigluse järele. Näidake kogu spiritualiseerimist kui nende päästmise eesmärki, siis nad järgivad Mind. Aga 

uhked jäävad veel kord eemale, ilma et nad mind seekord kuulaksid. Pärast seda räägivad katsumused, 

sündmused kõigist Minu ilmingutest. Mõned pöörduvad siis ümber, samas kui teistel jääb süda jumaliku 

sõnumi suhtes suletuks. 

37 Ma õnnistan kõiki, kellel on ametid - valitsejad, õpetajad, kohtunikud; olge valgustatud ja täitke 

oma missiooni. 

38 Tulge ligi, et mind kuulda. Miks te kuulete Minu Sõna inimeste kaudu, kes on nii moraalselt kui ka 

vaimselt ebatäiuslikud? Kui te arvate, et praegu olen valinud oma ilmutamiseks kõige vähem sobivad 

vahendid, siis te eksite. Kui te arvate, et see viis, kuidas Mina ennast inimesele teatavaks teen, ei ole 

progressiivne vorm, siis te mõistate kergekäeliselt kohut. 

39 Kas asjaolu, et ma kasutan teie vaimu ja mõistust, et rääkida inimkonnaga, ei anna teile aimu, 

millise arengu on teie hing saavutanud? 

40 Mingil viisil pidi algama vaimse suhtluse aeg, ja see tee on olnud see, mis teil on olnud alates 

1866. aastast ja mis peab lõppema 1950. aastal, et teha ruumi vaimude vahelisele dialoogile. 

41 Minu ilmumine häälekandjate kaudu on minu tahte kohaselt ainult ajutine, lühike 

ettevalmistusetapp, mis teenib seda rahvast normina, seaduseks ja alusena, et tunnistada ja levitada seda 

tõde ning kuulutada maailmale "Kolmanda aja" kohalolekut. 

42 Nii nagu minu ilmumine oli inimmeele poolt ette nähtud, et see on sama lühiajaline kui välk, nii oli 

ka ette nähtud, et ainult mõned inimrühmad on kutsutud osalema selles ilmutuses ja saama seda sõnumit. 

43 Teisalt, dialoog vaimult vaimule jõuab kogu inimkonnani, ilma ajaliste piiranguteta, sest see Minu 

otsimise, Minu vastuvõtmise, Minu palumise, Minu kuulmise ja Minu tundmise vorm kestab kogu 

igavikku. 
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44 Kui suur on selle rahva vastutus, kes on kuulnud minu sõna ja kogunud minu õpetusi! Ma ütlen 

teile: Enne kui maailm astub sammu spiritualiseerimise suunas, peab ta kogema kõike seda, mida ma olen 

teile ilmutanud selles ettevalmistusetapis, kus ma rääkisin teile oma häälekandjate suu kaudu ja panin teid 

üles kirjutama oma Sõna, et te saaksite seda hiljem uurida. 

45 Valmistuge, armsad inimesed, et te jõuaksite oma Issandaga kooskõlla. Vaata, ma täidan oma osa: 

ma valmistan kõike ette, kogu inimkonda. Isegi kui ta seda ei tea, puhastab ta end praegu. Vaimne maailm, 

mis moodustab suurima ja võimsaima armee, toetab Minu töid ja järgib Minu nõuandeid, ja Ma tahan, et te 

moodustaksite rahva, mis koosneb valgustatud inimestest, Minu Sõna ustavatest tunnistajatest, vaimse 

valguse külvajatest, kelle töö teenib maailma äratamist, annab sellele tunnistust ja hoiatab seda. 

46 Kuues pitser on lahti lastud ja on näidanud teile, spirituaalsuse pioneeridele maa peal, osa selle 

sisust. Aga see jätkab oma valguse valamist kõigile inimestele, isegi siis, kui see sõna, mida te täna 

kuulete, on lakanud. 

47 Mida näitab kuues pitser inimkonnale tulevikus? Väga suured ilmutused, kui te arvestate, et ma 

olen teinud teid tarkuse aarde pärijateks. 

48 Kuues pitser on avatud ja keegi ei suuda seda sulgeda ega takistada selle valguse jõudmist 

hingedeni, nii nagu keegi ei saa peatada aja kulgemist ega takistada Kuningliku Tähe valguse jõudmist teie 

maailma. 

49 Teadmiste Raamat, mis oli kaua aega suletud, kui teie hinged valmistusid sellesse sisenemiseks - 

ma olen selle avanud, teie Meistri, Talle, armastus on selle avanud, selle valgus paistab intensiivselt, ilma 

et paljud maa peal seda märkaksid. 

50 Varsti tõusevad intuitiivsed, inspireeritud, hingetundlikud inimesed üles ja annavad rahvaste seas 

tunnistust sellest, mida nad vaimuga näevad, mida nad tunnevad, mida nad kuulevad ja saavad. Ma ütlen 

teile veel kord, et Minu rahvas ei piirdu nendega, kes on Mind kuulnud nende häälekandjate kaudu, vaid et 

Ma olen saatnud oma sulased maa eri punktidesse, et valmistada ette teed ja puhastada põllud, kuhu 

külvikud peavad hiljem tulema. 

51 Ma tugevdan neid ja õnnistan neid, sest nende päevatöö on kurb ja nende tee on täis okkaid. 

Pilkamine, põlgus, laim ja pettus järgnevad neile kõikjal. Kuid nad - aimates ja innustatuna - teavad, et nad 

on minu poolt saadetud, ja nad on valmis oma missiooni täitmiseks tee lõppu jõudma. 

52 Palvetage nende teie vendade eest, keda te ei tunne, kuid kes püüavad täita oma missiooni, et 

valmistada teile teed. Neil ei ole maailmas olnud selle Sõna jumalikku stiimulit, mida te olete nii kaua 

kuulnud, ja nad on pidanud ohverdama paljud maailma mugavused, et saada vaimset inspiratsiooni, mis 

neid suunab. 

53 Te olete iga õppetundi tuhat korda kuulnud - millist õigustust saaksite leida, kui te ei järgiksite 

minu õpetust? Ei ole. Millist trotsi või mässu sa võiksid näidata valusalt, kui ta tuleks karistama sinu 

üleastumisi? Kuid ärge unustage, et ma olen õpetanud teid puhastama end armastuse kaudu, uuendama 

üksteist teenides, et vältida puhastumist valu kaudu. 

54 Mõned peavad minu sõna karmiks ja karmiks, sest seda läbib armastav õiglus. Selle põhjuseks on 

see, et nad ei osanud oma südametunnistusega silmitsi seista ega tahtnud ennast ülbusest kohut mõista. 

55 Kui te näete oma sõnakuulmatuse, oma rüvetuste, oma edevuse ja halastamatuse tulemust ning 

tühjendate kannatuste karika - täiesti vastupidiselt sellele, mida ma teile pakkusin -, siis hüüate 

veendunult: "Meistri nuhtluses oli tõde ja õiglus!". 

56 Ma olen andnud teile ülesande ühendada kõik need rahvahulgad, mis moodustavad teie 

kogukonna, kuid te ei ole seda teinud ja olete usaldanud minu õiglust. Ma olen olnud kannatlik ja andnud 

teile aega selle missiooni täitmiseks, kuid siiani ei ole te selle ülesannet täitnud. Kas te tahate, et minu 

õiglus oleks see, mis teid äratab, mis puhastab ja ühendab teid? Kui see nii on, armsad inimesed, siis te ei 

tea päeva ja tundi, kuid see tuleb. Sest ma ei jäta teid oma tõe tunnistajaks, kui teie süda on täis ebapuhtust. 

57 Samuti ei tohi halvad kirjutised jääda tunnistuseks. Sest tunnistus, mis on segatud vale ja 

ebatäiusliku tunnistusega, põletatakse. See, mis on määrdunud või ebapuhas, ei jõua Minuni, nagu ma seda 

ka ei paku oma lastele. Kõigepealt peate seemne hoolikalt puhastama ja alles siis külvama. 

58 Minu tänane sõna ei ole kibeduse karikas, see on kristallselge vee allikas, milles te võite oma 

südant ujuda ja anda sellele suurema puhtuse ning teie vaimule valguse. 
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59 Võtke need sõnad armastusega vastu, mõelge nende üle. Pärast seda tunnete end tugevamana, et 

jätkata selle päeva tööd. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 285 
1 Minu rahu olgu hea tahte inimestega. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes kannab seda rahu oma 

hinges, tunneb Minu kohalolekut. 

2 Selle õpetuste aja jooksul olete tundnud Minu rahu oma katsumustes, olete saanud lohutust oma 

kannatustes. Nii olen ma teile tõestanud, et igaüks, kes võtab oma saatust hea tahtmise juures vastu, jõuab 

kõigis oma ettevõtmistes edasi. Ta võib küll komistada, kuid ta ei lange. 

3 Mõnikord ütlete mulle: "Issand, miks Sa ei külasta meid nagu teisi rahvaid, kuigi me oleme sama 

tänamatu ja sõnakuulmatu kui meie inimvennad ja -õed?" Sellele ma ütlen teile: Sest ma annan teile aega 

oma ettevalmistuseks. 

Kas te arvate, et kui teid ähvardaks sõda, siis te kuulaksite Mind ja mõtleksite Minu Sõna üle? Mõistke, 

kui väärtuslik on see aeg, mille olen teile usaldanud, ja kui suur on teie vastutus kasutada seda oma 

vaimseks ettevalmistuseks. 

4 Selleks, et kasutada seda aega oma vaimse heaolu ja kaasinimeste hüvanguks, peate sageli uurima 

ennast, kuulates oma südametunnistuse häält, mille kaudu saate avastada kõik, milles teil on vaja end 

uurida, ja samal ajal saate aru, kuidas rakendada minu õpetust oma elu erinevates tegevustes. 

5 Kas olukord, milles inimkond on, teeb teile tõesti haiget? Kas teie süda tunneb nende rahvaste 

valu, kes hävitavad end sõja kaudu? Siis teenige nende eest teeneid, palvetage ja saatke neile oma 

mõtetega rahu. 

6 Nüüd tundub teile, et maailma ähvardab õnnetus. Sellele ütlen ma teile, et see, mida te sageli näete 

õnnetusena, on midagi head. 

7 Valu, viletsus, isegi surm tuleb õnnistusena paljude inimeste ustele, kes elasid liiderlikult ja 

patustasid piiramatult. 

8 Oh, kui te vaid mõistaksite, et valu, mis tabab kehakesta, on palsam ja kergendus vaimule! Nii 

kaua, kui kehal oli tervis ja heaolu, tõmbus hing sageli hukule või tundis end lõksus elu sees, kus rõõmud 

ja kired olid vallandunud, kuid hingel polnud valgust. Kuni valu tuli kui inimlikest kirgedest vägevam 

jõud, mis peatab inimese tema pimedal teel ja paneb hinge end vabastama, õnnistab valu ja mõistab, et ei 

ole targemat õiglust kui Jumala õiglus. 

9 Mõned jõuavad peagi selle mõistmiseni ja väldivad seega paljusid kannatusi, teised on 

kangekaelsed ja aeglased mõistmises, lõpuks teotavad ja kiruvad ning suurendavad seega oma kannatuste 

karikat. 

10 Palvetage kõigi eest, inimesed, ärge vältige oma vastutust põhjendusega, et sellepärast te ei palveta 

kannatavate rahvaste eest, sest nad puhastavad end selles valus. See valu puhastab neid, kuid mõistke, et 

teie palved ja mõtted aitavad neil oma kannatuste karika armastusega vastu võtta, et nad mõistaksid valu 

tähendust ja et nende hinges puhkeks otsus parandada ja inspiratsioon, mis viib neid vennaskonna poole. 

11 Kui te palvetate õigesti, lasen ma teie hinged vabastada ja tulen nende juurde rahu tuvina, tervise ja 

valguse sõnumitoojana. 

12 Teie süda ei saa olla uhke nende võitude üle, sest ta ei tea midagi nendest töödest, mida te vaimselt 

teete. 

13 Ainult mina üksi tean neid tegusid, mis ükshaaval kantakse teie teenete raamatusse - sellesse 

raamatusse, mis on järk-järgult teie vaimule graveeritud. 

14 Olete suurte sündmuste äärel. Ei möödu päevagi, mil inimkonda ei raputaks mõni sündmus, 

katsumus või märk. See on Minu õigluse lakkamatu hääl, mis kutsub inimesi üles pöörama oma mõtteid 

Minu poole. Ja kõik need, kelles nendes katsumuste päevadel intuitsioon ärkab, kes mõtlevad ja jõuavad 

järeldusele, et nad omistavad need katsumused Jumalikule Õiglusele, saavad täis Minu valgust, et nad ei 

langeks tagasi sellesse vaimse letargia seisundisse, milles nad elasid. 

15 Minu õiglus on tulnud, inimkond, see alandab inimese ülbust, et ta mõistaks, kui väike ta on oma 

kurjuses ja materialismis. 

16 Jah, inimesed, ma heidan inimese maha tema vales suuruses, sest ma tahan, et ta näeks minu 

valgust ja tõuseks üles, et ta saaks suureks tões. Sest ma tahan, et te oleksite täis valgust, heldust, headust, 

jõudu ja tarkust. 
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17 Minu häält kuuldakse taas, nii nagu prohvetid seda kuulutasid kõige varasematel aegadel ja nagu 

ma seda oma jüngritele ilmutasin. 

18 Nüüd on aeg, mille jaoks ma lubasin oma vaimset tagasitulekut - aeg, mil te tunnete minu 

kohalolekut teie sees ja väljaspool teid, ja mil te õpite minuga vaimust vaimuni ühendust võtma. 

19 Ma kujundan praegu rahvast, kes, kuigi nad näivad olevat vaesed, ei ole parajased, viletsad ega 

vaimselt nõrgad. Ma avaldan igaühele tema andeid, et ta võiks minna, olles rahul, et olla minu õpilane ja 

olla kasulik oma ligimestele. 

20 Minu uus rahvas saab olema prohvetid, nõuandjad, õpetajad, hingedoktorid. 

21 Minu Sõna jõuab nende südamesse nagu õhuhingamine, mis sütitab nende usu leegi. Sest ma tahan 

alati näha neid põlevat nagu lambid. 

22 Minu Sõna teisel ajastul, nagu ka Minu teosed, avasid inimestele tee taevasse, ja praegusel ajal 

olen toonud teile uusi õppetunde. Kas te ei ole kuulnud vaimse maailma häält? Kas te ei ole tundnud selle 

maailma lähedust, mida te pidasite nii kaugeks ja ebakindlaks? 

23 Tunnistage, kui suure valguse ja armastusega on teie vaimsed vennad ja õed end teile teatavaks 

teinud. 

24 Te ei tea täpselt, kust need valguse vaimud, need kaitseinglid ja rahuvalvajad tulevad. Kuid teil on 

kindlus, et nad on pärit kõrgematest maailmadest. 

25 Nii on see, inimkond, nad tulevad kõrgematest kodudest ja maailmadest kui teie, et aidata teil 

tõusta täiuslikkuseni. Samamoodi aitavad nad neid, kes elavad teistes maistes maailmades ja vajavad 

samuti kõrgemaid teadmisi. 

26 Kui keegi peaks arvama, et minu õpetus, mis teile nendes õppetundides räägitakse, on halb, siis 

ütlen talle ausalt, et ta ei tea, mida ta räägib, ega tunne jumalikku Meistrit. Kas te ei tunne olendite ja 

maailmade vaimset lähedust? Kas te ei arva, et Jumalik plaan on moodustada kõigist üks perekond? 

27 Ma annan teile need ilmutused, et te saaksite hakata tegelema oma tulevikuga, nii nagu te olete 

maa peal nii kaua tegelenud oma materiaalse paremusega. 

28 Kuulge vaimumaailma häält, sest see on tunnistus hinge lakkamatust tegevusest, mis seisneb 

selles, et ta pingutab, puhastab end, heastab oma üleastumisi, võtab vastu missioone - ühesõnaga, läheneb 

oma Isale. 

29 Mõistke, et sel Kolmandal ajastul, Püha Vaimu ilmutuse ajastul, oli loomulik, et Ta rääkis teile 

Vaimsest elust. 

30 Sest ainult see õpetus suudab päästa inimkonna kirgede, ahnuse, vaenu, ülbuse ja inimeste 

ebaausate intriigide tormilisest merest. Minu Sõna tuli päästepaadina, et päästa laevahukkujad, kes 

kerkisid kirgede merre. 

31 Jüngrid, teile usaldan Ma oma Sõna, tunnetage Mind selle tähenduses. Homme kaovad need 

häälekandjad, nende korraldused muutuvad ja alles jääb vaid Minu Sõna, mis on kirja pandud neisse 

kirjadesse, mille kuldsuled on loonud Minu Tahte kohaselt. 

32 Jünger: Kes minu Sõna selle ilmutuse kaudu ära tunneb, peab ka ära tundma, et nüüd on aeg hakata 

taastama kõike seda, mida inimeste kurjus on hävitanud. 

33 Kui kõik kutsutud kiirustaksid Issanda laua juurde, kus serveeritakse hinge toitvat toitu, oleks see 

täis; kuid kõik kutsutud ei ole tulnud. 

34 Inimese eripära on see, et ta ei hinda Jumala hüvesid, ja seepärast olete näinud, et paljud teie 

kaasinimesed on teid tagasi lükanud, kui te neile kutse esitasite. 

35 Kuid Ma ütlen teile, et need vähesed, kes istuvad Minu laua ääres ja kes kuulavad järjekindlalt, et 

Minult õppida, on need, kes teevad rahvahulkadele teatavaks Minu Sõna suuruse, selle Õpetuse tähenduse, 

mis kutsub inimesi üles taastama maailma, mis on jõudnud oma lõpuni, ja valmistab teed säravamale ja 

kõrgemale maailmale. 

36 Selleks, et te saaksite puhtamat sõna ja puhtamat ilmutust häälekandjate kaudu, olen soovitanud 

teile spirituaalsust ja lihtsust. Sest siis tuleb nende huultelt nagu küps vili armastav ja sisukas sõna. 

37 Neile, kes ei ole mõistnud, et just lihtsas vormis paistab kõige võimsamalt Minu Sõna tõde ja 

valgus, ja kes püüavad saavutada väliselt muljetavaldavaid ilminguid, millega nad saavad muljet avaldada 

rahvahulkade meeltele - neile ütlen Ma, et tegudes ja tegevustes, mida te Minu õpetuse raames teostate, 

peab valitsema ainult tõepärasus. 
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38 Teie jaoks ei ole enam kohane oma hinge toitmine saladuste abil, isegi kui need saladused on teie 

jaoks tundmatuseni tõmbavad. 

39 Miks te tahate avaldada muljet väliselt, mida teie kaasinimesed ei mõista? Miks te näiliselt näitate 

üleloomulikke tegusid, mis aga tegelikkuses on ilma valguse ja tõeta? Kas see olemus, mida Minu Sõna 

väljendab, on ebapiisav või ei ole imetlusväärne, et Ma räägin teie suu kaudu? 

40 Kui mõttetud on paljud teist! Kuid te peate jõudma veendumusele, et kõik, mida te lisate minu 

ilmutusele, mis on nii lihtne ja selge, sest see on minu oma, on nagu karm ja jämeda loor, mis takistab teie 

kaasinimestel tõde ära tunda. 

41 Enne kui hakkate täitma mis tahes korraldusi, mida see Töö teile pakub, mõelge sügavalt selle üle, 

mida Ma olen teile õpetanud ja mida teete, nii et te ei teeks midagi, mis on vastuolus Minu Seadusega. 

42 Kui paljud neist, kes peavad ennast kuulekaks jüngriks, on - ilma et nad seda teadvustaksid - minu 

tahte vastu mässulised; ja kui paljud, kes peavad end spiritismi apostliteks, on esimesed, kes seda oma 

tegude tõttu tagasi lükkavad, mistõttu nad on selle õpetuse vaenlased, mida nad kuulutavad. 

43 Mida oodatakse hingelt arenenud inimeselt? Inimene ootab võimu enda üle, oma võimete ja 

vaimsete annete avaldumist. Mõistke, et inimese intelligentsus muutub üha suuremaks ja et üha rohkem 

inimesi on võimeline mõistma Jumala tööd. 

Mis puutub hinge, siis see ei saa jääda passiivseks, tema arengusoov on nagu instinkt, mis sunnib teda 

püüdlema ülespoole, tegema lakkamatuid jõupingutusi, et täiustada ennast mööda jumalike seaduste poolt 

tähistatud radu. 

44 Jüngrid, ma ütlen teile veel kord, et otsiksite spirituaalsust lihtsuse ja puhtuse teel, et loobuksite 

oma ootustest, oma tunnetest selle suhtes, mida te nimetate üleloomulikuks. Sest kui te olete veendunud, et 

te kõnnite tõe teel, siis uskuge seda, mida te Minult kuulete, ja mõistke, et ma õpetan teid praegu tundlikult 

tundma ja tõrjuma tarbetuid komplikatsioone. 

45 Need, kes ei ole rahul sellega, mida minu Sõna kuulutab ja väljendab, teevad seda seetõttu, et 

nende materialiseerumine ootab erakordseid sündmusi, et uskuda minu avaldumisse. Nad ootavad, et 

taevast langeks tuli või et mered avaneksid, et lasta näha oma kuristikke, ja siis ütleksid: "Jumala kohus on 

tulnud maa peale." Aga ma küsin teilt: Miks sellised sündmused teid kohutavad? Kas te tahate, et need 

oleksid ainsad, mis võivad ilmutada Jumala õiglust ja jõudu, kui te peaksite tundma ja tunnustama Tema 

kohalolekut selles, mis ilmutab rahu ja armastust? 

46 Kas siis on tõsi, et minu lahkumine sel ajal hirmutab inimkonda, et tunnistada, et see on jumalik 

sündmus? 

47 Pigem soovin, et tõestus, et olen olnud teiega, oleks lootuse valgus paremasse tulevikku, et see 

oleks inimkonna värisemine, usu säde, mis paneb neid nägema uue koidiku valgust keset nende viletsust. 

48 Ma tahan, et te otsiksite kõiges jumalikku headust, sest kõiges leiate te seda. Aga kuna te olete veel 

liiga ebaküpsed, et avastada seda jumalikku armastust, mis on vaimne, siis vaadake loodust, mis teid 

ümbritseb ja mis räägib teile igal sammul Looja armastusest oma laste vastu. 

Kui te mõnikord kogete, et see loodus suhtub teiega karmilt, siis teadke, et ka see on olend, mis 

sarnaselt teiega allub arengule ja täiustumisele, ning et niivõrd, kuivõrd ta tõuseb kõigi olendite teekonnal 

eksisteerivale täiuslikkuse redelile, saab ta olla varjupaigaks üha intelligentsematele ja hingeliselt 

arenenumatele olenditele. 

49 Hoolitse selle eest, et Minu Sõna jääks kirja, et homne inimene tunneks ära selle, mida Ma olen 

teile nüüd öelnud kui prohvetliku ettekande. 

50 Inimesed, kui te tahate edasi liikuda, siis ületage endas peituvat inertsust. Kui soovite olla suur, 

rakendage minu põhimõtteid oma töödes. Kui te tahate ennast tundma õppida, siis uurige end minu Sõna 

kaudu. 

51 Mõistke, kui väga vajate minu sõna, mis pakub armastust, tarkust, nõu ja abi. Kuid samal ajal 

tunnete vastutust selle eest, mida ma teile annan, sest te ei ole ainsad abivajajad maailmas. On palju neid, 

kes nälgivad ja janunevad nende õpetuste järele, ja te peate meeles pidama, et valmistute minema nende 

juurde minu armastuse sõnumiga. 

52 Tühjendage kannatuste karikas kannatusega. Tõesti, ma ütlen teile, et selle kibeduses leiate oma 

hingele valgust. Valu teeb teile kuuldavaks südametunnistuse hääle, kuigi ma pean teile ütlema, et see 

koorem, mille te olete endaga kaasa toonud, see valu, mida te olete kannatanud, ja need pisarad, mida teie 
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silmad on valanud, ei ole just see elutee, mis on märgitud Minu märgiga ja Minu seadusega. Kannatuste 

tee, mida te läbite, on lepituse ja puhastumise tee, mille teie hing peab läbima, et jõuda tõelise elu teele, 

kus inimene ainult armastab, teenib ja töötab hea heaks. 

53 Võtke seda kõike teadmiseks, et te teaksite, et tõeliselt teenida Mind, peate kõigepealt läbima 

puhastuse, kuni sellest, mida te olete teinud valesti, ei jää midagi järele. Teie eeskuju teenib seda, et 

tulevased põlvkonnad kohtaksid puhastatud teed ja ei eksiks aluspõõsas või vigastaks end tee 

kiviklibustesse. 

54 Teile, spiritistidele, usaldan ülesande lõhkuda see barjäär, mille inimkond on Jumala ja iseenda 

vahele kuhjanud - vale usu, ainult näilise usu igavikku, materialiseerimiste ja ebavajalike kummarduste 

barjäär. 

55 Ma annan teile, inimesed, ülesande kukutada kuldvasikas oma pjedestaalilt, mida inimesed ikka 

veel kummardavad, isegi kui nad arvavad, et nad on kaugel ebajumalateenistusest ja paganlusest. 

56 Kuid ma ütlen teile, et te ei tohi oma võitluses kasutada jõudu, vägivalda ega haavavaid sõnu. Teie 

relvadeks peavad olema valguse sõna, mis paljastab tõe, armastuse teod, mis ümbritsevad kannatajat 

lohutusega, jõud, mis voolab teie palvetest ja mõtetest. 

57 Kui te olete kõrvaldanud takistused, mis on inimest vaimse tee pealt kõrvale viinud, näete väga 

suurte muutuste algust inimelus. Need muutused leiavad aset vaimsel alal, moraalis, teaduses, 

institutsioonides, teie valitsemisvormides. 

58 Kolmandal ajastul ei suuda keegi selle rahva jälgi kõrvaldada, sest nende töödes on minu tõe jõud. 

59 Kas sa mõistad, milleks valu sind puhastab? Teie tee on märgitud, teie missioon on minu poolt 

määratud. 

60 Ma olen võtnud teie südamest "surma", mida te endas kannate, ja olen teid täitnud eluga. 

61 See surm oli teie sees, sest usk ja lootus olid teie hingest kadunud, sest teil puudus teadmiste 

valgus. Ma olen püstitanud teie ette elupuu, mille viljad, täis sisu, taevalikku maitset ja magusust, laskuvad 

rohkesti kuulajate hulgale, et kõrvaldada nende vaimne puudus. 

62 Ma ehitan praegu teie südamesse templit, kus minu kohalolek on selgelt tajutav, kus minu häält 

saab selgelt kuulda ja kust kiirgab valgus ja rahu kogu inimkonnale. 

63 Esimesel korral inspireerisin teid selle suure hinge pühamu alustega. Ajal, mil ma olen olnud 

inimeste seas Meistrina, õpetasin teile, kuidas ehitada kõrgeid müüre, ja nüüd avaldan teile, kuidas te peate 

selle töö lõpule viima, mis pärast selle lõpetamist on vääriline teie Isa kohalolekule. 

64 Kas te oskate mulle öelda, mis on nende kolme õppetunni sisu, mille kaudu ma olen teid 

inspireerinud ehitama Püha Vaimu templit? Jah, inimesed, olge õnnistatud, sest te kõik vastate Minu 

küsimusele sisemiselt ja lähenete tõele: Pühamu alused olid need, mida õpetas Esimese ajastu seadus. 

Kõrged müürid olid armastus ja halastus, mida Messias oma õpetuses rahvale tõi. Kupplid, sambad ja 

altar, millega see töö tuli varustada, on tarkus, vaimustamine ja kõrgendamine, millega minu Vaim teid sel 

ajal oma valgussõnumiga inspireeris. 

65 See tempel, mille Ma ehitan kolme aja jooksul, on see, millest Ma rääkisin uskmatute ees, kui Ma 

ütlesin neile - osutades Jeruusalemma templile - "Hävitage see tempel ja kolme päeva pärast ehitan Ma 

selle uuesti üles." 

66 Minu tempel saab varsti valmis, samas kui Jeruusalemma templist ei jää järele isegi selle 

vundament, nagu ka igast templist, mis ei ole ehitatud minu armastuse ja vaimustamise seaduse 

vundamentidele, ei jää kivi kivi teise peale. 

67 Vaadake, kui suur on selle ajastu hiilgus, vaadake uue aja valgust, mil kõik minu antud prohvetite 

ja minu poolt antud prohvetite kaudu antud ettekuulutused täituvad. 

68 Kui palju teid olete te läbinud tõe otsimisel, et jõuda Minuni! Ei teadused ega filosoofiad ei 

vastanud teie kutsele, ja pärast teie otsinguid jõuate järeldusele, et see tõde on juurdunud Minus ja kiirgab 

Minust kõigile olenditele. 

69 Ma olen valgustanud inimest, et ta elaks oma tõelist elu ja tunneks ära õnnistatud saatuse, mille ma 

olen talle määranud. Ta on ainus olend, kes on loodud "Minu näo ja kuju järgi" ja on seetõttu Minule kõige 

lähemal. Sest tal on minu vaimu hingeõhk ja ta on seeläbi võimeline tegema minu omaga sarnaseid 

tegusid. 
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70 Te omate tahet ja tahtevabadust, et te käituksite arukalt, kuuletuksite südametunnistuse häälele, 

mis on Minu oma, ja selle kaudu tunneksite ära selle, mis on lubatud, mida võite kasutada, ja te lükkaksite 

tagasi selle, mis on sobimatu, mis ei kuulu teile. Kuid ma olen näinud, et juba esimestest päevadest alates 

kaldute te maa peal materiaalsuse poole ja hakkate eitama oma vaimset missiooni, mis on teie eksistentsi 

peamine põhjus. 

71 Jätsin teile juba algusaegadest peale oma käsud, mis viivad rahu ja vaimse õndsuse juurde, ja 

hiljem Jeesuses ilmutasin teile oma armastuse. 

72 Ma ei ole sel ajal rääkinud teile mitte karmi kohtumõistjana, vaid Isana, kuid te ei ole mõistnud 

seda lõpmatut armastust, mis mõistab ja andestab kõik - seda armastust, mis on kannatlikkus ja 

suuremeelsus, mis tahab ainult head ja valab seda kõikidesse oma loodud olenditesse. 

Kui te õigesti tahate end Minu lasteks nimetada, siis armastage, sest teid on kujundanud see Jumalik 

Armastus, kes lõi kõik, et seda teile pakkuda. Siis mõistate oma saatust armastada, kaitsta ja õnnistada 

nagu teie Isa, ja pärast oma missiooni täitmist pöördute tagasi Minu juurde, et moodustada minuga üks 

vaim. 

73 Ma õpetasin teid juba varasest ajast peale, et te peaksite Mind vaimselt armastama, ja ütlesin teile, 

et mind ei saa selles maailmas esindada miski muu kui vooruslik inimene. Ma ei õpetanud teile mingit 

mõttekat riitust ega kultust ja ütlesin teile ainult: Kui te tahate saada osadust oma Isaga, siis tõstke oma 

hing üles, püüdke kõrguste poole. Sealt tulevad kõik kingitused ja hüved, mida te palute, teie juurde. 

74 Ütlesin teile omal ajal, et te ei peaks surma kartma, sest seda ei ole olemas. Minu loomingus elab, 

kasvab ja täiustub kõik. Füüsiline surm on ainult selle aja lõpp, mille hing elab läbi, et naasta oma algsesse 

seisundisse ja seejärel jätkata oma arenguteed. Uskuge, uskuge ja te elate igavesti. Täna peate rohkem kui 

kunagi varem end usuga varustama, sest te elate katsumuste ja raskuste ajastul. Loodusjõud, mis peavad 

inimest puhastama, on vallandunud ja nad ei puhka enne, kui on viinud ta tagasi mõistuse, headuse ja 

õigluse juurde. 

75 Vabastage end uhkusest ja laske alandlikkusel ja lihtsusel õitseda, et saaksite vastu võtta kõik 

katsumused, mis peavad tulema. Mõistke, et on vaja, et te läbiksite selle sulatusahju, et saaksite taastada 

oma puhtuse. Täna, kui te saate täiendavat õpetust ja teate, et te ei ole enam vaimses lapsepõlves ega 

nooruses, vaid olete saavutanud küpsuse, siis suudate mõista minu sõnu teistest aegadest ja neid, mida ma 

teile täna annan. 

76 Ärge küsige, kas te tahate teada Minu sisimaid nõuandeid, sest te ei suuda sinna tungida. Teadke 

ainult, et ma olen täiesti kõikjal ja kõikvõimas, et minu Vaim täidab universumi ja elab samal ajal igas 

hinges, et ma armastan kõiki ja annan neile kõik, mis on nende eluks vajalik, nii et see valgus annaks teile 

lootust ja kindlustunnet tuleviku suhtes. 

77 Ma tean kõike, mida te kannatate ja loodate, ja ma tunnen teie valu. Ma ütlen teile ainult, et 

kasutage seda jõudu, mille ma teile olen andnud, siis saavad teie katsumused õnnistatud. 

78 Teie, kes te olete valitud selle sõnumi vastuvõtmiseks, peate olema ärkvel ja valmistuma. Sest 

pärast 1950. aastat peate te oma kaasinimestele teatama, et ma olen tagasi tulnud. Aga kui te näete, kuidas 

kaos vallandub ja kuulete kõikjal hädakisa, siis pidage meeles, et nii nagu põllud küntakse, nii peab ka 

inimsüda valmistuma seemne vastuvõtmiseks. 

79 Olen andnud teile praegu privileegina suure kõrguse ja kogemusega vaimolendite kohaloleku. 

Mitte ainult minu kiir, mis on seotud inimesega, vaid ka minu 

Vaim, aga ka Vaimne Maailm on tulnud teile appi ja on seega täitnud väga kõrget missiooni. 

Kui palju on nende paljude jaoks tundmatute olendite armastus ja halastus saavutanud oma 

kohalolekuga siin maa peal ja kuidas nad on toonud selle maailma lähemale sellele, kus nad elavad, et 

sõlmida leping ja tõsta teid üles vooruse teel! 

80 Teie, kes te olete kutsutud olema nende ilmutuse tööriistad - teenige neid armastusega ja 

valmistuge, sest te olete anumad, mis võtavad vastu Sõna, mida nende vaimud valavad. Ainult nii saate te 

uhkeldada, et omate tõde, mille mina ja vaimumaailm oleme inimkonnale toonud. 

81 Tõe, mida te nii väga otsinud olete, teen teile teatavaks selles lihtsas ja lihtsas sõnas. Ma pakun 

teile seda tõde, mis ei ole midagi muud kui armastus, rikkalikult, et te saaksite seda igavesti omada ja 

jagada seda oma kaasinimestega. Tunnetage seda, kandke seda hästi oma hinges, sest see on jumalik 

essents, millest te end igavesti toidate. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 286 
1 Minu Jumalik Valgus paistab kõikjal; kus iganes te Mind otsite, leiate Minu Kohalolu. 

2 Mina olen Isa, kes tegutseb nii, et kõigi Tema laste vahel hakkab valitsema harmoonia - nii nende 

seas, kes elavad maa peal, kui ka nende seas, kes elavad teistes maailmades. 

3 Vaimne harmoonia kõigi olendite vahel avab neile suuri teadmisi, toob neile vaimu ja vaimu 

dialoogi, mis lühendab vahemaid, toob puudujad lähedale ning kõrvaldab rindeid ja piire. 

4 Ma tahan, et te saavutaksite rahu, mis on suurim tasu, mille poole te võite maa peal püüelda. 

5 Jüngrid, ärge kalduge kõrvale etteantud teelt ja ärge muutke Minu õpetusi mingil viisil, sest siis ei 

suuda te saavutada seda vaimset harmooniat ega avastada kõike seda, mida Ma hoian teie tõusmiseks 

valmis. 

6 Tehke end minu salajase varakambri ilmutuste vääriliseks, omandades teeneid armastuse, halastuse 

ja õilsuse tegude kaudu. 

7 Vaim juhib mõistust ja vaim, mida juhib ainult inimlikku suurust ihaldav süda, ei valitse teie elu. 

Pidage meeles, et kui te lasete end juhtida sellest, mida teie aju käsib, siis te koormate seda üle ega jõua 

kaugemale, kui selle väikesed võimed võimaldavad. Ma ütlen teile: Kui sa tahad teada, miks sa tunned end 

inspireerituna head tegema ja miks su süda on heategevusest tulvil, siis lase oma südames ja meeles 

Vaimul juhinduda. Siis imestate oma Isa väe üle. 

8 Kui inimesed, selle asemel, et küsida Minult nii suure ambitsiooniga ja vähese austusega, küsiksid 

Minult armastuse ja alandlikkusega - millise lihtsuse ja kergusega nad saaksid oma Isa vastuse, kui Ta 

paljastab neile teadmised, mida nad Temalt küsivad. 

9 Kui te küsite Minult või küsite Minult, siis ärge pingutage, püüdes oma probleemi Mulle selgelt 

väljendada, ega püüdke otsida oma mõtetes parimaid väljendeid. Mulle piisab, kui teie vaim lahutab end 

sel hetkel maailmast ja teie süda ja meel on puhtad, et nad saaksid vastu võtta Minu inspiratsiooni. Mis 

kasu on teil sellest, kui te ütlete mulle imelisi sõnu, kui te ei suuda tunda Minu kohalolekut enda sees? 

10 Ma tean kõike ja te ei pea mulle midagi seletama, et ma saaksin teid mõista. 

11 Te küsite Minult, milles palve seisneb, ja Ma vastan teile: Lubada oma vaimul vabalt Isa poole 

tõusta; anda end sellele teole täieliku usalduse ja usuga; võtta südames ja meeles vastu Vaimu kaudu 

saadud muljeid; kinnitada Isa tahet tõelise alandlikkusega. Kes niimoodi palvetab, naudib minu 

kohalolekut igal eluhetkel ja ei tunne kunagi puudust. 

12 Ma olen aja jooksul palju kordi inimeste poole pöördunud, kuid nüüd on aeg, et inimesed otsiksid 

Mind ja pöörduksid Minu poole. Nad suudavad seda teha, sest nende vaimne areng on võimaldanud neil 

saavutada tõelist suhtlemist oma Isaga. 

13 See "kolmas kord" on ülestõusmise aeg. Hinged sarnanesid surnutele ja kehad nende 

matusekoobastele. Kuid nende juurde on tulnud Meistri, kelle elussõna ütles neile: "Tulge välja ja tõusege 

valguse, vabaduse poole!" Kes neist avab oma silmad tõele ja suudab seejärel tõsta oma elu, oma teod ja 

oma tunded üles armastuses oma kaasinimeste vastu, ei pea seda maailma enam pelgalt pagenduspaigaks 

või pisarate ja patukahetsuse orgu, sest ta tunneb üha enam tõelise rahu rõõmu, mida meelerahu annab. 

See ülendamise seisund selles elus on peegeldus täiuslikust rahust ja valgusest, mida hing saab nautida 

paremates maailmades, kus Mina ise võtan ta vastu, et anda talle tema teenete vääriline kodu. 

14 Sel armupäeval meenutage päeva, mil Eelija tegi end Roque Rojase kaudu teatavaks, tuletades teile 

meelde, et jumaliku Meistri tagasitulek on lähedal, ja kutsudes teid palvetama ja uuenema. 

15 Mooses viis oma rahva Siinai mäe jalamile, kus ta käskis neil palvetada, paastuda ja puhastuda, et 

oodata Jehoova, oma Issanda kohalolekut. 

16 Mooses oli vaimustamise algataja, Jehoova, seaduseandja eelkäija. Seda päeva, kui ta tuli mäelt 

alla koos Seaduse tahvlitega, mäletas Iisraeli rahvas, nagu te mäletate praegu, kui meenutate päeva, mil 

teile Roque Rojase kaudu ilmutati, et Moosese Testament, Jeesuse pärand ja Eelija sõnum moodustavad 

ühe raamatu: Tõe ja Elu Raamatu. 

17 Nii nagu Mooses valmistas oma rahva südamed ette Jehoova vastuvõtmiseks ja Eelija äratas teid 

täna üles kuulma jumaliku vaimu häält, nii oli ka Eelija - reinkarneerunud Johanneses, keda kutsutakse 

Ristijaks - see, kes manitses rahvamasse meeleparandusele ja palvele ning teatas neile, et taevariik läheneb 

inimestele. 
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Sest õpetuses, mille ma teile tõin, ja minu õpetuses oli Isa kohalolek ja taevavalgus. 

18 Kristus on täiusliku ilming, Temas võite näha igavest seadust, võite leida lõpmatu armastuse ja 

imetleda absoluutset tarkust. 

19 Jeesus valgustas oma eluga seadust, mille Iisrael sai Mooseselt, ja teatas teile, et hiljem tuleb 

Lohutaja, kes selgitab ja selgitab kõike, mida Kristus õpetas ja mida ei ole õigesti tõlgendatud. 

20 Kristus hõlmab kõiki ajastuid, Tema kohalolek on olemas igal ajal, sest Ta on "Igavene Sõna". 

21 Eelija on eelkäija, saladuste seletaja, ta on võti, mis avab teile ukse, et siseneda sügavale. Ta on 

vaimne vabastaja, kes on saadetud ajal, mil Moosese poolt alustatud inimkonna vaimseks muutumine on 

lõpule viidud. 

22 Olge õnnistatud, inimesed. Te tähistate rõõmuga kolmanda ajastu algust ja pühendate selle päeva 

selle mälestuseks. Olgu see päev teie jaoks rohkem kui traditsioon, olgu see päev mõtiskluse, õppimise ja 

sisemise kogunemise päev, mil saate tunda selle jumaliku kaalukausi kohalolekut, mis kaalub ja 

registreerib kõik teie teod kogu teie läbitud teekonna jooksul. 

23 Sellest, mida te sel päeval Minult kuulete ja mille üle te mõtisklete, võite moodustada teadmiste 

aarde. Siis, kui teie võitluse aeg saabub, ei puudu teil ei argumente ega põhjusi, et selgitada, mis on need 

kindlad ja igavesed alused, millele on rajatud see õpetus, mida te spiritismiks olete nimetanud. 

24 Te näete Kolmanda Aja koidikut, kui vaimne selgus paistab intensiivselt ja muudab teie elu. 

25 Selle uue aja algust iseloomustavad suured võitlused, ägedad kannatused, segadused ja konfliktid. 

Kuid see kõik on alles algus. Hiljem saabub rahu ja rahu tulemusel saabub hinge avanemine, mis ilmutab 

oma ülespoole suunatud arengut oma töödes, mis on täis usku, armastust ja vaimustumist. 

26 Paljud teist tulevad nutma, pärast seda, kui nad kiruvad valu. Ma andestan teie vead, arvestades 

asjaolu, et need tulenevad teie teadmatusest. 

27 Rahustage oma süda ja tehke oma meel vastuvõtlikuks, et te mõistaksite, mida ma teile nüüd ütlen, 

elu lapsed-õpilased: Kui te taas kord tunnete, et valu läbistab teie südant, siis eralduge lühikeseks ajaks 

kõigest, mis teid ümbritseb, ja jääge üksi. Seal, oma magamistoa intiimsuses, rääkige oma hingega, võtke 

oma valu ja uurige seda, nagu võtaksite käest mõne eseme, et seda uurida. Uurige sel viisil oma leina, 

tunnetage, kust see tuleb ja miks see on tulnud. Kuulake oma vaimu häält, ja tõesti, ma ütlen teile, et te 

ammutate sellest mõtisklusest valguse ja rahu aarde oma südamele. 

28 Valgus ütleb teile tee, kuidas valu kõrvaldada, ja rahu annab teile jõudu püsima jääda, kuni 

katsumus on möödas. 

29 Siis kogete, kuidas, kui te pöörate oma mõtted Minu poole, et palvetada, te ütlete Mulle: "Meister, 

anna mulle andeks, ebaõiglus ei tulene minu saatusest, ma olen ebaõiglane iseendaga." 

30 See on õpetus, millest te, õpilased, peate alati teadlikud olema - tunnistades, et see on käitumine, 

mille abil saate tõsta mõistuse vaimu kõrgusele. Sest ainult vaim tunneb hinge tegelikku olukorda ja 

inimese tegelikkust. 

31 Ma õpetan teid ennast uurima, et õppida ennast tundma, et avastada oma olemuse sisimas 

meditatsiooni ja palve abil elu suured õppetunnid. 

32 Täna kiruvad paljud valu, kuid homme õnnistavad nad seda kui õpetajat, kes õpetas neile kõrgeid 

ja ilusaid õppetunde. 

33 Ma soovin, et see oleks alati Meistri armastus, mis õpetaks teile elu teed ja tähendust. Kuid te olete 

eelistanud, et valu on see, mis teid õpetab. Varsti jätate selle kibestunud õpetaja selja taha, et võtta vastu 

selle õppetunnid, kes õpetab teid armastava õrnusega. 

34 Kui te ei saa esialgu oma valust vabaneda, kannatage seda kannatlikult. Ärge jätke vahele tema 

õpetusi, armastage teda, sest ta puhastab teie plekid ja teeb teid suureks usus, vooruses ja kannatlikkuses. 

35 Kui te usute Minu Sõnasse, siis peate uskuma ka õppetundi, milles ma teile ütlesin: "Ükski puu 

leht ei liigu ilma Jumala tahteta". Siis suudate ka uskuda, et Jumala tarkus on kõike arvesse võtnud ja et ei 

saa olla kannatusi, mis ei jäta inimesele tarka õppetundi. 

36 Mõelge hoolikalt, armsad inimesed, et te ei komistaksite enam pidevalt ja et tuleviku sündmused ei 

leiaks teid letargia alla vajunud. 

37 Ajal, mil te ei ela enam teisejärgulistel oletustel ja tõekspidamistel, nii et te tõusete reaalsuse 

maailma, hakkab teie hing, kuigi teie jalad kõnnivad veel üle pisarate ja valu maailma tolmu, elama rahu 

sfääris. 
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38 Teile, inimesed, kes te Mind kuulete, ütlen, et te peaksite olema õnnelikud, kui te võrdlete oma 

olukorda ja elu nende rahvaste omaga, kes veritsevad vennasõjas. 

39 Teil on kiindumused, teil ei ole puudu leivast, teil ei ole puudu katusest, teil on minu sõna toit, ja te 

ei ole rahul. Aga need, kellel ei ole leiba, kellel on puudus kõigest ja kes ei kuule minu sõna, kes ei saa 

lohutust minu lausete kuulmisest, mis on lootus ja palsam, mis julgustavad ja manitsevad, on 

pühendunumad kui teie. 

40 Õppige oma valu õnnistama, nagu oleks see teie rõõm. Õnnistage kõike. 

41 Kas ma ei õnnista kogu inimkonda, kedagi eelistamata? Nii head ja alandlikud kui ka ülbed ja 

kurjategijad on ümbritsetud selle õnnistuse "mantliga". Miks te ei võta Minust eeskuju? Kas sa tunned 

vastikust teiste tegude suhtes? Ärge unustage, et olete osa inimkonnast, et peaksite seda armastama ja 

andestama, kuid mitte tõrjuma, sest see oleks nagu enesevigastamine. Kõik, mida te oma naabri juures 

näete, on suuremal või vähemal määral ka teil endal. Seepärast tahan ma, et te õpiksite tundma oma 

sisemist mina, et te tunneksite oma vaimset ja moraalset nägu. Nii oskate te iseenda üle kohut mõista ja 

teil on õigus teisi vaadata. 

42 Ärge otsige oma kaaslastest vigu; piisab nendest, mis teil on. 

43 Ärge solvuge, kui ma teile niimoodi räägin, mõistke, et minu õpetussõnad ei ole mõeldud 

õiglastele ega pühadele, neile ma räägin hoopis teistmoodi. Ma annan teile oma lunastava õpetuse, et 

päästa patuseid, ja annan seda patuste huulte kaudu. 

44 Ma tulen teid päästma, inimkond, sest isegi õhk, mida te hingate, on haige. Aga ma ütlen sellele 

maale, mis on olnud Minu laste elupaik ja varjupaik, et kui nad on seda oma üleastumistega alandanud, 

siis peavad nad ise heastama viimase patu selle vastu. 

45 Mõistke, et inimkond vajab suurt õpetust, et olla võidukas kõigi teda tabanud katsumuste üle. 

Nüüd on see suur aeg, mida prohvetid on ennustanud ja nägijad näinud, kui inimese valu jõuab oma 

haripunkti ja kui Isa halastus valab oma valguse kõigi inimeste peale - aeg, mis näitab kurjuse lõppu ja hea 

algust maa peal. 

46 Oo inimesed! Millal olete valmis viima tervendavat palsamit ja rahusõnumit neile, kes 

kannatavad? Ikka veel ei leia ma teie südames tõelist heategevust, ikka veel mõistate te end igal sammul 

hukka, sest te ei armasta üksteist. 

47 Kas te ei arva, et kui ma tahaksin, siis ma võiksin teile kõigile teie vigu näidata? Kuid ma ütlen 

teile ka, et kui ma teid sel viisil paljastaksin, ei oleks ma enam teie peremees. Aga kui Tema, kes teab 

kõike, kes tõesti tunneb sind, kes teab sinu mõtteid, ei mõista sind teiste juuresolekul hukka ega pane sind 

avalikult paljaks, siis miks on neid, kes kangekaelselt nõuavad südamete haavamist, õnne hävitamist ja 

teiste inimeste elu üle kohut mõistmist? 

48 Täna olete veel minu lapsjüngrid ja tõesti, ma ütlen teile, et ma ei kutsu teid jüngriteks ega usalda 

teile minu Tööd enne, kui te ei ole enam võimelised põhjustama kannatusi oma ligimestele ja selle asemel 

tunnete impulssi leevendada iga valu. Millal sa lõpuks tunned oma südames nende valu, kes kannatavad, 

nii et sinu sõnad ja teod kuivatavad nende pisaraid? Te olete veel liiga ebaküpsed aktiivseks 

heategevuseks. Teie kaastunne ei ole suur, nagu ka teie andestus. 

49 Kui sa tunned halvatu suhtes, kes lamab kanalisatsioonitorus ja sa tunned kohustust teda oma majja 

tuua, uurid sa kõigepealt tema elu, sest sa ütled, et sa ei tea, kes ta on. 

Kas teie olete need, kes on lakkamatult kuulanud minu õpetussõnu? Siis peate te teadma, et ilma teie 

plekke vaatamata olen ma ainult otsinud teie haavu, et neid oma armastusega tervendada. 

Kui teil on soov kuuluda minu külvajate hulka, peate te tundma ja omama headuses peituvat jõudu. 

Vägi, mida halastus sisaldab, ja imed, mida süda teeb, seisnevad üksnes teiste kannatuste tunnetamises või 

jagamises. 

50 Armsad jüngrid: õpetus, mida te Minult saate, on teile õppetunnist õppetunnini üha selgemaks 

saanud. See valgus hakkas 1866. aastal ilmnema valgusekiirte kujul. Kuid nüüd, Minu ilmumise viimastel 

aastatel, ei jõua teieni mitte sädemed, vaid valgus täies ulatuses. 

1950. aastaga lõpeb Minu Sõna avaldamine sellisel kujul, kuid õpetus jätkub. Sest pärast seda, kui te 

sukeldute Minu töösse, avastate selle jumaliku olemuse, millest ma olen teile nii sageli rääkinud, ja naudite 

selle maitset. 
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51 Ma ei taha, et te ainult tunnistaksite, et te olete Mind kuulnud, vaid et te muutuksite Minu 

prohvetiteks ja näitaksite oma missiooni täitmisega vaimseks muutumise aega. Siis tulevad tulevased 

põlvkonnad teie armastuse ja hea tahte jälgedes ning astuvad kindla sammuga kindlal teel. 

52 Praegu puutute oma teel kokku okkaliste põõsastega ja kohtate veel rohkem takistusi ja okkaid. 

Kuid teie heategevus ei tohiks lasta teil teelt kõrvale kalduda, nii et homne rahvahulk leiaks tee 

puhastatud. 

53 Te teate, et headus, valgus ja tõde on alati kohtunud vastuseisuga inimeste südames. Uskuge mind 

siiski, ma olen teile sageli öelnud, et pimedus ei võida, sest valgus on see, mis võidab. 

54 Inimkond on praegu puhastumas, tema kannatuste karikas peseb ta puhtaks oma plekkidest, nii et 

ta võib puhtana väljuda oma lepitusest. Sest rahu ja õigluse vaimne kuningriik on lähenemas inimkonnale. 

55 Kas te ei näe, kuidas vähehaaval vabanevad fanatismi ja ebajumalateenistuse ahelad, mis inimesi 

seovad? Selle põhjuseks on see, et ma olen tulnud neid vabastama. Hiljem jõuab Minu valgus inimesteni 

Sõna näol ja te näete, kuidas see paneb neid oma lihtsusest hoolimata värisema ja kuidas sellel on oma 

armastaval moel vägi raputada kivisüdameid, kuni see paneb neid valama meeleparanduse, andestuse ja 

armastuse kristallvett. 

56 Ärge nutke, jüngrid, ega te kuule Mind veel paar päeva, ega langeta veel paar tilka mett, mida 

Minu Sõna valab teie kannatustele. Vahepeal valmistuge selleks, et pärast Minu lahkumist saaksite tunda 

Minu kohalolekut. 

57 Nüüd on järelemõtlemisaeg, mil peate valvama ja palvetama, et kuulata Jumala häält. 

58 Mõnikord küsite Minult: "Issand, kes võiks äratada kogu inimkonna, et nad saaksid oma vaimu 

Sinu juurde tõsta ja tunda Sinu kohalolekut?" Aga ma ütlen teile: ärge muretsege, Minu Vaim kummitab 

neid juba praegu, et nad võiksid ärgata. Te ei saa olla täielikult teadlikud Minu töödest, seetõttu ei ole te 

veel avastanud seda ärkamist, mida ainult Mina näen. 

59 Kõik ootavad uue päeva valgust, rahu koidikut, mis on parema ajastu algus. Surnud ootavad oma 

vabanemise päeva, haiged loodavad ravile, mis taastab nende tervise, jõu ja elurõõmu. 

60 Õnnelikud on need, kes oskavad oodata viimse hetkeni, sest see, mis nad on kaotanud, antakse 

neile intressiga tagasi. Ma õnnistan seda ootust, sest see on tõend usust Minusse. 

61 Täna ei mõista te paljusid minu sõnu, kuid tuleb aeg, mil teie mõtetes hakkab valgustus koitma ja 

te mõistate iga minu õpetuse tähendust. 

62 Minu apostlid teisel ajastul ei mõistnud paljusid minu sõnu sel hetkel, kui nad neid kuulsid. Kuid 

pärast minu lahkumist, kui nad pühendusid õppimisele ja mõtisklemisele, tundsid nad, kuidas jumalikku 

valgust nende mõtetes tõusis ja nad nägid ülima selgusega kõike seda, mis seni oli neile olnud 

läbipääsmatu saladus. 

63 Siiani, kui te olete Mind kuulnud, olete mõistnud Minu Sõna vaid pealiskaudselt. Ja mida te olete 

sellest leidnud? Lohutus, palsam, hellitus. Hiljem, kui teie haavandid ja haavad on paranenud ja selle 

asemel, et paluda minu palsamit oma valude vastu, otsite tarkust, et lohutada oma ligimest, olete hakanud 

mõistma minu õpetuste tähendust. 

64 Ma näen, et sa palvetad maailma eest ja ma saan eestpalveid sinu südamest. Tuleb päev, mil te 

mitte ainult ei palveta nende inimeste eest, vaid ka otsite neid üles, et tuua neile Minu Sõna armastavat 

sõnumit. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 287 
1 Minu Vaimu hääl, mis kõlab teie südametunnistuses, on nagu kellahelin, mis kutsub inimkonda 

mõistusele. 

2 Vaimse tarkuse raamat ootab avatuna suuri rahvahulki, suuri palverändureid, kes tulevad selle 

juurde, et kustutada oma janu valguse järele. 

3 Maitske, maitske minu Sõna, mille sisust voolab magusus, tarkus, palsam ja rahu. 

4 Ma ütlen inimesele, et ta on iseendale tundmatu, sest ta ei ole tunginud oma sisemusse, sest ta ei 

tunne oma saladust, sest ta ei tunne oma olemuse tuuma. Kuid Ma õpetan talle sel ajal selle raamatu sisu, 

mis oli tema eest nii kaua suletud ja kus hoitakse kõiki saladusi, mille kohta Ma juba Teisel ajastul lubasin 

teile selgitada neid Minu Vaimu valguse kaudu. 

5 Nüüd on aeg, mil te tõesti saate ennast tundma õppida ja tungida oma hinge sisemusse. Siis võite 

öelda, et hakkate teadma, kes te olete. 

6 Inimene saab lõpuks teada oma päritolu, oma saatust, oma missiooni, oma andeid ja kogu seda 

lõpmatut ja igavest elu, mis elab ja põimub tema ümbruses. Ta ei suuda enam solvata oma ligimest, ta ei 

solva enam oma kaasinimeste eksistentsi, ega söanda profaneerida midagi teda ümbritsevast, sest ta on 

jõudnud arusaamisele, et kõik on püha. Ta saab teada, mida tema hing sisaldab ja peidab endas, ja alles siis 

saab ta selge ettekujutuse ja sügava usu, et kuna hing on imeline, siis peab ka kodu, mille Isa on talle 

määranud igavikus, olema imeline. 

7 Te küsite Minult, miks Ma ei avaldanud teile kõike algusest peale, et säästa teid komistamistest, 

eksimustest ja kukkumistest. Aga ma ütlen teile: Te ei oleks saanud mõista Minu ilmutusi, kui teil puudus 

vaimne areng ja areng. Tol ajal piisas teile Minu Seaduse tundmisest kui sirgest teest, mis pidi teid viima 

ammendamatu tarkuse ja igavese ilmutuse allikani. Ma olen õpetanud oma tarkust aja jooksul, aegade 

jooksul, sest see on nii suur, et te ei oleks saanud seda hetkega teada. 

8 Kõik vahendid on minu käsutuses, et ükski minu laps ei jääks ilma minu tarkuse pärandist, sest 

mina olen elu, vägi ja õigus. Teie vaimne hing on pärit Minust, nagu ka kõik elumaailmad ja kehad, mida 

te vajate oma arengutee ja vaimse täiuslikkuse saavutamiseks, on pärit Minust. 

9 Inimene võib langeda ja sukelduda pimedusse ning seetõttu tunda end Minust eemal. Ta võib 

uskuda, et kui ta sureb, on tema jaoks kõik läbi. Minu jaoks aga ei sure keegi, keegi ei lähe kaduma. 

10 Kui palju on neid, keda maailmas peeti korrumpeerunuks, ja kes täna on täis valgust! Kui paljud, 

kes jätsid jälgedena oma pattude, pahed ja kuriteod, on juba saavutanud oma puhastuse! 

11 Te küsite Minult: "Miks on see nii kaugel ja hinge tee nii täis katsumusi?" Sest õndsus, mida ta 

saab nautida täiuslikus kuningriigis, mis teda ootab ja kuhu ta peab oma teenete kaudu jõudma, on väga 

suur. 

12 Esimesed inimesed - need, kes olid inimkonna esiisad - säilitasid mõnda aega mulje, mille nende 

hing "vaimsest orust" kaasa võttis - mulje ilust, rahust ja õndsusest, mis püsis neis seni, kuni nende elus ei 

ilmnenud liha kirgi ja ka võitlust ellujäämise eest. Kuid ma pean teile ütlema, et nende inimeste hing, kuigi 

ta tuli valguse maailmast, ei tulnud kõrgeimatest kodadest - neist, kuhu saab jõuda ainult läbi teenete. 

Siiski oli see süütuse, rahu, heaolu ja tervise seisund, mida need hinged säilitasid oma esimestel 

sammudel, unustamatu kui valguse aeg, mille tunnistust nad andsid edasi oma lastele ja nemad oma 

järeltulijatele. 

13 Inimeste materialiseerunud mõistus, mõistes valesti selle tunnistuse tõelist tähendust, uskus lõpuks, 

et paradiis, milles esimesed inimesed elasid, oli olnud maapealne paradiis, mõistmata, et see oli nende 

olendite vaimne seisund. 

14 Kas te kahtlustate vaimset kodu, mille te jätsite, et tulla maa peale? "Ei, Meister," ütlete te Mulle, 

"me ei kahtlusta midagi ega mäleta midagi. 

15 Jah, inimesed, sellest on nii kaua aega möödas, kui te lahkusite puhtusest ja süütusest, et te ei 

suuda isegi ette kujutada seda rahu olemasolu, seda heaolu seisundit. Aga nüüd, kui te olete harjutanud 

kuulma Vaimu häält ja võtma vastu Tema ilmutusi, on teile kättesaadav tee, mis viib need, kes pöörduvad 

Minu poole, tõotatud kuningriiki. See ei ole mitte see rahu paradiis, millest "esimene" lahkus, vaid see 

lõpmatu vaimu maailm, tarkuse maailm, tõelise vaimse õndsuse paradiis, armastuse ja täiuslikkuse taevas. 
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16 Kui te peate, et reisida ühelt maailma mandrilt teisele, läbima palju kõrgeid ja madalaid mägesid, 

meresid, rahvaid, linnu ja riike, kuni jõuate oma teekonna eesmärgini, siis pidage meeles, et selleks, et 

jõuda tõotatud maale, peate te samuti pikka aega reisima, et pika teekonna jooksul omandada kogemusi, 

teadmisi, areneda ja arendada hinge. See on elupuu vili, mida te lõpuks naudite pärast palju võitlust ja 

nutmist, et selleni jõuda. 

17 Jüngrid, tulge Meistri juurde. Teie, lambad, lähenduge oma karjase juurde. 

18 Meister on üks, õpilasi on palju, kuid minu õpetus, mis on ainult üks, on mõeldud kõigile. 

19 Ma otsin teid lõpmatu armastusega. Ma olen pannud teie hinge nii palju armu ja nii palju andeid, et 

ma ei taha kaotada isegi ühte oma lastest. Te olete osa Minu Vaimust, te olete midagi Minu Olemisest - 

kas Ta saab olla kuri, kes otsib teid sellise innuga ja sellise armastusega? 

20 Iga kord, kui ma tulen alla, et anda teile oma Sõna, leian rahvahulkade hulgast "viimased"; nad on 

need, kes paluvad mind kõige rohkem oma südames. Kuid ma olen neile meeldiv ja vastan alati nende 

küsimustele. Täna küsivad need, kes on tulnud viimasena, Minult, mis on Minu tagasituleku eesmärk, 

millele Ma vastan, et eesmärk on võimaldada inimesel enda kaudu naasta oma algupärase puhtuse juurde. 

21 Kui alguses anti talle luba püüelda elu tundmaõppimise poole ja anti talle tahtevabadus 

töötamiseks, siis täna, kui tema hing võib särada nagu kunagi varem oma vaimu valguses ja tema kogemus 

on väga suur, kuuleb ta taas selle Isa armastavat ja samas õiglust nõudvat häält, kes ütles talle: "Kasvage, 

paljunege ja alistage maa". Kuid nüüd ütleb ta talle: "Tule tagasi minu juurde oma teenetega." 

22 Inimene peab läbi teenete, pingutuste ja ohvrite naasma paradiisi, mille ta jättis, et õppida paljusid 

saladusi, et saada võitluses, valus, töös, oma arengus Jumala vääriliseks lapseks - paradiisi, kuhu ta peab 

naasma, et seda enam kunagi lahkuda. 

23 Mõistke: Selleks, et see inimkond saaks tõelise teadmise sellest tagasipöördumisest puhta ja kõrge 

juurde, tuleb inimeste mõtetes ja hingedes võidelda, raputada ja segadust tekitada. Minu selge, armastav ja 

veenev õpetus näitab maailmale tagasipöördumise valgusküllast teed ja ükshaaval tulevad inimesed Minu 

juurde. Aga mitte enam nende pattude koorma allapoole surutud, vaid silmad kõrgustesse suunatud, usk 

südames ja armastuse rist õlgadel. 

24 Uks on avatud ja minu vaim täis armastust on valmis tõmbama hinge oma jumalikku sülle, millest 

see hing ei lahku enam kunagi. 

25 Teie, inimesed: Kui teie elu kõiki tegusid juhiks ainult instinkt, ei oleks teie Isa pidanud teile 

ilmutama oma seadust ega oleks pidanud tulema Päästjana, et teid päästa. Kuid te ei sõltu oma instinktist, 

teie tegemisi määravad kõrgemad jõud, ja need jõud on vaimses hinges. 

26 Hingel on tahtevabadus, mille abil ta peab omandama teeneid, et saavutada lunastus. 

27 Kes juhendab, suunab või nõustab hinge tema vabal arenguteel, et eristada lubatut lubamatust ja 

seega mitte eksida? Südametunnistus. 

28 Südametunnistus on jumalik säde, on kõrgem valgus ja jõud, mis aitab inimesel mitte pattu teha. 

Milline väärtus oleks inimesel, kui südametunnistus omab materiaalset jõudu, mis sunnib teda jääma 

headusse? Ma tahan, et te teaksite, et väärtus seisneb selles, et te kuulate seda häält, veenete end selles, et 

see hääl ei valeta ega eksi selles, mida ta soovitab, ja järgite ustavalt selle juhiseid. Nagu te kindlasti 

mõistate, nõuab see treeningut ja keskendumist, et seda häält selgelt kuulda. Kes teist praegu seda 

kuulekust praktiseerivad? Vastake ise. 

29 Teadvus on alati ilmnenud inimeses, kuid inimene ei ole saavutanud vajalikku arengut, et lasta 

kogu oma elu sellest valgusest juhinduda. Ta vajab seadusi, juhiseid, määrusi, religioone ja nõuandeid. 

30 Kui inimesed hakkavad suhtlema oma vaimuga ja selle asemel, et otsida vaimsust väliselt, otsivad 

nad seda oma sisemuses, saavad nad kuulda õrna, veenvat, tarka ja õiglast häält, mis on alati olnud neis 

elus, ilma et nad seda oleks kuulnud, ja nad mõistavad, et vaimus on Jumala kohalolek, et ta on tõeline 

vahendaja, kelle kaudu inimene peab suhtlema oma Isa ja Loojaga. 

31 Esimene samm inimese uuenemise suunas, et saavutada vaimne kõrgtase, on halastus. Halastust 

hinge suhtes, halastust keha suhtes, halastust ligimese suhtes. Kuid ma pean teile ütlema, et seda tunnet ei 

ole õigesti tõlgendatud: halastus on nimetus, mille annate teatud tegevustele, mida te sooritate, mille sisuks 

ei ole enamasti kaastunne või tõeline kavatsus leevendada vajadust. 

32 Teie inimlikud tunded on ikka veel kaugel reaalsusest. Seepärast peate alati meeles pidama Jeesuse 

sõnu ja tegusid maailmas kui elavat ja tõelist eeskuju halastusest. 
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33 Mis juhtub hingega, kui ta on matnud tõelise halastuse läbi vormide, mis sisaldavad ainult 

silmakirjalikkust? Tema ärkamine on väga kurb sel päeval, mil ta puutub kokku oma südametunnistusega 

ja kuuleb seda õiglust armastavat ja halastamatut häält. 

34 Kuidas saab oodata, et rahvad lepivad, valitsejad lepivad kokku ja sõjad lõpevad, kui inimesed on 

kurdid igale hääle, mis tuleb südametunnistusest? 

35 Kui lihtne on inimestel üksteist mõista, kui nad endas vaikseks jäävad ja kuulevad oma kõrgema 

mõistuse häält, selle kohtuniku häält, mida nad ei taha kuulda, sest nad teavad, et ta käsib neil teha täiesti 

vastupidist sellele, mida nad teevad. 

36 Lisaks võin teile öelda, et kui te ei ole olnud valmis kuulama oma südametunnistuse ettekirjutusi, 

siis ei ole te olnud kuulekad ja valmis minu õpetust ellu viima. Te tunnistate seda teoorias, kuid ei rakenda 

seda praktikas. Te omistate sellele jumalikku olemust - ütlete, et Kristus oli väga suur ja et tema õpetus on 

täiuslik. Kuid keegi ei taha olla suur nagu Meister, keegi ei taha tulla tema juurde, võttes temast tõesti 

eeskuju. Aga te peaksite teadma, et ma ei tulnud mitte ainult selleks, et te teaksite, et ma olen suur, vaid ka 

selleks, et te kõik oleksite. 

37 Inimene tahab saavutada lunastust ilma oma vaimset olemust tundmata, ja seda ei saa olla. 

38 Mis kasu on sellest, et paljud usuvad elu pärast seda elu, kui nad ei kuluta oma eksistentsi teenete 

omandamisele igavikuks? Kogu nende usk piirdub sellega, et nende hing läheb pärast surma surma 

surmajärgsesse ellu ja nad ootavad viimse hetkeni, et kogu raisatud aeg tasa teha ja kõik oma plekid 

kahetsemisega ära kustutada. 

39 See on kurb viga, sest üleastumisi saab heastada ainult tegude kaudu, mis eeldavad, et inimene on 

kuuletunud südametunnistuse etteheidetele ja et on piisavalt aega, et sooritatud patud heastada. Ja mis 

puutub meeleparandusse neis, kes peatselt vaimulikku lähevad, siis ma ütlen teile, et on vähe neid, kes 

nutavad sel tunnil nende põhjustatud kurjuse pärast, ja et neid vaevab pigem hirm karistuse, 

hukkamõistmise või hukkamõistmise ees, nagu nad seda ette kujutavad. 

40 Kas teil puudub õpetus, mis räägib teile üksikasjalikult, valmistab teid ette ja avab teie silmad 

valgusele, nagu Ma teen seda Minu Sõna kaudu? 

41 Mõistke, kui vajalik on, et te levitaksite seda sõnumit kogu maailmas. Seda tehes teeksite te tõelist 

halastustööd oma kaasinimeste suhtes. 

42 Eemaldage vale mulje, mis inimestel on vaimsetest õpetustest, justkui need põhineksid 

teadmatusel, pettusel ja pettusel. Näidake minu õpetust kogu selle puhtuses ja ülevuses, et see lahustaks 

teadmatuse, fanatismi ja paadumise, mis takistavad inimesi mõtlemast oma vaimsele I-le, millest nad on 

röövinud igasuguse tegutsemisvabaduse. 

43 Te elate vaimse hirmus ja ei mõtle, et varsti olete ainult vaim. Kuid mitte alati ei ole teie süüdi oma 

teadmatuses, vaid need, kes teid juhivad. 

44 Nad on muutnud oluliste väärtuste tähenduse teie jaoks tundmatuseni, nii et te usute, et tõde on 

vastuolus tõega. 

45 Kas te ei kasuta mõnikord materiaalseid esemeid nii, nagu oleksid need jumalikud? Kas te ei 

omista kaduvale kaubale igavest väärtust? Te arvate, et olete Kristust mõistnud, aga te isegi ei tunne Teda. 

46 Kas ma olen andnud teile tunnistust suurusest, kasutades rikkusi või maa vara? Jeesus tuli ilma 

materiaalsete rikkusteta, Ta näitas end maailmas suurimas vaesuses. Ta oli suur oma tegude, oma sõna, 

oma õpetuse tõttu, kuid mitte kunagi oma välise välimuse tõttu. 

47 Miks oleksin ma pidanud kasutama maa hüvesid, sest Isa lõi need ju inimloomade jaoks? Mida ma 

võiksin sellest loodusest vajada, sest see toitub minust? 

48 Ma tulin, et näidata teile inimlikust kõrgema elu ilu, et innustada teid kõrgetele tegudele, et 

õpetada teile sõna, mis äratab armastuse, et lubada teile enneolematut õnne, mis ootab hinge, kes on 

suutnud ronida ohvrite, usu ja armastuse mäele. 

49 Seda kõike tunnete ära minu õpetuses, et lõpuks mõista, et teie head teod on need, mis viivad teie 

hinge lähemale tõelisele õndsusele. 

50 Kui esimene õppetund on mõistetud ja järgitud, annab see teile maitsva vilja, mis julgustab teid 

järgmise sammu astuma. 

51 Tänapäeval on maailma jaoks koitmas uus etapp, kus inimene püüab saavutada suuremat 

mõttevabadust, kus ta võitleb, et murda oma vaimu poolt kaasa tõmmatud ahelad. See on aeg, mil te näete, 
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kuidas rahvad ületavad fanatismi tõkkeid oma soovis vaimse toidu ja tõelise valguse järele, ja ma ütlen 

teile, et keegi, kes kogeb isegi hetkekski õnne, et tunneb end vabalt mõtlemiseks, uurimiseks ja 

tegutsemiseks, ei naase enam kunagi vabatahtlikult oma vanglasse. Sest nüüd on tema silmad näinud 

valgust ja tema vaim on rabatud jumalike ilmutuste ees. 

52 Inimesed, enne kui sõjad maailmas lõpevad, puudutab minu armastuse seadus kõiki hingi, kuigi te 

ei saa veel teada, mil viisil. 

53 See vaimse valguse sõnum jõuab ka inimesteni, kuid see juhtub ainult siis, kui te olete tugevad. 

Keegi ei julge öelda, et see teos on tõde, kui ta ei ole selles veendunud, sest siis ei usu teid keegi. Aga kui 

teie usk on absoluutne ja teie veendumused tõesed, ei suuda keegi takistada teid rõõmusõnumi viimisest 

kõikidesse südamesse. 

54 Teie, inimlapsed: te olete alati tajunud nähtamatute olendite olemasolu, kes hõljuvad läbi ruumi, 

kes mõnikord lähenevad teile, kes ümbritsevad teid, ja mõeldes sellele, et need võivad olla kannatavad 

hinged, olete püüdnud nende heaks midagi teha. Kavatsus on olnud hea, kuid teil on alati puudunud 

teadmised, et muuta see halastus tõhusaks. Siiani ei ole te teadnud õiget viisi, kuidas süüdata valgust 

olendites, kes on segaduses või keda piinab südametunnistus. 

55 Te olete pakkunud neile tähendusrikkaid tseremooniaid ja kingitusi, ja kuigi te olete suutnud nende 

südamed rahustada, ei ole nad midagi saanud, sest see, mis kuulub maailmale, ei kuulu enam neile ega 

jõua enam nende juurde. Need olendid otsivad vaimset kaastunnet, lohutust, armastust, mõistmist. Aga 

kuidas saab neile vaimset abi pakkuda? Minu Sõna selgitab teile ka seda, kuidas näidata halastust neile, 

keda te isegi ei näe. 

56 Kui te tõesti tahate oma vaimsetele vendadele ja õdedele midagi head teha ja samal ajal vabaneda 

nende halbadest mõjudest, siis peate nende eest palvetama südamliku palvega, mis on täis kaastunnet ja 

ülendavaid mõtteid. Kui tunnete, et nad avalduvad teie inimlikus elus mingil viisil, siis näidake neile häid 

näiteid ja häid tegusid, et nad saaksid valgust oma hingele. Andke neile võimalus näha, kuidas te ravite 

haigeid, kuidas te andestate sellele, kes teid on solvanud, kuidas teie mõtetes säravad õilsad ideed, kuidas 

teie huultel kõlavad ainult head sõnad. 

57 Milliseid ülesandeid peate te nende jaoks täitma ja nemad teie jaoks? Millised võlad te olete 

üksteise ees võtnud? Te ei tea, aga tõesti, ma ütlen teile, see ei ole juhus, mis paneb neid inimeste teele, 

selleks on alati põhjus, kui nad lähenevad oma inimvendadele ja -õdedele. 

58 Teie hingele on väga meeldiv, kui nad teid "vaimsesse orgu" saabudes vastu võtavad ja saavad 

tänusõnu armu eest, mida olete neile osutanud. Teie rõõm on suur, kui näete neid valgusega läbi imbunud. 

Aga kui kurb oleks see, kui te kohtate seda segadusest pimedaks jäänud olendite leegioni ja teaksite, et nad 

ootasid teilt armastuse tegu ja te ei andnud seda neile. Kui te mõtlete selle vastutuse üle järele, kas olete 

valmis rakendama teadmisi, mida ma teile selles õpetuses annan? Mõistke, et selles ma ei anna teile 

volitusi neid olendeid kuidagi materialiseerida - vastupidi, ma innustan teid, kuidas te neid vaimseks 

muuta, pakkudes neile voorusliku ja puhta elu eeskuju, ning et te kõrvaldate nende segadused ja 

pimedused oma palvetega, mille mõtted ja ideed on mõeldud selleks, et süüdata nende tajudes valgust. 

59 Jaakob näitas teile oma unenäos vaimse redeli olemasolu, mida mööda olendid pidevalt üles- ja 

allakäivad. Kes on selle sisust aru saanud? Kes on tõlgendanud selle saladust? Selles patriarhile nähtud 

pildi tähenduses sisaldub hingede areng, vaimsete olendite lakkamatu reinkarnatsioon inimeseks, olendite 

heastamine ja lepitamine, Jumala suhtlemine inimesega ja dialoog vaimult vaimule. 

60 On vaja, et te seda sõnumit ära tunneksite, et saaksite möödunud aegade ilmutusi õigesti 

tõlgendada. 

61 Mõistke, kui palju aega peab mööduma, et hinged jõuaksid minu õpetuste tuumani. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 288 
1 Ma tulen teie südamesse, sest see on minu pühamu. Minu Sõna valmistab teid ette päevatööks, 

mida peate tegema. See ettevalmistus on vaimne ja on kooskõlas missiooniga, mida te täidate. 

2 Esimesel ajal, kui rahvas oli juba valmis lahkuma Egiptusest, kus nad olid vangistuses ja 

katsumustes, et minna läbi kõrbe tõotatud maale, nägid nad kõike ette ja valmistasid ette. Nad olid 

valmistanud jalutuskepi, sandaalid ja reisipakendi, et neil ei oleks reisil millestki puudu. 

3 Samamoodi peate te nüüd ettevaatusabinõud tarvitusele võtma ja end ette valmistama, et "kõrbe 

ületamisel" ei jääks midagi puudu. 

4 Kuid ärge unustage, et need inimesed ei varustanud end mitte ainult toiduga pikaks teekonnaks, 

vaid nad ei unustanud ka palvetada, teha meeleparandust, et end puhastada ja võtta vastu otsus jääda alati 

ühtseks ja moodustada üks perekond. Kui te tahate teada, miks see rahvas vaatamata paljudele 

katsumustele ja ebaõnnestumistele suutis siseneda tõotatud maale, siis ütlen teile, et see oli tänu nende 

usule, palvetele ja ühtsusele. 

5 See vaimne seeme on teie seas.  Miks te ei peaks võtma seda näidet eeskujuks, et saavutada uus 

eesmärk? 

6 Te teate väga hästi, et teid ei oota mitte liivane kõrb, vaid inimkond. See ei ole maa maa peal, mida 

te otsite, vaid vaimu isamaa, mis asub inimkonna taga. 

7 Tõesti, ma ütlen teile: "Iisrael" tõuseb uuesti üles, et olla nagu tõrvik inimkonna keskel. 

8 Ma äratan teid praegu, et te teaksite, et te olete minu lapsed, et te olete osa sellest rahu, valguse ja 

vaimustumise rahvast. 

9 Lase oma südames tunda kõike, mis liigutab või piinab inimkonda. Palvetage kõigi rahu eest, laske 

oma mõtetel särada teiste mõtetes. Ma õnnistan ette neid, kes täidavad oma ülesannet armastada ja teenida 

oma kaasinimesi. 

10 Ma tahan, et teie kohalolekut kasutataks rahu toomiseks, lohutamiseks ja kaasinimeste 

õnnistamiseks. 

11 Täna olete te ikka veel jüngrid minu õpetuse ees ja teid hirmutab võitlus, kui te näete, kuidas valu, 

pahed, viletsus, egoism on levinud. Neil hetkedel, kui teie südametunnistus nõuab teilt vaimset täitumist, 

tööd ja tegevust ning teie süda küsib hirmunult: "Mida ma peaksin tegema sellise suure kaose ees?" Miks 

te kardate ja miks te kahtlete, inimesed? Tunnistage, kuidas minu Sõna valmistab teid ette, kuidas elu 

õpetab teile pidevalt praktilisi õppetunde ning kuidas võitlus ja katsumused annavad teile absoluutselt 

vajalikku vastupidavust teid ootava päevatöö jaoks. 

12 Ma ei saada teid täitma missiooni, milleks te ei ole piisavalt võimelised. Ma jätkan teie õpetamist 

ja kui te olete tugevad, ütlen teile: "Võtke rist ja järgige minu jälgi."  Seni, kui te saate ainult palvetada, 

siis palvetage oma kaasinimeste eest. Kui te teate, kuidas ravida haigeid, siis tooge neile see lohutus. Kui 

teil on soov oma moraali parandada, siis tehke seda. Aga tehke midagi oma hinge heaks, mis on 

ettevalmistuseks selleks ajaks, kui te lähete ja võtate oma risti. 

13 Kuna te ei ole veel pühendunud oma vaimsele missioonile, kuid soovite siiski midagi teha oma 

ligimese heaks, siis soovitan teil täna palvetada, et te tunneksite jõudu ja väge, mida palve omab. Te 

saavutate selle valguse juba enne, kui teie võitlus algab. 

14 Need, kes on inspireeritud palves, on katsumustes võitmatud ja teevad imet oma kaasinimestega. 

15 Ma tahan, et need inimesed, keda Ma olen põhjalikult õpetanud, suudaksid harjutada täiuslikku 

palvet - seda, mis paneb nad kontakti vaimse kuningriigiga, nii et nad hiljem õpetaksid oma kaasinimesi 

palvetama, selgitades ja osutades neile kõike, mida nad on oma teel kogenud. 

16 Miks piirata oma mõttemaailma maakera ringiga, kui teile on avatud valguse maailm väljaspool 

materiaalset maailma? Milleks allutada hinge inimelu, kui teile on kättesaadav lõputu ruum väljaspool teie 

nägemist ja mõistust? 

17 Need mõttemaailmad ja hingemaailmad on kasutamata, sest te ei tahtnud sinna jõuda, sest te ei 

osanud palvetada. 

18 Mõte ja vaim, mis on ühendatud palves, loovad inimeses jõu, mis on suurem kui mis tahes inimlik 

jõud. 

19 Palves tugevneb nõrk, argpüks saab julguse, teadmatu valgustub, arglik muutub eneseteadlikuks. 
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20 Kui vaim on võimeline töötama harmooniliselt meelega, et saavutada tõeline palve, muutub ta 

nähtamatuks sõduriks, kes ajutiselt eemaldub sellest, mis puudutab tema olemust, siirdub mujale, vabastab 

end keha mõjust ja pühendub oma võitlusele, et teha head, tõrjuda kurja ja ohtusid, tuua abivajajatele säde 

valgust, tilk palsamit või rahu hingeõhk. 

21 Mõistke kõigest sellest, mida ma teile räägin, kui palju te suudate teha vaimuga ja mõistusega 

keset seda inimkonda haaranud kaost. Te olete vastandlike mõtete ja ideede maailmas, kus kirgi raevu ja 

vihkamise tundeid põrkuvad, kus mõtted on segi ajatud materialismist ja hinged on ümbritsetud 

pimedusega. 

22 Ainult need, kes on õppinud palve abil tõusta vaimselt ja hingeliselt valguse piirkondadesse, rahu 

sfääridesse, on võimelised sisenema võitluste maailma, kus peegelduvad kõik inimlikud kired, ilma et nad 

kaotaksid ja vastupidi, jättes midagi kasulikku neile, kes vajavad vaimu valgust. 

23 Valmistage end ette, armsad jüngrid, ja ma luban teil siseneda sellesse valu ja viletsuse maailma. 

Sinna läheb teie hing kui Minu sõnumitooja, kes toob valgust. 

24 Kuna kõike seda saab juba selles maailmas ära tunda ja teada - miks siis oodata, kuni ollakse 

vaimses maailmas? Ärge oodake, kuni päevad ja ajad on möödas, ilma et teie hing saaks areneda ja end 

vabastada. Tehke oma osa ja mina teen ülejäänu. 

25 Ma olen jõud, seega võin muuta ühe teie mõtte, ühe teie palve millekski käegakatsutavaks ja 

nähtavaks teie kaasinimeste jaoks. 

26 Töötada sel viisil - kas teil ei ole tegelikult rahu ingel oma olemuse südames? Ja milline oleks see 

rahvas, kui ta valmistuks ja ühineks selleks vaimseks võitluseks tõelise harmoonia ja vendlusega? See 

oleks armee, mis võitleks inimkonna päästmise nimel. 

27 Tõesti, ma ütlen teile, kui te oleksite juba ühendatud vaimus, mõtetes ja tahtes, siis piisaks juba 

teie palvest, et peatada rahvad, kes elavad valmistudes tunniks, mil nad tahavad üksteise peale kallale 

tungida. Te kõrvaldaksite vaenu, oleksite takistuseks kõigile teie kaasinimeste kurjadele plaanidele, 

oleksite nagu nähtamatu mõõk, mis võidab võimsad, ja nagu tugev kilp, mis kaitseb nõrku. Nende ilmsete 

kõrgema võimu tõendite ees peaks inimkond korraks mõtisklema, ja see mõtisklus säästaks teda paljudest 

rasketest löökidest ja külaskäikudest, mida ta muidu looduse ja selle elementide poolt saab. 

28 Teaduse puu raputatakse, kui orkaan möllab, paisates oma vilja inimkonna peale. Aga kes on 

nende elementide ahelad lahti lasknud, kui mitte inimene? On tõsi, et ka esimesed inimesed tulid tundma 

valu, et ärgata reaalsusesse, et ärgata südametunnistuse valguse juurde ja et järgida seadust. Aga selle aja 

arenenud, teadlik ja haritud inimene - kuidas ta julgeb elupuud häbistada? 

29 Esimeste inimeste elu oli mähitud sellesse tähendamissõnasse, mis näitab teile, kuidas inimene 

kaotas süütuse paradiisi, milles ta elas, ja kuidas ta loobus kontemplatsiooni ja rahu maailmast võitluse, 

töö, arengu ja teenimise maailma vastu. Kõik see toimus selle raames, mis pidi toimuma Looja nõuannete 

kohaselt. See tõrjumine oli vajalik selleks, et hing ärkaks oma südametunnistuse hääle peale, mis on 

jumalik valgus inimeses, ja ta alustaks oma teekonda, omandaks teened, tõuseks madalamalt elutasemelt 

kõrgemale, mille Looja on hingele määranud. 

30 Seega on tõsi, et kõik oli ette nähtud selleks ajaks, kui inimene astub oma esimese sammu 

võitluses elu, oma olemuse arengu ja tõusu nimel, nii et esimesest hetkest peale, kui esimesed vajadused 

tema teel end tunda andsid, oleks tal maailm, loodus, elu tema ees käeulatuses nagu ilus, kosutav ja magus 

vili, mille sisu aga annaks talle lõpmatult tarkuse, armastuse ja õigluse õppetunde. 

31 Kui palju varju ja kui palju vilja on elu ja teaduse puu inimesele andnud! Miks siis tänane 

inimkond, nii nagu ta areneva inimkonnana maailmas eksisteerib, näib olevat pime ja vaidlustab isegi need 

elemendid, mis talle elu andsid, koheldes halvasti puud, mis ei ole kunagi keeldunud temalt tarkuse vilja 

saamast? Ma ütlen teile, miks: kuna inimene on lakanud palvetamast ja kuna ta ei palveta enam, on ta 

unustanud kõik, mis kuulub vaimse hinge elu juurde. Siis, kui ta oli pühendunud maapealsele elule, oli 

tema kõrgeim eesmärk, tema suurim ambitsioon olla võimas, rikas, õpetatud, absoluutne isand, ja kõik see 

on viinud ta hävingusse, sest ta oli orienteeritud mööduvale hiilgusele. 

32 On tõsi, et ma tahan, et teil oleks püüdlusi, et te oleksite ambitsioonikad, et te unistaksite sellest, et 

olete suured, tugevad ja targad, kuid et teil oleks igavene vaimne hüve. Sest nende hüvede saamiseks on 

vaja kõiki voorusi, nagu halastust, alandlikkust, andestust, kannatlikkust, heldust, suuremeelsust, 

ühesõnaga armastust. Ja kõik voorused tõstavad, puhastavad ja täiustavad hinge. Selles viletsas maailmas, 
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selles ajutises kodus, pidi inimene - selleks, et olla suur, võimas, rikas või haritud - olema isekas, valelik, 

kättemaksuhimuline, julm, ükskõikne, ebainimlik ja ülbe, ja kõik see pidi viima teda äärmisesse 

vastasseisu sellega, mis on tõde, armastus, rahu, tõeline tarkus ja õiglus. 

33 Mis juhtub siis, kui inimesed mõistavad, et nende liigne armastus maailma vastu ja nende austus 

maise vastu on viinud nad õnnetu läbikukkumiseni? Nad püüavad taas leida kadunud teed, leida üles need 

põhimõtted ja seadused, millest ollakse kõrvale pöördunud, ja selles püüdluses loovad nad doktriine, 

loovad endale reegleid, tekivad filosoofiad, maailmavaated ja teooriad. 

Kõik see on uue ja suure lahingu algus - nüüd ei ole selle ajendiks enam ebaausad püüdlused maise 

võimu järele. Ükski mõrvarelv ei hävita enam elusid, ei hävita kodusid ega vala inimverd. Võitlus saab 

olema teistsugune, sest siis võitlevad suured religioossed kogukonnad uute õpetuste ja uute religioonide 

vastu. 

34 Kes võidab selle lahingu? Ükski religioon ei tule sellest vaidlusest võitjana välja, nii nagu ükski 

rahvas ei jää võitjaks selles mõrvarlikus sõjas, mida te täna kannatate.* 
* Siin käsitletavas Teises maailmasõjas olid nn võitjad, kuid võitlus maise ülemvõimu pärast sõja lõppu jätkus kuni 

tänaseni. Lõppkokkuvõttes ei jää selles võitluses siiski ükski maailmavõim võitjaks. 

35 Maise ülemvõimu eest peetavas sõjas võidab minu õiglus, ja hiljem, selles lahingus mõne õpetuse 

või religiooni jõustamise eest, võidab minu tõde. 

36 Ainus ja kõrgeim tõde hakkab särama nagu välkkiirte valgus tormilisel ööl, ja igaüks näeb seda 

jumalikku valgusvihku seal, kus ta on. 

37 Kuni selle ajani on teil, inimesed, aega liikuda mööda teid ja ilmutada end oma kaasinimeste teel 

kui taevase valguse sõnumitooja, teejuhti ja prohvetit. 

38 Kui mõned puhastavad teed takistustest, siis teised külvavad vaimset seemet ja veel teised 

võitlevad, sest minu sõnum jõuab maa piirideni. 

39 Mõnikord suurendab teie kohalolek ja teie sõna inimeste segadust. Aga kui see seeme on külvatud, 

siis varem või hiljem idaneb see. Sest kuna see on jumalikku päritolu, ei saa see hävida nagu maa seeme, 

kui seda ei toideta. 

40 Teie seas ei ole "lunastajad" ega kohtunikud. Kuid sellegipoolest saan ma teie kaudu lunastada ja 

kohut mõista. Te rändate oma Isa sulastena, jüngritena, ja lähete provintsidesse. 

41 Kui te olete tõeliselt alandlikud ja halastavad, siis puudutavad teie teosed, sõnad ja mõtted, 

hoolimata nende lihtsusest, nende hingi, kes on mingil viisil rikkunud tõde. 

42 Te kohtate oma teel neid, kes väidavad, et esindavad Mind, kuid ei tõenda seda oma töödega. Te 

avastate ebakompetentsuse teadlastes, keda peetakse õppinud teadlasteks. Te näete ise, kuidas kohtunikel 

puudub õiglus ja võimsad on vales suuruses. Teie silmad näevad seda kõike ja palju muud. Kuid te ei 

tohiks siiski kedagi hukka mõista, sest see ei ole teie ülesanne. 

43 Minu halastus viib teid sinna, nii et teie süda, mis on siiralt liigutatud inimlike vajaduste ja 

nõrkuste pärast, hakkab palsamina õhkima seda armastust, mille ma olen teie hinge pannud. 

44 Kui te näete, et teised teie kaaslased õpetavad Kristuse nime ja Sõna, ärge vaadake neid halvasti. 

Sest on kirjutatud, et Minu Teine tulemine toimub siis, kui Sõna, mille Ma teile Teisel Ajastul tõin, on 

levinud üle kogu maa. Kuid ma ütlen teile, et maailmas on ikka veel kohti, kus seda sõnumit ei ole veel 

vastu võetud. Kuidas saaks tänane sügavalt vaimne õpetus jõuda nende rahvaste juurde, kui nad ei saaks 

kõigepealt vastu võtta jumalikku armastuse seemet, mille Päästja andis teile oma Sõnas ja veres? 

45 Minu sõnum jõuab kõigini ja te kõik tulete Minu juurde. Ma olen valmistanud kõik tulevasteks 

aegadeks ja Minu Tahe saab kõigile korda, sest Ma olen hingede, maailmade, rasside ja rahvaste Issand. 

46 Vaimsete olendite maailm ootab ainult seda tundi, et asustada see maa org. Nad on valguse 

olendid, kes ei põlga kehastuda mahajäänud rahvaste süles, sest nende missiooniks on just nende 

äratamine, kes magavad. 

47 Kui need suured valguse vaimude leegionid asustavad maad, mida Isa tarkus külvab ja jagab, 

hakatakse märkama inimeste vahelist lähenemist, mõistmise, harmoonia ja rahu soovi. Üks näeb rahvast, 

kes ühineb teiste rahvastega, kui märki universaalsest ühendusest, mille kõik minu lapsed peavad 

saavutama. 
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48 Kes suudab muuta Minu plaane või panna Mind ebaõnnestuma selles, mida Ma olen kavandanud? 

Kõigel inimeses on oma piir, mistõttu ma ütlen teile, et te olete nüüd jõudnud vaba tahte ande halva 

kasutamise piirini. 

49 Inimese meeletu kurss on teda kiiresti selle eesmärgi poole viinud ja ta loob endale kohtuotsuse 

oma tegude viljade kaudu. 

50 Kes neist, kes on Mind kuulnud ja kes seega tunneb Issanda plaane, on võimeline ärrituma või 

segadusse sattuma selle ees, mis maailmas igapäevaselt toimub? Ja kes, olles kuulnud Mind, suudab jääda 

ükskõikseks, tegevusetuks või vaikseks keset maailma, mis vajab vaimset juhatust, mis on sama, mis 

ütleb: kõrgemat moraali? 

51 Minu õiglus ja Minu armastus on tugevamad kui inimeste kurjus, mistõttu ütlen teile, et Minu Tahe 

saab kõigis täidetud. 

52 Kui rahu saabub inimeste vahel ja inimkond mõistab taas kord, kui väärtuslik on palve ja 

paastumine, siis te saate teada, et mina olen Elupuu, mille lõpmatuseni laiali ulatuvates okstes te suudate 

ära tunda Meistri käed, mis on laiali nagu sellel ristil, kus Ta valas teie eest oma verd, jättes 

südametunnistusele need sõnad, mis ütlevad: "Ma olen elu, kes iganes tuleb Minu juurde, ei sure kunagi." 

See on elu. 

53 Mina olen see seeme, millest ma loon uue Iisraeli rahva - rahva, kes varjutab maailma ja annab 

talle vaimse elu vilju. 

54 Te olete ikka veel väga kohmakas ja kartlik, teie usk on väike ja teie teadmised piiratud. Selle 

tõestuseks on see, et tänaseni ei ole teie hulgast tõusnud ühtegi patriarhi, kelle voorus, innukus minu 

seadustes ja headus peaks andma rahvale elu - nagu need õiged ja õiglased mehed, kes andsid Iisraelile 

selle algusaegadel kuju ja nime. Meenutage Aabrahami, juhti, kes suutis teha kõigist sugukondadest ühe 

perekonna - Mooses, kes oma usu, jõu ja armastusega suutis ühendada Iisraeli hõimud üheks rahvaks. 

55 Vaimse nägemise and on teie seas välja valatud, kuid te kuulete vaevalt oma prohvetite häält, sest 

see on ikka veel väga nõrk ja ebakindel. 

56 Selleks, et Mina saaksin teiega sellisel kujul rääkida ja et oodata teilt teoseid, mis võivad jääda 

eeskujuks tulevastele põlvkondadele, olen Ma eelnevalt lasknud teil läbida arengutee ja andnud teile 

seeläbi vahendid, et te saaksite end arendada, saates teid ühel või teisel korral maa peale, et saada 

kogemusi, mis on teadmiste valgus, ja puhastada end katsumustes, mis tähendab vaimset ülespoole 

liikumist. 

57 Kas keegi teist usub, et teie praegune eksistents on esimene, mida te maa peal elate? Ei, inimesed, 

kui see oleks nii, siis ei oleks ma teid selles Kolmandas Ajastikus külastanud. 

58 Teie praegune elu on järjekordne teekond vaimse arengu poole, mille te olete teinud selles 

maailmas. Ma annan teile teie kahtluse andeks, sest see ei ole vaimust, vaid lihast. 

59 Te võite olla inimkonna vaeseimad, teid võidakse pidada harimatuks ja teadmatuks, teie töö ei 

pruugi olla tänaseni oluline, teie jumalakummardus võib olla midagi määratlemata. Aga nüüd, kui Ma olen 

vaimse kohtumõistja, ütlen teile veel kord, et Mul oli põhjus, miks Ma valisin teid oma ilmutuse ja 

ilmutuste jaoks. 

60 Minu Sõna tikkudega kujundan ma teie hinge, südant ja mõistust, andes teile piisavalt teadmisi, et 

teie usaldus iseendasse muutuks suureks, sest te teate, kes te olete, kellest te pärit olete, milleks teid 

maailma saadeti ja mis on teie eesmärk. 

61 Ma olen rääkinud teile teadmistest ja usaldusest, et te saaksite seada end õigele eesmärgile, mis on 

see, mida teie südametunnistus teile näitab. Sest nii nagu te ei tohiks pidada end alaväärseks, segi ajades 

alandlikkust usalduse puudumisega enda vastu, nii ei tohiks te ka ennast kellelegi üleolevaks pidada. Sest 

edevus, ülbus ja uhkus ei ole omane valguse hingedele, vaid hingedele, kes on valguse poolt pimestatud. 

62 Nii et te teate nüüd, et te olete "teekäijad" ja et teil on sel korral olnud õnn saada minu sõnum ja 

olla minu ilmutuse kandjad, edastajad ja häälekandjad. 

63 Ükski ebakindlus või kahtlus teie vaimse missiooni suhtes ei saa tulla teie juurde. Kõik on öeldud, 

kõik on ette valmistatud nagu selgust täis tee. Teil on vaja ainult tugevneda palves ja minu juhiste 

järgimises, et te saaksite täielikult käia seda teed, mida patriarhid, rahva juhid, prohvetid, jüngrid, apostlid, 

Jumala tõelised tunnistajad on käinud. 
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64 Ma saadan selle spiritistliku rahva lapsi igast maailma punktist. Sest ma kordan teile, et see rahvas 

ei ole rass ega ole inimpäritolu. See on vaimne leegion, mille arv uueneb pidevalt, et maailmas oleks alati 

neid, kes saavad Minu inspiratsiooni vaimust vaimule. 

65 Füüsiliselt te ei suuda avastada, kes kuulub selle rahva hulka. Ainult nende vaimsuse ning nende 

annete ja võimete arendamise kaudu saate neid ära tunda. 

66 Milline on selle rahva, Issanda sõnumitooja oluline missioon? Et vabastada inimkonda igast 

ahelast, olgu see siis hinge või mõistuse ahel, tuletada neile meelde Seadust, tuletada neile meelde 

jumalikke tõotusi, manitseda neid nende eksimustes, manitseda neid headusele, juhtida neid "tõotatud 

maale", mis on armastuse, tarkuse ja rahu kuningriik, kus kõik olendid, kõik rahvad ja kõik maailmad 

moodustavad ühe perekonna: Jumala perekonna. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 289 
1 Inimkond: Kui vähe te omalt poolt teete, et elada rahus! 

2 Ma võin teile öelda, et enamikul inimestest on religioon ja et kuigi nad kõik õpetavad vendlust, ei 

ela keegi vastavalt saadud õpetusele, keegi ei järgi oma südametunnistusse kirjutatud seadusi, käske ja 

põhimõtteid. 

Mõned, et mitte alluda mõnele religioossele usutunnistusele, on andnud oma mõtetele vabaduse ja 

uskunud, et nad on väljaspool käske ja seadusi. Kuid see ei saa olla nii, sest oma vaatluste, teaduste ja 

määratluste kaudu on nad õppinud, et kõiges ja kõikjal on ilmutatud jõud, harmoonia, seadus ja tark, 

õiglane ja armastav õpetus, millest keegi ei saa pääseda. 

3 Pärast seda, kui see inimkond on elanud nii palju sajandeid ebakõlas, pärast kõiki oma kurbi ja 

kibedaid kogemusi, on ta võimeline mõistma, et rahvaste vaheline ühtsus, kõigi inimeste vaheline 

harmoonia ei saa põhineda materiaalsetel huvidel ega maistel väärtustel. Lõpuks mõistab ta, et ainult 

kõrgendatud hing saab olla kindel alus, vankumatu kalju, millel toetub inimkonna rahu. 

4 Kui kõik rahvad tülitsevad, sõdivad ja mõistavad üksteist ühel või teisel viisil hukka, tähendab see, 

et ükski neist ei järgi seda, mida Jumal ja Tema seadus on neile õpetanud, ja seetõttu on nad kaugel tõest. 

5 Tõde on austus kõige vastu, sest kõik on püha, on armastus, on harmoonia, on halastus, on seadus, 

mis juhib südametunnistust. 

6 Hinge täiustamiseks on vaja minna kaugemale lihtsatest inimlikest kohustustest ja isegi 

religioossetest kohustustest, et jõuda allikani, millest kõik joovad, ja vaadata tõele näkku. 

7 See, kes suudab jõuda mäe tippu ja näha seda hiilgust, kui ta laskub alla, et jätkata elamist oma 

kaaslastega, on paratamatult sallivam, mõistvam ja armulikum oma otsustes. See on element, mis on 

valmis kõiki ühtlustama ja ühendama. 

8 Mõelge ja te mõistate, et vajaminev harmoonia on vaimne ja saavutate selle, kui tõuseb üle oma 

kirgede ja ülemvõimu. 

9 Kuidas saab rahu sõlmida, kui igaüks kuulutab enda oma ainuõiget ja samal ajal võitleb teiste 

omade vastu kui valede vastu? 

10 Fanatism on pimedus, on pimedus, on teadmatus ja selle viljad ei saa kunagi olla valgus. 

11 Te lähete suurele katsumusele, mille kaudu te kõik ärkate reaalsusesse. 

12 Teie süda küsib Minult, miks Ma sageli räägin suurtest katsumustest ja sündmustest, ja Ma ütlen 

teile, et teid ootab ees kannatuste aeg ja parem on olla ette hoiatatud, valvata ja palvetada, kui magada oma 

letargia. 

13 Mõned ei näita end kunagi rahul olevat sellega, mida ma räägin. Kui ma näitan teile oma Sõnas 

rahu- ja õitsenguaegu, mis kuuluvad tulevikku, peate te minu ettekuulutuse täitmist võimatuks, ja kui ma 

räägin teile katsumuste ja kannatuste aegadest, siis usute, et need on lihtsalt ähvardused, mis panevad teid 

hirmu kaudu korraldust täitma. 

14 Need, kes võtavad minu sõna sel viisil, kuuluvad nende hulka, kes triivivad kahtluste meres. Need, 

kes usuvad sellesse sõnumisse, uurivad seda alati üllas kavatsusega saada sellest midagi kasulikku. 

15 Jüngrid: Teisel ajastul piisas kolmest aastast, et anda inimkonnale Minu sõnum, ja - nagu te kõik 

teate - ma pitseerisin sõnumi lõpus oma ohvrisurmaga. Tõesti, ma ütlen teile, et see ohvrisurm ei olnud 

ohver Isa jaoks - sest Ta ei vaja vereohvrit -, vaid inimkonna jaoks, sest see vajas väga sellist suurusjärku 

armastuse tõestust. 

16 Ma õpetasin teid armastama üksteist, kuid mitte ainult inimestena, vaid ka igavese armastusega kui 

vaimseid hingi. Ma tulin, et sillutada teile teed, mis viib siit maailmast vaimsesse kuningriiki, mis teile 

tundus olevat paksu saladuse loori taga. Minu õpetus, esimesest sõnast kuni viimase sõnani, oli 

ettevalmistus, mille ma andsin teile selleks ajaks, mil ma tulen vaimus, nagu ma teile kuulutasin, et avada 

veel kord salajane varandus, avada pitseeritud raamat ja lasta teil siseneda vaimse teadmise valgusesse. 

17 Hinge elu, mis eksisteerib väljaspool teie materiaalset maailma, ei võiks ega peaks olema 

inimesele saladus. Kuna Isa nägi teie teadmisvajadust, alustas Ta oma õpetamist ilmutuse ja inspiratsiooni 

andega ning ilmutas end lõpmatult paljudes vormides. Kuid see õpetus algas juba esimese inimese 

olemasolust alates ja ei ole tänapäevani lakanud. 
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18 Kui te arvate, et ma olen teile alles nüüd ilmutanud midagi vaimse elu kohta, siis olete suures 

eksimuses, sest ma ütlen teile veel kord: Jumalik õpetus algas siis, kui esimene inimene sündis, ja ma ei 

liialda, kui ütlen teile, et minu õpetus algas vaimude loomisega, juba enne maailma tekkimist. 

19 Kas te arvate, et eelmiste õpetuste eesmärk oli teile inimteadmisi avaldada? Selleks anti teile 

teaduse kingitus. Või arvate, et esimese aja käsud ja õpetused, mida ma teile teisel ajal tõin, olid ainult 

selleks, et õpetada teile, kuidas elada maailmas? Otsige nende ilmutuste tuuma ja te avastate, et nende 

eesmärk oli näidata teile teed, mis viib igavese elu, hinge surematuse juurde. 

20 Spiritualismiks olen nimetanud ilmutust, mis räägib teile vaimu elust, mis õpetab teid otse 

suhtlema oma Isaga ja mis tõstab teid materiaalsest elust kõrgemale. 

21 Tõesti, ma ütlen teile, spiritism ei ole midagi uut ega kuulu ainult sellele ajale, kuid see on olnud 

ilmutus, mis on ilmnenud üha enam ja enam kooskõlas inimkonna vaimse arenguga. 

22 Kuna õpetus, mida ma teile annan, on spiritism, mis õpetab teile täiuslikku armastust Jumala ja 

ligimese vastu ning kutsub teid teele, mis viib täiuslikkuseni, siis oli spiritism ka see, mida Jumala seadus 

õpetas teile "Esimesel ajastul" ja Kristuse Sõna Teisel ajastul. 

23 See ilmutus on ilmunud teile uuesti, sest ma olen toonud teile õppetunde, mida te ei teadnud. Te 

olete tundnud end pimestatuna nii suurest tarkusest. Kuid see on tingitud sellest, et te lähete aegade lõpule, 

mil inimese hing saavutab oma vabanemise, oma tõusu ja oma valitsemise mateeria üle. 

24 Nii et keegi ei ütle, et vaimne elu oli saladus, enne kui ma tulin sellesse Kolmandasse ajastusse, et 

seda oma uute ilmutustega selgitada. Ma ütlen teile veel kord, et teile on läbi aegade antud palju õpetusi, 

isegi kui te ei ole suutnud neid mõista. 

25 Alles nüüd on inimesed hakanud huvi tundma, et avastada ja lahti harutada kõik, mida mineviku 

ilmutused sisaldavad, et võrrelda neid praeguse aja sündmustega. 

26 Nii et jüngrid, te teate nüüd, et kui te ütlete "spiritism", siis te räägite vaimsest ilmutusest, mille 

teie Jumal on teile aja jooksul teinud. 

27 Vaikselt nagu sissemurdja sisenesin ma teie majja ja üllatasin teid unes. 

28 Igal ajal olen leidnud inimkonna magamas Minu saabumisel. Ainult mõned südamed, nagu nõrgad 

tuled, on olnud ärkvel ja ootavad Mind. 

29 Inimesed, teile piisab sellest, kui mõtlete veidi oma mineviku üle, et saada kogemuste vilju. Pärast 

seda peaksite olema ettevaatlik, et te ei satuks uuesti vigadesse ja vigadesse. 

30 Kui ma küsiksin teilt, mis juhtus selle lehega, mille ma teises ajastul oma verega sisse kirjutasin, 

siis peaksite te vaikima, sest teie südametunnistus ütleks teile, et te ei ole kunagi elanud Jeesuse õpetuse 

järgi - et te lasksite Tema sõnadel tuulde puhuda nagu elupuult maha kukkunud lehed, selle asemel et teie 

süda neid kokku koguks. 

31 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete juba sisenenud sellesse ajastusse, mida ma teile kuulutasin kui 

"Viimseid päevi". Seda iseloomustas kohtuotsus, heastamine ja taastamine. 

32 Varasemate aegade prohvetite suu kaudu olen ma teile seda ajastut kuulutanud, ja nende 

häälekandjate, Minu Sõna uute prohvetite huulte kaudu olen ma teile rääkinud ja täitnud paljud neist 

ennustustest. 

33 Minu Sõna on nii selge, et te mõistate Mind kohe-kohe. Teie südametunnistus, mida varem ei 

kuulnud, haarab nüüd kogu teie olemust ja on võimeline kontrollima liha impulsse. 

34 Minu uus apostlite rühm astub päästepaati, kust nad sirutavad oma käed välja, et päästa inimlike 

kirgede meres hukkunuid. 

35 Ma olen valinud teid, et kujundada oma rahvast vähehaaval, kuid on projekte, mida te veel ei 

suuda märgata. Ma ütlen teile ainult, et teie hinges on valgus, mis võimaldab teil leida õige tee nii paljude 

teede hulgast. Siit tuleneb Valguse laste vastutus inimkonna ees. Mõistke, miks ma kutsun teid igas 

õpetuses üles arenema ülespoole, ronima mäe tippu. Sest ainult siis, kui te jõuate sellele kõrgusele, suudate 

näha, mis maailmas toimub, suudate kuulda inimkonna lakkamatuid kaebusi ja tunda selle tohutuid 

kannatusi. 

36 Kes ei tunne oma ligimese valu, ei saa seda leevendada, õpilased. Seepärast tahan ma, et te 

mõtleksite oma palvetes oma ligimestele. Sest need on hetked, mil teie hing võib kuivatada palju pisaraid 

ja panna südame ärkama kaastunnet, mõistmist, halastust ja õrnust. 
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37 Minu rahvas vajab tõstmist, sest nad ei tee ikka veel inimkonna valu enda omaks. Nad nutavad, 

kuid nad nutavad omaenda pärast, oma vajaduste, oma hädade pärast. 

38 Miks te jääte Minu sõna suhtes tundetuks? Kas ma pakun teile tundmatut kuningriiki? Mõistke, et 

kuningriik, millest ma täna teile räägin, on sama, mida ma teile teises ajajärgus lubasin. 

39 Pidage meeles, et need on viimased õpetused, mida te kuulete ja mida peate hoidma oma südame 

sisimas, et ka pärast selle kuulutuse lõppu kuulaksite jätkuvalt minu sõna meloodilist kõla ja säilitaksite 

selle tähenduse. 

40 Kui ma eemaldaksin hetkeks loori, mis takistab teie meelt teie mineviku äratundmist, siis ütlen 

teile tõesti, et te langeksite maha Minu Kohaloleku ees, purustatud kahetsusest oma tänamatuse, 

sõnakuulmatuse, uskmatuse ja usu puudumise pärast Minu töösse. Aga väärtus on selles, et 

Arendada intuitsiooni, kuulata oma südametunnistust, avardada olemust, mis elab sinus ja mida sa nimetad 

"hingeks". 

41 Kui olete kehast vabanenud, siis elate "Vaimses orus". See loor, mis takistas teil näha minevikku, 

langeb teie silmist ja te näete kõike hägustumata selgusega, te mäletate kõike ja mõistate kõike. Aga ma 

ütlen teile veel kord, et teie hingele on teeneks usk, ilma et te ootaksite nägemist või puudutust, et uskuda. 

42 Mõelge, haarake neid sõnu vaimselt, sest neis ilmneb minu halastamatu, kuid alati armastav õiglus. 

43 Ma olen karjane, kes lubab oma karjale vabadust, kuid ainult teatud piirini, ja kes ei luba oma 

lammastel hüpata üle tõkkepiiri, mille taga on valu. 

44 Ma toetan teid, hoian teid ja lasen teil naasta lambakarja juurde. 

45 Teil on olnud üks võimalus teise järel, ja selles võite ära tunda Minu lõpmatu armastuse teie vastu, 

sest Ma olen andnud teile kingitusi ja andnud teie olendile võimaluse parandada vead, puhastada ja 

täiustada oma hinge, selle asemel, et teid karistada või igavesti hukka mõista, nagu te olete harjunud 

minevikus mõtlema. 

46 Kes, teades neid õpetusi ja uskudes, et need on tõesed, julgeks pöörata selga oma ülesandele maa 

peal, teades, et sellega toob ta oma hingele veelgi karmima lepituse? Sest kuigi on tõsi, et minu õiglus 

pakub teile uusi võimalusi plekke kõrvaldada ja vigu heastada, on ka tõsi, et iga võimalusega suureneb 

katsumuste arv ning et raskused ja kannatused muutuvad iga kord intensiivsemaks, nagu ka tehtud vead 

muutusid tõsisemaks. 

47 Teie kohus - karistamisest ei tohiks rääkida - on taastada, uuendada, heastada ja tasuda kuni 

viimase võlgnevuseni. Keegi - ei teie Taevane Isa ega teie vennad ja õed maa peal või "vaimses orus" - ei 

tee seda, mida ainult teie peate tegema, kuigi ma ütlen teile, et ma vastan alati teie kutsele. Kui tunnete end 

üksildase ja hüljatuna, siis tunnete Minu kohalolekut ja vaimne maailm tuleb alati toetama teid teie 

ristikoormal. 

48 Minu Jumalik Kiir saab teie seas sõna, kuid selle valgus levib üle kogu universumi. 

49 Puhake, inimkond, ma olen andnud teile iga seitsme päeva järel puhkepäeva, et te saaksite 

palvetada ja saada jõudu Minu Seaduse üle mõtisklemiseks. 

50 Siin ma olen, külastan teid kõiki, eristamata teid religiooni järgi. Ma olen kehade ja hingede 

Jumalik Arst. Ma otsin üles haigeid, et valada neile oma lohutust. 

51 Minu hääl laskub kogu inimkonna peale, kuigi ütlen teile ausalt, et vaid vähesed on võimelised 

seda kuulma. 

52 See on minu õpetus, mis õpetab teid valmistuma selleks, et kuulda Issanda häält vaimust vaimuga 

peetava dialoogi kaudu lõpmatuses. 

53 Inimesed, kes te kuulete minu Sõna inimlikuna: teadke, et teie olete need, kes peavad seda sõnumit 

kogu maailma viima ja hoolitsema selle eest, et inimesed murdeksid fanatismi ja materialismi ahelad, mis 

on takistanud neid tõusmast ja nägemast minu valgust. Ei ole tähtis, et selleks ajaks, kui te jõuate oma 

kaasinimesteni, on minu avaldumine inimmeele kaudu juba lõppenud. Minu olemus, mis on muundunud 

tarkuse sõnadeks ja tervendavaks palsamiks, voolab teie südamest kui parim tunnistus minu tõe kohta. 

54 Teie ülesanne on õpetada, sillutada teed vaimustumisele, tuues oma kaasinimesed kokku Igavese 

Eluga ja viies nad seeläbi lähemale Tõele. 

55 Jüngrid, õppige tõusma, et hiljem saaksite õpetada, mida tähendab vabanemine materiaalsusest, 

üleliigsest ja kasutust vabast - et saaksite näidata, kuidas ületada pimeduse tihedat udu ja leida Jumalikku 

Valgust, mis on hinge toit ja elu. 
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56 Selles ülestõusmises põhineb lahing, mis on teile kuulutatud kui "suur lahing", milles te kõik 

osalete - isegi nõrgad, teadmatud ja "surnud". Sest sellest katsest väljute kõik valgustatuna ja puhtana. 

57 Minu kuningriik läheneb, kuid ma tahan valitseda elavate, mitte surnute üle. Ma tahan, et mind 

armastataks, et mind mõistetaks ja et ma saaksin kuuletuda, nagu tõelisele kuningale kohane. 

58 Nüüd on lahing täies hoos. Inimesed on umbusaldanud Minu väge ja õigust, nad on pidevalt 

tahtnud mõõta oma relvi Minu omadega, ja Ma olen nende umbusaldust aktsepteerinud, sest Ma armastan 

neid. Ma pean võitlema nende pattude vastu, et neid võita. Sest neid lüües olen ma neid nende eksimusest 

päästnud. 

59 Selles lahingus kukuvad ebajumalad, mõtted lähevad segadusse, kehad purustatakse nagu 

palmipuud orkaanis. Kuid lõpuks väljub hing puhastatud ja täis valgust. See ei sure. See on võimatu, et ta 

sureks lahingus. Sest ma olen teile öelnud, et mina olen elu, et ma olen elavate, mitte surnute Isa ja Jumal. 

60 Inimese päästmiseks jääb avatuks ainult üks uks: spirituaalseks muutumine. Kes tahab ennast 

päästa, peab loobuma oma ülbusest, oma valesuurusest, oma madalamatest kirgedest, oma isekusest. 

61 Väga kibe on karikas, mida mehed peavad suures lahingus jooma. Ometi ütlen ma teile: Õndsad on 

need, kes joovad sellest karikast ja lahkuvad seejärel maa pealt puhastatud inimestena. Sest kui nad 

naasevad siia maailma teistes kehades, siis on nende sõnumit läbib valgus, rahu ja tarkus. 

62 Väga suur on selle planeedi elanike kurtmine. Surnud ja need, kes unistavad rahust, ootavad, et 

need harmoonia ja vabaduse tuled lähtuksid võimsalt nimetatult. Selle kohta ütlen ma teile, et need 

südamed, mis elavad ootuses, peaksid pigem tõusma Minu juurde palves, sest ainult mina üksi saan anda 

vabaduse ja rahu. Ma ütlen teile veel kord, et seni, kuni inimesed ei tea oma saatuse päritolu, tähendust ja 

eesmärki, või kui nad seda teavad, ei usu sellesse tõde, mida nad endas kannavad, ei suuda nad saada rahu, 

sest nad ei suuda üksteist armastada kui tõelisi vendi ja õdesid Jumalas. 

63 Raske, väga raske on selle aja inimkond, mis on üha vähem vastuvõtlik vaimulikule. Kuulge minu 

sõna, see on nagu tikker, mis kannatlikult teie südant töödeldakse. Kuid kuigi te kuulete seda nii tihti, 

vaadake, kui vastuvõtmatu te olete! Ma jätkan seda teiega, kuni ma olen välja öelnud viimase sõna, mis 

sisaldab seda sõnumit, nii et kui ma enam teiega ei räägi, võite te leida tõelise ja täiusliku õpetuse kõigest, 

mida minu sõna on teile ilmutanud. 

64 Joo sellest allikast, oo rahvas, sest ma olen kasutanud sind kui seemet, et tuua sinust välja 

põlvkondi, kes mind armastavad. 

65 Tõesti, ma ütlen teile, et ka vaimsus pärandub, mistõttu peaksite püüdma anda oma lastele edasi 

südame puhtust ja vastuvõtlikkust vaimsele. Nad tänavad teid, sest te olete näidanud end halastusväärsena, 

andes neile kirgedest vaba keha, selge mõistuse, tundliku südame ja südametunnistuse kutsele reageeriva 

hinge. 

66 Teid kõiki kutsutakse osalema Jumala rahva hulgas. On vale, et mõned on selle rahva lapsed ja 

teised mitte. Teil kõigil on üks päritolu: Jumal. Kõiki teid kutsun ma tema võõrustajate hulka, kõiki teid 

tahan ma nende ridades näha. Minu rahvas on valguse laps, rahu apostel, minu tarkuse pärija. Tema keskel 

leiavad kõik mu lapsed oma koha. 

67 Jüngrid, kuulake Mind väsimatult, et Minu lahkumise hetkel ei oleks teil kahju, et te ei võtnud 

Minu üleskutset kuulda. 

68 Ma tahan, et see tund leiaks teid palvetamas, täis innukust, armastust ja tänulikkust. Nii et selles 

vaimsuse, pühendumise ja mõistmise õhkkonnas ei taha te takistada minu kuulutuse lõppemist teie seas ja 

tänada oma Isa õpetuste eest, mis Ta teile andis. 

69 Minu hääl kõlab teie vaimus ja paneb teid tundma sügavat melanhooliat. Kuid see ei ole mitte 

hukkamõistetud inimese hääl, mis teiega räägib, vaid Isa hääl, kes saadab teid välja täitma rasket missiooni 

ja kes ootab teie tagasitulekut, et teid armastavalt omaks võtta. Ma ütlen teile seda kõike, et teie südames 

ei oleks kurbust, kui minu sõna lõpeb. 

Pidage meeles, et kõik need, kes teisel ajastul Meistri surma pärast leinasid, nägid varsti üllatusega, 

kuidas Ta hiilgavalt taevasse tõusis, täis elu ja valgust, sest Tema kodu ei olnud surnute seas. 

70 Ma lasen teil minu ilmutuse viimasel päeval nutma hakata ainult siis, kui teie pisarad on need, mis 

tulenevad kahetsusest raisatud aja ja kasutamata jäänud õppetundide pärast. 
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71 Kes neist, kes on kuulnud minu sõna kolmandal ajastul, ei tea, et 1950. aasta viimane päev on Isa 

tahte järgi määratud aeg selle ilmutuse lõppemiseks? Keegi. Sest kõigis neis kogunemiskohtades ja 

lugematul hulgal vorme olen ma teile teada andnud. 

72 Mitte sellepärast, et Jumalik ja vaimne on allutatud maapealsele ajale, ega sellepärast, et teie hinge 

arengut saab mõõta kella või kalendri järgi. See juhtub seetõttu, et niikaua kui te olete kehas ja liiga 

väikesed, et kogeda vaimse ajajärgu lõppu või uue ajastu saabumist, pean ma tegema vaimse inimlikult ja 

maapealselt mõistetavaks kuni teatud piirini, et teha see teile arusaadavaks. 

73 Nüüd ma küsin teilt, jüngrid: Kas te tahate pärast minu lahkumist tunda minu vaimset ja 

intensiivset kohalolekut? Selle eelduseks on, et te olete vennalikult ühendatud. Kui see ei ole nii, siis ei ole 

te võimelised tajuma minu kohalolekut ega nautima jõudu, mis tuleneb sellest vaimsest tundest. 

74 Kas te tahate saada vaimselt vastuse kõigele, mida te ei ole suutnud sel ajal mõista? Olge vaimsed 

ja te saate kuulda minu vastust. 

75 Tulevad hetked, mil on hülgamine ja vaikimine. See juhtub, et te saaksite palves Minu juurde 

tõusta. Kuid on hetki, mil te tunnete, et te ei ole Mind leidnud. Kui te siiski ei taju veel Minu Vaimu 

kohalolekut, siis püsige ikkagi, ärge muretsege, sest see on teie usu ja vaimulikkuse proovikivi. Jääge 

kindlaks, sest kõige vähem oodatud hetkel tulen Ma, säravalt nagu valguskiir, et asuda teie mõtetesse ja 

südamesse ja öelda teile: "Olge õnnistatud, sest te olete usaldanud, et Meister ei jäta ühtegi kutset 

kuulmata." 

76 Julgus, usk ja kannatlikkus on voorused, mis peavad alati sinus olema. Sest läheneb 

maailmavaatelise lahingu, uskumuste sõja ja vaimse lahingu aeg, ja on parem, kui te olete saanud tugevaks 

tegevuse ja kogemuste kaudu, mitte ainult minu õpetuse tundmise kaudu. 

77 Inimesed: Minu õppetund on nüüd lõppenud. Jääge mõneks hetkeks "Vaimsesse orgu" ja saatke 

sealt oma mõtted kõigile maailma rahvastele, kus teie kaasinimesed võitlevad, kannatavad ja ootavad 

samuti päästmist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 290 
1 Jumal on valgus, armastus, õiglus. Igaüks, kes ilmutab neid omadusi oma elus, esindab ja austab 

oma Issandat. 

2 Te kõik, alates kõige väiksematest ja kõige madalamatest kuni kõige kõrgema astmeni, peaksid 

teadma, mis on õiglus, armastus ja tarkus. Te kõik peate mõistma, et Jumalik Seadus on muutumatu, nii et 

te armastate seda ja ei palu Minult oma saatust muuta. 

3 Teadke seda: kui teie Isa, Looja, ei muuda kunagi ühtegi oma seadust, siis ei ole teil vähimatki 

õigust seda teha. 

4 Teie hing on õnnelik, sest ta on nüüd saanud areneda. Sest iga kord, kui ta tuleb Maale kehastuma, 

toob ta endaga kaasa teadmisi eelmistest eludest, ja valgus, mille ta saab Vaimse oru kogemuses, on 

majakas, mis valgustab tema arenguteed. 

5 Teadmised elust on tõeline teadus, on hinge igavene valgus, ja kõik see kogemus koos on 

teadmised, mida te omandate vähehaaval. 

6 Lõpuks on ainus aare, mida hing säilitab, eluvõitluses saadud teadmised. Seepärast ütlen ma teile, 

et te ei tohiks raisata seda valgust, mis on teie pärand, kasututeks töödeks, vaid kasutage seda ainult 

headeks, kõrgeteks ja õilsateks töödeks. Selle tähendamissõna, mida ma teile räägin, võib leida maailma 

rahas, mis, kui seda hästi kasutada, on õnnistus, kuid kui seda raisata, põhjustab see ainult kurja. 

7 Samuti peate õppima mitte meeleheitele sattuma, kui puhastusaeg aeglaselt möödub. Sest just siis 

pannakse südames proovile paljud hinge voorused, siis saab inimene avastada enda sees tõelise palve - 

selle, mis toimub vaimselt vaimule, vaikselt, vaikuses. Siis võite kuulda oma sisemise olemuse häält - seda 

vaimuhinge, mida te ei tunne, kuigi see on teie, kuid mida te ei tunne. 

Ma pean moodustama sellest rahvast armee ja tegema paljudest teist juhte - kuid mitte juhte maise 

võimu mõttes, mitte vennatapusõja jaoks, vaid sõduritena, et teha murrangut valgusele, et vallutada rahu ja 

veenmisega, et hävitada, jah, kuid hävitada seda, mis on kahjulik, ja tõsta üles seda, mis on hea. 

8 Te ütlete oma südames: "Jumal on õiglus." Siis ma küsin teilt: Kui te mõistate, et Jumal on täiuslik 

õiglus ja tarkus, siis miks te mõnikord nõuate, et jumalikke seadusi muudetaks? 

9 Te hindate pealiskaudselt, nagu oleksite lapsed, võtmata arvesse, et teid piitsutavad katsumused on 

teie töö. Seepärast, kui nad on teie peale vallandunud, siis soovite, et nad lahkuksid teie juurest, et saatus 

muutuks nii, et te ei kannataks, et te ei jooks enam kannatuste karikat. 

Selle põhjuseks on see, et te ei suuda oma vaimse pilguga reaalsusesse tungida, et mõista, et kõik, mida 

te lõikate, olete ise külvanud ja et te olete ise endale kõik kannatused põhjustanud. 

10 Ei, te ei ole kunagi mõistnud, kuidas tõde mõista, ja seetõttu, kui valu tungib teie südamesse, peate 

te end jumaliku ebaõigluse ohvriks. Aga ma ütlen teile, et Jumalas ei saa olla vähimatki ebaõiglust. 

11 Jumala armastus on muutumatu, muutumatu ja igavene. Kes seega usub, et Jumalikku Vaimu võib 

haarata viha, viha ja raev, langeb suurde eksitusse. Sellised nõrkused on inimestel mõeldavad ainult siis, 

kui neil puudub hingeline küpsus ja meisterlikkus kirgede üle. 

12 Mõnikord ütlete Minule: "Issand, miks peame me "maksma" nende tegude tagajärgi, mis ei ole 

meie omad, ja miks peame lõikama kibedat vilja, mida teised on tootnud?" - Ma vastan teile, et te ei saa 

aru, sest te ei tea, kes te enne olite ja millised olid teie teod. 

13 Kui palju on kõik need moonutanud minu õigluse tõde, kes kuulutavad õpetust, mis on täis hirmu, 

karistusi ja teadmatust! Aga kas te teate sellise käitumisviisi põhjust? Sest nad vajavad võimu teiste üle, 

sest nad ei tunne alandlikkust ja selle asemel on neil piisavalt edevust, et nimetada end tõe omanikeks ja 

väljavalituks, kes on teistest kõrgemal. 

14 Nad jutlustavad teadmatust ja hirmutavad, et mitte kaotada oma privilegeeritud positsiooni. 

15 Ainult minu valgus ja minu halastus suudavad päästa suured rahvamassid hävingust ja pimedusest, 

millesse nad on viidud. 

16 Ma noomin neid, kes jutlustavad pimedat usku, usku ilma teadmisteta, usku, mis on omandatud 

hirmude ja ebausu kaudu. 

17 Ärge kuulake nende sõnu, kes omistavad kõik inimkonda piinavad hädad, kõik katkud, näljahädad 

ja katkud Jumalale, nimetades neid Jumala karistuseks või Jumala vihaks. Need on valeprohvetid. 
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18 Pöörduge neist eemale, sest nad ei tunne Mind ja tahavad siiski õpetada inimestele, milline on 

Jumal. 

19 See on selle halva tõlgenduse vili, mis on antud mineviku pühakirjadele, mille jumalikku keelt ei 

ole veel avastatud selle inimkeele tuumas, millega need ilmutused ja ettekuulutused üles kirjutati. Paljud 

räägivad maailma lõpust, viimasest kohtumõistmisest, surmast ja põrgust ilma vähimagi tõe tundmiseta. 

20 Ma teadsin, milline on lõpuks inimeste soov valguse järele, ja nii lubasin neile sel ajal tagasi tulla, 

öeldes neile, et saadan neile Tõe Vaimu - lubadus, mida ma olen pidanud ja mis täitub lakkamatult, iga 

päev ja igaühega teist. Aga kui te ütleksite neile, kes väidavad, et tõlgendavad kõike õigesti: "Teadke, et 

Meister on tulnud Vaimus, et rääkida teile oma õpetusest" - kas te, õpilased, arvate, et nad teid usuvad? 

Mõistke, miks ma ütlen teile, et teie ettevalmistus peab olema väga suur, et kui te kohtute eksitavate, 

rumalate ja fanaatiliste inimestega, siis te ei kõhkle, vaid te oskate tõelise Sisemise Sõna andega ja 

piisavalt ettevalmistatuna vaimse inspiratsiooni vastuvõtmiseks valgustada meeli, raputada hingi ja 

liigutada südameid. 

21 Minu õpetamine on teistsugune. Ma olen teile öelnud: "surma" ei ole olemas, teid ootab igavik. 

Patuse jaoks ei ole igavest tuld ega karistust. On puhastumine, katsumused, valgustumine. 

22 Kõik on pidevas muutumises ja täiuslikkuse suunas liikumises. Teil on selle kohta näide iseendas, 

sest te muundute oma elu jooksul läbi elatud ajastute ja siis ei ole te enam seal, vaid tulete tagasi ja astute 

sammu edasi. 

23 Isa ei jäta oma tööd pooleli. Kuidas saab arvata, et Ta hävitab ühel päeval selle, mille Ta on 

loonud, et viia see täiuslikkuseni? 

24 Palvetage ja laske Isal anda teile oma õppetunde, nii nagu ta tahab. Sest te ei tea, mida te väärite, 

mida te vajate, mis on teile kasulik. Jätke oma asi Tema kätte ja võtke alandlikult ja rõõmuga vastu kõik, 

mida Ta teile annab. 

25 Näete, kui erinev on tõde. Kui te juba peate oma südames kartma, siis ei peaks see olema hirm 

minu, vaid teie, teie tegude ees, sest te ei suuda nende tagajärgedest pääseda. 

Ma annan teile, et teie hing, kes on vaimustunud lõpmatuse vaatlusest, võib jääda selleks lühikeseks 

ajaks, et nautida seda rahu, mida ta maa peal veel ei leia. 

26 Jünger: Kuigi te elate maailmas, võite elada vaimset elu. Sest te ei peaks arvama, et vaimulikuks 

muutumine seisneb selles, et pöördutakse ära sellest, mis on kehale vastav, vaid selles, et viiakse inimlikud 

seadused kooskõlla jumalike seadustega. 

27 Õnnistatud on see, kes uurib minu seadusi ja oskab neid ühendada inimseadustega, sest ta saab 

olema terve, tugev, helde ja õnnelik. 

28 Praegu on inimkond läbimas ebaõnnestumiste ja kõrvalekallete, igasuguste haiguste ajastut, mis on 

tingitud tema kõrvalekaldumisest Seadustest. Aga kui see on kõige segasem, siis tuleb minu Seadus kui 

valgus hingedele ja kutsub inimesi rahu teele. 

29 Minu seekordne ilmutus on minu tarkuse raamatu uus peatükk, see on uus pitser, mis on sellest 

raamatust eraldatud, mille sisu nüüd välja voolab, puhastades ja vabastades hingi ja uuendades inimesi. 

30 Kas te näete seda maailma, mis ei näita mingeid märke sellest, et seda valgustab Jumalik valgus? 

Tõesti, ma ütlen teile, et kuigi inimesed ei anna veel suuri tõendeid, et nad mõistavad seda, mida minu 

valgus neile inspireerib, ei leidu ühtegi hinge, kes ei oleks ärganud. 

31 Inimesed, minu sõna avaldumine teie seas on väga märkamatu. Aga kui inimkond teaks seda 

sõnumit ja otsustaks seda kuulda võtta, oleks ta teel päästmise poole. 

32 Ma pidin ennast tuntuks tegema vaeste seas, sellise rahva seas, kes ei uhkeldanud üleolekuga, vaid 

kellel oli vaimne tundlikkus Minu kohaloleku ja Minu inspiratsioonide suhtes - tundlikkus, mida ma ei 

leidnud rahvaste ja rahvaste seas, kes nimetavad end suureks, tugevaks ja maa isandaks. 

Seda, mida ma teie kohta ütlen, inimesed, ei tohi te kunagi kasutada argumendina, et kiidelda vaimse 

üleolekuga teiste üle. Sest te peate teadma, et kes langeb edevusse, jääb seisma ja ei liigu edasi. Seevastu 

see, kes on alandlik, liigub lakkamatult edasi, uskudes alati, et ta on teinud vähe. 

33 Ärge piirduge selle Sõna kuulmisega, vaid jälgige ka kõike, mis toimub teie maailmas ja teie 

ümbruses, et te pidevalt tunneksite ära kõige selle täitumise, mida ma teile oma Sõnas kuulutan. 

34 Kui te magate - vaadake, kuidas siis tulevad katsumused, et raputada teid üles ja öelda teile, et 

nüüd on aeg elada valvsalt. 
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35 Varsti lakkate olemast tardunud jüngrid ja muutute segavateks meistriteks, kelle teel toimuvad 

lahingud, seljatagused ja kordaminekud. Kuid isegi selle inimkonna kõige pimedamal ööl näete te minu 

tõe kustumatut valgust säravat. 

36 Minu sõnumitoojad levivad üle maa ja spiritism laskub inimeste materialismile kui rahuvihm, kui 

kasulik kaste. 

37 See rumal maailm, mis on igale vaimsele häälele kurt, usub ikka veel minu tulevasse kolmandasse 

ajastusse ja armastab minu sõnumit. Kuid teil, inimestel, on kohustus anda oma kaasinimestele eeskuju 

usust ja kuulekusest, mis on julgustuseks ja stiimuliks inimkonna teel. 

38 Täitke oma ülesanded hingede ja inimestena maa peal. Te juba teate seadusi ja teed. 

39 Andke oma südamele vabadus hakata tundma teiste valu. Ärge olge hõivatud ja ärge tundke ainult 

seda, mis teid puudutab. Ärge olge enam ükskõiksed katsumuste suhtes, mida inimkond läbi teeb. 

40 Millal saab teie armastus nii suureks, et see suudab paljusid teisi omaks võtta, et armastada neid 

nii, nagu te armastate neid, kes kannavad teie verd ja on teie lihast? Kui te teaksite, et te olete rohkem hing 

kui keha, siis paljud ei usuksid seda. Aga ma ütlen teile: te olete kindlasti vennad ja õed rohkem hinges kui 

kehas, sest hing kuulub igavikku, samas kui keha on mööduv. 

41 Mõelge siis sellele, et perekonnad siin maa peal tekivad täna ja lagunevad homme, samas kui 

vaimne perekond eksisteerib igavesti. 

42 Täna ei ole te veel võimelised neid õpetusi tundma ega elama. Kuid te peate järk-järgult pakkuma 

oma südame üles igavese saatuse täitmiseks, et armastada üksteist. 

43 Kui teie sammud vaimse vendluse teel hakkavad muutuma kindlamaks, hakkavad teie huultelt 

kõlama teile veel tundmatud õpetused ja sügavad ilmutused. 

44 Neile, kes on Minule ustavad, tugevatele, neile, kes end tõeliselt ette valmistavad - neile usaldan 

ma selle sõnumi, selle Sõna, et nad hoiaksid seda puhtana, et nad kaitseksid seda ja hoiaksid seda võõraste 

lisandite eest. Sest minu õpetus on inimkonna ümberkujundamine. Aga kui te lisate sellele muid ideid ja 

varjate tõde, siis kaob kogu veenvus ja kogu valgus teie huultel ja töödes. Vaadake, kuidas ma olen teie 

eest mures, et te ei satuks kiusatusse. Kuid teie ülesanne on palvetada ja teha jõupingutusi, et mitte 

langeda. 

45 Varsti ei kuule te enam seda sõna ja näiliselt olete üksi, ilma karjuseta eluteel. Kuid ma valmistan 

teid ette nii, et esimesest hetkest peale selle ilmutuse hüvastijätutervitust teaksite, et minu Vaim on teie 

teejuht, et minu valgus paistab teie vaimus, et teid julgustada. 

46 Aja jooksul kurdavad paljud neist, kes on seni seda Töö väärtustanud, suure kahetsusega, et nad ei 

ole oma missiooni täitnud ja on raisanud väärtuslikku aega. Aga ma ütlen neile, kes teevad südamest 

meeleparandust: "Siin on minu töö, siin on teie ülesanne, tõuse ja täida see, sest aega on veel." 

47 Häda neile, kes oma rumaluses või uhkuses viivitavad oma meeleparanduse päevaga! Sest kui nad 

nisu asemel okkasid külvavad - mis on nende saak? 

48 Ma loen teile tulevikuraamatust, et te teaksite, kuidas te peate käima ja töötama. 

49 Minu Kuningriik läheneb teile. Seepärast olen ma saatnud teile oma Sõna, et teid ette valmistada, 

ja ma olen saatnud teile Eelija Vaimu, et teid ühendada ja puhastada. 

50 Mina olen Tee, ja selles te kõik tulete Minu juurde. 

51 "Kolmas aeg", milles te praegu elate, on suurte saladuste paljastamise aeg. 

52 Teadlased ja teoloogid peavad oma teadmisi korrigeerima, pidades silmas tõde, mida ma teile sel 

ajal avaldan: See on aeg, mil inimesed avavad oma silmad Minu tarkuse valgusele - valgusele, mille ma 

olen muutnud õpetuseks, et te selle kaudu tõuseksite vaimselt tõelisse ellu. 

53 Nüüd peab maailm teadma tõde "liha ülestõusmisest", mis on hinge reinkarnatsioon. 

54 Reinkarnatsioon tähendab: tagasipöördumine materiaalsesse maailma, et sündida uuesti inimesena; 

hinge ülestõusmine inimkehas, et jätkata oma missiooni. See on tõde "liha ülestõusmise" kohta, millest 

teie esivanemad on rääkinud, andes tõlgendusi, mis on nii keerulised kui ka absurdsed. 

55 Reinkarnatsioon on kingitus, mille Jumal on andnud teie hingele, et ta ei oleks kunagi piiratud 

mateeria viletsusega, oma põgusaga maa peal, oma loomulike puudustega, vaid et hing - olles kõrgema 

loomuga - saaks kasutada nii palju mateeria kehasid, kui ta vajab oma suurte ülesannete täitmiseks 

maailmas. 
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56 Selle kingituse kaudu tõestab hing oma mõõtmatut üleolekut "liha", surma ja kõigi maiste asjade 

üle, ületades surma, ühe keha teise järel ja elades üle kõik, ükskõik kui palju talle on usaldatud. Ta on aja, 

vastuseisude ja kiusatuste võitja. 

57 Spiritualismi valgus paljastab nüüd maailmale tõe, õigluse, mõistuse ja armastuse, mis on omane 

hinge võime reinkarnatsiooniks. Sellest hoolimata võitleb maailm esialgu kangekaelselt selle ilmutuse 

vastu ja annab sellele kummalise ja vale õpetuse mulje, et sisendada heausksetes inimestes usaldamatust. 

58 Kasutuks ja mõttetuks muutuvad konfessioonide jõupingutused hoida oma usklikke vanade 

uskumuste ja iganenud uskumussüsteemide sissetallatud radadel. Sest keegi ei suuda peatada jumalikku 

valgust, mis tungib inimese mõtlemise põhja ja äratab hinge ilmutuste, jumalike inspiratsioonide, kahtluste 

ja saladuste valgustamise, vaimse vabanemise ajastu jaoks. 

59 Samuti ei suuda keegi peatada tõusulaine, mis kujundab inimkonda, kui see tungib välja oma 

mõtte-, vaimu- ja usuvabaduse järele. 

60 Ärgu keegi arvaku, et ma röövin erinevatelt religioossetelt kogukondadelt nende jüngrid, usklikud 

või järgijad ära - ei. Kuid on saabunud tund, mil algab uus ajastu, et tuua päevavalgele unustatud 

õppetunnid, kaotada kasutud kombed, õpetused ja traditsioonid, puhastada ja vabastada hinged kõigest 

valelikust, anda neile tõelist Vaimu leiba, mis on alati asendunud riitusega. 

61 Selle valguse kaudu ühinevad inimesed, rahvad lepitatakse, vaenlased annavad üksteisele andeks 

ning sama valguse kaudu mõistate te selle õpetuse olemust, mis on teid peaaegu 2000 aastat sõnade ja 

tegude kaudu õpetanud. 

62 Kas teile tundub ebatõenäoline, et selle ajastu inimkond mõistab vaimset? Laske siis inimkonna 

ajalugu mööda minna, aidates intuitiivselt ja selle abil, mida teie vaim teile ilmutab, et te teaksite, et oli 

ajastu, mil - pärast seda, kui maailma rahvad olid langenud vihkamise, pahede, teadmatuse, ebausu ja 

fanatismi kuristikku - tõusid sealt Kristusest inspireeritud, usust ja armastusest täidetud mehed, kes levisid 

nagu peatamatu valguse ja lootuse voog üle rahvaste ja riikide. 

63 Kristus oli jüngrite ja märtrite huulil, kes elasid selleks, et külvata ja levitada armastuse jumalikku 

seemet. Kristus ilmutas end maailmale oma sulaste kaudu ja elas oma jumalikus kannatuses iga 

südamesse, kes teda armastas. 

64 Lühike oli see aeg, mil see rahu ja harmoonia kandis vilja maa rahvaste ja rahvaste seas, sest 

tänamatuse ja jumalataolisuse umbrohi kattis taas põllud. Aga kui palju rahu, inspiratsiooni ja valgust oli 

inimeste seas spirituaalsuse, harmoonia, mõistmise ja vendluse päevil! Kui see harmoonia ja vaimustamine 

muutuvad teie elu sisuks, kas te suudate ette kujutada, millises ulatuses minu ilmutamata tarkus inimeste 

mõtetesse valatakse? 

65 Ärge kahelge selles, mida uus ajastu lubab. Sest kui teie usk ei oleks tõene, ei oleks te väärt, et 

kogeda minu Sõna täitumist. 

66 Lase oma hingel minu juurde tulla, sest ma annan talle seda, mida ta vajab. 

67 Võtke vastu jumalikku õpetust ja kuulake Mind väsimatult, siis saate lühikese aja jooksul kogeda, 

kuidas te vaimse teadmise poolest märkimisväärselt arenete. 

68 Ärge laske sellel armuajal raisku minna, pidage meeles, et te pidite palju kannatama, et jõuda 

sellele teele ja tunda minu ilmutust. 

69 Te lõikate nüüd magusat vilja pärast nii palju kibedust. Ära raiska seda, sest homme pead sa seda 

viima neile, kes nälgivad rahu ja tõde. 

70 Kui valu pesi sind puhtaks, hoia hinge ja südame puhtust. Ma tahan, et te näitaksite end inimkonna 

ees uuendatud rahvana. Siis saate te olla avatud raamatuks teistele rahvastele, kes praegu puhastavad end 

oma valu kaudu, et saada vääriliseks minu sõnumi vastuvõtmiseks. 

71 Kõik need rahvad ja rahvad, kes on kannatuste karika põhjani tühjendanud, on kutsutud varsti 

tundma minu uut ilmutust, mis paneb mett ja palsamit nii paljudele valudele. 

72 Minu Teisel ajastul antud sõna on juba jõudnud maa piirideni. Aga teadke või pidage meeles, et 

see oli märk, mille ma teile andsin, et minu tagasitulekut tunnetavad kõik inimesed. 

73 Las te, kellele Minu Sõna on kättesaadav, kutsute oma kaasinimesi üles. Ütle neile, et Ma ei ole 

tulnud nende üleastumiste üle kohut mõistma ega nende vigade üle vaatama, vaid et see oli nende vajadus, 

mis pani Mind neid üles otsima, ja et Mul on igaühe jaoks armastuse kingitus. 
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74 Tooge armastuse kingitus südamesse. See teenib teid, kui te kannate minu õpetusi tundmatutele 

maadele. 

75 Kas te ei leia minu sõnade sisimas jumalikku soovi, et te muutuksite puhtaks rahvaks mõtlemises, 

jumalateenistuses, töödes ja töös? 

76 Ma innustan teid teenete omandamiseks, kuid teid ei tohiks liigutada isekas soov omaenda 

päästmise järele, vaid te peaksite tegema oma töid kaasinimestele mõeldes, pidades silmas tulevasi 

põlvkondi, kelle rõõm on väga suur, kui nad leiavad "esimese" sillutatud tee. Siis on teie õnn piiritu, sest 

teie vendade ja õdede rõõm ja rahu jõuab ka teie hinge. 

Kui erinev on see nende puhul, kes otsivad ainult omaenda päästet ja õnnistust, sest kui nad jõuavad 

sinna, kuhu nad oma tegudega jõudsid, ei saa nad hetkekski rahu ega rõõmu tunda, kui nad mõtlevad neile, 

kelle nad maha jätsid ja kes kannavad oma kannatuste rasket koormat. 

77 Tõesti, ma ütlen teile, et selle õpetuse tõelised jüngrid on oma tegudes õiged ja puhtad, nagu nende 

vaim, mis on Minu enda valgus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 291 
1 Inimesed: Minu lahkumise päeval tunnete te tühjust enda ümber. Te tunnete end nõrgana, sest 

olete harjunud selle sõnaga, milles olete juba ammu leidnud julgustust, lohutust, palsamit ja teadmisi. Teil 

jääb puudu sellest ilmingust, mis on andnud teile nii palju julgust eluvõitluses. 

2 Aga tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks juba parem arusaam, siis ootaksite seda päeva rõõmsalt, 

teades, et minu Vaim ei lahku teist ja et minu inspiratsioon ei puudu teist hetkekski. 

3 Mõistke, miks Ma olen teile nii sageli öelnud, et te ei tohiks harjuda Minu Sõnaga, mitte kuulata 

Mind harjumusest. Sest need, kes on nii käitunud, jäävad sellest Sõnast ilma suure valuga oma südames. 

4 Teil on veel vähe aega, et mõista paljusid õpetusi, kõrvaldada oma kahtlused, tugevdada oma 

otsuseid, teha oma mõtisklusi ja saada teadmisi selle kohta, mida minu seadus teile annab. 

5 Pidage meeles, et ma olen õpetanud teid tagasi lükkama kõike, mis on peale surutud religiooni 

praktika ja mis on ainult harjumus. Ärge unustage, et ma olen lihtsustanud teie jaoks usutavasid, 

jumalateenistuse vorme ja usutunnistusi ning lubanud teie südametunnistusel olla rooliks, mis peaks 

juhtima teie väikest elulaeva. 

6 Ma olen andnud teile selgelt määratletud põhimõtted, et te ei üritaksite ebakindlaid õpetusi, isegi 

kui need tunduvad teile lubatavad ja head. 

7 Kes kogu oma usalduse minu sõnale paneb, see ei komista ega kaota ja varsti lõikab head vilja. 

8 Armastuse seadus, millele kuulub heategevus, mõistmine ja andestamine teie kaasinimeste suhtes, 

on alus, mille olen teile inspireerinud teie vaimseks missiooniks. 

9 Minu tõe tundmine ei nõua inimeste eruditsiooni ega inimeste teadmisi, mis sisalduvad nende 

raamatutes. Vaimul on ande ja võime tõde ära tunda. 

10 Kuna minu Sõna on kergesti mõistetav ja minu õpetuse põhimõtted on täiesti selgelt väljendatud, 

ei pea te kartma, et ettenägematud raskused takistavad teid astumast kindlat sammu oma teel. 

11 Ma olen lugenud teie südameid ja olen leidnud, et te tahate jääda truuks sellele juhendile, mille 

olen teile toonud. Jälgi ja palveta, kuula ja mõtle hoolikalt, et sinu head kavatsused ei nurjuks 

katsumishetkel sinu nõrkuse tõttu. Pidage meeles, et rahvahulgad, kes järgnesid Jeesusele teisel ajastul ja 

kes näisid olevat Teda mõistnud, jätsid oma Meistri ohvrihetkedel, otsustaval tunnil, üksi. Isegi apostlid, 

kes olid Teda nii lähedalt jälginud, tundsid sel tunnil, kuidas nende jõud ja isegi usk nõrgenesid. 

12 Põhjus on selles, et inimloomus on nõrk ja te vajate tugeva vaimu julgustust. 

13 Seepärast jooge minu sõna veini, et te oleksite tugevad, ja siis, kui proovilepanek tuleb, tõestage, et 

te olete jüngrid, kes on terastunud palves ja võitluses, eneserefleksioonis ja praktikas. 

14 Ärge püüdke minu tööd ülistada uhkete vahendite või avalike ilmingute kaudu, sest teie triumf 

kukub kergesti kokku, sest te ei ole seda kindlale alusele ehitanud. 

15 Ärge avaldage oma kaasinimestele muljet imeliste tervenemiste või näiliste imede tunnistustega, 

sest sellega õnnestub teil vaid üksteist fanatismiga nakatada. Need, kes tõeliselt kehastavad tõde, kes 

oskavad pakkuda siirast jumalateenistust, kes tõesti külvavad ja levitavad armastuse seemet, on nii lihtsad, 

nii tagasihoidlikud ja alandlikud, et elavad teiste seas tundmatult. Nad palvetavad ja keegi ei tea seda. Nad 

tervendavad haiget inimest ja vähesed või keegi ei näe neid. Nad nutavad ligimese pärast, kuid nende 

pisarad on nähtamatud, sest selle asemel, et välja voolata, tõusevad nad Isa poole. 

16 Ärge muretsege, inimesed, ma ei ütle teile, et kõik, mida te teete, on ebatäiuslik. Ma ainult 

parandan kõik, mis on vale, kuid ma võtan vastu kõik, mida te mulle hea kohta pakute. 

17 Siin, minu Sõna kaudu, kuulake tähelepanelikult õpetusi, et te saaksite õppida. Kuid pöörake 

tähelepanu oma südametunnistuse häälele oma elutegevuses, sest see ütleb teile, kas te käitute hästi või 

halvasti, kas olete täitnud oma missiooni või mitte. Kui te siis tunnete, et teie süda nutab teie kaasinimeste 

kannatuste pärast; kui te jagate Jumalalt saadud hüvesid abivajajatega; kui te mõistate inimeste viletsust ja 

pingutate selle leevendamiseks, ootamata tasu - siis olete Minu ees õigustatud ja saate tunda rahu, mida 

südametunnistus teile toob. 

18 Õpilane: Mida peab Spiritist tegema, et aidata õpetust, mida ta praktiseerib, võitu sel traagiliste 

sündmuste, sõdade ja valu ajal? Ühinege teistega ja teie kõik minuga, et teie jõud ja valgus saaks maailmas 

tunda. 
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19 Vaadake inimkonda: ta on ükskõikne vaimse arengu suhtes - mitte ainult materiaalses valdkonnas, 

vaid ka religioossetes kogukondades, kus traditsioonid ja tavad on seaduseks saanud. 

20 Vaadake, kuidas isegi praegusel teaduse ja inimliku progressi ajastul tapab inimene ikka veel 

inimest, kuidas inimesed murravad oma vennaliku või sõbraliku sideme teiste rahvastega ning kuidas 

mõnede maailmavaated satuvad konflikti ja põrkuvad teiste maailmavaadetega. 

21 Need põllud, mis näivad jumaliku jaoks viljatuna, on siiski sobivad vaimse külvi jaoks. Lähete 

teele ja kogete igal sammul valguse, viletsuse, teadmatuse ja valu igat vormi. Laske oma mõtetel jõuda 

sinna, saatke neid täis häid soove, valgusküllasemaid ideid ja vaimseid inspiratsioone. Laske oma 

südamlik, siiras sõna kuuldavale, mis on läbi imbunud valgusest, lohutusest, palsamist. Siis kogete, et 

inimkond on sobiv valdkond teie vaimu tööks. 

22 Töötage väsimatult oma elutee kallal ja ma kinnitan teile, et rahu, mida te selle jooksul kogete 

täidetud missiooni kaudu, on veelgi suurem, kui teie hing läheb ülestõusmisse. Kuid esialgu ärge mõelge 

preemiatele. 

23 Kui õnnetu on inimene, kes ikka veel arvab, et hingele on määratud igavene tasu või karistus selle 

lühikese maise tee tõttu inimkehas! 

24 Minu Sõna on sel ajal valguse majakas, mis toob valgust inimkonna pimedusse. Nüüd näete, 

kuidas see tänane maailm - materialistlik, vaenulik ja isekas - muutub, sest minu õpetus, mis mõnikord on 

äge nagu torm ja mõnikord õrn nagu tuul, pühib ära ebaõiglase ja annab elu heale seemnele, nii et 

inimesed saavad ehitada oma tuleviku armastuse ja harmoonia alusele. 

25 Kui inimesed hakkavad mõtlema universaalselt armastuses, püüab igaüks end täiustada, teha 

teistele paremat õiglust ja teenida. Kogu hirm karistuse ees muutub üleliigseks, inimene ei järgi seadusi 

mitte hirmust, vaid veendumusest. Alles siis on inimkond vaimselt ja intelligentselt arenenud. 

26 Siiani on inimese ülbus pannud teda eirama vaimset osa ja selle teadmise puudumine on takistanud 

teda olemast täiuslik. 

27 Kuni inimene ei õpi hoidma oma füüsilisi ja vaimseid võimeid kooskõlas, ei suuda ta leida 

tasakaalu, mis peaks tema elus valitsema. 

28 Minu sõna on olnud teiega, inimesed. Mõistke seda, aga kui teil on kahtlusi, siis palvetage, 

mediteerige, paluge Minu valgust, ja te saate selgust selle kohta, mida soovite teada. 

29 Tere tulemast, te rändurid, kes te olete osanud püsida usus, siin on tasu teie vankumatu usalduse 

eest: see on minu sõna, mida te olete nii kaua oodanud. Jooge seda nüüd, kuni teil on sellest piisavalt. 

30 Tervitage neid, kes usuvad Meistri sõnasse, sest nad kogevad minu tõotuse täitumist. 

31 Nüüd olete saanud selle, mida olete nii kaua palunud. Homme, kui te seisate suure rahvahulga ees, 

saate te tõesti teada, miks ma teid kutsun. 

Mina üksi tean, et on palju neid, kes elavad rõõmusõnumit oodates, ja ma ei taha, et nad sureksid, ilma 

et nad oleksid kõigepealt kuulnud Minu Sõna Minu tunnistajate suust. Nad on näljas ja janus, nagu ka teie, 

kuid nii nagu ma olen halastanud teie vajaduste pärast, nii halastate ka teie nende pärast. 

32 Maailm ootab minu häält, et teda kutsuda; inimsüda, kuigi surnud usu suhtes, ootab Kristuse häält, 

mis läheneb talle ja ütleb: "Tõuse ja käi". 

33 "Surnud", "pimedad", haiged ja kõrvalseisjad moodustavad väga suure rahva. Ma tulen nende 

juurde, sest need, kes kannatavad vaimselt või füüsiliselt, on Minu kohalolekule kõige vastuvõtlikumad. 

Maailma suured - need, kellel on võim, rikkus ja maine hiilgus - ei usu, et nad vajavad Mind ja ei oota 

Mind: mida võiks Kristus neile anda, sest nad ütlevad, et neil on juba kõik olemas? Mõni vaimne hüve või 

koht igavikus? See ei huvita neid! 

34 See on põhjus, miks Ma otsisin üles need vaeste ja kehaliselt ja hingeliselt haigete rahvahulgad, et 

teha neile teatavaks Minu õpetus; sest nad igatsesid Mind, nad otsisid Mind. Seega oli loomulik, et nad 

tundsid Minu kohalolekut, kui tuli aeg Mind uuesti inimkonnale näidata. 

35 Kui saabub aeg, tõuseb see tohutult suur haigete, vaeste, rõhutud ja paaria rahvast koosnev rahvas 

minu üleskutse peale kõige tugevama ja võitmatuma rahvana maailmas. Ükski inimjõud ei vaigista oma 

häält, kui see tõuseb ja ütleb: "Issand ilmutab end sel ajal. Ta saatis meile oma sõnumi, et me oleksime 

valmis Teda vaimust vaimusse vastu võtma." Nii toimub see tões, sest see on sõnum, mille valmistan ette 

ja minu õpetus, mida ma edastan selleks valitud häälekandjate kaudu - sõnum, mis jõuab minu 

sõnumitoojateni maailma eri paigus. 
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36 Minu sõna minu tunnistajate huultel avaldab südametes sama mõju, mis sellel rahval oli, kui nad 

kuulsid seda otse häälekandja suust. Kuid te peate valmistuma selleks, et rääkida siiralt. Palves ja 

armastuses suudate te end inspireerida, ja tõesti, ma ütlen teile, "surnud" tõusevad siis üles ja uskmatud 

tunnistavad, et ainult Püha Vaimu jüngrid võivad niimoodi rääkida. 

37 Ma valmistan teid ette, sest te kohtate inimkonda ilma rahu, ilma armastuseta, ilma vendluse ja 

harmooniata. Te edastate talle jumalikku sõnumit, mille levitamiseks ma teid olen teinud. Siis näete, 

kuidas uuenduse ime, mida te olete näinud endas toimuvat, kordub rahvaste ja rahvaste seas, kuhu minu 

sõna samuti jõuab, purustades materialismi, ebajumalateenistuse, pahede ja teadmatuse ahelad. 

38 Suur missioon, mille te peate täitma selles Kolmandas Ajastikus, kui ma teid Meistritena maailma 

jätan. 

39 Täna oled sa väike laps, kes võtab vastu minu Sõna, homme oled sa õpilane, kes õpib õpetust, ja 

hiljem õpetaja või apostel, kes järgib ja elab saadud õpetust. Ärge unustage, et minu sõna lihtsus andis 

teile teie vaimulikkuse alguse, nii et te ei peaks kunagi lisama sellele üleliigseid asju. 

40 Võrrelge alati oma olevikku oma minevikuga, et saaksite kindlaks teha, kas olete edasi liikunud 

või olete jäänud seisma. Kui paljud hinged on selle katse tõttu ärkanud ja hüüdnud: "Issand, kuidas on 

võimalik, et ma olen nii kaua maganud? Kuidas ma saaksin jääda letargiliseks, ükskõikseks, kui Sina 

räägid meie seas? Kuidas ma saaksin Sind eitada, sest ma kannan Sind endas?" 

41 Keegi ei suuda Minu Sõna väele vastu seista, sest sellel on vägi äratada hinged, panna kõige 

kõvem ja kõhedam süda tundma ja värisema. Ma ei pidanud teid karistama, et sundida teid missiooni 

täitma, ega kasutanud jõudu, et teid sellele teele viia, ma ei hirmutanud teid isegi mitte sõnade ja 

ähvardustega. Minu hääl on olnud armastav ja veenev ning see on äratanud sinus usku, usaldust ja 

kuulekust. 

42 Samamoodi peate te homme rääkima oma kaasinimestele, äratades armastust, mitte hirmu, sest siis 

ei oleks seeme õige. 

43 Minu Töö peab jõudma inimkonda puhtana, et see saaks asuda täitma minu Seadust ja võtta omaks 

oma lunastuse risti. 

44 Ma olen andnud lubaduse inimestele, kogu inimkonnale, ja ma pean seda, sest minu sõna on 

kuninga sõna. Ma saadan sinna oma jüngrite kaudu oma Sõna kuldse nisu, ja see on inimestele 

ettevalmistuseks, et nad saaksid peagi nautida vaimu ja vaimu vahelist dialoogi. Sest pärast 1950. aastat ei 

tee Ma ennast enam häälekandja meeleorgani kaudu teatavaks ei siin ega mujal. 

45 Ühendage end, inimesed, sest katsumused on lähedal. Minu Sõna vaenlased ühinevad samuti, et 

võidelda ja teid laiali ajada. Aga kui te usaldate palve jõudu ja tuginete minu Sõnale, siis ei saa te lüüa. 

Teie võim on vaimne, see ei põhine kunagi rahal või maapealsel võimul. 

46 Kasutage seda võimalust, inimesed, ärge oodake teisi aegu, sest need ei tule kunagi tooma teile 

seda, mida te ei osanud kasutada. 

47 Istuge minu laua ääres vaimse sooviga alati õppida sellest paljust, mida teie Meister teile ilmutab. 

48 Need viimased aastad minu ilmutamisest jäävad kustumatuks kõigile neile, kes hindavad seda, mis 

on minu Vaimu kaudu neisse voolanud. 

49 Minu jüngrid räägivad väsimatult kõigest sellest, mida Meister neile näitas ja teatavaks tegi. 

50 Nende jaoks, kes elavad igapäevases rutiinis ja üks päev on nagu teine ja üks õppetund nagu teine, 

jäävad need hiilgused, mida ma olen säilitanud oma ilmutuse viimasteks päevadeks, märkamatuks. Nad ei 

saa ka aru muutusest, mis peab toimuma alates sellest ajast, kui Minu Sõna lõpeb. Sest neil ei ole kunagi 

olnud soovi tõusta ega armastanud arengut, mis on hinge areng ja täiuslikkus. 

51 Ma pean nii rääkima, et need, kes veel magavad, võiksid ärgata. Sest ma ei taha, et üks osa sellest 

rahvast saavutaks pääste, samal ajal kui teine osa hukkub. Minu soov on, et te kõik tõuseksite valguse 

poole. 

52 Igaüks on oma kaasinimeste jaoks avatud raamat, mille lehekülgedel kajastub see, mida igaüks 

kannab oma hinges. Selle raamatu leheküljed on teie teosed, ja kui teie olemuses on vaimsust, armastust ja 

tarkust, siis tunneb maailm teid ära kui uue aja algatajad, kui valguse ja vaimse arengu ajastu kuulutajad. 

Kui te seevastu kummardate Jumalat ainult traditsioonidest lähtuvalt ja väliselt, siis on teie raamatus 

ainult fanatism, teadmatus, segadus ja pimedus. Nende viimaste jaoks oleks palju parem mitte rääkida 
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minu tööst seni, kuni valgus ei ole nende mõtetes veel koitnud. Sest nende seeme, selle asemel, et olla 

kasulik, on teiste tööle kahjulik, isegi kui neil on head kavatsused. 

53 Mida te olete teinud minu sõnadega, oo rahvas, et ma tunnen end sunnitud rääkima teile sel viisil 

sel ajal, mil minu kuulutus on lõppemas? 

54 Inimesed, te olete maganud, sest te arvasite, et see kuulutus kestab igavesti ja et sellel ei ole muud 

eesmärki, kui teid minu Sõna kaudu rõõmustada ja tervendada kõiki kannatanuid, kes teie juurde tulevad. 

Täna on reaalsus teid äratanud: 1950 - see aasta, mida on tuhandeid kordi kuulutatud minu viimaseks 

kuulutuseks - on käes. 

55 Vähesed, väga vähesed, on need, kes "valvavad" 1950. aastat oodates ja valmistuvad katsumuseks, 

mis on nende jaoks selle perioodi lõpp. 

56 See aasta ei ole mitte ainult selle rahva jaoks oluline - ei. Kui teie jaoks on see ühe perioodi 

lõpetamine ja teise sünd, siis kirikute jaoks on see kohtumõistmise ja eneseanalüüsi aasta. Teadusele ja 

kogu inimkonnale tervikuna saab see olema katsumuste aeg. 

57 Kui see töö levib ja inimesed saavad teada, et 1950. aastal kõlasin Ma oma Sõna viimast korda 

inimliku mõistmisorgani kaudu, siis mõistavad nad, et kõik, mis tol ajal teie elus ilmnes, olid Püha Vaimu 

kutsed ja Tema valguse sädemed. Isegi teoloogid hakkavad siis mõtlema. 

58 Vaadake ja palvetage, te rahvahulgad. Sest kuigi tund, mil ma teiega viimast korda räägin, on juba 

väga lähedal, on teil veel aega, et jõuda siiras eneseanalüüsiga arusaamisele sellest, mis praegu toimub ja 

mida te peate tulevikus tegema. 

59 See on juhis, mis valmistab teid ette - veel üks juhis, mille ma teile annan -, et te ei ebaõnnestuksid 

päevatöös, mille peate tegema. 

60 Olge õnnistatud, mu rahvas. Te tulete minu Sõna järele, mis on teie hingele lohutuseks ja toiduks. 

Te olete õppinud sellest eraldama olemust, tähendust ja tundma minu tahet. 

61 See Sõna, mis on äratanud teie hinged, mis on nii kaua maganud, on täna teie rõõm ja on täitnud 

teie südamed rahu ja armastusega. See on ümbritsnud neid, kes värisesid külmast, ja täitnud lootusega 

neid, kes igatsesid valgust. See on ilmutus, mida ma olen hoidnud oma varakambris Iisraeli rahva ja kogu 

inimkonna jaoks. 

62 Selle aja jooksul olen rääkinud teiega samamoodi, nagu ma räägin inglitega sealpoolt. Ma ei ole 

teinud vahet teie hingel, sest see elab maapealses orus, kuhu ma teid olen saatnud. Ma armastan teid kõiki 

võrdselt. Te olete arenemisprotsessis, liikute Minu poole. Sest tee lõpus ootan teid ja minu jumalik emakas 

nõuab teie kohalolekut. Õppige teed, et jõuda Isa Majja, Isa Südamesse, teie Jumala Vaimu juurde. 

63 Ma olen ennast teile teatavaks teinud, sest te olete alati uskunud elavasse Jumalasse, teie ainsasse 

Jumalasse, kes ei ole kunagi vait, kes ei peida, vaid kes alati juhatab, nõustab ja innustab. See usk toidab 

teid ja päästab teid. 

Kui kolm Minu last otsiksid Mind sel viisil inimkonna keskel, siis valaksin Ma juba nende 

vahendamise kaudu välja oma hüvesid. Aga ma näen, et suured rahvahulgad kuulavad Mind ja usuvad 

Minusse. 

Iisraeli rahvas on varsti täielik - need 144 000, keda ma olen märkinud, on mäe jalamil, säravas "orus", 

valitud linnas. Siis on minu rõõm suur. 

64 Kui te valmistute, valan ma teie sisse kõik teadmised, mida inimkond vajab. Ma annan teile suure 

volituse rääkida Minu tulekust kolmandal ajastul. 

65 Minu Sõna on pannud teid palju mõtlema. Te olete alustanud suurt õppimist ja avastanud, et Minu 

õpetus on lõpmatu, et selle silmapiir on iga päevaga laiem ja et te ei suuda seda kogu oma tõesuses mõista. 

Täna saate te ühe õpetuse teise järel ja võite minu sõna unustada. Kuid tuleb aeg, mil teile meenuvad 

kõik need õpetused õigel hetkel, ja siis on teie veenmisjõud suur. 

66 Esimesel ajastul valisin ma selle, kes pidi mind maa peal esindama: Moosese, ja tema kaudu 

ilmutasin ma oma tarkuse, väe ja ranguse. Te mõistsite Mind nii kaugele, kui teie hinge väike areng lubas. 

Ma rääkisin patriarhide ja prohvetite suu kaudu ja Minu sõna tungis südamesse. Inimesed said minu 

innustusi ja käske. Ma lasin teil läbida kõrbe, et anda teile suur õppetund, ja te arendasite oma hinge ning 

kogesite usku ja usaldust Minusse. 

67 Pärast pikka rändamist, pärast aastatepikkust kannatust ja kogemust olete te sisenenud 

Kaananimaale ja näinud, kuidas tõotus, mida minu Vaim päevast päeva kordab, on teoks saanud. Te 
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leidsite õnnistatud ja ettevalmistatud maa. See oli rahu oaas, mille ma teile andsin, et te usuksite ja 

paljuneksite. Siis, kui minu saadikud teid juhendasid, läksite te inimeste sekka ja andsite tunnistust Jumala 

lepingust, mille ta tegi inimestega. 

68 Nii olen ma teid alati julgustanud oma lubaduste kaudu. Selles Kolmandas Ajastikus olen ma teile 

öelnud: ma usaldan teile rahu loomise töö inimkonna seas. Ma saavutan selle teie kaudu niipea, kui te 

olete valmis. Kuid mitte ainult praegune põlvkond ei osale selles, vaid ka teie lapsed ja nende järeltulijad 

jätkavad rahutööd. Ma näitan inimestele pika tee selle missiooni täitmiseks. 

69 Mõelge ülesannetele, mida ma olen andnud inimestele tervikuna. Vastuolud, millega te oma teel 

silmitsi seisate, on suured ja seetõttu peate olema tugevad ja võimsad, et jõuda oma saatuse eesmärgini. Te 

peate elama ühenduses Isaga, täiuslikus palves ja järgima Minu seadusi, langemata kunagi fanatismi või 

müstitsismi, sest te armastate Mind ainult oma südametemplis. 

70 Sisemise sõna kingitus on kõigis, ja nii saate te hõlpsasti selgitada minu tööd. Sa lohutad inimeste 

südamed ja annad neile vajaliku leiva. Sa tervendad hinge ja keha haigusi. 

Inimene kannatab sel ajal, sest ta on eemaldunud jumalike, moraalsete ja looduslike seaduste täitmisest 

ja otsib abi selle maailma trümmidest. Ta ei tea, et tema haiguse põhjus on tema hinges. Ta ei ole tahtnud 

naasta seaduste, korra, vaimse kohustuse täitmise algse põhimõtte juurde ega ole naasnud allika juurde, 

kust kõik hea tuleb. 

Kuni ta ei pööra alandlikult oma pilku Minu poole ja tema südame tundlikud nöörid jäävad kõvaks 

ning usk ei ole tema teejuht, jäävad inimesed jätkuvalt eksimuse ohvriks, nad jäävad haigeks ja hukkuvad. 

Aga teid, Iisraeli rahvas, jätan ma täis julgust, rahu ja tervendavat jõudu, et te annaksite neid oma 

kaasinimestele Minu nimel. 

71 Peatuge hetkeks, et mõtiskleda selle maailma meeletu jooksu üle kuristikku. Mida otsib inimkond? 

Mida ma näen nende püüdlustes? Ainult valu, meeleheide ja surm. Südametunnistuse hääl on vaikinud ja 

selle lamp on kustunud. Ta kogeb oma suurt lepituspäeva ja tema valu on suur. 

72 Peatage teda, inimesed, enne kui ta langeb veel madalamale! Võitle oma palve ja mõtetega. 

Õpetage eeskujuks, ja kui teid tabavad katsumused, andke märku oma usust ja lootusest, avastades neis 

ainult võimaluse oma hingede puhastamiseks. 

Olge kõigis oma tegudes lihtsad, et teie kaasinimesed saaksid teid mõista, ärge tehke oma elu 

keeruliseks. Olge õrnad nagu Jeesus ja lihtsad nagu lapsed ja vanurid, sest need voorused on vaimsuse 

märk. 

73 Olge ka nagu põllumees, kes rõõmustab oma seemnest, kes elab ühenduses oma Jumalaga. 

Talupoeg palvetab, kui uue päeva valgus paistab, kui ta teeb uue päeva tööd; ja keskpäeval ja õhtul, kui 

päike loojub, tõstab ta oma hinge taas üles, et tänada kõige eest, mida tema Issand on talle andnud. Tema 

jaoks on kõik, mida ta saab, hiilgav ja täiuslik. Päike, vesi, kõik elemendid räägivad talle tema Jumalast, ja 

neis armastab ta teda, otsib teda ja näeb tema kohalolekut. Olge ka teie, töölised vaimsel põllul. 

74 Ma ei ole andnud teile materiaalset põllumaad, mida saaksite sel ajal harida. Teie käed ei ole 

võimelised tõmbama karjääre, et neisse materiaalset seemet külvata. Kuid ma olen teid kutsunud oma sõna 

külvajateks südamesse. Teie igapäevane töö on vaimne, ma olen andnud teile kõik teie tööks vajaliku - 

valguse, armastuse, sõna. Nii olen näinud, kuidas mõned Minu lapsed rõõmustavad oma külvamise üle. 

75 Minu kasu ei ole neist märkamatult mööda läinud. Alati on nad lootsid neid minult ja katsumuse 

hetkedel on nad öelnud: "Issand paneb mind proovile, et näha mu usku." Te ei ole nimetanud valu 

"vaenlaseks" ega ole väsinud lugematutest katsumustest, mida ma teile olen saatnud. 

76 Armsad inimesed, te teate, et te elate Minus ja Ma juhin kõiki teie tegusid, et Minu halastus tõstab 

teid üles just sel hetkel, kui katsumus jätab teie südamesse enesevaatluse ja tugevnemise vilju. Te olete 

tundma õppinud minu sõna ja minu seadusi ning te teate, et lisaks minu armastusele ja headusele on 

olemas ka minu õiglus ja minu rangus. Kui te patustate, peate kannatama oma üleastumise tagajärgede all. 

77 Ma räägin iga päev inimeste südamega, kuid inimkond ei ole tahtnud mõista Minu keelt. Iisrael on 

Minuga rääkinud, kuid suur osa inimkonnast elab Minust kaugel. Nende religioosne praktika on 

ebatäiuslik, kuid Minu valgus ja Minu õiglus liigutavad täna südameid ning nad hakkavad ärkama ja 

mäletama, et nende kohal on Jumal, kes vaatab alati armastavalt nende peale. 

Inimkond on langenud kaosesse ja inimestel ei õnnestu oma probleeme lahendada. Nende seadused on 

pöördunud nende vastu, sest need seadused põhinesid ebatäiuslikel teadustel ja materialismil, mille ma 
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hävitan. Lühikese aja pärast hakkab inimhinge jaoks särama valguse ajastu. Inimesed kuuletuvad Mulle ja 

austavad Minu tahet. Ma saadan kaitseinglid suunama nende samme Minu poole. 

78 Ma olen lubanud vaimude maailmal lühikest aega inimestega kokku puutuda. Nende vaim, mis on 

sama piiratud kui teie, on ilmnenud täis puhtust ja kõrgust. Nad on tulnud alla, et aidata teid kolmanda 

ajastu suures võitluses, ja te olete neid selgelt tajunud. Nende kasulik mõju on pööranud paljud südamed ja 

nende eeskuju on tõene. 

79 Ma õnnistan vaimseid töötajaid - töötajaid, kes on avanud oma ande ja lubanud neil vaimsetel 

olenditel end teatavaks teha. Sest nii üks kui ka teine on minu silmis põhjendatud. 

Nad teevad end teile teatavaks kuni 1950. aastani. Pärast seda seisavad nad teie kõrval igavesti, sest see on 

nende raske ülesanne. 

Inimene vajab vaimset juhti. Jumalik teejuht on kõigist vaimudest kõrgemal ja see olen mina. Aga maa 

peal olen ma määranud igale inimesele ingli. Kui palju nad on teie pärast kannatanud! Kui tihti on nad ka 

nutnud, kui nad on vaadelnud inimsüdame kõvadust! Aga nad armastavad Mind ja täidavad kannatlikult 

oma ülesannet. 

80 Nüüd algab Püha Vaimu aeg, mil teistes "orgudes" elavad vaimolendid teevad end teile teatavaks - 

kui kõik piirid on purustatud ja kui ka teie saate tõusta Minu juurde ning Ma tulen teie juurde ja teen 

ennast teatavaks inimliku mõistmisvõime kaudu ning räägin teiega teie keeles. 

81 Pärast 1950. aastat ei räägin ma teiega enam selles keeles, ma räägin teiega kõrgemas, kõrgemas 

väljendusvormis, mida te hakkate järk-järgult tundma - selles "keeles", milles materiaalsed sõnad ei ole 

enam vajalikud. Te olete spiritistlikud inimesed, kes on saanud Minu õpetuse sel ajal. Seepärast nõuan ma 

sinult spirituaalsust, et su hing saaks ennast ilmutada ja ei kogeks oma arenguteel ega palves ega vaimsetes 

tegevustes mingeid häireid, vaid oleks oma teel vaba ja saaks tulla Minu juurde. 

Ma olen teile palju rääkinud vaimsest dialoogist, ma olen teile öelnud, et te õpite seda kasutama 

paremal viisil, ja te annate sellele soovile järele. 

82 Ma jätan teid valmis rahvaste valguseks. Valmistuge, sest Minu Sõna on sel ajal Testament, parim 

raamat, mis on olemas - isegi rohkem kui teie käes, teie südames, sest Ma olen teile ilmutanud täiusliku 

teadmise. 

83 Nii nagu Ma panin oma elu teie eest Teisel ajastul ja Minu ihu ohverdati nagu tall, nii annan Ma 

end ka Kolmandal ajastul igale hingele valguseks. Õnnistatud on õpilane, kes valmistab end ette ja 

mõistab Mind, sest tema süda saab Minu igavene kodu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 292 
1 Saage veel üks lehekülg Tarkuse Raamatust. Ma annan teile ülesande anda see sõnum edasi 

tulevastele põlvkondadele, kes tänu oma suuremale vaimsele arengule on võimelised veelgi enam 

süvenema minu töösse. Need põlvkonnad toovad endaga kaasa spirituaalsuse seemne ja nende ülesanne on 

rajada inimeste südamesse rahu paradiis. 

2 Praegustele olen andnud suuri õpetusi, kuid homsetele inimestele, minu tulevastele õpilastele, olen 

jätnud veel suuremaid ilmutusi, sest nad on siis valmis neid vastu võtma. 

3 Te olete sageli küsinud Minult, mis on väljaspool seda maailma ja kas need tähed, mis tiirlevad 

kosmoses, on teiega sarnased maailmad. Minu vastus teie uudishimule ei ole veel täielikult tõstnud 

saladuse loori, sest ma näen, et teil ei ole veel mõistmiseks vajalikku arengut ega ka vaimsust, mis on 

hädavajalik, et harmoneeruda teiste maailmadega. Te ei ole veel ära tundnud ja mõistnud õpetusi, mida see 

planeet, millel te elate, teile pakub, ja juba tahate otsida teisi maailmu. Te ei ole suutnud saada vendadeks 

omavahel, ühe ja sama maailma elanikud, ja te tahate avastada olendite olemasolu teistes maailmades. 

Praegu piisab sellest, kui te mäletate, et ma ütlesin teile Teisel ajastul: "Isa majas on palju elamuid", ja et 

nüüd, kinnitades neid sõnu, ütlen ma teile, et te ei ole ainukesed universumi elanikud ja et teie planeet ei 

ole ainus asustatud planeet. 

4 See antakse homsetele põlvkondadele, et nad näeksid avatuna väravaid, mis toovad nad teistele 

maailmadele lähemale, ja nad imetlevad õigustatult Isa. 

5 Headus ja armastus, millest õitsevad heategevus ja rahu, on võtmed, mis avavad Müsteeriumi 

uksed, mille kaudu inimesed astuvad sammu universaalse harmoonia suunas. 

6 Headus ja armastus, mida rakendatakse teie elus, teie vaimulikus jumalateenistuses, teie teaduses 

ja teie töös, viib inimese tõelise tarkuseni. 

7 Täna olete endiselt isoleeritud, piiratud, puudega, sest teie omakasupüüdlikkus on pannud teid 

elama ainult "maailmale", ilma et te püüdleksite vabaduse ja hinge tõusu poole. 

8 Mis saaks teist, asjatutest inimestest - olenditest, keda teie materialism on muutnud väikeseks -, kui 

teil lubataks minna teistesse maailmadesse enne, kui te olete vabanenud oma inimlikest vigadest? Milline 

oleks see seeme, mida te külvaksite? Ebakõla, mõõdutundetu ambitsioonikus, edevus. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, selleks, et saavutada see teadmine, mida iga inimene igatseb, ja see ilmutus, 

mis vabastab tema meele teda piinavatest ja uudishimu äratavatest küsimustest, peab inimene end väga 

puhastama, valvama ja palvetama. 

10 See ei ole ainult teadus, mis paljastab talle minu saladusi; on vaja, et see teadmishimu oleks 

inspireeritud vaimsest armastusest. 

11 Kui inimeste elu peegeldab vaimsust - ma ütlen teile, et nad ei pea isegi pingutama, et uurida oma 

maailmast kaugemale, sest samal ajal külastavad neid need, kes elavad kõrgemates kodudes. 

12 Ma jätan selle lühikese sõnumi, mille sisu tahan teile ainult öelda: "Valvake ja palvetage, et te ei 

satuks kiusatusse." 

13 Praegu jätkate oma küsimuste esitamist ja vastamist. On vaja, et hinge jõud oleksid kõigile teada ja 

lahti harutada, et tunnetada ja mõista, mida Jumal on teile määranud. Ma näen ikka veel liiga palju 

ebamugavust selle tegemises, mis on hea, palvetamises, oma Isa kummardamises, sest te ei luba oma 

hingel end väljendada ega töötada ja takistate seda avanemast. 

14 Teil on teie sees tõelised aarded, võimed ja anded, mida te isegi ei aimata, ja oma teadmatuse tõttu 

valate te pisaraid nagu abivajajad. Mida te teate palve ja mõttejõust? Mida te teate vaimu ja vaimu dialoogi 

sügavast tähendusest? Mitte midagi, te materialistlik ja maise mõtlemisega inimkond! 

15 Kõigepealt tõstke oma hinge, avades selle andeid, ja alles seejärel püüdke teada saada, mis 

eksisteerib väljaspool teie maailma ja mõistust. 

16 Inimese mõistus on väike ja piiratud. Miks te usaldate sellele seda, mida ainult vaimne hing suudab 

avastada ja mõista? 

17 Ah, te rumalad maa lapsed, kes te ei tahtnud Mind Meistriks ega uskunud Mind, kuigi paljud teist 

ütlevad, et te armastate Mind! Nüüd mõistate lõpuks Minu Sõna tõde, kui tunnistate, et Mina olen Tee, 

Tõde ja Elu. 
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18 Jüngrid, elu läheb mööda nagu lõpmatu tarkuse õppetund, teie hing kasvab teadmistes ja järelikult 

saavutate suurema kõrguse. 

19 Olge oma tegude üle kohtumõistjad, sest südametunnistuse hääl ütleb teile alati tõtt. See annab 

teile aru, kas te liigute liiga aeglaselt, liiga kiiresti või seisate paigal. 

20 See, kes püüab ennast tundma õppida ja hinnata, peab olema aus enda ja teiste suhtes. Kõigis oma 

tegudes kuuleb ta oma südametunnistuse "häält" ja tema sammud eluteel on kindlad. 

21 Kui vaimne hing hakkab kehast võitu saama, kogeb ta väga suurt rahulolu ja täielikku usaldust 

enda vastu. 

22 Kuid Meister ütleb teile, et ükskõik kui palju te ka ei tunnetaks teie tegude suuremat või väiksemat 

väärtust, ainult Isa, kes on kõrgeim kohtunik, saab teha otsuse selles lõplikus kohtumõistmises. 

23 Ärge arvake - kuna teete hetkel head tööd, mille väärtust te ei tea -, et te ei saa kunagi teada, kui 

palju head te olete teinud. Ma ütlen teile, et ükski teie tegudest ei jää ilma tasuta. 

24 Kui olete kord Vaimses Reaalsuses, mõistate, kui sageli oli väike, näiliselt vähetähtsaks osutunud 

töö algus heade tegude ahelale - ahelale, mida teised tegid üha pikemaks ja pikemaks, kuid mis täidab 

igavesti rahuloluga selle, kes selle alustas. 

25 Te peate seda kõike teadma - teie, kes te külvate südametesse Sõna, mille ma olen teile sel ajal 

toonud. Sest sageli räägite oma kaasinimestele, ilma et tunneksite, millist mõju teie sõnad on avaldanud - 

teadmata, kas nad on vilja kandnud või mitte, teadmata, kas nende südames suri seeme ära või kas nad 

oskasid seda säilitada ja levitada. Te kogete seda kõike, kuni jõuate tee lõppu. 

Vahepeal tehke tööd, paljundage oma häid tegusid oma kaasinimeste seas, valmistage neile põllud, et 

see seeme, mille ma olen teile usaldanud, saaks nende töödes paljuneda. 

26 Kaugel on tee, mida mööda te saavutate valguse täiuse. Ühelgi olendil ei ole pikemat teed kui 

hingel, millele Isa, Jumalik Skulptor, kes kujundab ja silub teie hinge, annab sellele täiusliku kuju. 

27 Ma räägin teile pikemalt, et teie reisipakist ei puuduks nisu, mida te peate oma missiooni täitmisel 

külvama. 

28 Jumala rahvas ilmub taas kord inimkonna keskele - mitte rassis kehastunud rahvas, vaid suur hulk, 

Minu jüngrite leegion, kelle puhul ei ole määravaks mitte veri, rass ega keel, vaid Vaim. 

29 See rahvas ei piirdu minu õpetuse õpetamisega kirjutiste kaudu. Et sõnadel oleks elu, tuleb neid 

elada. See rahvas ei ole mitte ainult kirjutiste ja raamatute, vaid ka eeskujude ja tegude levitajad. 

30 Täna vabastan teid kõigest ebavajalikust, ebapuhtast ja ekslikust, et tutvustada teile lihtsat ja 

puhast elu, millest kõrgemale võib teie hing tõusta, millest ta annab tunnistust oma tegudega. 

31 Kui tuleb aeg, esitan ma oma rahva inimkonnale, ja Meister ei häbene oma jüngrite ees, ega 

jüngrid eita oma Meistrit. See aeg langeb kokku maailmavaatelise sõja ajaga, millest nagu rahuhingamine, 

nagu valguskiir, tõuseb spiritism. 

32 Isa õiglus otsib juba praegu inimeste maapealset võimu, nende kogutud aardeid, et nad mõistaksid, 

et minu Sõna ei kasuta kunagi võimu ja materiaalset rikkust valitsemiseks või levitamiseks. 

33 Kogu sellest inimkonna moraalsest ja materiaalsest struktuurist "ei jäeta üht kivi teise peale". Sest 

selleks, et "uus inimene" saaks ilmuda siia maa peale, on vältimatult vaja, et iga plekk kustutatakse, iga 

patt eemaldatakse ja alles jääb vaid see, mis sisaldab head seemet. 

34 Minu kohaloleku ja õigluse sära hakkab kogu maailm tajuma ning selle valguse valguses langevad 

ebajumalad, unustatakse harjumuspärased traditsioonid ja loobutakse viljatutest riitustest. 

35 "Uus laul" sünnib kõigi nende hingest, kes ei suutnud Mind näha, kuid lõpuks ometi nägid Mind, 

sest nad otsisid Mind oma puudustest hoolimata; ja te teate, et kes Mind otsib, see leiab Mind alati. 

36 Mis puutub nendesse, kes on Mind eitanud, kes on Mind vältinud, kes on varjanud Minu nime, kes 

ei taha tunnistada Minu kohalolekut, siis need on need, kes saavad tasu oma 

Tee on anda neile neid katsumusi, mis avavad nende silmad ja lasevad neil samuti tõde näha. 

37 Mis vahet on, et mõned armastavad Mind ebatäiusliku kujutluse all ja teised eitavad Mind, sest Ma 

tean, et nad kõik on abivajajad! 

38 Suur lahing on käes, hoidke kõik oma relvad valmis. Teil kõigil on selles lahingus oma osa, te kõik 

teete oma osa: valitsejad, vaimulikud, teadlased, rikkad, rikkad ja vaesed - kõik. 

39 Mis jäi Saalomoni templist alles, kui saabus kohtumõistmise tund? Ainult teadmine seadusest, mis 

on kirjutatud südametunnistusse. Rituaalid, traditsioonid, ohvrid ja ohverdused - kõik kadus. Püha Püha ja 
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altar hävitati, kuid Seadus ja prohvetite sõnad jäid alles. Sest nemad olid need, kes valmistasid inimkonda 

uueks ajastuks ette ja pidid puhastama põllud, et uus seeme idaneks. 

40 Jeruusalemm, mida iisraellased pidasid haavatamatuks, hävitati, nagu ka tempel, mis oli nende 

uhkus. See juhtus, sest ma tulin valitsema inimeste seas. Aga kuna Minu Kuningriik ei ole sellest 

maailmast, oli vaja hävitada materiaalne tempel, et ehitada vaimne pühamu inimese südamesse. 

41 Nüüd mõistke, miks minu toonased apostlid ei ehitanud midagi materiaalsetes asjades, vaid 

ehitasid südamesse usu, vooruse ja armastuse templid, mis väljendasid sõna, vaimu, tööd, tõde. Kuld, 

suitsutus, liturgia ei olnud nende juures olemas. Kui nad panid haigetele käed külge, siis haiged 

nuusutasid. Kui nad rääkisid Kristuse õpetustest, siis ehitasid nad rahvahulkade hinges pühakodasid. Kui 

nad rääkisid ristist, siis jäi see nagu tule märk hingedesse. 

42 "Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast," ütlen ma teile veel kord. Püha Vaimu tempelil ei ole 

materiaalset vundamenti, tal ei ole altareid maa peal. 

43 Kui te näete sel ajal iga inimkonna loodud väliskultuse hävimist, siis näete, et paljud küsivad 

hirmunult: "Miks Jumal seda juhtuda laskis?". Nad esitavad endale sama küsimuse nagu juudid, kui nende 

linna hävitamine toimus. Ja see on minu rahvas, kes vastab, kes kuulutab, kes avaldab inimestele, et uus 

ajastu on alanud ja uus seeme on levimas. 

44 Maa on niiske ja valmis vastu võtma minu külvajate seemet, ja siinkohal on kohane, et te 

mõtleksite nende külvajate vastutusele. Kas oleks õige, et see rahvas, pärast seda, kui inimkond vabaneb 

fanatismist ja mõttetust jumalateenistusest, tuleb kaasa uue ebajumalateenistusega? Ei, armsad jüngrid ja 

jüngrid. Seepärast on igal sammul teie teekonna jooksul õppetunde ja katsumusi. 

45 Suur on sinu saatus! Kuid ärge laske endid valitseda halvast eelaimusest, vaid olge pigem täis 

julgust ja lootust, et lähenevad kibedad päevad on vajalikud inimeste ärkamiseks ja puhastumiseks, ilma 

milleta te ei saaksite kogeda spirituaalsuse aja võidukat tulekut. 

46 Õppige tõusma üle raskuste, ärge laske masendusel oma südant vallutada ja hoolitsege oma tervise 

eest. Julgustage oma vendade ja õdede vaimu, rääkides Minust ja näidates neile Minu õpetusi, mis 

sütitavad usku ja lootust. 

47 Vaadake, kui masendunult paljud inimesed elavad. Nad on olendid, kes on lasknud end võitluses 

elu eest lüüa. Vaadake, kuidas nad on varakult vanaks ja halliks saanud, nende näod on kuivanud ja nende 

ilme on melanhoolne. Kui aga need, kes peaksid olema tugevad, on nõrgad, siis noorus närbub ja lapsed 

näevad oma ümbruses ainult süngust. 

48 Teie, inimesed, ärge jätke oma südant ilma kõigist neist tervislikest naudingutest, mida te võite 

nautida, kuigi need on mööduvad. Sööge rahulikult oma tagasihoidlikku leiba, ja tõesti, ma ütlen teile, siis 

leiate selle maitsvamaks ja sisukamaks. 

49 Võtke minu sõnadest, et ma tahan teilt enesekindlust, usku, optimismi, meelerahu ja jõudu, et 

vaatamata teie vaevale ja muredele ei oleks teie südames kibedust. Millist headust või julgustust oleks teil 

anda neile, kes seda vajavad, kui teie süda oleks täis kannatusi, muret või rahulolematust? 

50 Just teie katsumustes peaksite andma parimat eeskuju ülesehituses, usus ja alandlikkuses. 

51 See, kes on võimeline oma elule andma seda hingestatust, tunneb alati rahu, ja isegi kui ta magab, 

on tema uni rahulik ja rahulik, mida hing kasutab selleks, et eralduda kehast kaugemale, kus ta saab neid 

jumalikke jõuvoolusid, millest ta end toidab ja millest ta laseb kehal osa saada. 

52 Keegi ei ütle, et minu ettekuulutused muudavad teie elu ainult süngesteks - vastupidi, minu Sõna 

päästab teid süngust. Mõistke, et ma olen teid ette valmistanud, et te ei tunneks end võitluse hetkedel 

nõrgana. 

53 Teie vaim ei tohi muutuda argpükslikuks teadmises, et lahing läheneb, ega kahelda selles, et rahu 

naaseb teie maailma. 

54 Ma olen teile juba öelnud, et te olete ühe maailma lõpus ja teise alguses. Planeet jääb samaks, 

loodus jääb samaks, valgus jääb samaks, kuid inimkonna eluviis on teistsugune, tema eesmärgid, võitlused 

ja ideaalid on teistsugused. Õiglus ja tõepärasus võidavad. 

55 Nende päevade inimkonnas kehastuvad hinged on enamuses nii pühendunud headusele, et kui 

ilmuvad inimesed, kes kalduvad kurjusele, peavad nad, olgu nad kui võimsad tahes, kummardama tõe 

valguse ees, mille nad nende ette toovad - täiesti vastupidiselt sellele, mis praegu toimub. Sest kuna 

korrumpeerunud on enamuses, on nad loonud kurjusest võimu, mis lämmatab, nakatab ja hõlmab head. 
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56 Teie maailm on jätkuvalt hingede proovikiviks, võitluse ja heastamise maailmaks. Ometi ei suuda 

teie maa pakkuda Mulle kõrgelennulisi hingi, kes siit lahkudes lähenevad õigete kodudele. Ometi ei 

mahuta see maa org suuri hingi, kes peavad tulema sinna elama. See on lõputu reinkarnatsiooni maailm, 

sest hinged jätavad oma aeglase tõusu käigus maha tööd, mis on alustatud ilma hooleta või võlgnevuseta, 

ilma tasu maksmata. 

57 Homme pakub see maa mulle kauneid vaimseid lilli oma elanike töödes, ja need toovad mulle 

küpsed viljad, mida nad lõikavad pärast järjekindlat elu armastuses Isa ja ligimese vastu. 

58 Kas te ei ole mõelnud, et homme on teie lapsed need, kes hakkavad maa peal elama? Ja kas sa 

soovid oma lastele midagi paremat kui see, mida sa oled saavutanud? "Jah, Isa," ütleb su süda mulle. Kuna 

te kannate endas seda armastusest ja halastusest läbi imbunud mõtet, puhastage ja siluge nende teed. Ma 

tahan, et nad leiaksid teie jäljed ja koguksid teie tagasihoidliku pärandi, mille te neile jätate ja mida need 

põlvkonnad peavad au sees. 

59 Ei ole tähtis, et teie nimed unustatakse, tähtis on teie teod, sest need jäävad kustutamatult teie 

rajale, mida te olete sillutanud. 

60 Kes suudab selle jälje kustutada, sest just minu õiglus on see, mis seda säilitab ja kaitseb? 

61 Vaadake, kui palju saladusi Spiritualism teile seletab, kui palju ilusaid ilmutusi ta teile annab. 

62 See on kiirgus, mida Seitsme pitseri raamat teie hingedele saadab. See on Talle hääl, mis räägib ja 

teeb teatavaks kuuenda pitseri sisu. 

63 Ainult Talle tungib Jumala sügavatesse saladustesse, et avaldada seda tarkust Issanda lastele. 

64 Kui teil, kolmanda ajastu jüngritel, on juba täielik teadmine sellest, mida te olete saanud, siis asute 

kohe levitama selle sõnumi head sõnumit, mille sisu on mõeldud kogu inimkonnale. 

65 Mõistke, et sellise suure materialismi keskel on ka neid, kes mäletavad Minu lubadusi tulla tagasi, 

uurivad prohvetite sõnu ja uurivad elu sündmusi, sest nad tahavad teada, kas Ma tulen varsti, kas Ma olen 

kohal või olen seal olnud ja juba lahkunud. 

66 Teile, kes te olete kogenud Mind selles ilmingus ja rõõmustanud selle üle nii kaua, ütlen: 

"Halastage inimesi, oma vendi ja õdesid." 

67 Valmistage end ette, et saaksite jagada rõõmusõnumit, mida paljud võtavad rõõmuga vastu. Ma 

ütlen teile "paljude", mitte "kõigi" poolt, sest mõned võivad öelda teile, et neile piisab sellest, mida Jumal 

näitas "esimesel ajastul" ja mida Kristus tõi inimestele. Just siis öelge oma huultega, mis on liigutatud ja 

inspireeritud Minust, uskmatutele inimestele, et on vaja teada uut ilmutust, et teada saada kogu tõde, mille 

Jumal on andnud inimestele minevikus. 

68 Kuidas te suudate end kaasinimestele kuuldavaks teha, ilma et te end naeruvääristamisele ja 

karmidele hinnangutele avaldaksite? Valmistades endid ette tõelisteks apostliteks ja selle tõe kandjateks 

ning kandes seda valgust oma südames, hoiatusega, et annate seda varjatult ja veatult inimeste hingedele. 

69 Te ei ole maa rahvaste lunastajad, vaid te teete koostööd Meistriga, kes on selle ja kõigi 

maailmade, teie ja kõigi hingede Lunastaja ja Päästja. 

70 Ma tahan rõõmustada oma Töö üle, ma tahan tunda, et mind armastavad ja mõistavad kõik need, 

kellele Isa on andnud sädeme oma Vaimust. Ma tahan, et kõik tuleksid Minu juurde, et näidata neile Minu 

kuningriigist Jumaliku Töö hiilgust ja et nad kõik kogeksid selles kontemplatsioonis ülimat õndsust, mis 

tuleneb sellest, et nad on läbinud kogu tee, mis viib Issanda juurde. 

71 Minu töö on igavene, minu sõna lõpuleviimine teie seas ei tähenda lõppu, vaid pigem teie võitluse 

algust. 

72 Häälekandjate huuled ei edasta enam minu häält, kuid minu inspiratsioon toob valguse nende 

mõtetesse, et aidata neil mõista nende suust tulnud sõna, nii et nad oskaksid seda rahvahulkadele 

tõlgendada. 

73 Minu Vaimu avaldumise eesmärk nende meelte kaudu on olnud just see, et nende õpetuste kaudu 

õpiksite mind hiljem vaimult vaimule otsima. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 293 
1 Minu armastus valgustab teid nagu lõpmatu päike ja ümbritseb teid kõiki. 

2 Siin ma olen, valan teie mõtetesse oma mõtteid, mis on saanud sõnaks, mis on südamele 

meelepärane, vaimuhingele kõige armsam ja mis ei jäta suhu kibedust. 

3 Nagu mesilased, kes teevad meekärged ja täidavad need tilkhaaval meega, nii täidavad ka need 

väikesed lapsed, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen ja oma Sõna annan, tilkhaaval oma huultelt 

tulevaga rahva südamed, kes ihkavad vaimset armastust. 

4 Minu rahva arv on veel väike, kuid ma annan teile oma juhiseid, nagu oleksid nad suured 

rahvamassid. Minu armastust ei saanud peatada see väike arv, sest Meistri juures ei ole ega saa olla 

eelarvamusi, sest need on omased isekatele inimestele. 

5 Tere tulemast Päästja valgusesse, te inimesed, keda piinavad katsumused ja võitlused, kahtlused ja 

ebakindlus, viletsus ja valu. 

6 Te vajate ravimit hinge jaoks ja ma tulen teie juurde, nagu ma tulin sel Teisel ajastul - kui arst 

keha- ja hingehaiguste vastu. 

7 Kui te tulete piinatud rasketest probleemidest, masendunud vaesusest või hirmunud katsumuste 

kannatustest, siis otsite Minu Sõnast mõnda väljendit oma valule - mõnda sõna, mis näitab, et Minu pilk 

on teid avastanud ja et Ma kuulen teie hääli. Siis ma puudutan teie südant ja tõestan teile, et minu eest ei 

ole midagi varjatud. Ma valan teie peale oma rahu, annan teile oma õpetuste peene söögi ja saadan teid 

taas kord tugevdatuna elu, võitluse ja heastuse teele. 

8 Minu õpetusest õpite, et oma katsumustes annate oma väikese osa usust, lootusest, kannatlikkusest 

ja vankumatusest ning et ülejäänu teeb teie Isa armastus. 

9 See, kes usub minusse, ei suuda meeleheitele sattuda, ja kui magus on tasu sellele, kes on osanud 

usaldada oma Issanda armastust ja halastust. 

10 Mina olen see, kes läheneb sinu südamele, kui sa nutad. Mina olen Kristus ja Kristus tähendab 

armastust. 

11 Seepärast tervendan ja julgustan teid, armsad inimesed. Sest tulevad ajad, mil Ma valin välja oma 

omad kõige ettevalmistatumate ja kõige innukamate hulgast, nende hulgast, kes on kõige arenenumad 

Minu Sõna mõistmises, ja neist saavad Minu esimesed sõnumitoojad, Minu esimesed tunnistajad ja ka 

esimesed, kes suhtlevad oma Isaga vaimust vaimusse. 

12 Ärge aga arvake, et Mulle meeldib, kui Ma valin ühed ja lükkan teised tagasi - see ei ole kunagi 

nii, õpilased. Kuid ma kasutan teid vastavalt sellele, millise varustatuse astme te järk-järgult saavutate ja 

mida te vajate, et olla võimeline Mind teenima. 

13 Nii nagu täna on need, kes on suutnud end ette valmistada, saavutanud vaimse ilmutuse inimliku 

mõistuse võime kaudu, nii tulevad ka ajad, mil minu hääl jõuab teie hinge nagu taevane harmoonia ning 

hämmastab ja imetleb teie mõistust minu ilmutuste tarkuse ja minu Vaimu poolt teile saadetavate 

helendavate inspiratsioonide kaudu. 

14 See aeg tuleb, ärge kahtle selles; kuid ma ei määra seda kindlaks. Palju sõltub sinust, sinu 

innukusest ja armastusest, et see aeg ei oleks enam tulevik, vaid muutuks olevikuks. 

15 Kuid ärge arvake vähe sellest, mida ma teile praegu teie vennalike häälekandjate alandliku meele 

kaudu annan. Sest minu õpetused õpetavad teid, et teie hing saaks areneda ja oodata dialoogi vaimult 

vaimule. Oh, kui te vaid oskaksite otsida Meistri iga sõna salajast tähendust, kui palju hämmastavaid 

ilmutusi te leiaksite! Kui palju valgust antakse teile, et te saaksite seda oma elus rakendada! 

16 Teile, selle Töö jüngritele ja selle Sõna tunnistajatele, ütleb teie Meister, et kui te ei mõista ega 

järgi seda õppetundi, mille ma teile inimvaimu kaudu olen ilmutanud, siis ei ole teil võimalik edasi liikuda 

uue õpetuseni, mis on teie vaimule lubatud ja mis toimub otse Meistri ja õpilase vahel - sisemiselt, ilma et 

oleks vaja väliseid vahendeid või vorme. 

17 Te ei ole veel selle õpetuse tasemel, mida ma teile praegu annan - ja ometi tahate te juba omada 

seda armuannet? 

18 Kui te oleksite saavutanud edu, mida minu Sõna nõuab, siis töötaksite oma vaimse hinge valguses 

ja te teeksite oma tervendavat mõju teistele tuntavaks. Kuid see ei ole nii, ja seetõttu korduvad õppetunnid 

teie suureks kahetsuseks. 
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19 Ühe ja sama Jumaliku Vaimu kolm erinevat ilmingut on olnud need ilmutused, mida inimene on 

saanud Jumalalt läbi aegade, mis on jagatud kolme ajastusse. Ma olen teile mitu korda ja mitmel viisil 

selgitanud seda, mida te ekslikult nimetate "kõige pühamaks Kolmainsuseks", ja mida te ei suutnud 

selgitada, sest te ei saanud sellest aru. 

20 Ma olen teile selgitanud, et see, keda te nimetate Isaks, on Jumala absoluutne vägi, Universaalne 

Looja, ainus Loetu; et see, keda te nimetate Pojaks, on Kristus, see on Isa täiusliku armastuse ilmutus oma 

loodud olendite vastu; ja et see, mida te nimetate Pühaks Vaimuks, on tarkus, mille Jumal saadab teile 

valguse kujul sel ajal, kui teie vaim on võimeline minu ilmutusi paremini mõistma. 

21 See Püha Vaimu valgus, see Jumala tarkus hakkab varsti valitsema selles kolmandas ajastul, mida 

te näete tekkimas, valgustades vaimsust vajava, tõe järele januneva ja armastuse järele näljase inimkonna 

meelt. 

22 Kolm "kuningriiki" olen Mina määranud inimeste seas, mis peagi üheks ühinevad. 

23 Esimene oli võimu ja seaduse jõud, teine oli armastuse jõud, kolmas on tarkuse jõud. 

24 Kui inimene elab vastavalt seadusele, õpetustele ja ilmutustele, mida ma olen talle igas 

"kuningriigis" toonud, saab ta tõeselt öelda, et taevariik on tunginud inimese südamesse. 

25 Inimesed, see on sama tõsi, et üks Jumal on ennast inimestele ilmutanud, kuigi kolme erineva 

aspekti all: Kui te otsite armastust Isa töödest selles esimeses ajastus, siis leiate selle; ja kui te otsite 

tarkuse valgust, siis avastate selle samuti, nagu te Kristuse töödes ja sõnades kohtate mitte ainult 

armastust, vaid ka väge ja tarkust. Mis oleks siis imelik, kui te avastaksite Püha Vaimu töödes sel ajal nii 

väge, seadust ja jõudu kui ka armastust, õrnust ja tervendavat palsamit? 

26 See on kõrgeim kuningriik - mitte valguse tõttu, sest see on alati sama, vaid sellepärast, et 

inimesed on võimelised kõrgemaks eluks. 

27 See saab olema valguse kuningriik, mis valgustab meelt ja hinge - valgus, mis muudab inimkonda. 

Heledus saab olema nii suur, et kõik, kes on Mind eitanud, ei tee seda enam, ja need, kes on olnud 

rumalad, loobuvad oma rumalusest, sest nad näevad tõde heledas päevavalguses ja selgelt nagu taevakeha. 

28 Vahepeal pean ma ülejäänud inimestest eemaldama rahva, mis koosneb heasoovlikest südametest, 

kes, kui on kätte jõudnud tund, teenivad Mind kui vaimustamise töölist. Siin, vaikuses ja alandlikkuses, 

valmistan ja õpetan ma neid ette. 

29 Nii nagu põllumees harib oma maad, nagu käsitööline pühendub oma tööle, nagu õpetlane 

pühendub oma mõtisklustele ja filosoof oma unistustele - nii nagu kõik inimesed vaevlevad kurblikus ja 

meeleheitlikus võitluses elu eest, nii loo ka mina rahva, kes on inspireeritud vaimsusest, rahust, headusest, 

kõrgemast elutunnetusest, kes töötavad ja valvavad nagu hea külvaja, kes pingutavad nagu teadlane, kellel 

on unistused nagu filosoof, kes võitlevad tõelise hingetoitluse eest, nagu inimkond võitleb igapäevase 

leiva eest. 

30 Tõeline spiritist on see, kes ühendab vaimu ja mateeria seadused ning teeb neist voorusliku, 

kohusetundliku ja kõrge elustandardi. 

31 Täna olete minu väikesed jüngrid, kes oma üksildastes meditatsioonides kujundavad järk-järgult 

oma hinge, et seejärel saaksite aidata oma kaasinimestel saavutada oma heaolu. 

32 Jeesuse jünger on see, kes võidab Sõna kaudu, kes veenab ja lohutab, kes tõstab ja äratab, kes teeb 

võidetud inimesest iseendast ja ebaõnnestumistest võitja. 

33 Kristuse apostel ei saa kanda oma südames isekust, mõeldes ainult omaenda kannatustele või 

muredele. Ta ei muretse omaenda pärast, vaid mõtleb teiste peale, olles täiesti kindel, et ta ei ole midagi 

unarusse jätnud, sest Isa aitab kohe seda, kes on jätnud omaenda maha, et pühenduda Issanda lapsele, kes 

vajab vaimulikku abi. Ja kes unustas end, et tuua naabrile lootuse naeratus, lohutus tema kurbusele, 

palsamitilk tema valule, leiab oma kodu tagasipöördumisel valgustatud valguse, mis on õnnistus, rõõm ja 

rahu. 

34 Kui inimesed tunnevad end natuke nagu oma naabrite vennad ja õed ning natuke nagu kogu maa 

laste vanemad, siis on nad minu õpetuses astunud kindla sammu. 

35 Kui vähesed teavad suurest eluteadusest, mille vägi ja päritolu põhineb armastusel. 

36 Kes õpib minu õpetuses sisalduvate jumalike juhiste alusel head olema, peab olema nagu leib, mis 

jagatakse laual, et jagada seda kõigile, kes selle ääres istuvad ja söövad. 
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37 Te ei saa väita, et te kõnnite minu armastuse teel, kui te ei ole veel täielikult täidetud headusega ja 

kui te jätate tähelepanuta oma vaimse arengu - kui te olete hõivatud teiste käitumisega, et seda tsenseerida 

ja hukka mõista. 

38 Olge kindlad, et seni, kuni te ei puhasta oma südant ja mõtlemist, olete takistuseks minu valguse 

jõudmisele ja tungimisele teie ellu. Sest halvad mõtted, sõnad ja tunded on takistuseks sellele valgusele, 

mis on kogu puhtus, et elada teie hinges. 

39 Te peate puhastama korteri, et ma saaksin siseneda teie südamesse - kuid mitte ainult hetkeks, vaid 

igaveseks. Ma tahan elada sinu südame salakambris. Aga lõpetage Minu kutsumine ainult selleks, et olla 

seal mõned lühikesed hetked, ainult niikaua, kui teie ettevalmistus kestab, et pärast seda visata välja 

niipea, kui teie kired ärkavad. 

40 Maailm ja selle kiusatused on tugevad, seega peavad teie head kavatsused olema veelgi 

tugevamad, et teie tahe ei muutuks keset võitlust ja katsumusi nõrgaks. 

41 Mõnikord kordan ma oma õppetunde, sest ma tahan muuta teie hinge tundlikuks ja teie südant 

värisema. Kui Ma ei toimiks nii, siis langeksite te valedesse arusaamadesse Minu Sõna tõe kohta. Kas 

mäletate, kuidas iidne Iisraeli rahvas nägi oma Jumalas ainult halastamatut õiglust, rangust ja karmust, ja 

et seetõttu, kuna neil oli selline ettekujutus oma Issandast, sundis neid just karistuse kartus Jumala seadust 

järgima? 

42 Te juba teate, millises eksimuses nad olid, sest te olete avastanud Isa lõpmatu armastuse inimkonna 

vastu. 

43 Te näete Jumalas juba vähem kohtumõistjat kui täiusliku ja ammendamatu armastuse Isa, ja ma 

ütlen teile, et see on hea, et te näete Jumalas oma Isa. Kuid ma pean teile ütlema, et hoida teid ärkvel, et ka 

teie, nagu see iidne rahvas, võite langeda uude eksimusse, ja see eksimus võib olla see, et te ei pingutage, 

et parandada end moraalselt ja vaimselt, või et te ei muretse selle pärast, et te pidevalt ja raskelt patustate, 

usaldades, et Isa on üle igasuguse armastuse ja annab teile andeks. 

44 Kindlasti on Jumal armastus ja ei ole ühtegi rikkumist, olgu see kui raske tahes, mida Ta ei anna 

andeks. Kuid te peaksite väga hästi teadma, et sellest jumalikust armastusest lähtub õiglus, mis on 

järeleandmatu. Olge sellest kõigest teadlikud, et see, mida te olete võtnud endale teadmiseks minu õpetuse 

kohta, vastaks tõele ja te hävitaksite kõik ekslikud ideed, mis võivad olla teie sees. Ärge unustage, et kuigi 

Isa armastus teile andestab, jääb see plekk - vaatamata andestusele - teie hinge ja et te peate selle läbi 

teenete ära pesema ja seega tegema õiglust armastusele, mis teile andestas. 

45 Teil on olnud kalduvus sulgeda silmad oma halbade tegude, oma pattude ees ja võtta soovimatu 

koorem ja jätta see kellegi teise koju. Kuid lõpuks mõistate, et keegi ei saa neid plekke paremini ära pesta 

kui see, kes on need oma südamesse sissepressinud. 

46 Miks on teie kõndimine nii aeglane, kuigi see on päästmise värav ja armu allikas, mis teid ootab? 

Põhjus on selles, et Jumala usu külmatunne, maailmavaateline skeptitsism nakatab teid ja te tunnete end 

kohati nagu inimesed, kes ei oota enam midagi minu halastusest. 

47 Inimesed, kes te kuulete Mind tänapäeval - teie, kes te otsite õnne mööduvas, naudingutega 

täidetud elus - tõesti, Ma ütlen teile, et lõpuks jääb teie suhu ainult kibedus ja südametunnistuse etteheide, 

kui te kogete, kui erinev ja teie illusioonidele vastupidine on teie püüdluste tulemus. 

48 Tõesti, ma ütlen teile, et elada, võidelda, nautida, kannatades ja surres kannatada saab ainult siis, 

kui toetub hingele nagu sauale, ja hing peab alati kuulma oma südametunnistuse häält. 

49 Te suudate leida vajalikku jõudu ainult usus. 

50 Oo vaevatud inimkond, kes on pimestatud valust ja kibedusest! Avage oma silmad, et te näeksite 

valguse kuningriigi, Tõe Vaimu tulekut, kes laskub alla, et äratada tänase päevani veel magavaid hingi ja 

meeli. 

51 Kristus räägib teiega Vaimus, teie vahendaja Jumala ja inimese vahel. Sest Kristus on "Sõna", on 

Jumala Sõna, armastuse ja tõe Sõna. Täna räägin ma teile ühes neist lugematutest vormidest, milles ma 

võin teile oma Sõna avaldada. Homme, kui see ilmutuse vorm on lõppenud, kirjutatakse Minu Sõna üles, 

ja nii läheb see kirjades provintsist provintsi, kodust koju, südamest südamesse, äratades ühtesid, pöörates 

teisi, lohutades teisi, kuigi ma pean teile ka seda ütlema: Mõned jäävad sõnumi suhtes vastuvõtmatuks ja 

mõned isegi teotavad seda. 
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Aga see ei ole oluline, inimesed. Tulevad ajad, mil massid otsivad innukalt minu sõna pühakirjade 

kaudu. Isegi see rahvas siin, kui ta tahab meenutada selle sõna tähendust ja kõla, mis oli manna tema elu 

kõrbes, kogub armastuse ja austusega lehekülgi, millele sa oled kirjutanud minu sõna. 

52 Inimene vajab vaimset tarkust ja ma annan seda talle, nagu ma tegin seda minevikus, kui ma, nähes 

inimkonda armastuse järele näljasena, õpetasin seda neile. 

53 Jumala jaoks ei ole mingit "võimatut": inimene on vajanud Jumalat ja Ta on tulnud inimese juurde. 

Ta on vajanud kõrgemaid teadmisi ja Issand on talle ilmutanud sügavaid õppetunde. Ta on vajanud oma 

usu tugevdamist, ja Isa on tugevdanud selle väga armastatud lapse usku. 

54 See ei tohiks teid üllatada, et selles Kolmandas Ajastikus annan endast teada sellisel kujul, mida 

teie kõrvad on näinud ja teie süda on tundnud. 

55 Täna te ei ole näinud Mind kehastumas inimeses, Kristuse kohalolek ilmneb kolmandal ajal 

inspiratsiooni ja võime kaudu luua ühendust Minu Vaimuga, mis on antud ülesandena mõnele Minu 

lapsele. 

56 Inimesed on sattunud suurde segadusse, sest nad on ekslikult tõlgendanud seda, mida Jumal näitas 

varasematel aegadel - sest nad ei ole võimelised sisenema sellesse, mis on nende jaoks 

Ainus võimalus tungida arusaamatusse on nende vaimse jõu puudumine, et näha igaviku valgust oma 

materialismi seina taga. 

57 Arvestades teie tohutut valguse puudust - valguse, mis tähendab tarkust, armastust, kõrgust - pidin 

ma tulema. 

58 Selleks, et teile seda valgust anda, ei olnud kohane, et ma asetaksin end teie juurde inimesena. Sest 

selleks, et innustada teid vaimustumisele, oli vaja, et ma avaldan oma kohalolu vaimses, nähtamatus ja 

samas käegakatsutavas vormis teie usu ja armastuse jaoks. 

59 Püha Vaimu tulemine selles Kolmandas Ajastikus on Jumala, selle võimsa ja õiglust armastava 

Jehoova vaimne ilmutus, kes ilmutas end Esimeses Ajastikus loodusjõudude kaudu, ja armastava Jeesuse, 

kes oli tõeline inimene, kellest Isa rääkis Teise Ajastiku alguses. Täna tulen ma taas inimkonna juurde, 

kuid ma tulen Vaimuna, sest ma tean, et te olete nüüd võimelised Teda mõistma ja uskuma, kui Ta räägib 

teiega otse selles keeles. 

ühendus. 

60 See on valguse ajastu, mille selgus paneb teid mõistma seda, mida te pidasite mõistetamatuks. Ma 

jätan teie südamesse möödunud aegade õppetundide olemuse. Kuid fanatismi, mida te nende ümber 

kasvatasite, hävitab inimkond ise hetkel, mil ta jätkab oma arenguteed. 

61 Ma räägin siinkohal kõigile, ilma et ma peatuksin eristamast teid religioossete kogukondade või 

usutunnistuste järgi. Vaimne lõhestatus ja lõhestatus on loonud inimesed, nad on need, kes üksteist hukka 

mõistavad, üksteise vastu võitlevad ja üksteise tõde eitavad. 

62 Ma armastan kõiki ja otsin kõiki, sest ma näen, et te kõik eksite. Mida te olete teinud tõe ja seaduse 

kohta? Paljud religioonid. Ma ei heida teile selle eest ette - vastupidi, see oli teile lubatud, sest teil oli 

erinev arusaamise, arengu ja vaimustumise tase. Aga see, et üks usukogukond peab teisi vaenlasteks ja nad 

ähvardavad, vigastavad ja tapavad üksteist - seda ei ole minu õpetus kunagi ette näinud. Ma ütlen teile, et 

need, kes niimoodi käituvad, ei ole mitte tõe kaitsjad, vaid selle vaenlased. 

63 Miks olete te omavahel vaenlased, kuigi keegi ei ole vaba süüst? Miks võidelda selle vastu, kuidas 

teised tahavad saavutada täiuslikkust ja tulla oma Isale lähemale? Kes on see, kes võib öelda, et ta toob 

tõde ja on Jumala juures, et ta usub end olevat päästetud, ja kes on see, kes on määratud hukkuma? 

64 Kui rumalad te ikka olete, et te üksteise üle kohut mõistate! 

65 Kas sa ei häbene, et sa valguse täies pikkuses teed üleastumisi, ja kuigi su hing peaks juba olema 

tõusnud üle inimliku viletsuse. 

66 Inimesed, siin on Püha Vaimu hääl, Jumala vaimne ilmutus teie mõistuse kaudu, mis ei ilmuta teile 

mitte uut seadust ega uut õpetust, vaid uut, arenenumat, vaimulikumat ja täiuslikumat viisi, kuidas saada 

ühendust Isaga, võtta Teda vastu ja kummardada Teda. 

67 Kui Issand ütles teile: "Sa pead armastama Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja 

oma ligimest nagu iseennast", ja kui Meister kuulutas teile armastuse õpetust, siis see vaimne hääl, mis 

tuleb samast allikast, ütleb teile, et klammerduge armastuse seadusesse, sest sellel on jõud, mida isegi 
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maailma suurimad armeed ei oma, ja et nende vallutused on kindlad ja püsivad, sest kõik, mida te 

armastuse alusele ehitate, saab igavese elu. 

68 Inimkond on viletsuses, inimlik meel on häiritud, süda on muutunud ülbeks nende võimete tõttu, 

mida inimene on saavutanud maa peal. Abinõu on alati olnud tema käeulatuses, kuid ta on sellest kõrvale 

hoidnud. See abinõu on vaimne teadmine. 

69 Ma ütlen teile, et need, kes on ärkvel ja teadlikud sellest, mis toimub, on need, kes sobivad 

inimeste usu lambist valgustama Jumala Vaimu poole. 

70 Mõistke, et teie hing peab arenema vastavalt oma võimetele, andidele ja võimalustele, mis tänaseni 

on teile peaaegu täiesti tundmatud. 

71 Minu Sõna ei avalda teile üksikasju teie minevikust või vaimsest tulevikust, mis ei viiks teid 

heasse sihtkohta. Ma õpetan teid siiski täitma oma ülesannet selles maailmas, kuhu teid on saadetud. 

72 Seepärast põlgake kõiki neid ideid, millega mõned soovivad teile muljet avaldada, rääkides teie 

minevikust või tulevikust hingeelus. 

73 Teadke, jüngrid, et spiritualiseerimine võimaldab südametunnistusel end selgemalt ilmutada, ja kes 

seda tarka häält kuuleb, seda ei peta. 

74 Tutvuge südametunnistusega, see on sõbralik hääl, see on valgus, mille kaudu Issand laseb oma 

valguse läbi paista - olgu see siis Isa, Meister või Kohtunik. 

75 Laske oma südametunnistusel öelda teile katsumustes, et ma ei karista teid, vaid et te puhastate 

end, ja et kui te näete vallandunud loodusjõudusid, mis tekitavad hirmu, siis ärge te ei peaks teotama, 

öeldes, et see on Jumala karistus, vaid et see on katsumus, et puhastada end. 

76 Ainult hinge puhtus on võimeline panema teda kiirgama oma valguse rüüga. 

77 Püüdke selle puhastuse poole, mida te võite saada armastuse teostamise kaudu oma naabrite seas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 294 
1 Neil rasketel ja kurbadel aegadel on minu Töö nagu tuletorn laevahukkunutele, nagu kilp 

nõrkadele, nagu reisipakend täis toitu abivajajatele. - Ma räägin teile piltlikult öeldes vaimsest. Sest ma 

olen teile juba öelnud, et inimene ei ela ainult leivast, vaid ka minu sõnast. 

2 On vaja, et te mõistaksite selle tõe tähendust. Sest paljud abivajajad, kehaliselt ja hingeliselt 

haiged, ületavad teie tee. Aga tõesti, ma ütlen teile, nende füüsiline vajadus ei ole suurem kui nende hinge 

vajadus. Sest see koosneb viletsusest, näljast, alastusest, külmast, hirmust ja pimedusest. 

3 Kui valmis peate olema, et vaadata südamesse ja teada saada, mida nad hoiavad, mida nad 

varjavad ja mida nad vajavad! Olen õpetanud teid toitma hingi, tervendama neid, andma neile valgust ja 

näitama neile teed nende ülespoole liikumiseks. 

4 Kes seda sõna kuuleb ja seda oma südames hoiab, sellest saab hingejuht, arst ja nõustaja. Oma 

sõnas on tal rahu ja lohutus oma kaasinimestele, kes vajavad valgust. 

5 Kui te tervendate haigeid ja panete neid kuulama jumalikku Sõna, siis olete tunnistajaks paljude 

hingede ülestõusmisele, kui nad, ärgates oma sügavast unest ja raputatuna teie häälest, avastavad aarded ja 

kingitused, mida nad teadmatusest endas kandsid. Siis on nende südames suur rõõm, sest nad tunnevad, et 

nad on oma Isa pärijad. 

6 Pikka aega tundsid nad end Issandast kaugel. Kuid piisas vaid ühest sõnast vennalt, selle kõige 

armastavama Isa sõnumitoojast, ja kogu nende olemus säras armastusest ja elust. 

7 Minu üleskutse jõuab kõigini, kui see liigub ühest südamest teise. Samamoodi on uudis minu 

vaimsest kohalolekust vaikselt teie seas levinud ja teadmine, et Kolmas Aeg on nüüd siin. 

8 Ma ei taha, et te uhkeldaksite minu tulekuga ega kasutaksite minu sõnumi levitamiseks selliseid 

vahendeid, mis on vaimsusele võõrad. 

9 Võtke eeskuju minu apostlitest, kes armastuse tegudega, valguse täis sõnadega ja tõde 

peegeldavate kirjutiste kaudu tõid kõigile maailma rahvastele tunnistust sellest, et Kristus, Jumalik 

Meister, oli nendega koos. 

10 Nõrgad inimesed, te ei taha pingutada, et saada oma päästet. Kas see on ohver, mida ma sinult 

palun? Üsna lihtne on ülesanne, mille olen teile kõigile usaldanud. Kuid see näib teile kui rist, mille raskus 

ületab teie jõudu. 

11 Kui Ma panen teid mis tahes katsumusele, siis te satute meeleheitele ja mässate Minu tahte vastu, 

isegi kui see on kerge. 

12 Kus on Aabraham, kellelt ma nõudsin oma armastatud poja elu ja kes oli valmis mulle kuuletuma? 

Kust ma võiksin leida Moosese jõudu ja usku, kes läbis kõrbe, millele järgnes tema rahvas? Ja minu 

apostlite ustavus järgida kuni surmani oma Meistri jäetud jälgi - kust ma seda veel kord leiaksin? 

13 Vaadake, ma ei nõua teilt oma laste elu ega palu teil ohverdada oma verd Minu nimel, ja ometi 

tundub teile raske ülesanne, mille olen teile usaldanud, ja paljud keelduvad sellest. 

14 Ma olen näidanud teile vaid vahendeid, kuidas teha head, olla kasulik oma ligimese jaoks, et 

töötada seeläbi välja igavene rahu oma hingele ja aidata oma kaasinimestel tõusta vaimustumise mäele. 

15 Laske oma südametunnistuse häälel rääkida, kuulake seda ja siis öelge mulle, kas see missioon, 

mille ma teile olen usaldanud, on teie jaoks ike. Tõesti, Ma ütlen teile, kui te suudate alati seda sisemist 

häält kuulda, siis peate valama kahetsuse pisaraid ja ütlema Mulle: Kui tänamatu oleme olnud Sinu vastu 

ja kui ebaõiglased iseenda vastu! 

16 Kui olete need mõtisklused teinud ja teie südames on kujunenud kindel otsus täita oma missiooni 

õrnalt ja armastusega, tunnete oma hinges oma Isa valgust, kui Ta teid õnnistab. 

17 Ärge kartke, inimesed, sest ma lähen teie ees, suunan teie samme ja valgustan teie teed nagu 

mõõtmatult suur majakas. 

18 Kui te võtate seda tänast õppetundi kui Meistri etteheidet, siis võtke seda nii. Aga kui te lähete 

põhja, siis leiate sealt minu õigluse, minu armastuse ja minu innukuse selle osa suhtes, mille olen teile 

usaldanud oma töös. 

19 Mõistke, et nüüd on kolmas aeg, vaimse valguse ajastu. 

20 Olge rõõmsad, sest te saate tunnistajaks paljudele sündmustele ja teil on armu saada palju ilmutusi. 
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21 Sinu süda ei ole paadunud, su aju ei ole minu armastuse eest suletud, su hing ei ole unes. Avage 

oma silmad valgusele ja teravdage oma meeli, et te tajuksite minu Vaimu ja vaimse maailma märke, 

kutsungeid ja ilminguid, mis teile teatavaks saavad. 

22 Iga olendi jaoks on tema vaimse vabanemise päev määratud sellele ajale - ajale, mil ta lakkab 

igaveseks olemast maailma ori, kiusatuste ori, keha ja selle naudingute kummardaja. 

23 Võltsitud nipsasjad langevad teie juurest, sest hing heidab kõrvale maailma edevusi, et riietada end 

vaimsuse väärtusliku mantliga. 

24 Kui paljudele teist, kes on kuulnud minu Sõna selle aja jooksul, oli teie vabanemise päev just see, 

kui te esimest korda kuulsite seda häält! Kui suure armastusega oled sa oma mälestusse talletanud selle 

õnnistatud kuupäeva, mil sa mäletasid oma ülestõusmise imet usku! 

25 Õndsad on need, kes palju nutavad, kuid oskavad oodata. Õndsad on need, kes tegid pattu, kuid 

allusid pärast seda vabatahtlikult puhastusele, sest nad tundsid minu sõna tulekut oma südamesse juba ette. 

Nad olid võimelised tundma ja ära tundma Mind alates päevast, mil nad esimest korda Minu ilmutuses 

osalesid, alates Minu esimesest sõnast. Kui ma puudutasin oma olemusega nende südamekeeli, mis olid 

muutunud tundlikuks elu valu ja õnnetuste tõttu, tundsid nad, kuidas Meistri Jumalik eluvesi voolas läbi 

kogu nende olemuse, ja samal ajal, kui nad tugevaks muutusid, langes nende hingest ära viletsus, plekk, 

pahed, kannatused, pimedus ja plekid ning seejärel riietas see end valguse hingele omase rõivastusega, mis 

on tõde. 

26 Minu juurde olid tulnud inimesed, kes olid vaimsele elule surnud. Aga kui nad lahkusid, siis 

lahkusid nad usku pöördunud inimestena, kes lõpuks teadsid, milline on õige tee. Sest usk on hinge 

kompass. 

27 See on kirjeldamatu õnne tunne, kui hing on üles äratatud usku! Kuid see polnud veel kõik, neid, 

kes sel moel ellu tagasi pöördusid, ootas veel rohkem. See oli õnn teada, et nad suudavad "surnuid" oma 

teedel üles äratada, nagu nad olid oma Meistrilt õppinud, ja et nad suudavad näidata suunda igale 

maapealsele rändajale, keda nad kohtavad, kes rändavad ilma kindla elueesmärgita. 

28 Kes ei ole päästnud ligimest, kes ei ole taastanud kaasinimese kaotatud usku või tervist, see ei 

suuda ette kujutada seda hinge rõõmu. Kes siis suudab ette kujutada rõõmu sellest, et ta on Päästja, 

Lohutaja, Meister ja iga hinge igavene ülestõusmispühitsus? Kuid ma ei ole seda rõõmu reserveerinud 

ainult enda jaoks, sest ma olen teiega jaganud midagi igast oma omadusest ja õpetanud teid päästma, 

tervendama, lohutama ja uut elu looma. Sest ma tahan, et minu rõõm oleks kõigi rõõm, nii nagu minu 

taevariik ootab kõiki. 

29 Inimesed, kui te tunnete, et kõrgem jõud embab teie olemust, siis see on sellepärast, et te tunnete 

praegu minu kohalolekut. Te olete oma hinge ette valmistanud ja teinud oma keha vastuvõtlikuks. 

Seepärast naudite praegu, minu sõnadest liigutatuna, minu Vaimust kiirgavat jõudu. Mõelge: Kui teil oleks 

see spiritualiseerumine kõigis teie elu hetkedes, siis tajuksite minu kohaloleku tunnet igal pool. Siis 

avastate, et minu õiglus on teie elus täielikult ilmnenud. 

30 Ma kohtlen praegu maa rahvaste üle ja puudutan oma valgusega kõiki hingi. Kuid vaid vähesed on 

teadlikud, et nende kohus on kätte jõudnud, ja veel vähem on neid, kes aimavad juba möödunud aegadel 

väljakuulutatud aja olemasolu. 

31 Kõigile olen andnud vajalikku aega nende elu läbivaatamiseks nende südametunnistuse valguses, 

samuti nende meeleparanduseks ja uuendamiseks, kui neil on midagi, mida parandada või heastada. Nii 

neile, kes valitsevad ja kehtestavad seadusi, kui ka neile, kes juhivad inimkonda vaimselt, samuti 

teadlastele ja kõigile, kes jagavad teadmisi, olen andnud aega valmistuda. Sest kõik peavad vastama 

küsimustele, mida minu kohus neile esitab. 

32 Kui tänapäeva inimesed ei oleks nii kõvad ja kõhedad, saaksid nad kahtlemata kogu aeg sõnumeid 

vaimsest maailmast ja leiaksid end aeg-ajalt ümbritsetud hulgast olenditest, kes töötavad lakkamatult 

inimeste ärkamise nimel, ning nad leiaksid, et nad ei ole kunagi üksi. 

33 Mõned nimetavad seda maailma "nähtamatuks", teised "teispoolseks". Aga miks? Lihtsalt 

sellepärast, et neil puudub usk, et "näha" vaimset, ja sellepärast, et nende inimlik viletsus paneb nad end 

tundma eemalolevana ja võõrasena maailmast, mida nad peaksid oma südames tundma. 



U 294 

98 

34 Ma pidin tegema selle rahva, kes on kogunenud siia tagasihoidlikesse koosolekuruumidesse, et 

kuulata Mind, vabaks maistest hüvedest ja edevusest, et nad oleksid huvitatud millestki, mis ei ole just 

sellest maailmast ja mis on Minu õpetus. 

35 Ma olen leidnud teid vaeseid, kes nutavad kaotatud kaupade pärast ja seetõttu veidi pettunud maise 

hiilguse vales hiilguses ja veidi vähem materialiseerunud. See aitab teil tunda vaimse kohalolekut, samuti 

igatseda oma hinge avanemist ja paremaks muutumist. Kui te oleksite rikas, terve ja elaksite mugavuste, 

pidude ja naudingute keskel, kas te oleksite minu kutsele siia tormanud? 

36 Mõistke, kui palju pean Ma end veel inimeste seas tunda andma, et monarhid järgiksid Minu 

juhiseid. 

37 Mitte et ma tahaksin teid vaesena näha, veel vähem, et te vajaksite eluks ja ellujäämiseks 

vajalikku. Kuid arenenud inimene peab teadma, et enne inimest tuleb hing, sest hing võib elada ilma maise 

kehata, samas kui keha ei saa eksisteerida ilma hingeta. 

38 Ma tahan, et kõik oleks sinu, kuid et sa kasutaksid teadlikult seda, mida sa vajad; et sa oskaksid 

olla hingelt rikas ja omada palju materiaalset, kui sa neid hästi kasutad ja annad ühele nagu ka teisele oma 

tõelise väärtuse ja auastme. Kuidas saab mõõtmatult rikka inimese hingele kahju teha, kui see, mida ta 

omab, on tema ligimese hüvanguks? Ja kuidas saab võimas inimene kahjustada, kui tema vaim oskab aeg-

ajalt tagasi tõmbuda, et palvetada, ja ta on oma palve kaudu minuga ühenduses? 

39 Teie, kes te neid ilmutusi kuulete, mõistate tõde. Kuid on palju neid, kes on just neil hetkedel 

pimeduses laevaõnnetuses, ja neid pean ma päästma. Lähenevas tormis upuvad paljud laevad ning tekib 

hirm ja kaebus ja needus, meeleheide ja pisarad. Kuid ma kinnitan teile, et vaimselt ei hakka keegi 

hukkuma, sest isegi kõige sügavamas pimeduses paistab alati valgus, täht, kiir, mis on Vaim, millest 

langeb südamesse usu ja lootuse säde. 

40 Kui inimeste sisimast osast tõuseb Minu juurde abihüüd, mis ütleb Mulle: "Mu Isa, meie Päästja, 

tule meie juurde, me hukkume", siis lasen Ma neil tunda Oma kohalolekut, Ma avaldan neile oma lõpmatu 

halastuse ja tõestan seda neile veel kord. 

41 Ma janun teie usu, teie meeleparanduse ja armastuse järele - janu, mida te ei ole suutnud kustutada 

tänaseni. Sest iga kord, kui ma olen palunud sinult oma armastuse vett, oled sa pakkunud mulle sapi ja 

äädika karika. 

42 Minu janu on, et te armastaksite üksteist. Sest teile piisaks selle käsu täitmisest ja kõik teie valu, 

kibedus ja kannatused lõppeksid kohe. Minu janu ei ole vajadus minu jaoks, vaid sinu jaoks. 

43 Jüngrid, tunnetage, kuidas ma teid selles sõnas armastan. Armastage Mind ka selles, sest Minu 

Vaim on selle tähenduses. 

44 Kui see õpetus levib, küsitakse teilt selle sõnumi eesmärki, sest nii palju usukogukondi on juba 

olemas. Siis paljastate neile, et see sõna on tulnud inimkonnale, et õpetada inimestele vaimu ja vaimu 

vahelist dialoogi, mida nende religioonid ei õpeta, ja et see sõnum on jumalik valgus, mis paljastab teile 

kõik vaimsed omadused, mida te omate. 

45 See rahvas toob Minu Sõna hea sõnumi kogu inimkonnale ja selle kaudu mõistavad inimesed, et 

nende ja Vaimse Kuningriigi vahel on vaid üks samm ja et lõpmatu vahemaa, mida nad usuvad, et ühe 

maailma ja teise maailma vahel eksisteerib, on olnud vaid nende kujutlusvõime, teadmatuse ja välise 

religioonipraktika tulemus. 

46 Varasematel aegadel oli inimkond valmis ainult selleks ajaks, kui hetk oli sobiv vaimse suhtlemise 

jaoks. Nüüd on sobiv aeg, kui teie hing on võimeline ja samal ajal võimeline tõusma ja ühenduma 

kõrgema eluga. 

47 Minu kuulutus inimintellekti kaudu on tõestanud teile kogu selle tõde, mida ma teile just ütlesin, 

ning on olnud ka stiimuliks sellele rahvale, kes on Mind kuulnud, ja aidanud neil sel moel astuda esimese 

sammu vaimse dialoogi suunas. 

48 Nii nagu Ma õpetasin teid kõigepealt, et te saaksite hiljem astuda Minu teel suurema täiuslikkuse 

samme, nii peate te kõigepealt rääkima Minu Sõnaga ja seda selgitama, et kui teie kaasinimesed on Minu 

Tööst aru saanud, oleksid nad valmis ja võimelised suhtlema oma Isa ja oma vaimse vennaga ja õdedega. 

49 Mitte kõik Minu häälekandjad ei olnud võimelised ja valmis valmistuma Minu teenimiseks, ja 

sageli pidin Ma saatma oma valguse alla ebapuhastele mõtetele, mis olid hõivatud mõttetute asjadega, kui 
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mitte patuga. Oma üleastumisega tõid nad Minu õigluse maksma, sest nende mõistus oli ilma igasuguse 

inspiratsioonita ja nende huuled ilma igasuguse ilukõne võimeta, et väljendada jumalikku sõnumit. 

Neil juhtudel sulges kuulajate hulk oma kõrvad nende vaeste kuulutuste ees, kuid avas oma hinged, et 

tunda minu kohalolekut neis ja võtta vastu minu Olemus. Inimesed toitusid sellest sisust, mille minu 

halastuse tõttu nad sel hetkel said; kuid häälekandja takistas sõnumit, mis ei tulnud tema huultelt, sundides 

seega kohalviibijaid vestlema vaimult vaimule oma Meistriga, kuigi nad ei olnud veel valmis minu 

inspiratsiooni sellisel kujul vastu võtma. 

50 Häälekandjatel ja kogukondadel on veel piisavalt aega, et valmistuda selleks, et viimasel aastal, 

mil Ma avaldun inimintellekti kaudu, näeksid nad, kuidas Minu Sõna jõuab oma tippu kõrgeimate ja kõige 

heledamate õpetuslike kõnede kaudu, mida te seni kuulnud olete. Ma olen valmis teid premeerima, andes 

teile selle ettevalmistuse ja soovi, kui te tõesti valmistute selleks. Minu valgus saabub voogudena, ujutades 

teie hinge ja küllastades seda jõu, tarkuse ja vaimustusega. 

51 Seega peab minu sõnade lahkumine olema minu ilmumise aja lõpus - hinges ja mõistuses 

võimalikult suures ettevalmistuses, nii et kui te mind enam selles vormis ei kuule, tunnete tohutut soovi 

kuulda minu häält, ja see soov sunnib teid otsima mind lõpmatuses, jumalikus. Sest sellega olete astunud 

kindla sammu Jumala vaimse kummardamise, laste ja Isa vahelise tõelise dialoogi suunas. 

52 Kui teil ei ole enam silme ees isikuid, esemeid või kujusid, mida te vajate selleks, et Mind 

tunnetada, ja te tajute Minu kohalolekut ainult läbi palve ning saate Minu inspiratsiooni igal eluhetkel, mil 

igatsete Minu järele, siis hüüate oma südames juubeldades: "Meister, kuidas Sa oled meile nii lähedal!". 

53 Ma olen jätkuvalt teie peremees, teie arst, ja teie kaudu ilmutan ennast haigetele, keda te minu ette 

toite. Ma olen inspiratsioon teie mõtetes ja sõna teie huultel. Ma saadan teile vaimsed kaitsjad, et nad teid 

jätkuvalt juhiksid ja kaitseksid. 

54 Ärge olge rahul esimese asjaga, mida saavutate, vaid suunake oma tähelepanu ja pingutused enda 

täiustamisele. Sest ka see uus viis Mind otsida, tuleb areneda. 

55 Nüüd on kolmas aeg, mil teie hing võib juba hakata Maalt unistama väga kõrgetest maailmadest ja 

väga suurtest teadmistest. Sest see, kes lahkub sellest maailmast ja kannab oma hinges teadmist sellest, 

mida ta leiab, ja oma vaimsete annete avanemist, läbib mitmeid maailmu, ilma et ta neis elaks, kuni ta 

jõuab sinna, kus ta tänu oma teenetele elab. 

Ta on täielikult teadlik oma vaimsest seisundist, mõistab, kuidas täita oma missiooni, kus iganes ta ka 

ei viibiks, tunneb armastuse, harmoonia ja õigluse keelt ning on võimeline suhtlema vaimse keele 

puhtusega, milleks on mõte. Temaga ei ole mingeid takistusi, segadust ega pisaraid, ja ta hakkab kogema 

ülimat õndsust, kui ta läheneb kodudele, mis kuuluvad talle, sest need on tema igavene pärand. 

56 Selleks, et minu töö võiks juurduda inimeste südames usu ja vaimulikkuse pühapaigana, peavad 

minu teenijad palju võitlema, minu rahvas peab läbima lugematuid katsumusi. 

57 Alguses lükkab maailm selle õpetuse tagasi. Kuid te ei kaota südant, sest ma juba praegu osutan 

teile, et see, kes seda tagasi lükkab, teeb seda oma südamega, kuid see ei toimu inimese vaimse hinge 

kaudu, sest hing hoiab seda minu lubadust endas. 

58 Ma olen näinud, et te olete empaatilised ja mures teid ees ootava teekonna pärast, ja ma olen 

tulnud teie südamesse, et anda teile rahu ja oma Sõna kaudu teha teile teed selgeks ja lammutada 

takistused, mida te juba hakkate oma kujutlusvõime kaudu looma. 

59 Õndsad on need, kes mõtlevad, kannatavad ja muretsevad minu töö pärast, sest see on tõend, et 

nad on selle südamesse võtnud. Seejärel julgustan nende hinge ja hellitan seda, nii et see tunneb end taas 

täis usku, rahu ja usaldust. 

60 Minu armastuse laua ääres olete söönud jumalikku leiba, mille olete oma ettevalmistusega ära 

teeninud. Kui te ei saanud rohkem, siis selle põhjuseks oli see, et teie ettevalmistus ei olnud piisav 

rohkemaks. Kui te olete sel päeval palju saavutanud, siis on see olnud tõendiks, et olete osanud end selle 

tasu vääriliseks teha. Ma ütlen teile ka seda, et kui ma sel päeval valasin oma valgust voogudena välja 

teistes kogunemiskohtades, siis sellepärast, et kuulajate hulk oskas end ette valmistada, ja et seevastu seal, 

kus seda vaimustust ei olnud, kõlas Minu sõna Minu laste südametunnistuses täis õiglust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 295 
1 Inimkond, te olete elu tähendust valesti tõlgendanud, sest olete omistanud suuremat tähtsust 

materiaalsele kui vaimsele. Kui see ei oleks nii, siis ei oleks minu uus tulek teie keskele olnud vajalik. Aga 

kuulake, kuidas minu Sõna kutsub teid üles tõstma ja vaimustama, sest ma näen, et inimesed elavad 

tegelikkuse suhtes ükskõikselt. 

2 Minu õpetuse ülesanne on äratada teie huvi elu vastu, mis teid ootab ja mis on igavene. See 

tähendab, et ajate oma südamest välja hirmu inimkesta lahkumise ees - hirmu surma ees. Minu Sõna tahab 

teid vabastada kõigist teie vigadest. 

3 Tõesti, ma ütlen teile, surma ei ole olemas, sest Looja on elu ja Tema teosed ei saa surra. 

4 Inimene on see, kes on oma kujutlusvõimega loonud surma ja kes on lisaks sellele loonud põrgud 

ja taevad vastavalt oma kehvale arusaamisele. Millised õiged ettekujutused võiksid tal olla minu 

olemasolust, minu õiglusest ja igavese elu tõe kohta? Inimeste südames valitseb ainult segadus ja see 

segadus on osa sellest, millele enamuse uskumused toetuvad. Milline tulevik ootab inimkonda, kui see 

jätkab ekslemist tõelisest teest? Ainult viletsus, häiritus ja valu, millest ta saab aimu oma õnnetuslike elude 

ajal, mida ta maa peal elab. 

5 Vaimu Õpetus, minu Õpetus, inimesed, on valguskiir, mis murrab läbi pimeduse, millesse te olete 

langenud. Ainult selle kaudu saavutavad inimesed täiusliku ja täieliku õpetuse oma vaimse saatuse kohta 

ning tõelise teadmise minu õigluse olemasolust. 

6 Tänapäeva inimesed ei suuda mõelda Jumalast, ilma et nad annaksid talle mingil viisil nähtava 

kuju. Nad ei saa rääkida kiusatustest, ilma et nad personifitseeriksid kurja mõju olendis, kelle ülesanne on 

rikkuda hingi, ega saa mõelda patustanud inimese lepitamisest, ilma et nad kujutaksid ette põrgutulest 

tulenevat karistust, mida ei ole kunagi olnud. 

7 Nende kolme eksimuse kohta, mis valitsevad inimeste meeltes, ütlen ma teile: Kui te usute, et 

Jumal on Püha Vaim, siis ei ole põhjust otsida Teda materiaalsetes vormides, sest Ta on Vaim. Ja see 

kujuteldav olend, keda te nimetate Lutsiferiks või Saatanaks, eksisteerib ainult nende mõtetes, kes ei ole 

suutnud vaimulikult tõlgendada minu sõnu, ilmutusi ja sõnumeid minevikus. 

Tõesti, ma ütlen teile, et "vaimses orus" on suured pimeduse vaimud, kes külvavad ebakõla, vihkamist 

ja korruptsiooni. On lugematul hulgal vaime, kelle mõju jõuab inimesteni, kui nad annavad neile kurja 

mõtteid ja õhutavad neid kurjadele tegudele. Kuid need olendid ei ole deemonid; nad on ebatäiuslikud, 

häiritud, segaduses olevad olendid, keda on pimestanud valu, pahatahtlikkus või kättemaksuhimu. Ärge 

olge üllatunud, kui ütlen teile, et nende olemus on sama, mis teie hingel, ja sama, mis on olenditel, keda te 

nimetate ingliteks. 

8 Miks te ei nimeta halbu inimesi, kes elavad maa peal, deemoniteks, kuna nad ka võrgutavad teid, 

kuna nad ka õhutavad teid kurjusele ja viivad teid eksiteele tõelisest teest? Nagu segaduses olevad 

teispoolsed olendid, on ka nemad ebatäiuslikud hinged, kuid nad on saavutanud võimu ja autoriteedi, sest 

suuruse ideaal on võtnud nad enda valdusesse. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, et mul ei ole vaenlasi ei nende seas, kes elavad maa peal, ega ka nende seas, 

kes on vaimulikes. Ei ole kedagi, kes vihkab Mind, kes teotab Mind või viib oma ligimeseid healt teelt 

kõrvale, et mind solvata. Valetage! Need, kes viivad inimesi usust kõrvale, kes kustutavad Minu nime oma 

kaasinimeste südamest ja kes võitlevad vaimse vastu, ei tee seda selleks, et mind solvata. Nad teevad seda, 

sest see on vajalik nende maise võimupüüdluse, nende unistuste jaoks suurusest ja inimlikust hiilgusest. 

10 Sama kehtib ka nende teispoolsete olendite kohta, kes ei ole ärkanud valguse juurde, mis tõstab 

nad armastuse teele. Nad on püüdnud olla suured pelgalt teadmiste kaudu, ja kui nad mõjutavad oma vendi 

ja õdesid ning juhivad neid healt teelt kõrvale, siis mitte selleks, et tekitada Mulle valu, et võistelda Minu 

võimuga, et nautida kurja võitu hea üle - ei. Motiiv, kuigi halb, ei ole minu solvamine. Kuidas te saate 

kogu oma elu jooksul mõelda, et minu vastu on võimas vaenlane, kes pidevalt röövib minult ära selle, mis 

on minu oma? 

11 Kuidas te võite arvata, et ma olen pannud inimeste teele lõpmatult võimsama olendi kui nad, et see 

võiks neid lakkamatult võrgutada ja mis lõpuks neid igavesse hävingusse suruda? 

12 Kui halvasti te mõtlete Minust ja Minu õiglusest - teie, kes te väidate, et tunnete ja armastate 

Mind! 
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13 On tõsi, et halvad kiusavad häid, tugevad kuritarvitavad nõrku, ebaõiglased pilkavad süütuid ja 

rüvedad kahjustavad puhtaid. Kuid need on kiusatused, mida see, kes nendega kokku puutub, saab tagasi 

lükata, sest tal on relvad ja kilp, millega võidelda ja end kaitsta. Tema mõõk on tema südametunnistus ja 

selle taga on kõlblus, usk ja mõistus, et mitte lasta end eksitada kurjadest mõjudest. 

Kuid ta ei pea mitte ainult seda tegema, vaid ka oma töödega voorust külvama ja kurjusele võimalikult 

palju vastu seisma. Kui ta näeb, et mõned külvavad korruptsiooni, pahe ja hävingut, siis ta asub külvama 

valgust, päästab eksinu ja tõstab üles langenud. 

14 See on hea igavene võitlus kurja vastu ja valguse võitlus pimeduse vastu - hädavajalik võitlus, et 

tõusta ja jõuda täiuslikkuse kõrgusele. 

15 Minu jaoks on sama teenekas, kui kõrge ideaalist inspireeritud olend, mis on määrdunud kõige 

raskemate üleastumiste jälgedega, puhastab end, kui ka olend, kes on püsivalt puhtaks jäänud, püüab 

lõpuni mitte määrida ennast, sest ta on algusest peale armastanud valgust. 

16 Kui kaugel tõest kõnnivad need, kes arvavad, et segaduses olevad vaimud on teistsuguse loomuga 

kui valguse vaimud! 

17 Isa oleks ebaõiglane, kui see oleks tõsi, nagu Ta ei oleks enam Kõigevägevam, kui Tal puuduks 

tarkus ja armastus, et päästa rüvedad, rüvedad, ebatäiuslikud, ja Ta ei saaks neid ühendada kõigi õigete 

inimestega ühes ja samas kodus. 

18 Jünger: Kui inimene tunneb tõeliselt oma tegusid, siis ei lase ta end pimestada edevusest. Ta teab, 

et kui see alatu tunne tungiks tema olemusse, siis tema intelligentsus tuhmuks ja ta ei oleks enam 

võimeline arenemisteel edasi liikuma, ta jääks seisma ja vajuks letargiasse. 

19 Edevus on hävitanud palju inimesi, hävitanud palju õitsvaid rahvaid ja kukutanud teie kultuurid. 

20 Niikaua kui rahvastel olid ideaalideks hoog, tõhusus ja progress, kogesid nad küllust, hiilgust ja 

jõukust. Aga kui ülbus pani nad end üleolevalt tundma, kui nende ülespoole arenemise ideaal asendus 

rahuldamatu ambitsiooniga saada kõik endale, samm-sammult, seda teadvustamata ja tahtmata, hakkasid 

nad hävitama kõike, mida nad olid üles ehitanud, ja lõpuks sukeldusid kuristikku. 

21 Inimkonna ajalugu on täis selliseid kogemusi. Seepärast ütlen teile, et on õige, kui maailmas tekib 

suurte ideaalidega rahvas, kes on küll alati teadlik oma headest tegudest, kuid ei pretendeeri neile. Sel 

viisil ei saa selle kulgemist peatada ja seni saavutatud hiilgus ületatakse homme ja mitmekordistatakse 

hiljem uuesti. 

22 Kui ma räägin teile sel viisil, siis ma ei püüa teid mitte ainult materiaalsete eesmärkidega 

innustada: Ma tahan, et Minu sõnu tõlgendataks õigesti, et te teaksite, kuidas neid rakendada nii vaimse 

kui ka materiaalse suhtes. 

23 Edevus ei saa inimest vaevata ainult tema materiaalses elus, ja tõestuseks sellele, mida ma teile 

ütlen, vaadake suurte konfessioonide langusi ja ebaõnnestumisi, mida närivad nende alused läbi edevuse, 

ülbuse, nende vale hiilguse. Iga kord, kui nad on arvanud, et nad on oma võimu tipul, on keegi tulnud ja 

raputanud neid nende unistustest välja, näidanud neile nende eksimusi, nende eksimusi, nende 

kõrvalekaldeid seadusest ja tõelusest. 

24 Ainult minu seaduse tõelise tundmise ja täitmise kaudu südametunnistuse näol saab see inimkond 

tõusta kõrgele elule; sest südametunnistus, mis on minu valgus, on täiuslik, on varjamatu, on õiglane, ei 

muutu kunagi asjatuks ega käi kõveraid teid. 

25 Ütle mulle, kas see ei ole vaimne õpetus, mida inimesed vajavad, et läheneda tõele. Sest see 

õpetus, mida inimkond nii väga vajab, on just see, mille ma teile tõin. 

26 Kui see sõna levib üle maailma ja inimesed küsivad, kes seda inspireeris ja kes dikteeris selle 

üleskirjutamise, siis tunnistagu selle sõnumitoojad ja külvajad, et see oli Püha Vaim, kes avaldas selle 

häälekandjate ettevalmistatud meelte kaudu. 

27 Kui see inimkond võtab minu sõnumi vastu, siis meenub talle Jeesus, see alandlik Natsaretlane, 

kes jutlustas mägedes, kõrbes, jõgede kaldal ja orgudes. Sest tema sõna ei vajanud materiaalset templit, 

sest seal, kus ta tahtis end väljendada, tekkis kuulajate hulgast sisemine tempel, kelle südamed avanesid 

nagu kaliibrid päikesepaistel. 

28 Nüüd olen Ma iga südame uksel, kuid on vaja, et inimkond, kui ta mäletab Minu lubadust naasta, 

mäletaks ka seda, et Ma ei teatanud kunagi, et Minu kohalolek saab olema jälle inimesena, vaid et Ma 

andsin teile mõista, et see tagasitulek toimub Vaimus. 
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29 Nüüd on mõistmise, hinge ja intellekti valgustumise aeg, mil inimene otsib Mind lõpuks vaimselt, 

sest ta mõistab, et Jumal ei ole isik ega väljamõeldud kontseptsioon, vaid piiramatu ja absoluutne 

universaalne Vaim. 

30 See õpetus, mida vaid vähesed teavad ja mida inimkond ei võta teadmiseks, jõuab peagi kõigi 

kannatanuteni kui tervendav palsam, mis lohutab, sütitab usku, hajutab pimedust ja sisendab lootust. See 

tõstab teid üle patu, viletsuse, valu ja surma. 

31 See ei saa olla teisiti, sest mina, Jumalik Arst, tõotatud Lohutaja, olen see, kes teile selle ilmutas. 

32 Minu õpetus on teile alati selgeks teinud, et selle sisemine olemus on armastus. Armastus on 

Jumala olemus. Sellest jõust ammutavad kõik olendid elujõudu; sellest on tekkinud elu ja kogu loodu. 

Armastus on kõige Isa poolt loodu päritolu ja eesmärk. Selle väe ees, mis liigutab, valgustab ja elavdab 

kõike, kaob surm, patt aurustub, kired kaovad, ebapuhtus pestakse ära ja kõik ebatäiuslik saab täiuslikuks. 

33 Ma tulin Teisel ajastul maailma, et tõestada armastuse väge oma õpetuse ja näidetega, mis jäid 

kustumatult teie mõtetesse. Siiski, mina, kes ma võitsin maailma valu ja surma läbi armastuse, palun teid, 

inimesed, kes te veel arenete: Kas sa oled juba õppinud maailma ja surma valu ületama? 

34 Olen näinud, et te tähistate ikka veel surnute päeva. Aga miks? Kas see on teie viis tähistada võitu 

surma üle? Ei, inimkond, ärge eksige, mõistke, et te tähistate kehalise aine kummardamist ja maailma 

armastust. Nende kummardamisega, kes on langenud maa sisemusse, eemaldute te nendest hingedest, kes 

esindavad tõelist ja igavest elu, ja unustate need. Kui ma näen, et te kastate hauda pisaratega või katate 

seda lilledega, siis ei saa ma teisiti, kui rakendada teie suhtes neid minu sõnu, mis ütlevad teile: "Te olete 

surnud inimesed, kes valvavad oma surnute üle." 

35 Neile, kes on mõistnud minu sõna ja rakendavad seda oma elus, palun ma palvetada kõigi nende 

eest, kes oma materialismis moonutavad tõe tähendust ja kes oma teaduses ülbelt ja ülbelt ülbelt, peavad 

end lõpuks targaks, loovaks ja tugevaks ning pilkavad neid, kes pöörduvad Jumala poole ja esitavad Talle 

oma palveid. Nad arvavad, et nad hoiavad inimkonna saatust oma käes, teadmata, et ka nemad alluvad 

minu Jumalikule Õiglusele. Nad vajavad teie palveid ja vaimset abi rohkem kui keegi teine. 

36 Need inimesed on eksinud oma keha ebajumalateenistusse - kultus, mida praktiseeritakse teaduse 

abil. Kuid ka nemad ärkavad üles suurtes katsumustes, mis on neile määratud, ja nende kaudu mõistavad 

nad lõpuks, et inimeses on midagi, mis on kõrgemal kui intelligentsus, mis on vaimne hing, ja et on veel 

midagi kõrgemat kui maapealne teadus, mis on teadmine Vaimsest Elust. 

37 Alles siis, kui mõistus ei õhuta enam vaimu vaatlema ja teaduses süvenema, vaid kui vaim tõstab ja 

juhib intellekti, avastab inimene selle, mis praegu tundub talle mõistetamatu, kuid mis on siiski määratud 

talle ilmsiks, niipea kui ta on oma intellekti spirituaalseks muutnud. 

38 Kui te kuulate mõnda minu õpetust, saate tõenäoliselt aru ja isegi tunnete seda maailmavaateliste 

maailmavaadete kaost, mis on teie poole tulemas. 

39 Ebajumalateenistuse aeg on nüüd lõppemas ja peagi saabub inimese südamesse vaimsuse aeg. 

Kõik ebajumalad kukuvad maha ja teevad ruumi tõele ning sinna püstitatakse tõeline Jumala altar. 

40 Mina olen valgus, tõde ja elu. Ma olen avatud raamat. 

41 Inimkonna algusest peale on inimesed otsinud elu päritolu ja põhjusi kõigele, mis neid ümbritseb. 

Selleks on nad rakendanud oma intellekti, intelligentsuse valguse, jõudu. Sellest on tulnud nende teadused 

ja filosoofiad. Kuid kuna inimaju on liiga piiratud, et mõista tõde, mida ainult vaim suudab mõista ja 

läbida, siis on tema teadus suutnud sellest tõest vähe avastada. 

42 Inimesed ei ole otsinud seda valgust vaimselt - aga mina olen vaim. Kes tahab seega leida elu 

allikat, tõe valgust ja kõigi loodud asjade päritolu, peab kõigepealt otsima Mind - otsima Mind palve 

kaudu, hingega teadmishimu, et armastada oma ligimesi ja teenida neid paremini, et tõusta üle inimelu 

raskuste. Talle ilmnevad õpetused, mida teised, kes on intellektiga võidelnud, on avastanud alles sajandite 

pärast. 

43 Mina olen armastus, ja kes iganes otsib Mind, peab seda tegema armastusest inspireerituna. 

44 Inimene on Looja peegeldus, Jumala kuju. Lapsed peavad tingimata muutuma samasuguseks nagu 

Isa, kellest nad tulid. See sarnasus on rajatud vaimsele hingele, kuna see on varustatud Jumala omadustega 

ja lisaks sellele on tal igavene elu. Mateeria, see tähendab: inimkeha on vaid ajutine riietus hinge jaoks. 
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45 Isa saatis hinged siia maa peale, et nad leiaksid siin vahendeid oma arenemiseks, katsumusi, et 

saada tugevaks, õppetunde, et saada valgusega täidetud, lõputuid võimalusi teenete omandamiseks, mis 

tõstaksid nad üle selle elu, vabastaksid nad mateeriast ja viiksid nad Vaimulikku Kuningriiki. 

Kuid inimene ei ole veel võitnud lahingut, ta ei ole ainet valitsenud, ta ei ole teinud maailma oma 

sulaseks. Vastupidi - ta on lasknud end valitseda jõududel ja elementidel, mis on temast madalamal. 

Inimene usub, et ta on maailma peremees, kuigi tegelikult on ta vaid mateeria ori. 

46 Kuni ta ei ole seda lahingut võitnud, ei ole ta enda jaoks vaimset elu võitnud. 

47 Kuid ärge arvake, et ma tahan, et inimesed loobuksid maistest seadustest, et pühenduda ainult 

vaimulikule. Ei, inimesed, ma tahan, et te kasutaksite seda, mida Isa on loonud ja inimkonnale pakkunud 

teie heaks, teie arenguks ja tõusuks - et te õpiksite valitsema materiaalse elu üle koos selle looduse, 

jõudude ja olendite kuningriikidega. Kuid selleks on vaja minna kaugemale sellest, mida teie intelligentsus 

saavutab, st töötada vaimse hinge abil, nii et kui Isa näeb teie õilsaid eesmärke - seda armastust, mida te 

oma töödesse panete, ja seda kohta, mida te olete osanud anda oma vaimse hinge jaoks -, võib ta tõmmata 

eesriide oma salajasest varakambrist ära ja anda teile säde oma tarkusest, et valgustada teie hinge. 

48 Õige on see, et vaim ilmutab inimvaimule tarkust, mitte see, et vaim annab vaimule "valgust". 

Paljud ei mõista seda, mida ma teile siin räägin, ja seda sellepärast, et te olete juba ammu oma elu korda 

pööranud. 

49 Vaadake, kuidas inimene seisab kõige ees ja üle kõige, mis teda ümbritseb; et ta on ainus olend, 

kellele on antud tahte- ja südametunnistuse vabadus. Sellest tahtevabadusest on saanud alguse kõik 

inimese eksimused, langused ja patud. Kuid need on mööduvad üleastumised Looja õigluse ja igaviku ees. 

Sest pärast seda võidab südametunnistus keha nõrkused ja hinge ahvatlused. Nii võidab valgus, mis on 

teadmine, pimeduse, mis on teadmatus, üle. See on hea, mis on armastus, õiglus ja harmoonia, võit kurja 

üle, mis on isekus, liiderlikkus ja ebaõiglus. 

50 Kui te vaatate oma elu ja inimkonna ajalugu, siis avastate, et see võitlus on alati olnud olemas, 

alates loomise algusest kuni praeguse hetkeni - see võitlus on vajalik teie hinge täiustamiseks, sama vajalik 

kui tuli kulla puhastamiseks. 

51 Kes seda õpetust kuuldes võib arvata, et ühe inimese eksistentsist piisab hinge täielikuks arenguks 

ja täiuslikkuseks? 

52 Oh, teie, inimesed, kes te olete liiga hõivatud inimelu ja lasete endid uskuda, et olete igavesti maa 

peal ja ei tea, et oma materialiseerumise tõttu peate te tulema maailma uutes kehades, et astuda sammu, 

mida te ei suutnud teha eelmisel korral! 

53 Kuid paljud reinkarnatsioonid ei anna hingele absoluutset täiuslikkust. Ükskõik kui kõrgele ta ka ei 

asetuks pärast oma viimast eksistentsi maa peal - "vaimne org" ootab teda ikka veel oma lugematute 

elumaailmade, uute õpetuste, ilmutuste ja imedega. 

54 Kui olete läbinud tee ja jõudnud puhta ja täiusliku lävele, mõistate oma olemasolu põhjust, elate 

tõeliselt valguses. 

55 Ma olen siin maa peal jaotanud inimkonna vaimse elu kolmeks etapiks, ajajärguks või ajastuks, 

mille jooksul olen teile vähehaaval, õppetund õppetunnilt, ilmutanud tarkust, mida te kõik peate omama. 

56 Esimene aeg on justkui inimese vaimne lapsepõlv, mil ta avab silmad ja näeb oma Isa nägu, kuuleb 

teda, kuid on veel kaugel sellest, et teda mõista. Selle tõestuseks on see, et ta püüdis Temale kuuletuda, 

klammerdudes tekstide kirja külge, tungimata oma hingega nende tähendusse. 

57 Teisel ajal tulin mina, "Sõna", elama teiega koos Jeesuses ja näitama teile oma eluga hinge teed. 

See Teine aeg on noorukiea või esimene vaimne noorus. See on ajastu, mil Kristus õpetas inimestele 

armastust, et äratada nende uinunud südamesooned, nii et nende südamed vibreeriksid uuest tundest, 

võimsast armastuse impulsist oma Isa ja ligimese vastu. 

58 Neisse kahte liiki armastuses võtsin kokku kogu seaduse, kogu minu õpetuse: armastus Jumala, elu 

looja, Isa, Looja, vastu ja armastus üksteise vastu. 

59 Seadus on alati olnud kohal südametunnistuses. Põlvkonnad lähevad ja põlvkonnad tulevad, 

hinged liiguvad ja hinged tulevad, kuid minu sõna püsib kindel ja muutumatu. Kuid inimesed on olnud 

aeglased ja kõvasüdamlikud ning on olnud vähe neid, kes on mõistnud minu õpetuse armastuse vaimu. 
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60 Inimesed paljunevad ja kasvavad. Kuid niipea, kui nende intelligentsus ärkab, pöörduvad nad 

vaimsetest asjadest eemale, et püüelda maailma hiilguse, rikkuse või teaduse poole. Selle tulemusena ei 

pruugi nende viljad olla päris nii magusad, kui teie süda soovib. Teil on alati jäänud kibe maitse suhu. 

61 Kuid ärge arvake, et minu Sõna mõistab teie tööd põhimõtteliselt hukka või mõistab hukka selle, 

mida teie teadus on saavutanud. Ei, inimesed, mitte mina ei ütle teile sõnadega, et te olete vaid ühe sammu 

kaugusel kuristikust - see on faktid, teie vaimsuse puudumise tulemused. 

62 Kuid just neil hetkedel, mil te lähete kuristikule, kõlab igaviku kellas vali kell, mis näitab uue aja 

algust: kolmas ajastu - aeg, mil Püha Vaim paistab südametunnistustes ja voolab välja tarkusena, 

valgusena, mis lahendab saladusi - jõuna, mis tõstab üles, äratab uuele elule, lohutab ja päästab. 

63 See on kõige peenem ja kõrgem vorm, mida Isa on kasutanud inimestega rääkimiseks. Inimeste 

jaoks on möödunud juba kaks ajastut ja nad on saavutanud hinge küpsuse. Nad suudavad nüüd mõista ja 

mõista sügavamaid õppetunde. 

64 See on "Kolmas aeg", mil inimese hing peab vabanema materialismi ahelatest. See toob kaasa 

maailmavaadete võitluse, mis saab olema ägedam, kui inimkonna ajalugu on tundnud. 

65 Kurjus, isekus, uhkus, pahed, valed ja kõik, mis on varjutanud teie elu, langeb nagu purunenud 

ebajumalad nende jalge ette, kes neid kummardasid, et teha ruumi alandlikkusele. 

66 Kuidas te saate selles võitluses aidata? Palve võimsa relvaga - mitte sõnade palvetega, vaid mõtete 

tõstmise kaudu. 

67 Minu Vaim - mis on lõpmatult peenem kui teid ümbritsev õhk - on kohal, võtab teie palve vastu ja 

muudab selle samal ajal rahuks ja palsamiks teie kaasinimestele. 

68 Teie mõtetest saavad valgussädemed ruumis ja jõuavad sõnumina selleni, mis vajab oma 

mõtlemises selgust. 

69 Teie eestpalve saab teoks, sest minu kuningriigi rahu on tulemas maa peale ja teie töödest saavad 

justkui esimesed spirituaalsuse seemned, mis langevad maa emakasse kolmandal ajastul. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 296 
1 Ma olen valgus, mis valgustab teie teed - tarkus, mis jõuab teie mõistmiseni - palsam, mis 

leevendab teie kannatusi. 

2 Ma olen Meister ja ma tulen teie juurde kavatsusega muuta teid oma õpilasteks. Sest kui te olete 

minu jüngrid, siis olete õiged inimesed maa peal. 

3 Kui te tõesti tahate läbi murda oma teadmatuse pimedusest, siis pöörduge Minu poole ja Ma annan 

teile vajaliku valguse, et te ei komistaks. Kui te tahate, et teie usk oleks suur, siis tulge, kuulake Mind ja 

järgige Mind väsimatult. 

4 Aegade alguses puudus maailmas armastus. Esimesed inimesed olid kaugel sellest, et tunda ja 

mõista seda jumalikku jõudu - seda vaimu olemust, kõigi loodud asjade päritolu. Nad uskusid Jumalasse, 

kuid omistasid talle ainult võimu ja õiglust. Inimesed arvasid, et nad mõistavad jumalikku keelt looduslike 

elementide kaudu; seetõttu, kui nad nägid neid mahedaid ja rahulikke, arvasid nad, et Issand on rahul 

inimeste tegudega; kui aga loodusjõud vallandusid, arvasid nad, et näevad neis Jumala viha, mis avaldub 

sellisel kujul. 

5 Inimeste südames oli kujunenud ettekujutus kohutavast Jumalast, kes kandis viha ja kättemaksu 

tunnet. Seepärast, kui nad arvasid, et nad olid Jumalat solvanud, ohverdasid nad talle põletusohvreid ja 

ohvreid, lootuses teda lepitada. Ma ütlen teile, et need ohvrid ei olnud inspireeritud armastusest Jumala 

vastu: see oli hirm jumaliku õiguse ees, hirm karistuse ees, mis ajendas esimesi rahvaid oma Issandale 

maksu maksma. 

6 Nad nimetasid jumalikku Vaimu lihtsalt Jumalaks, kuid mitte kunagi Isaks või Isandaks. 

7 Patriarhid ja esimesed prohvetid olid need, kes hakkasid inimestele selgeks tegema, et Jumal on 

õiglus - jah, kuid täiuslik õiglus; et ta on Isa üle kõige ja armastab isana kõiki oma loodud olendeid. 

8 Samm-sammult rändas inimkond aeglaselt oma vaimse arengu teel ja jätkas oma palverännakut, 

liikudes ühest ajastust teise ja õppides jumalikku saladust veidi rohkem läbi ilmutuste, mida Jumal oma 

lastele igal ajal andis. 

9 Siiski ei saavutanud inimene täielikku teadmist jumaliku armastuse kohta, sest ta ei armastanud 

Jumalat tõeliselt nagu Isa ega suutnud oma südames tunda seda armastust, mida tema Issand talle alati 

näitas. 

10 Täielik armastus pidi saama inimeseks, "Sõna" pidi kehastuma ja võtma inimolenditele käega 

katsutava ja nähtava keha, et nad saaksid lõpuks kogeda, kui väga ja mil viisil Jumal neid armastab. 

11 Mitte kõik ei tunnistanud Isa kohalolekut Jeesuses. Kuidas võisid nad Teda ära tunda, sest Jeesus 

oli alandlik, kaastundlik ja armastav isegi nende suhtes, kes Teda solvasid? Nad arvasid, et Jumal on tugev 

ja uhke oma vaenlaste suhtes, kohtumõistev ja kohutav nende suhtes, kes teda solvavad. 

12 Kuid nii nagu paljud lükkasid selle sõna tagasi, uskusid ka paljud seda sõna - seda sõna, mis tungis 

südametesse. Seda viisi, kuidas ravida kannatusi ja ravimatuid haigusi ainult hellitusega, lõpmatu 

kaastunde pilguga, lootuse sõnaga, seda õpetust, mis oli lubadus uuest maailmast, valguse ja õigluse täis 

elust, ei saanud enam kustutada paljudest südamest, kes mõistsid, et see Jumalik Inimene oli Isa tõde, 

Tema Jumalik Armastus, keda inimesed ei tundnud ja seetõttu ei saanudki armastada. 

13 Selle ülima tõe seeme külvati igaveseks inimkonna südamesse. Kristus oli külvaja ja Ta hooldab 

ikka veel oma seemet. Seejärel toob ta oma vilja ja naudib seda igavesti. Siis ei ütle Ta enam oma 

sõnadega: "Mul on nälg" või "Mul on janu", sest lõpuks armastavad Tema lapsed Teda nii, nagu Ta on 

neid algusest peale armastanud. 

14 Kes räägib teile Kristusest, jüngrid? Ta ise. 

15 Mina, Sõna, olen see, kes räägib teile uuesti, inimkond. Tunne Mind, ära kahtle Minu kohalolus, 

sest Ma ilmutan end märkamatult. Minuga ei saa olla ülbust. 

16 Tunnistage Mind Minu eluviisi järgi selles maailmas sel ajal, mäletage, et Ma surin sama 

alandlikult, nagu olin sündinud ja elanud. 

17 Ma olen inimkonnas kohal ajal, mil uued avastused on muutnud inimeste elu, ja teen oma 

kohalolekut teie seas tunda sama alandlikkusega, mida te kunagi minus tundsite. 
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18 Jumala "Sõna" ei saanud uuesti inimeseks, Kristus ei sündinud uuesti talli viletsuses - ei; sest 

Jumala väe tunnistamiseks ei ole enam vaja keha. Kui inimesed arvavad, et see keha siin on Jumal, kes on 

tulnud maailma, siis nad eksivad. Jumala kohalolek on vaimne, universaalne, lõpmatu. 

19 Kui kõik, mida inimesed on sel ajal saavutanud, oleks õiglase, lubatud ja hea piirides, ei oleks 

Minul olnud vaja tulla alla, et taas teiega rääkida. Kuid kõik teod, mida see inimkond Mulle pakub, ei ole 

head: on palju üleastumisi, palju ebaõiglust, palju eksimusi ja halbu tegusid. Seepärast oli Minu hoolivale 

armastusele vaja äratada inimene, kui ta oli kõige enam oma töösse süvenenud, et tuletada talle meelde 

kohustusi, mille ta on unustanud, ja kellele ta võlgneb kõik, mis on ja mis saab olema. 

20 Selleks, et muuta Mind kuuldavaks materiaalsele inimkonnale, kes ei suutnud Mind vaimust 

vaimuni kuulda, pidin kasutama nende vaimseid andeid ja võimeid, et teha Mind teada inimese 

mõistmisvõime kaudu. 

21 Selgitus, miks ma "tulen alla", et teiega suhelda, on järgmine: Kuna te ei suutnud tõusta, et 

vestelda oma Isandaga vaimust vaimule, pidin ma laskuma ühe tasandi võrra madalamale, s.t. vaimsest, 

Jumalikust, sinna, kuhu te veel ei jõua. Ma pidin siis kasutama teie mõistuseorganit, millel on oma koht 

inimese ajus, ja tõlkima Minu jumalikku inspiratsiooni inimsõnadeks ja materiaalseteks helideks. 

22 Inimene vajab laiendatud teadmisi ja Jumal on see, kes tuleb inimese juurde, et usaldada talle 

tarkust. Kui valitud vahendid Minu lühikeseks kuulutamiseks meeleorgani kaudu ei tundu nende suupillide 

väärilised, siis ütlen teile ausalt, et nende kaudu edastatav sõnum on väga suur. Te oleksite eelistanud, et 

Minu ilmutus inimestele oleks toimunud pompöös ja tseremooniatega, mis oleksid avaldanud muljet, kuid 

mis tegelikult, vaimust vaadatuna, oleksid olnud asjatud, sest need ei sisalda tõelist valgust. 

23 Ma oleksin võinud tulla välkude ja tormide all, et oma väge tunda; kuid kui lihtne oleks inimesel 

olnud siis tunnistada, et Issanda kohalolek on tulnud! Aga kas sa ei arva, et hirm oleks siis sinu südamesse 

tagasi tulnud ja ka mõte millestki arusaamatust? Kas sa ei arva, et iga armastuse tunne Isa vastu oleks 

muutunud ainult hirmuks Tema õigluse ees? Kuid teadke, et kuigi Jumal on kõikvõimas jõud, ei valluta 

teid selle jõuga, ei võida teid selle abil, vaid teise jõuga, ja see on armastuse jõud. 

24 See on Jumalik Vaim, kes räägib täna universumiga. Tema on see, kes toob valgust kõigele, mida 

te ei ole teistel aegadel selgelt näinud. Ta on kõigi jaoks uue päeva koidik. 

Inimesed, sest Ta vabastab teid valehirmudest, eemaldab teie kahtlused, et muuta teie hing ja meel vabaks. 

25 Ma ütlen teile: Pärast seda, kui olete tundma õppinud minu õpetuste olemust ja minu seaduste 

õigsust, tunnete ka piirid, mida teie kujutlusvõime on teile peale surunud ja mis on takistanud teid 

jõudmast tõe vähesest tundmisest kaugemale. 

26 Enam ei ole hirm või hirm karistuse ees see, mis takistab teid uurimast, avastamast. Ainult siis, kui 

te tõesti tahate saada teada seda, mis on teile arusaamatu, keelab teie südametunnistus teile selle tee; sest te 

peaksite teadma, et inimesel ei ole õigust kogu tõele ja et ta peaks haarama sellest ainult seda osa, mis talle 

vastab. 

27 Inimesed: Kui minu tulek kuulutati välja sõdade, vallandunud loodusjõudude, katku ja kaose 

keskel, siis mitte sellepärast, et ma oleksin seda kõike teile toonud, vaid sellepärast, et minu kohalolek 

oleks inimkonnale kasulik just sel kriisiajal. Siin on nüüd kõik see, mida minu tagasituleku kohta öeldi, 

täitunud. Ma tulen inimkonna juurde, kui maailm maadleb surmaga ning maa väriseb ja väriseb oma 

surmalöögis, et sillutada teed uuele inimkonnale. Seetõttu on Jumala kutse "kolmandal ajastul" armastuse 

kutse - armastuse, mis kannab ja innustab õiglust, vendlust ja rahu. 

28 Teile, kellel on olnud armu kuulata Mind sel ajal, pean ütlema, et selleks, et olla tõeliselt 

spiritistlik õpilane, peate rakendama Minu õpetust oma elus, et mitte teatud käskude järgimine ei muuda 

teid spiritistideks, ega ka teatud riitused ja ilmutused ei vii teid oma missiooni täitmiseni maa peal. 

29 Rääkides teiega, nagu ainult mina saan seda teha, avaldan teile parima viisi, kuidas Jumalale 

meeldida ja eemaldada teie südamest sissejuurdunud hirmud teie Isa ees. 

30 Kuid ma mitte ainult ei vabasta teid eksimustest ja eelarvamustest, mis puudutavad teie elu 

maailmas, vaid ma ütlen teile ka, et igavest hukkamõistmist, nagu seda teile on kirjeldatud, ei ole olemas, 

sest hing ei saa kannatada füüsilisi piinu, mida valu tekitab kehas. Hinge valu tuleneb sellest, et ta näeb 

oma tegusid südametunnistuse valguses, mis paneb teda tunnistama ja mõistma täiesti selgelt kõiki oma 

vigu ja puudusi, mida ta on toime pannud. 
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31 Tulge Minu juurde täielikus veendumuses, et te kõnnite tõe teel, ja see ei ole teadmatusest tulenev 

hirm, mis sunnib teid sellel teel püsima. 

32 Kui te uurite minu ilmutusi ja avaldusi sel ja varasematel aegadel, siis mõistate lõpuks, et ma olen 

alati tulnud alandlikkusse mantlisse mässituna. Seepärast ärge laske end eksitada sellest, mis on väliselt 

uhke, ja kui teie kaasinimesed, kes käivad teisi teid, tulevad ja ütlevad teile, et Issand ei saa olla selle 

vaesuse, selle alandlikkuse keskel, mida te näitate, siis tuletage neile meelde, et Jumal, kes ilmutas end 

"Sõnas", tuli maailma alandlikult Jeesuses, ja et inimesed siiski uskusid Temasse, ja et vaatamata 

sajanditele, mis on möödunud Tema sünnist, ei ole suudetud kustutada inimeste südamest seda 

alandlikkust, millega Päästja ilmutas end maailmale. 

33 Teie seas on kogudusekohti, mille kogudused armastavad ja otsivad välimust, hiilgavat ja näilist, et 

oma meeltele muljet avaldada, ilma et nad mõistaksid, et välise asja ihaldamisel unustavad nad imed, mida 

Vaimu õpetus sisaldab. 

34 Juhendamine, parandamine, paljastamine - see on minu töö teie seas, et tuua teid valguse koju. 

Kuid enne kui te jõuate tõotatud maa lävele, peate te tegema usu ja armastuse teeneid. 

35 Kristuse sõna idanes kord tema jüngrites ja selle seeme kasvas inimestes, kes neile järgnesid. Tema 

õpetus levis ja selle tähendus levis üle kogu maailma. Nii levib ka see praegune õpetus ja seda võtavad 

vastu kõik need, kes on võimelised seda tajuma ja mõistma. 

36 Võtke vastu, armsad jüngrid, minu palsam - võtke vastu, teie, kuulajate hulk, minu isalik hellitus ja 

minu sõnum Meistrina - teie ja teie lähedaste jaoks. 

37 Minu kohalolek ilmub teile nagu õrn tuulehoog, mis hellitab. Nii tulen ma teie südamesse, et anda 

sellele elu. 

38 Mõned tunnetavad Minu tulemise lähedust, teised näevad Mind oma vaimse pilguga ja veel teised 

tunnevad oma tundlikkuse kaudu tunnet, mil Ma lähenen. Kõik ütlevad sel õnnistatud tunnil oma südames: 

"Meister on siin", sest nad on tundnud, et minu rahu ümbritseb neid. 

39 Hingele, kes on rändanud läbi elu lõpmatu kõrbe, ei ole väärtuslikumat aaret ega ihaldusväärsemat 

oaasi kui rahu. See on aare, mida ma teile pakun ja mida te peate hiljem oma kaasinimestega jagama. 

40 Ma näitan teile ka vahendeid, kuidas levitada inimeste üle õnnistatud rahu mantlit, ja need 

vahendid on mõte, palve, sõna, teod. 

41 Nii nagu Ma näen teid praegu, keda ühendab rahu, mida Minu Sõna teile annab, nii tahan Ma näha 

teid pärast Minu lahkumist, võitluse päevadel, mis tulevad teie peale, mil Ma panen teid tundma Minu 

Kohalolekut peensusteni, mil te kuulete Mind oma südames. Sest ma luban teile, et te ei jää ilma Minu 

hellusest, Minu olemusest, Minu palsamist. 

42 Minge vankumatult ja mõistvalt ühest õppetunnist teise, ühest perioodist teise, ja teie harmoonia 

minu Tööga ei purune. Teie kuulekus ja valmisolek minu seadustele ja käskudele annab teile 

sõnulseletamatu rahu ning teil ei ole kunagi kaebusi ega okkaid, mis teid nutma paneksid. 

43 Kui te tahate olla Minu jüngrid, siis mõistke, et peate olema rahu ja kõigi nende vooruste kandjad, 

mida Ma olen teile õpetanud praktiseerima. 

44 Ma ei ole teid seni provintsidesse lasknud, sest ma näen, et te olete viljad, mis ei ole veel küpsed. 

Ma pean ikka veel saatma teile armastuse vihma, Minu tarkuse valgust ja Jumaliku Päikese kiiri, et anda 

teile elu ja julgust. Aga kui sa oled küpsenud nagu vili minu õpetuse puul, siis kukud sa tuulega, mis 

liigutab oksad, mis sind kandsid. 

45 Mida enam läheneb päev, mil Ma ei räägi enam teiega sellisel kujul, seda enam avastate te Minu 

Vaimse Õpetuse suurust, ja märkamatult eemaldute kõigest sellest, millega olete seda minevikus piiranud - 

jah, sest te olete seda Jumalikku Tööd piiranud isikute, kohtade ja objektidega, samas kui see on 

universaalne ja piiramatu, see on väljaspool materiaalset ja inimlikku. 

46 Nüüd ei näe te enam minu tööd piiratud isikutega, kohtade või esemetega, nüüd näete te kõike 

Jumalikus, lõpmatult kõrges, ja te avastate selle ka oma olemuse kõrges. 

47 Kuidas hakkab minu töö teile särama, kui teie hing on leidnud tee tagasi Jumala juurde ja sealt 

edasi olete vaimustunud selle vaatlemisest ning rõõmustate oma mõistmise valguse ja mõistmise üle? 

48 Te tajute midagi sellest suurest tõelusest ja õndsusest, mis teid ootab, kuid teie meeled ja 

kujutlusvõime on liiga väikesed, et avastada tegelikkust. 
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49 Iga redeli astmestik, iga samm, iga kodu pakub hingele suuremat valgust ja täiuslikumat õndsust. 

Kuid kõrgeim rahu, hingede täiuslikkus on väljaspool kõiki mööduvaid hingede elusid. 

50 Kui sageli arvate, et ootate täiuslikku õnne Jumala rinnal, mõistmata, et see õnne tunne on vaevalt 

et eelproov sellest järgnevast maailmast, kuhu te pärast seda elu siirdute. 

51 Minu seeme tekkis sel ajal kõige kiiremini neis, kes tulid teooriate ja tõlgendustega koormamata 

mõistuse ja südamega. Nad olid Minu Sõna suhtes nagu neitsi maad, ja Ma kasutasin neid, et edastada 

maailmale Minu sõnumit. 

52 Teised tõid tõe segamini valega, ja minu valgus vabastas nad järk-järgult eksimusest ja kinnitas 

neid samal ajal selles heas, mida nad endas kandsid. Inimese südames ei ole kõik mürgine taim või 

umbrohi - mõnikord kasvab seal nisutaim ja ma kasvatan seda, et ta hiljem küpseks ja tema terad 

paljuneksid. 

53 Nii ühe kui ka teise olen muutnud nad kõik oma jüngriteks, ühendades nad üheks rahvaks, kes 

hetkest, mil nad oma tegude kaudu tunnistavad Minu õpetust, panevad inimeste südamed kiiremini lööma, 

kui nad avastavad selle õpetuse väe. See tõuseb minu nimel üles uskmatute, tagakiusajate vastu, võitlus 

saab olema suur ja teie nimi on sageli nende huulil, kes teid kirjades kui skandaali ja laimu põhjustajat 

hukka mõistavad. 

54 Ma annan teile need katsumused teada, et te ei oleks üllatunud, kui need toimuvad. Kuid ma ütlen 

teile ka, et just siis ilmutan ma oma võimu, halastust ja õiglust selle rahva seas. 

55 Kõik Minu väed valmistuvad lahinguks, kõik Minu sulased kuulavad Minu häält ja annavad 

tunnistust Minust. 

56 Mitte ainult see rahvas ei ole siin tunnistajaks otsustavale tunnile: Loodusjõud, nagu alati 

"rääkima" ja esindama jumalikku õiglust, olema kohal Vaimumaailmale ja rebima selle materialistliku 

inimkonna silmaklapi teadmatusest - nende inimeste pealt, kes väidavad, et nad käivad Kristuse teel 

igavikku ihaldades, kuid siiski nõuavad, et nende silmad, kõrvad ja meeled oleksid suletud igale Vaimse 

Elu kutsele ja ilmingule. 

57 Just see Kristus, keda nad usuvad järgivat ja mõistvat, oli see, kes avas ukse, mis annab 

juurdepääsu teistesse maailmadesse ja elutasanditesse - Tema, kes kõrvaldas segaduse hingedelt, kes 

püüavad elada, võttes omaks võõrad kehad - sama, kes oma missiooni viimasel tunnil Jeesuse kaudu andis 

end tunda neis hingedes, kes magasid hauakambris surma und, võimaldades neil tõusta elu valgusesse. 

Aga et inimesed neid ilminguid usuksid, lubasin neil olenditel end oma sugulastele nähtavaks teha. 

58 Ma avasin selle ukse, ainult mina võisin seda teha, sest Kristus oma armastusega on side, mis 

ühendab kõiki maailmu. 

59 Te kuulute Minu valguse leegioni, Minu rahuvägede hulka, nende hulka, kes palvetavad maailma 

eest, ja tõesti, Ma ütlen teile, et teie silmade pisarad, mis valatakse teiste valu pärast, ühinevad teie Isa 

palsamiga, et langeda kastepiiskadena kannatanud südamele. 

60 Tõeline tervendav palsam, inimesed - see, mis ravib kõik haigused - pärineb armastusest. 

61 Armastage vaimuga, armastage südamega ja mõistusega, siis on teil piisavalt jõudu mitte ainult 

keha haiguste ravimiseks või väikeste inimlike vajaduste lohutamiseks, vaid ka vaimsete saladuste, hinge 

suurte murede, selle häirete ja kahetsuste klaarimiseks. 

62 See palsam lahutab suured katsumused, süütab valguse, leevendab piinu, sulatab ahelad, mis 

ahendavad. 

63 Teaduse poolt hüljatud inimene naaseb tervise ja elu juurde, kui ta puutub kokku selle palsamiga; 

lahtiseks muutunud hing naaseb selle Venna armastuse sõnale, kes teda kutsub. 

64 Kui see aeg jõuab oma haripunkti, ümbritsevad inimesi kõikjal ümberringi vaimsed jõud, toimuvad 

ilmingud, sündmused ja märgid, mida pole kunagi varem nähtud. Uhked teadlased jäävad sõnatuks ja on 

olukordi, kus nad oma vaesuses veendununa nutavad võimetusest. 

65 Inimesed pööravad oma pilgu Kristuse poole ja siis, kui nad mõtlevad oma tegude üle, mõistavad 

nad lõpuks, et Tema, kes tegi nii palju ja nii erakordseid tegusid Teisel ajastul, on sama, kes on nüüd 

tagasi tulnud ja on kohal, andes tunnistust oma väest. 

66 Ma tahan, et te alustaksite vaimulikku elu, et oleks enesedistsipliin ja kokkuhoidlikkus, et oleks 

palve ja armastuse tegevus. Nii saate te tundlikuks iga vaimse sündmuse suhtes. Siis saab see, mis on 
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paljudele nähtamatu, teile nähtavaks. Ainult siis suudate seletada kõike, mis juhtub ja millele inimesed ei 

leia lahendust. 

67 Ma tahan, et minu jüngrite ettevalmistus ja nende teadmised neile usaldatud missioonist oleksid nii 

suured, et nad vabastaksid oma teel ja ainult oma mõju kaudu need olendid, kes on inimeste seas 

nähtamatud, varjatud ja tundmatud ning kes elavad segaduses ja inimkonnale tundmatuseni valu täis 

eksistentsi. 

68 Püüdke oma liidu poole, inimesed. Kui te seda ei saavuta - kuidas võiksid selle kõrgema maailma 

valgusolendid teie kaudu peegelduda, kui see on vajalik selleks, et anda inimkonnale oma sõnum? 

69 Ma olen õpetanud teid palvetama ja paluma teiste eest, kuid ma kuulen teid ka siis, kui te palute 

enda eest, ma võtan selle palve vastu. Aga ma ütlen teile, et aeg, mil ma andsin teile - sest te olite veel 

ebaküpsed - vastavalt teie palvele, on möödas. Nüüd tahan, et te töötaksite nagu jüngrid, et te pakuksite 

Mulle oma vaimse hinge ja südame, kui te palvetate, kuid lubaksite Mina neis lugeda ja täita Minu tahet. 

70 Minu tark Sõna, mis on mähitud kõige kannatlikuma Meistri armastusse, on teid samm-sammult 

viinud selle suuruse mõistmiseni, mida spiritism sisaldab, ja on pannud teid vaatama tohutut vaimset 

horisonti, mis algab inimlikust ja sulandub taevasesse. 

Minu rahu on teiega! 
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Juhend 297 
1 Inimesed: Teie soov lõigata oma külvatud vilju on üllas. Aga ma ütlen teile, et olge kannatlikud, 

ärge soovige kohe teada saada oma tööde tulemust, sest see tähendaks, et lühendaksite aega 

saagikoristuseni ja rahulduksite sellega, et lõikate ära ebaküpsed viljad. 

2 See töö ei toimu ühe hetkega, see võtab kaua aega. Seepärast mõistaks igaüks oma osa, mida ta 

peab sellel vaimsel põllul tegema, ning seejärel soovitage ja usaldage oma töö neile, kes tulevad pärast 

teid, et aidata teid, jätkates põllu harimist, mida te olete alustanud. Pärast neid tulevad teised ja pärast neid 

jälle teised. Seega ei tea te, kes on määratud lõikama usu saaki, vaimulikkusele pöördumise saaki. 

3 Need, kes kogevad vilja kandmist, teavad, et see ei ole ainult nende teene, kes tulid viimasena, 

vaid et see oli töö, milles esimesena, teisena ja kolmandana tulnud inimeste teened, pingutused ja ohvrid 

ühendusid, et viia võidule vaimne töö, mille Meistri poolt kõigile määras. 

4 Teadke, et üks põlvkond ei ole võimeline kogu tööd lõpule viima, ja teadke ka seda, et praegu ei 

ole saagikoristuse aeg. 

5 Kuidas te saaksite minu sõna arusaadavaks teha, kui te seda ei järgi? Kui teil on kulunud nii kaua 

aega, et mõista minu sõna, uskuda sellesse ja treenida oma mässulist keha missiooni täitmiseks, siis kuidas 

saate te nõuda, et maailma ümberkujundamine toimuks kohe? 

6 Samuti ei tohiks te uskuda, et te töötate selles töös üksi, sest teil ei ole veel piisavalt jõudu, et nii 

suurt vaimset tähtsust omavaid töid teha. Te peate teadma, et on olemas olendid, kes näitavad teile teed, 

mida peate järgima, ja kes näitavad teile teed ja kohti, kuhu peate seemne viima. 

Need teeotsijad on teie vennad ja õed teistest maailmadest, teistest kodudest, kust nad valvavad teie 

samme ja murravad teie eest. Sest ka nemad on rahu, armastuse ja vendluse edendajad. Need on teie omast 

puhtamad, suuremaid teadmisi ja kogemusi omavad hinged, kellest teil ei ole midagi halba karta. Nad on 

need, kes ei lase teil seisma jääda - need, kes toovad teie südamesse rahutust, kui te loobute seemnest. 

7 Te ei ole üksi ega jäeta teid kunagi üksi. 

8 Usaldage seda tööd, vaadake selle suurust. Mõistke, et see ei ole inimintellekti töö, et see ei ole 

selle inimkonna uus maailmavaade, vaid igavene valgus, mis on alati valgustanud inimhinge teed, ja mille 

tões möödub igasugune ebatäiuslikkus, igasugune ebapuhtus ja patt. 

9 Ma olen teinud oma tõe põhjal armastusest, õiglusest ja tarkusest läbipõimunud õpetuse, mille 

kaudu ma tõestan teile selle väge, pöörates ja muutes neid, kes on hetkeks õigelt teelt kõrvale kaldunud. 

10 Miks peaks inimene hukkumisele või igavestele piinadele mõistma, kui tema patt on ainult ajutine 

ja tema teadmatuse tulemus? Miks hukka mõista olendit, kes kannab minu enda jumalikku olemust? 

11 Kui tal oli hetkeks või pikemaks ajaks kalduvus mateeria poole ja kalduvus kurja poole, siis kui on 

saabunud selguse hetk, mil Ma lasen Oma armu jõuda tema südamesse, siis ta vastab sellele ja seega 

ilmutab, et Jumal on igas hinges. 

12 See on see olemus, mida inimene peab endas otsima - seda olemust, mille ta on kaotanud ja mida 

ta on sageli asjata otsinud. Selleks olen ma teile avaldanud kõik võimed, mis teil on, et leida iseennast - et 

õpetada teid avastama oma hinge, tundma ennast tõeliselt, ilma et te peatuksite välise, füüsilise vormi 

vaatlemisel. 

13 Õppige otsima vaimset, jüngrid, ja te vabanete ka välise jumalateenistuse fanatismist. 

14 Siis mõistate, et mitte kogunemissaal, mitte sümbol ega rituaal ei sisalda vaimse töö suurust, vaid 

selle igavene tähendus ja lõplik eesmärk, mis on täis õiglust. 

15 Ärge püüdke piirata seda Tööd, mis on universaalne ja lõpmatu, ega seada piiranguid oma 

vaimsele arengule, sest mida rohkem te süvenete heade tegude ja õppimise teele, seda suuremaid ilmutusi 

saate. Te näete jumalikku tööd, mis tõuseb kõige tähtsusetumast, te näete, kuidas see avaldub kõiges, mis 

on loodud, te tunnete, kuidas see pulbitseb teie olemuses. 

16 See on lihtsus, millega ma õpetan spiritistlikku õpilast, et ka tema oleks lihtne nagu tema Meister. 

Jünger peaks veenma ja pöörduma oma sõnade tõe ja oma tegude väega, püüdmata kellelegi muljet 

avaldada salapäraste võimete või erakordsete võimetega. 

17 Tõeline jünger saab suureks oma lihtsuse kaudu. Ta mõistab oma Isandat ja samal ajal teeb ennast 

mõistetavaks oma kaasinimestele. 
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18 Elu on suur meri, kus igaüks sõidab oma paadiga. Kuid samal ajal, kui mõned otsivad võimalusi ja 

vahendeid, kuidas seda turvalisse sadamasse juhtida, kalduvad teised sihtkoha või kogemuse puudumisel 

ümber. 

19 Taas kord olen toonud teile oma õpetuse. Ma tahan, et te mäletaksite, et selles on olemas 

päästesadam. Miks ma peaksin teile tooma ebatäpseid õpetusi, ebamääraseid sõnu või piiratud sügavusega 

ilmutusi? Kui see oleks nii, siis paneksin teid ohtu langeda uude fanatismi, kui te elate ajal, mil 

südametunnistus ei jäta teid rahule - eriti kui te püüate varjata teesklustega halastuse ja armastuse seaduse 

tõelist täitmist, mida ma olen teile õpetanud. 

20 Kuulge Mind, inimesed, kuulge Mind, jüngrid: Ma annan teile praegu valgust ja vabastan teid 

ahelatest, sidemetest ja pimedusest. Aga ma ei luba teil teha sellest teosest teist religiooni ega täita seda 

piltide ja riitustega nagu tavaliselt - ei! Teadke täpselt, milles seisneb vabadus, mille ma teile toon, et te ei 

asendaks seda uue fanatismiga. 

21 Kas te pole veel teadvustanud, et teie mõistus ja koos sellega ka hing on oma arengus peatunud? 

Kas te ei mäleta valede hirmude ja eelarvamuste tulva, mis on päritud teie esivanematelt, millest ma olen 

teid vabastanud, et te saaksite tõde moonutamata näha ja valguse vastu võtta? 

22 Kui te ei valmista end ette, kui ebausklikkus jätkab end teie sees näidata, siis jääb teie valgus 

suletuks, peidetud oma materialiseerumise taha, ja te esitlete end oma kaasinimeste ees kui teadmatuid - 

nagu need, kes ei tea midagi sellest suurest ilmutusest. 

23 Jüngrid, vaadake alati kõigepealt seda "palki", mis teil on silmis, et teil oleks õigus vaadata seda 

"killustikku", mis on teie vennal. 

24 Sellega tahan ma öelda teile, et ärge kasutage Minu õpetust selleks, et mõista hukka teie 

kaasinimeste teekonnad nende erinevates konfessioonides. Tõesti, ma ütlen teile, kõigil neil radadel on 

südamed, mis otsivad Mind läbi õilsa, ohvritega laastatud elu. Ometi küsib õpilane Minult ikka ja jälle, 

miks Ma luban maailmavaadete mitmekesisust, mis mõnikord on omavahel vastuolus, tekitab erinevusi ja 

tekitab vaenu inimeste vahel. Selle peale ütleb Meister teile: See on lubatud, sest ei ole kahte hinge, kellel 

on täpselt sama arusaam, sama valgus, sama usk, ja ka seetõttu, et teile on antud tahtevabadus valida oma 

tee. Teid ei ole kunagi sunnitud käima Seaduse teed, vaid teid on kutsutud seda tegema, säilitades seeläbi 

vabaduse omandada tõelisi teeneid Tõe poole püüdlemisel. 

25 Samuti, armsad jüngrid, teadke, et teie ülesanne on ühineda, olla kooskõlas, jõuda ja jagada oma 

võimeid ja andeid igaühele, kes võib teid, teie tervendavat jõudu, teie sõna või abi vajada. 

26 Tõesti, ma ütlen teile, kui teie südames idaneb ülbus, siis te ei saa olla spiritistid. Valgustunud 

hinge ei saa rahuldada need väikesed edevused, mis ainult meelitavad isekat südant. 

27 Minu silmis ei tee jüngritest suuri mitte missiooni näiline täitmine, isegi kui nad tunduvad oma 

vendadele kõige innukamad, innukamad ja järjekindlamad. 

28 Kõige puhtam, kõige siiram töö, mis tõstab teid kõige rohkem Minu juurde, on see, mida teete 

vaikides, isegi kui teie kaasinimesed seda ei tea. 

29 "Sinu parem käsi ei tea, mida su vasak käsi teeb", ütlesin ma oma jüngritele sel Teisel ajastul. 

Seepärast ütlen ma teile täna, kuna Minu Vaimu valgus selgitab kõike, et olge alandlikud ilma 

silmakirjalikkuseta, nutke tõeliselt teise inimese valu pärast ja rõõmustage tõeliselt selle hea üle, mida teie 

kaasinimesed naudivad. Ainult see, kes tunneb minu õpetust sel viisil, on valmis andma oma elu oma 

ligimese eest. 

30 Inimesed: Kui teile on määratud põllu ettevalmistamine ja külvamise alustamine, kuid vilja pidid 

lõikama teised, siis nõustuge sellega. Sest mitte ainult teil, vaid kõigil teie vendadel ja õdedel on õigus 

nautida oma Isa põllul töötamise rõõmu. 

31 Mina olen tee ja teie olete teekäijad, kes teele tulevad. 

32 Kui jõuate mäe tippu, pöörate silmad tagasi ja näete kõike seda, mida teie hing on läbi elanud, ning 

te tänate Isa. 

33 Tee on pikk. Kes saab öelda, et ta on juba kõik läbi käinud, et ta teab kõiki saladusi ja et ta on 

tunginud kõigesse, mis on väljaspool seda, mida ta näeb ja kuuleb? 

34 Asi ei ole selles, et Meister põlgab teie tööd või ei hinda seda, mida te olete teel saavutanud - ei, 

inimesed. Ma olen esimene, kes hindab teie teeneid. Kui see ei oleks nii, siis ei oleks Minus mingit õiglust. 
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Kui ma räägin teile sel viisil, siis sellepärast, et ma tahan, et te mõistaksite, et kuigi teie võime jõuda 

oma piirideni nii inimlikus kui ka vaimses osas on suur, on teil siiski palju puudu - et mida rohkem te 

otsite lõpmatuses seda, mis eksisteerib väljaspool teie füüsilisi meeli, seda rohkem avastate valdkondi, 

mida tunnetada ja õppida. 

35 Nii nagu ma olen andnud teile looduse, mis on teie intelligentsuse piires, et te saaksite seda uurida, 

olen ma teile ilmutanud selle looduse taga oleva maailma olemasolu, et te saaksite sinna hingega tungida. 

Ma olen lasknud teil uurida ja uurida, et te saaksite tunda vaimset elu. Aga ma ütlen teile, et ärge piirduge 

selle vähesega, mida te siiani teate. Olge innukad õppima, treenige end selle lõpmatu maailma 

läbitungimiseks, töötage usinalt, et oma tööpäeva lõpus saaksite rahulolevalt hüüda: "Me oleme oma 

missiooni täitnud." 

36 Minu õpetus ei lase hingel paigal seista ega peata inimese arengut - vastupidi, see vabastab ta 

hirmudest ja eelarvamustest ning laseb tal näha teda ootavat valguse teed. 

37 Vaadake seda inimkonda, mis näib olevat jõudnud oma teaduse ja uurimistööde tippu, kuid mis 

tegelikult on alles selle teaduse alguses, mille ta saavutab homme, kui ta lisab oma teadmishimule 

vendluse ideaali. 

38 Tänapäeval elavad inimesed segaduse ajastul, sest nad ei ole mõistnud, et kogu nende elu ja kõik 

nende pingutused peaksid viima neid oma vaimu avanemisele, mille eesmärgiks peaks olema nende vaimu 

osadus Looja vaimuga. 

39 Kultus, mida enamik inimesi tänapäeval tunnistab, on materialism. 

40 Seni, kuni usuõpetused ja religioonid nõuavad oma erinevusi, jätkab maailm oma vihkamise 

kasvatamist ega suuda astuda otsustavat sammu tõelise Jumala kummardamise suunas. Aga millal saavad 

inimesed aru ja ühinevad ning astuvad seega esimese sammu omavahelise armastuse poole, kui ikka veel 

on inimesi, kes arvavad, et neil on hingede päästmise võti või saladus ja igavese elu võtmed, ja ei tunnista 

kõiki neid, kes käivad teisi teid, sest nende arvates ei ole nad väärilised Jumala juurde tulema? 

41 Nii et teadvustage endale spiritismi tõeline eesmärk, mille õpetus on kõrgemal igast 

konfessioonist, igast inimlikust ideoloogiast ja igast sektist. 

42 Uurige selle sõnumi tähendust, mis sisaldab Jumala seadust, ja te mõistate, et see on kohaldatav 

kõigi inimeste, kõigi rahvaste ja kõigi olukordade suhtes, milles te võite end leida. 

43 Vaadake, kuidas selle õpetuse tõe valguses kaovad erinevused, võõrandumised, vaen ja 

vastasseisud, sest selle valguses näete te kõik võrdsed, selle armastuse valguses olete kõik vennad ja õed, 

selle õigluse valguses olete kõik ebatäiuslikud. 

44 See sõna tuleb Minust, on elu allikas, on alfa ja oomega, algus ja lõpp. Seepärast peavad inimesed 

oma teadmatusest üle saamiseks jätma oma konventsioonid ja religioosse fanatismi ning tulema Minu 

juurde, kes Ma olen vaimus - mitte kummardamisvormide seas, mida igaüks tahtis Mulle pakkuda. Aga 

kui nad jõuavad tõelise Allikani, võtan ma nad kõik vastu, eemaldan nende valu, vabastan nad nende 

raskest koormast ja lepitan nad omavahel. 

45 Mõelge: kui te kõik mõistaksite oma rolli selles elus, oleks inimkond juba loobunud isekusest, ja 

kui iga üksik inimene mõistaks oma päritolu, oma saatust, seostaks ta kõik oma teod selle eesmärgiga, 

milleks ta loodi. 

46 Maailmas ei ole enam vajadust paljude religioonide järele, te kõik olete nüüdseks jõudnud ühele 

usule ja ühele Jumala kummardamise viisile. Ainult mõtteühenduses ja hingeühenduses suudate leida 

valguse, mis viib teid edasimineku, harmoonia ja rahu juurde. 

47 Nüüd näete, et ükski religioon ei saavuta inimeste rahu ja vaimset vabadust. Selle asemel saate te 

näha, kuidas minu Jumalik Sõnum, mis jõuab mõnedeni kirjutiste kaudu ja teisteni inspiratsioonide kaudu, 

saavutab inimeste päästmise, ühendamise ja vaimustumise. 

48 Spiritualism ei loo ebavõrdsust, spiritism on õpetus, mida inimkond vajab ja mille järele ta 

alateadlikult igatseb. Sest see on rahu, see on armastus, see on õiglus, see on valgus, mille järele inimesed 

nälgivad. 

49 Kas te, kes te neid sõnu kuulete, arvate, et ma võiksin külvata teie südamesse vastumeelsust või 

pahatahtlikkust nende teie kaasinimeste suhtes, kes tunnistavad teisi konfessioone? Kunagi, õpilased, peate 

just teie olema need, kes hakkavad andma eeskuju vendluse ja harmoonia kohta, vaadates ja armastades 

kõiki sama armastusega, millega te vaatate neid, kes jagavad teie mõtteviisi. 
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50 Kõik usukogukonnad peavad selle sammu astuma. Nad peavad saama innustust igatsusest 

armastada üksteist, et armastada oma Isa, keda kõik väidavad kummardavat. 

51 Ärge kartke, kui teid kutsutakse kadunuks - pöörduge kõigi poole. Mõelge, et see töö, mis on teie 

jaoks tõene, võib teistele tunduda vale, sest nende silmis puudub sellel pühitsus, mille religioonid on 

saanud, et neid tunnustataks. 

52 Kui te usute Minusse, kui te usute, et Ma annan endast teada nende häälekandjate sõnades, siis 

ärge kartke oma kaasinimeste kohut. Sest Minu õpetus on nii kõnekas ja Minu sõnum sisaldab nii palju 

tõdesid, et kui te oskate neid relvi hästi kasutada, siis on teid vaevalt võimalik võita. 

53 Keegi ei saa teid hukka mõista selle eest, et te otsite innukalt tõde, täiuslikku. Teil kõigil on püha 

õigus seda teha, ja selleks on teile antud vabadus püüelda valguse poole. 

54 Inimesed, te olete minu lauas juba pikka aega söönud ja joonud. Kui te ikka veel tunnete vaimset 

nälga, siis on see põhjendamatu, sest teile on päevast päeva pakutud toitu. Ma janun sinu armastuse järele, 

aga mida sa annad mulle juua? Teie tülide ja arusaamatuse sapp ja äädikas! 

55 Ma ütlen teile sel armupäeval: laske minu jumalikul sädelusel tungida oma südamesse, et te 

tunneksite minu kohalolekut ja muudaksite oma elu. 

56 Ma olen tulnud kohtunikuna, kuid tõde on see, et kui te otsite kohtuniku sõna, siis peate tingimata 

olema Isa juuresolekul - selle Isa, kes armastab teid ja kes seepärast ilmutab end nii mitmel viisil, et te 

saaksite teda paremini tundma õppida. 

57 Ma tean, et mida suuremad on teie teadmised, seda suurem on teie armastus Minu vastu. 

58 Kui ma ütlen teile: "Armastage mind" - kas teate, mida ma tahan teile öelda? Armastage tõde, 

armastage head, armastage valgust, armastage üksteist, armastage Tõelist Elu. 

59 Õppige Mind armastama, mõistke, kuidas Minu armastus järgneb teile kõikjale, hoolimata teie 

üleastumistest ja pattudest, ilma et te suudaksite selle mõjule kõrvale hiilida või seda vältida. Mõistke, et 

mida tõsisemad on teie üleastumised, seda suurem on Minu halastus teie vastu. 

60 Inimeste kurjus tahab minu armastust tõrjuda, kuid see ei suuda seda tõrjuda, sest armastus on 

universaalne jõud, jumalik jõud, mis loob kõik ja liigutab kõike. 

61 Kõike seda, mida ma teile ütlen, tõestab see, mida ma teile andsin, kui ma ennast teie seas 

teatavaks tegin sel ajal, kui inimkond oli oma patu kuristikku kadunud. Minu armastus ei saa tunda 

vastikust inimese patu suhtes, kuid ta võib tunda kaastunnet. 

62 Tundke Mind, tulge Minu juurde, et pesta oma plekid ära Minu armu kristallselge allikaga. Küsi, 

küsi, ja sulle antakse. 

63 Mida sa suudad esitada Minu ees, kas oma südames või hinges, mida Ma ei näe? Milliseid 

kannatusi, igatsusi, muresid või saladusi sa võiksid Minu eest varjata? Ei ole. Õppige seepärast 

vaimulikult palvetama, tunnistage end sisemiselt Minu ees, usaldage Minu ettenägemist ja Minu halastust, 

et te saaksite valada oma südamesse rahu, millest tal nii väga puudu on. 

64 Ma olen teile öelnud, et palve on hinge keel, millega teie süda räägib minuga, kurdab, palub mind, 

nutab ja tugevneb. Aga mõnikord, kui teie olemus on täis rõõmu või tunneb, et teid on üle ujutatud rahuga, 

muutub palve vaimulikuks hümniks, mis jõuab Minu Kuningriigi kõrgustele. 

65 Usaldage minusse, inimesed, uskuge minusse, inimkond, olles veendunud, et maa peal ei ole ühtki 

inimest, ühtki inimest, ühtki seadust, kellele te saaksite oma päästmise usaldada. Tulge Minu juurde, 

otsige Mind, otsige Tõde, siis ühel päeval olete kõik ühendatud ühes "orus", ühe ja sama valguse all. 

66 Inimesed, rahvad, rassid ja rahvad, nad kõik peavad järgima jumalikku kutset, kui inimvaim, 

väsinud oma maapealsest vangistusest, tõuseb üles, murrab materialismi ahelad ja hüüab vaimse 

vabanemise rõõmu. 

67 Täna võib minu sõna täitumine teile väga kaugena tunduda, nagu ka selle inimkonna moraalne ja 

vaimne ümberkujundamine. Kuid teie ülesanne on sillutada teed ja täita see osa, mis kuulub teile. Kui te 

seda ei tee, ei ole teil õigust minu Sõna täitmist hinnata. 

68 Tuleb aeg, mil inimese soov arendada oma hinge kõrgemale on nii palav, et ta kasutab kõiki tema 

käsutuses olevaid vahendeid, et muuta see pisarate org maailmaks, kus valitseb harmoonia, et ta saavutab 

"võimatu", et ta läheb ohvrite ja üliinimlike pingutuste peale, et vältida sõdu. 

69 Need inimesed on need, kes kasvatavad selle maailma üles, kes eemaldavad inimelust kannatuste 

karika, kes ehitavad uuesti üles kõik selle, mida eelmised põlvkonnad on hävitanud oma pimedas 
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võimupüüdluses, oma materiaalsuses ja mõtlematuses. Nemad on need, kes valvavad Minu tõelise 

kummardamise üle - see kummardamine ilma fanatismi või välise ja mõttetu kummardamiseta. Nad 

püüavad panna inimkonda mõistma, et inimlike ja vaimsete seaduste vaheline harmoonia ja nende täitmine 

on parim kummardus, mida inimesed saavad Jumalale pakkuda. 

70 Kas te ei tahaks olla nende hulgas? Kas te ei tahaks, et teie lapsed kuuluksid nende inimeste hulka, 

kellel on hea tuju? Sa võid selle igatsuse rahuldada. Teie ülesanne on sillutada teed neile, keda ma olen 

usaldanud teie kasvatuse ja hoolitsuse alla, et kui saabub tund, mil algab otsustav vaimude võitlus mateeria 

võimu vastu, siis võiksid nad ühineda oma missiooniteadvuses, tugevana oma usus ja täis teadmisi, mida 

minu Sõna annab, ning moodustada ühtse keha, ühtse rahva, ühtse vaimu, mis lammutab müürid ja ületab 

takistused oma teel, nagu Iisrael tegi, kui ta otsis tõotatud maad. 

71 Ma tean, et kui te ei jäta oma lapsi piisavalt ettevalmistatuks, siis nutab teie hing kaugeltpoolt 

nende saatust, kes jäid maa peale maha, sest nad näevad, kuidas nad alistuvad, suutmata end kaitsta 

õnnetuste ja katkude sissetungi vastu, mis tulevad maa rahvaid nuhtlema. 

72 Kas te suudate ette kujutada, milline on selle hinge lepitus ja valu, kes leiab vaimse maailma 

jõudes magusate viljade asemel vaid okkalisi põõsaid ja nõgesid? 

73 See on see, mida te peate õigeaegselt vältima - nüüd, kui teil on ohtralt valgustatud õpetust, mille 

ma annan teile kõigi inimeste päästmiseks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 298 
1 Parandage kõik vaevused, nii kehalised kui ka hingelised, sest teie ülesanne on lohutada, 

tugevdada ja tervendada oma ligimest. Aga ma küsin teilt: Kuidas te saaksite anda tervist neile, kes seda 

vajavad, kui te ise olete haiged? Milline rahu võiks su hingest voolata, kui seda häirivad mured, 

kannatused, südametunnistuse piinad ja alatuid kirgi? 

2 Ainult seda, mida te olete oma südamesse kogunud, saate pakkuda oma kaasinimestele. 

3 Täna peate koguma võimalikult palju kaupu, mida ma selle rahva seas jagan, ja õppima neid 

säilitama vaenulikkuse ja õnnetuste ajal, et kui tuleb aeg oma missiooni täitmiseks, oleksite lahingus 

võidukad. Rahu, valgus ja palsam moodustavad teie olemusega ühe keha - nii, et te ei tervenda haiget 

mitte ainult käte pealepanemise kaudu, vaid annate tervist, rahu ja tugevust oma sõna, mõtete ja pilgu 

kaudu ning paljudel juhtudel kiirgab juba ainuüksi teie kohalolek neid vägesid. 

4 Kuid ärge arvake, et teile piisab sellest, et ma olen teile need kingitused andnud. Ei - te peate ka 

teadma, et vajate nende avaldamiseks jõudu, ja on oluline, et te saavutate selle usu kaudu Minusse, 

armastava tegevuse kaudu oma ligimese suhtes, tunnete puhtuse ja omakasupüüdmatuse kaudu. Igaüks, 

kes ei tööta nende põhimõtete kohaselt - isegi kui ta on Minu poolt andekas - ei anna edasi midagi head. 

Sest need kingitused õitsevad ja kasvavad ainult läbi üllaste, puhaste ja ülendavate tunnete. 

5 Tõsi, on palju neid, kes vaatamata oma ettevalmistamatusele jätavad oma teele imede jälje. Aga 

mitte nem nemad ei tee neid, vaid mina, sest mul on kaastunne abivajajate, haigete, vaimselt vaeste ja 

heauskste inimeste vastu. Aga siis need "töötajad" omistavad minu imed endale. 

6 On ka teisi juhtumeid, kus see, kes ei ole veel kvalifitseeritud selleks, mida ma olen talle 

usaldanud, sest ta ei tea, kuidas ennast ette valmistada. Kuid tema usk on suur ja ta tunneb halastust oma 

ligimese vastu. Talle annan ma imet, et julgustada teda tema töös, et ta püsiks ja täiustuks. 

7 On viga öelda, et ma võtan kingitused tagasi sellelt, kes neid ei kasuta. Kuid kes ei kasuta neid 

minu poolt näidatud eesmärkidel, kaotab kohe õiguse neid kasutada. 

8 Kuidas peaksin ma inimest ilma jätma tema vaimsetest andidest, sest need on tema päästevahendid 

ja ainsad relvad, millega ta saab ennast kaitsta? Kui Minu õiglus toimiks nii, nagu te usute, oleksin juba 

võtnud paljudelt inimestelt südametunnistuse valguse ja paljudelt ajudelt arukuse. Kuid ma ütlen teile veel 

kord, et ma ei võta inimestelt nende andeid, sest just nende omaduste abil peavad nad end lunastama ja 

täiuseni tõusma. 

Sa ütled mulle, et mõned kaotavad oma mõistuse ja mõned kaotavad enneaegselt oma elu või mõne 

võime. Kindlasti, kuid mitte mina ei ole see, kes neilt röövib seda, mis on juba nende oma. Nemad ise on 

need, kes nõrkuse, rumaluse ja eksituse tõttu jätavad end ilma sellest, mis nende Isa on neile päranduseks 

andnud. 

9 Kas minu õiglust armastav käsi ei ole selles kõiges kohal? 

10 Aga kui te jälgite veidi seda, kuidas Ma rakendan oma täiuslikku õiglust, siis veendute, et see on 

Minu armastus, mis näitab end igal sellisel juhul, taastades mõnedele valgust, teistele rahu ja teistele elu, 

kuigi Ma ütlen teile ka, et selleks, et nad saaksid tagasi, mida nad on kaotanud, peavad nad kõigepealt 

läbima suure puhastuse. 

11 Ma räägin teile kõigest selles Sõnas, sest ükski peatükk ei tohi Minu õpetusest puududa. Ma õpetan 

teile kõike, nii et homme ei ole teil mingeid kahtlusi, mingeid ebakindluseid. 

12 Ma tahan teha teist inimesi, kes on teadlikud oma saatusest, kes on oma missiooni tundjad, kes on 

valmis külvama ja levitama kogu tõe ja puhtusega seda õnnistatud seemet, mille ma olen teie südamesse 

paisanud inimkonna õnnistamiseks ja vaimse arengu jaoks. 

13 Seepärast, kui ma alustasin oma tänast õpetussõnumit, ütlesin ma teile kõigepealt, et te 

tervendaksite ja tugevdaksite end täna koos minuga. Sest sellest, mis on teie südames, annate te edasi oma 

kaasinimestele. 

14 Ärge kunagi uskuge, et ma valan oma halastuse välja abivajajatele, kes teid otsivad, vaatamata teie 

puudustele ja ettevalmistamatusele. Sest juba praegu ütlen ma teile, et isegi kui te suudate siin maailmas 

kurja varjata, siis minu ees ja kui teie kohus on tulnud, suudavad ainult teie teeneid päästa teid karistuse 

kandmisest. 

15 Kas sa mõistad, mida see õpetus sulle selgitas? Siis ärge unustage seda kunagi! 
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16 Armsad inimesed: Ma olen ilmutanud end teie eluteel, katsetades teid erinevates vormides ja 

nähes, et te armastate Mind. Te olete komistanud teekivide otsa, kuid te olete oma usku rakendanud ja end 

õigeks teinud. 

17 Minu õpetus päästab teid ja minu sõna tõstab teid üles, sest te usute minu juuresolekusse ja minu 

kuulutusse nende häälekandjate mõistmise kaudu. 

18 Teie hing on saanud rahuldust, et on avastanud oma kehas selle peensuse, mis võimaldas teil minu 

kohalolekut selles ilmingus ära tunda. 

19 Kui palju on neid, kes mineviku kirjade kaudu tunnevad seda ajastut kuulutanud ettekuulutusi. Ja 

ometi, kui nad osaleksid minu avaldustes, ei usuksid nad neid ega võtaks neid nende lubaduste 

täitumisena! Need on need, kes ei ole saavutanud sellist arengutaset, mis võimaldaks neil seda valgust ära 

tunda. 

Teisest küljest, kui paljud neist, kes annaksid täna oma elu, et tunnistada, et mina olen see, kes teeb 

ennast praegu inimestele teatavaks, ei teadnud isegi, et nendest sündmustest räägitakse prohvetlikult. Selle 

põhjuseks on see, et nende hing oli juba ette valmistatud ja valmis valguse vastuvõtmiseks. 

20 Prohvetid, valgustatud ja nägijad tajusid minu tulekut vaimus, nad nägid raamatut, mis avanes, et 

valada selle sisu inimeste mõtetele, nad kinnitasid vaimse maailma kohalolekut inimeste seas. Nad nägid 

uut mäge, kuhu Issand tuleb ühendama oma rahvast. Aga tõesti, Ma ütlen teile, nii nagu te olete tulnud ja 

tundnud Mind, nii lisandub üks rahvas teise järel ja üks mees teise järel, niipea kui igaühe jaoks on kätte 

jõudnud määratud aeg ärkamiseks. 

21 Ärge arvake, et ma teen ennast teatavaks igas riigis ja igas rahva seas maa peal sellisel kujul, nagu 

ma teile olen andnud. Kuid Minu lõpmatu väe ja tarkusega tean, kuidas koputada kõigi südamete ustele. 

22 Pean teile ütlema, et peate levitama ja tegema kogu maailmas teatavaks seda vaimset seemet, mille 

ma teile praegu usaldasin. 

23 Minu ilmumise aeg on olnud selle rahva ettevalmistamise aeg. See õpetus on olnud pikk ja 

üksikasjalik - nii pikk, et olen näinud, kuidas mõned põlvkonnad siit maa pealt lahkuvad ja teised tulevad 

nende asemele. See on olnud vajalik, et seeme idaneks, küpseks ja kannaks vilja. 

24 Õpetus on nüüd lõppemas, seepärast kuulake, et igas õpetusavalduses avaldan teile korra, mille 

järgi peate tulevikus töötama. 

25 Minu tööl on suur lõppeesmärk ja minu sõna viib teid selle eesmärgini. 

26 Ma tean, et te valate ikka veel pisaraid, kuigi te kuulute nende inimeste hulka, kes on minu häält 

kuulnud. Te kurdate oma lõhestatust, sest katsumused leiavad teid nõrgaks. Siis on see valu ja maailma 

poolt antud löögid, mis panevad teid võtma oma õigustesse rahu, liidu ja hea tahte lipu, millest ma olen 

teile rääkinud juba minu ilmumise esimestest päevadest alates. 

27 Olge õnnistatud, kui te neid sõnu kuuldes ennetate valu ja ühinete vennalikkusest. Ma näen valu ja 

kurbust neis, kes on unistanud selle rahva vendlusest ja ei ole veel näinud ühtegi märki ühendusest. Need 

on need, kes mulle vaikides ütlevad: "Issand, lase, et meid ühendab sinu armastus. Anna meile veel lühike 

aeg, et võidelda meie päästmise eest." 

28 Teised küsivad Minult: "Meister, miks peab süda ennast puhastama ja miks on kannatusi, kuigi me 

kuuleme Sinu Sõna?" Aga ma ütlen teile: inimesed, te ei ole ikka veel igast plekist puhtad, te ei ole ikka 

veel valust vabad. Teie olemuses on nöörid, mis ei ole veel kannatanud, ja neid on vaja testida, et vaimne 

hing ja süda saavutaksid tugevuse. 

29 Kui te ainuüksi tänu sellele, et te mind kuulete, ei peaks enam valu tundma, kas te siis pingutaksite 

oma elus, et puhastada end ja tulla Mulle lähemale? Tõesti, ma ütlen teile, te ei teeks siis enam midagi, et 

parandada oma vaimset ja moraalset seisundit. 

30 Teadke, õpilased, et teie võitluse eesmärk on see hingeseisund, mida ükski valu ei suuda 

saavutada, ja see eesmärk saavutatakse teenete, võitluste, katsumuste, ohvrite ja loobumiste kaudu. 

31 Pange tähele neid näiteid kannatlikkusest, usust, alandlikkusest ja alistumisest, mida te mõnikord 

avastate mõnes oma kaasinimeses. Nad on minu poolt saadetud hinged, kes on inimkonnale vooruse 

eeskujuks. Esmapilgul on nende olendite saatus kurb, kuid oma usus teavad nad, et nad on tulnud täitma 

missiooni. 
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32 Te olete oma ajaloos saanud suuri näiteid minu sõnumitoojatest ja jüngritest - nimed, mis on teile 

teada; kuid sellepärast ärge jätke tähelepanuta neid väikeseid näiteid, millega te oma eluteel kokku 

puutute. 

33 Sageli sooritate te suuri ja kõrgete tegusid, mis jõuavad Isale austusena, mis on Tema mälestuse 

väärilised ja mis on eeskujuks ümbritsevatele inimestele. Te ei saa alati teadlikuks selle töö väärtusest või 

selle teo teenetest, ja see on teile nii parem, et süda ei muutuks oma teenete üle uhkeks, sest siis rikub 

seeme ära. 

Kuid hingel on siiski teadmine oma tegude väärtusest. Kui see ei oleks nii, siis kui sageli raiskaks ta 

oma aega keskpärasele tööle, arvates, et ta tegeleb kõrge ja kasuliku tegevusega. 

34 Jüngrid, te olete muutunud kannatustes püsivaks, kuid nüüd peate vaimustumise kaudu ülespoole 

liikuma. Ei ole tähtis, et inimelu oma raskuste, murede ja kiusatustega paneb teid vangi. See vallutus on 

ilmne ainult siis, kui te teate, kuidas avastada protseduuri, et teha end vabaks. Aga mis on see viis, kuidas 

hing laieneb ja vabaneb? Palve, oma töö üle mõtisklemise, õilsate töödega tegelemise, ebaõnnestumistest 

ülespoole tõusmise kaudu. 

35 Kes selle saavutab, on sisenenud valguse ja rahu maailma, ilma et ta peaks hoiduma oma ülesande 

täitmisest materiaalses maailmas. 

36 See on tee, mille ma olen teile ette määranud, et pääseda materiaalsusest, maistest raskustest, 

valust, kiusatustest ja pahedest. 

37 Ma kutsun teid palvele, meditatsioonile ja headele tegudele, et tänu spiritualiseerimisele jõuaksite 

piirkondadesse, kus te kustutate oma janu tõe veega ja kus teid ujutab teie Isa valgus. Ainult seal saate te 

end inspireerida oma kohustuste, nii vaimsete kui ka inimlike, heale täitmisele. 

38 Niikaua kui te peate maa peal elama, tehke seda parimal võimalikul viisil. Kuid ärge näidake oma 

tõrjumist, kui valu kruus valab oma sisu teie südamesse, teatades, et te ei soovi enam selles maailmas 

elada. Maa on "org", kus hing puhastab end ja kus omandatakse teened, et asuda kõrgemasse koju. Kui te 

vaid teaksite, kui palju maksab teie hinge selle asustamine. 

39 On vaja, et te sillutaksite teed ja valmistaksite kodu ette tulevastele põlvkondadele, kes teie tööd 

jätkavad. Aga kui te ei täida oma osa, siis peavad nad tegema seda, mida te ei ole teinud, ja mida nad siis 

on käskinud teha, peavad nad jätma teiste hooleks. Kas te arvate, et see on viis, kuidas teha õiglust oma Isa 

tahtele? 

40 Kui te astusite siia teele, siis saite oma huultele eelmiste põlvkondade vilja. See oli kingitus, mille 

nad jätsid teile päranduseks. Kas te ei arva, et samamoodi peaksite te jätma midagi valmis neile, kes peagi 

tulevad teid asendama? 

41 Ärkake üles, inimesed! Teispoolsus jälgib teie samme maa peal! Need maailmad tunnevad teie 

töid! Kui nad näevad seda inimkonda oma vaenu ja kirgede meres uppumas, on nad vapustatud ja nad 

palvetavad teie eest. 

42 Olge rõõmsad, teid ei ole hüljatud. Usaldage oma Isa ja usaldage neid, kes teid armastavad ja 

kaitsevad teid vaimsest maailmast. 

43 Kui te pühendute tõeliselt Minu tööle selle aja jooksul, mil Ma annan teile oma juhised - tõesti, Ma 

ütlen teile, sellest ajast piisab, et te oleksite valmis astuma kindla sammu uue perioodi suunas, mis on 

tulemas. 

44 Need kolm viimast aastat Minu ilmumise ajal olen valinud esindama neid aastaid, mil Ma 

kuulutasin oma õpetust Teisel ajastul. Nii saate te paremini aru, milline armastus, tahtejõud ja 

pühendumus oli tollal Minule järgnenud jüngritel, sest neile piisas lühikesest ajast, et saada Jumaliku 

Meistri jüngriteks, tõe apostliteks. 

45 Tollal oli kaksteist väljavalitut, kes pidid otse Minule järgnema, ja neist kaheteistkümnest langes 

vaid üks katseajal, kui Minu lahkumine lähenes. 

46 Täna istutasin Ma suure hulga jüngrid Minu laua taha, et nad, kuulates Mind pidevalt ja järgides 

samm-sammult Minu õpetusi, jõuaksid selle ilmutusaja lõpuni tugevatena - piisavalt tugevatena, et mitte 

reeta oma Meistrit ega reeta ka iseennast. 

47 "Vaadake ja palvetage," ütlen ma teile, inimesed, nagu ma ütlesin oma jüngritele, kui tund oli kätte 

jõudnud. Olge ärkvel, sest keha on nõrk ja võib nõrkuse hetkel oma hinge reeta, ja ma ei taha, et te hiljem 

inimese või vaimse olendina valaksite kibedaid pisaraid segaduse või nõrkuse hetke tõttu. 
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48 Ärge arvake, et sõnakuulmatuse tagajärjed on kohesed - ei. Ma ütlen teile aga seda, et varem või 

hiljem peate te oma tegude eest vastutama; isegi kui teile mõnikord tundus, et teie üleastumine ei too kaasa 

mingeid tagajärgi, arvestades, et aeg möödus ja Minu õigus ei andnud märki. Aga te teate juba Minu Sõna 

kaudu, et Ma olen kohtunikuna järeleandmatu ja et kui teie kohus on tulnud, siis avate oma silmad 

südametunnistuse valgusele. 

49 Ärgu keegi võtku seda kohtuotsust enda peale, ärgu keegi ihaldagu seda valu, ahastuse, kahetsuse 

ja meeleheite karikat, sest teie hing kannatab nii, et te ei kujuta ette, kui teie südametunnistus nimetab teid 

jätkuvalt "sõnakuulmatuks", "reeturiks", "tänamatuks", pärast seda, kui teie Meister on teid nimetanud 

"armsaks jüngriks", "kalliks" ja "minu kuningriigi pärijaks". 

50 Kui ma ei teaks, et te olete ikka veel võimelised eksima, sõnakuulmatuks või alandlikuks 

muutuma, siis ma ei räägiks teiega sel viisil. Kuid ma tean teie nõrkust ja on vaja, et ma raputaksin teid 

ärkvele. Aga miks te ei ole veel täielikult mõistnud, kuidas te peate tõlgendama iga Minu juhist, kuigi te 

olete varsti jõudnud Minu kuulutuse lõpuni? Sest te olete harjunud Minu Sõnaga niivõrd, et peate seda üha 

tähtsusetumaks ja teid seevastu üha tähtsamaks. 

51 Ma räägin teiega teie heaks, sest ükski inimlik eksimus ei suuda kahjustada Minu vaimu ega Minu 

tööd. Te aga suudate oma vigade kaudu väga hästi palju kurja põhjustada ja ma tahan, et te end sellest 

kurjusest säästaksite. 

52 Te teate, kuidas Teisel ajastul põhjustas ühe Minu jüngrite nõrkuse hetk nii palju valu mitte ainult 

tema Meistrile, vaid ka tema vendadele ja kõigile neile, kes Mind armastasid, kuidas sellest hetkest alates 

muutus kõik nende jaoks, kes Mind järgisid. 

Meister rööviti jüngrite käest, armastuse sõnad, mida tema huuled nii sageli laususid, lõppesid. See 

õnnistatud keha, mille kaudu nad tundsid Jumala kohalolekut maailmas, kadus. Nad tundsid, kuidas valu ja 

hüljatuse varjud ümbritsevad nende elu. Kuid mitte ainult nad ei nutnud selle ohvrisurma üle, vaid kõigi 

aegade inimkond nuttis selle üle. 

53 Nüüd ma küsin teilt: Kas te usute, et selle reeturliku jüngri eksimus takistas Minu töö 

lõpuleviimist? Kas te usute, et see viga muutis seda, mida ma olin ette näinud? - Mitte kuidagi. Minu Töö, 

Minu Tõde ja Minu Missioon saabusid ülima täiuslikkusega, nii nagu pidid toimuma kõik ette nähtud elu 

asjaolud, mida need jüngrid oma Issandale esitasid. Sest jumalik tahe ei saa kunagi alluda inimlikele 

tegutsemisviisidele. See toimub sõltumata inimese patust ja toimub alati. 

54 Tunnistage, et ma valmistan kõiki ette lähenevaks testimispäevaks. Kuid ma ütlen teile, et mulle 

piisab ühest kohusetundlikust ja ettevalmistatud häälekandjast, et edastada minu viimased sõnad, et 

nendega kinnitada tõde, mida ma olen teile nii paljude aastate jooksul ja nii paljude häälekandjate kaudu 

ilmutanud. 

55 Mõista, Iisrael, kui väike on see hulk, kes asub elupuu alla. Mõned ei ole mõistnud Minu 

jumalikku õpetust, teisi on üllatanud kiusatus oma teedel. Aga ma annan teile hea nõu kui Isa ja õpetan 

teid kui Meister. 

56 Seda õpetust peate te oma südamesse talletama, et te saaksite järgida Minu jälgi, et te annaksite 

valgust pimedatele, et kurdid kuuleksid Minu armastuse kutset, et rammused saaksid kõndida ja järgida 

Mind, et inimkond näeks keskpäeva valgust. 

57 Ma valmistan praegu inimesi ette, et teha nad vabaks kõigist pattudest. Minu valgus valgustab 

nende südamed, et nad saaksid omavahel armastust praktiseerida. 

58 Alates ajast, mil Eelija viis teid takistuseni, olete te olnud valmis jõudma spirituaalsuse ja oma 

hinge tõusuni. Sa tulid Minu juurde ja ütlesid: "Issand, tee mulle oma tahtmist". Ma andsin sulle uue rõiva 

su jalgadele, ma eemaldasin räbalad, mida sa mulle pakkusid, ja ma kaunistasin su hinge puhta rõivaga. 

Ma panin teie hinge oma valitud rahva Iisraeli märgi ja ütlesin teile: Need on auastmed, kuhu te kuulute, et 

te saaksite näidata alistumist ja kuulekust Minu käsule. Ja sa ütlesid mulle: "Isa, täida oma tahtmist minu 

peal." 

59 Jah, Minu lapsed, Ma olen teid valgustanud, et te ei oleksite teadmatuses, et te praktiseeriksite 

Minu õpetust kui tugevad, et te annaksite Mulle varjupaika oma südames ja eraldaksite end halvast, et te 

tunneksite nende valu, kes lähevad oma teed pimesi materialiseerumisest. Ma olen andnud teile vaimset 

palsamit, et te saaksite neid tervendada ja anda neile uut elu, et te saaksite neid minu juurde viia. 
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60 Ma olen tulnud sel ajal, et anda elu "surnutele", et päästa inimkond ja haarata see välja oma 

kuristustest, et korrata raamatus esimesest leheküljest kuni praeguse leheküljeni neid juhiseid, mida olen 

talle läbi aegade andnud. Siin on Minu armastus, Minu lõputu tarkus. Kes tahab Mind mõista, peab elama 

Minus. Kes tahab mind armastada, peab olema minuga koos ja järgima oma teed spirituaalselt, nii et valu 

ei tabaks teda enam ja ta ei tunneks end enam üksi. 

61 See on sinu missioon, Iisrael. Valmistuge, sest te peate olema minu jüngrid, te peate kuulama oma 

Meistrit kogu oma tähelepanuga. Sest igaüks teist peab homme olema nagu avatud raamat, kus inimesed 

uurivad ja uurivad minu Sõna. 

62 Teie missiooni täitmine ei piirdu ainult koosolekuruumi nelja seinaga. Ei, Iisrael, Minu läbitungiv 

pilk jälgib iga sinu tööd, ja kui sa soovid lühikeseks ajaks teelt kõrvale kalduda, luban ma seda teha, sest 

sul on tahtevabadus. Aga ma ütlen teile: Oma sõnakuulmatuses kohtad sa igal sammul valu. Aga kui te 

kahetsete, ütlen ma teile: "Pöörduge minu juurde tagasi, sest ma ootan teid, et teid lohutada. 

63 Igaüks, kes tahab tulla Isa juurde, peab vabanema uhkusest, edevusest ja igast nõrkusest, mida 

minu läbitungiv pilk näeb. 

64 Mulle meeldis kasutada alandlikke, teadmatuid. Minu armastus mõjus tema südamele. Ma 

usaldasin talle oma seaduse, lasin tal tunda oma kohalolekut ja ütlesin talle: "Mine ja lase kutsuda oma 

kaasinimesi, vii nad Minu juurde, sest Ma annan neile kõik, mida nad vajavad oma vaimse tõusu jaoks. 

Seepärast olen ma teile öelnud, et teie ülesanne on suur ja raske. Te peate mõistma paljusid asju ja 

töötama palju oma vaimse tee kallal. Aga te ei ole vaesed, te olete rikkad, sest teil on Mina, sest te olete 

Mind kuulnud ja tundnud, sest Ma olen teid julgustanud ja teile rääkinud: Ärge muretsege, sest Minu 

halastus on alati teiega. 

Igale "töölisele" olen andnud maatüki, et ta saaks seda harida ja head vilja lõigata. Aga kui vili on kibe, 

siis ma ei võta seda vastu. Tööline peab oma maad uuesti harima, kuni ta korjab vilju, mis on hea maitsega 

ja väärilised, et jõuda Minuni. 

65 Minu töö jääb laitmatuks ja minu tõde jääb alati samaks. 

66 Selle rahva plekid ja rüvedused hävitab minu õiglus ja te näete, et minu tahe on alati täidetud. 

67 Te teate nüüd, mida ma teilt tahan ja mida te ei peaks minu tahte kohaselt tegema. Elage kooskõlas 

oma südametunnistusega ja see ütleb teile alati, mida te peate tegema, et täita Minu tahet. 

68 Ma ütlen teile veel kord, et te peaksite valvama ja palvetama, et sel ajal ei oleks kedagi, kes 

otsustaval tunnil kiusatusse satub. Aga kui keegi peaks tõusma üles Minu tahte vastu, reetmata seda, mida 

Ma olen määranud, ja ta peaks panema sündmused võtma teistsuguse suuna - tõesti, Ma ütlen teile, Minu 

töö ei saa siis kahjustada, sest see on Jumalik. Kuid need, kes peaksid otsustaval hetkel Minu tahet uhkelt 

eirama, tunnevad oma olemuses oma kangekaelsuse tagajärgi. 

 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 299 
1 Jünger: Meister on teiega ja annab igale oma väikesele lapsele suudluse. 

2 Mind on tabanud vaimne rõõm, millega te mälestate neil päevil seda õnnistatud ööd, mil "Sõna" 

sai inimeseks, et elada teie keskel. 

3 Kui te ühinete tihedamalt vennalikus armastuses ja annate oma hellust teile usaldatud lastele, siis 

tunnete täiuslikumat armastust, mida teie Isa teile saatis. Ma avasin oma varakambri ja võtsin sealt selle, 

mis peab olema valgus ja rahu inimkonnas. 

4 Ma tahaksin, et kõik tunneksid minu kohalolekut. Kui inimesed oskaksid vähemalt nendel 

mälestuspäevadel oma südant tundlikuks ja vaimseks muuta, oleksid nad võimelised leidma Mind igas 

kohas, iga olendi teel, perekondades, kohtades, kus elab valu. Aga ma pean veel ootama, kõik ei suuda 

Mind oma südames tunda. Sellegipoolest jätan ma iga oma lapse teele armastuse kingituse. 

5 Ma võin ennast inimestele teatavaks teha lõputul arvul vormidel. Isegi kui ma lasen teil kuulda 

oma Sõna inimhääle kandja kaudu, räägin ma teistega nende vaimus. 

6 Sel päeval, mil inimesed mälestavad seda koidikut, mil Messias alustas oma eluteed maa peal 

väikese lapsena, tahan, et kogu inimkond tunneks Minu vaimset kohalolekut. Ma tahan, et lapsed 

rõõmustaksid Minus, et noored peatuksid hetkeks, et meenutada Teda, kes sai inimeseks armastusest, et 

teid päästa, ja et täiskasvanud, kes valavad pisaraid, kui nad mõtisklevad nende sündmuste üle ja 

meenutavad oma lapsepõlve õnnelikke päevi, tunneksid oma südames Minu rahu. 

7 Rõõm ja kurbus vahelduvad, kui mõtlete ema emakasse, mis teid kandis, oma vanemate 

armastusele ja hellitusele, õnnelikule, kuid lühikesele lapsepõlvele ja siis kõigele, mida olete järk-järgult 

kaotanud maailmas: vanemad, lapsepõlv, rõõmud, süütus. 

8 Te peate meeles pidama, et paljud südamed on muutunud liiga külmaks, et armastada Mind ja oma 

lähedasi maailmas. 

9 Palvetage sel hetkel, armsad inimesed, ja pange need, kes on teid unustanud, teid meeles pidama, 

need, kes on lennanud "vaimsesse orgu", teie südamele lähenema, et kõik oleksid sel armastuse päeval 

ühinenud. 

10 Mitte ainult inimesed ei mäleta rõõmuga päeva, mil maa peal toimus ime, et "Jumala Sõna" sai 

inimeseks. Ka vaimne maailm jagab seda rõõmu, kui ta vaatleb Issanda jumalikke tegusid. 

11 Teie olete need, kes on saanud kõige selgemalt teada minu tulekust, minu kohalolekust ja minu 

sõnast sel ajal sellel planeedil. Minu hääl, mis on humaniseeritud häälekandja kaudu, on süüdanud valguse 

teie hinges, selgitanud saladusi, paljastanud uusi teadmisi vaimsest ja teinud imesid neis, kes seda kuulsid. 

Seepärast nimetatakse teid "kolmanda ajastu jüngriteks" ja Isa ootab teilt alati kõige suuremat vaimset 

austust. 

12 Nüüd mõistate järk-järgult minu õpetuse tähendust ja seetõttu, kui püüate meeles pidada minu 

samme maailmas, teete seda ilma riituste, tseremooniate ja maiste pidustusteta. Sa lubad oma juubelil olla 

sisemine ja kui sa seda väljendad, siis teed seda, kui tegeled oma hinge ja südamega, kuulates minu sõnu 

ja praktiseerides seda, mida see õpetab. 

13 Oo õnnistatud ja armastatud inimesed: hoidke neid pühasid mälestusi oma südames, las need on 

teie elu tee ja valgus. Kui te näete, et inimesed ületavad nendes mälestusüritustes jumaliku austamise piirid 

ja langevad rüvetamisse, andestage neile, nagu mina andestan neile. Ma lasen oma valguse ka neile jõuda. 

Inimkonda raputab vaimne vapustus, nagu on ette nähtud, ja siis ärkavad inimesed üles, et pöörduda 

tagasi Minu juurde. Selleks on sillutatud tee, erakordsed katsumused ja sündmused raputavad maailma ja 

on nagu kohtukõned, mis kutsuvad inimesi uuendusele. 

14 Juba täna õpetan teid palvetama sellise ettevalmistusega, et te suudaksite ühineda rahvaste 

palvetega, mis tõusevad Minu juurde. Ma annan teile hingetugevust, et te ei satuks katsumuse hetkel 

meeleheitele ega tunneks end vaegnägijana. 

15 Ma annan teile oma sõna, et te räägiksite tõelise valgusega oma hinges ja et te teaksite, kuidas 

käituda oma elutee katsumustes ja rasketes kriisides. 

16 Ma õnnistan teid ja ütlen teile ka, et kõikjal, kus meenutatakse "Sõna" kehastumist, Kristuse sündi, 

on kohal teie Taevase Ema armastav mantel, kes sai naiseks, et Jumal läbiks tema emakese, kui ta 

inimeseks sai. 



U 299 

121 

17 Kuna ta mõistis Meistrit suurel määral, pidi just tema olema see, kes sai inimese emaks, et tuua Ta 

maailma. 

18 Ta ei tulnud ainult selleks, et armastada oma "ainusündinud poega". Tema jumalik armastus on 

universaalne lohutusmantel, tema kohalolek on alati hellus ja eestpalve. Pöörduge tema poole ja te leiate 

temas redeli taevasse, mis viib teid Minu juurde. 

19 Minu Vaim siseneb kodudesse, lohutab neid, kes nutavad, ja täidab kõik südamed rahuga. 

20 Vaimne sõnum, mille ma teile täna hommikul toon, on selleks, et valmistada teid ette minu 

ilmumise viimaseks aastaks. 

21 Ma toon teile oma rahu, et te seda hiljem kõigile maailma rahvastele viiksite. Sest rahu on kõrgeim 

eesmärk, mille poole te peaksite püüdlema. 

22 Hinge rahu on seisund, kust te saate aru minu tarkuse valgusest ja kõigest sellest, mida segane 

meel ei suuda rahu puudumise tõttu mõista. 

23 Inimene vajab rahu oma hinges, rahu oma südames. Kuid seda rikkust ei saavutata jõuga ega saa 

osta mis tahes hinnaga. See on arm, mille inimene saavutab püsivuse kaudu headuses. 

24 Ma usaldan teile, armsad inimesed, rahu seemne, et te levitaksite seda maa peal. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, et te ei ole ainsad, kes seda seemet levitavad. Sest teistes kogukondades - nii selles riigis kui ka 

teistes riikides - on inimesi, kes palvetavad rahu eest, kes soovivad oma naabrite heaolu ja kes töötavad 

usinalt selle eesmärgi saavutamiseks. 

25 Õndsad on kõik need, kes innukalt kuulavad minu sõnainspiratsiooni selles Kolmandas Ajastikus, 

minu vaimseid ilmutusi. Sest kui nad treenivad inimeste tajumisvõimet nende arengu põhjal, siis koguvad 

nad minu mõtteid ja oskavad neid sõnades ja tegudes oma kaasinimeste seas avaldada. 

26 Inimene kannab endas vaimu surematut jõudu ja suudab oma dekadentsusest tõusta vabanemise 

soovi, kõrgemale arenemise igatsuse kaudu. 

27 Nüüd on aeg, mil inimene tunnistab oma intelligentsuse võimekust ja jõudu. Ta peab ainult lubama 

oma hingel seda jõudu suurel määral kasutada, et teostada neid tegusid, mida Issand oma õpetuse raamatus 

käsib. 

28 Te teate nüüd, armsad jüngrid, et selleks, et hing saaks võidelda ja end takistusteta väljendada, 

peab inimene raputama endalt ikke, likvideerima oma südamest traditsioonid ja vabastama end 

usufanatismist, nagu on teinud kõik need, kes on tõusnud üles kõikjal maa peal. 

29 Kõigile neile olen valmistanud ristteed nende teel, kus nad peavad üksteisega kohtuma ja üksteist 

tunnustama kui vendi ja õdesid ideaalis, võitluses ja usus. 

30 Tõesti, ma ütlen teile, et kõikjal maailmas on hajutatud Spiritualistid - küpsed inimesed, kes toovad 

inimkonna rahu. Kuid ma ütlen teile, et kogu maakera spiritistide liit ei toimu uue kiriku organiseerimise 

kaudu, sest selle jõud ei ole materiaalne. Nende ühtsus saab olema vaimne, ideaalne ja nende töö mõttes, 

ning sel viisil saab nende jõud olema võitmatu, sest nad on selle ammutanud Igaviku Allikast, mis on 

Minu Vaimus. 

31 Kõigile neile sisendan Ma oma tõde ja otsin neid ka üles, et kõik ebapuhtused pääseksid nende 

südamest ja meelest, sest need ei tohi seguneda Minu valgusega. 

32 Neil kõigil on kohustus tagada, et spiritistlik õpetus oleks selgitatud ja selgelt eristatav oma 

vaimsete võimete kaudu ning et seda ei reostaks inimlikud filosoofiad. 

33 Juba varasematel aegadel on inimesed lisanud minu ilmutustele ja õpetustele oma maailmavaateid, 

filosoofiaid ja teooriaid, mis on suutnud inimkonda ainult jagada ja segadusse ajada. 

34 Ma tahan, et need, kes on leidnud tee, õpetaksid seda kergesti ja teeksid selle oma kaasinimestele 

lihtsaks, et nad ei sillutaks seda komistuskividega, nagu paljud on teinud, takistades seeläbi neid, kes Mind 

otsivad, Minu juurde tulemast. 

35 Ritualismi hoidjatele - neile, kes nõuavad Jumala kehastamist figuurides, esemetes ja kujutistes, 

ütlen, et kui nad ei astu spiritualiseerimise teed, siis kuuluvad nad, ilma et nad seda teadvustaksid, nende 

hulka, kes edendavad sõdu rahvaste vahel, eirates oma inimvendi. 

36 Ma ütlen teile kõigile ausalt, et Jumal, kellesse te usute, on puhas ja armastab teid kõiki võrdselt 

oma jumalikus armastuses. 

37 Kui ma ütlen teile tõtt ja te tunnete end sellest solvatuna, siis pidage meeles, et seda ei ole öelnud 

teile inimene, vaid teie Meister, kes armastab teid ja näitab teile teie vigu, et teid päästa. 
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38 Kas te ei ole veel teadvustanud, et võimuhimu, fanatism ja järeleandmatus on nagu tõusulaine, 

mida, kui see kord välja lastakse, ei saa enam peatada? 

39 Ma ei võitle kellegi veendumuste vastu, kui need põhinevad tõel. Kuid ma võitlen vigade vastu 

seal, kus neid leidub. 

40 Püüdke juba praegu kõik sama eesmärgi poole, lepitades ja ühtlustades oma hingeelu. Ärgu keegi 

arvaku, et ta kõnnib paremal teel kui tema vend, ega arvaku, et ta on teistest kõrgemal tasemel. Ma ütlen 

teile, et surmatunnil on see minu hääl, mis ütleb teile tõde teie arengutasemest. 

41 Seal, selles lühikeses valgustatuse hetkes südametunnistuse ees, saavad paljud oma tasu, kuid 

paljud näevad ka oma suurust kadumas. 

42 Kas te tahate end päästa? Siis tulge Minu juurde vennastumise teel. See on ainus, ei ole muud, see 

on kirjas Minu ülimas käsus, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

43 Inimkond: Nendel päevadel, mil te tähistate Jeesuse sündi, tulgu rahu teie südamesse ja tundugu 

see nagu üks ja õnnelik perekond. Ma tean, et mitte kõik südamed ei tunne siirast rõõmu, kui nad 

mälestavad sel ajal minu maailma tulekut. Väga vähesed on need, kes võtavad aega mõtisklemiseks ja 

kogunemiseks ning lasevad rõõmul olla sisemine ja mälestuspeol toimuda vaimus. 

44 Tänapäeval, nagu kõigil aegadel, on inimesed muutnud mälestuspäevad profaanseteks ja 

mõttetuteks pidustusteks, et otsida meelelisi naudinguid, mis on kaugel sellest, mis peaks olema vaimu 

rõõmud. 

45 Kui inimesed kasutaksid seda päeva selleks, et pühendada see vaimule, mõtiskledes Jumaliku 

Armastuse üle, mille ümberlükkamatuks tõendiks on see, et Ma sain inimeseks, et elada koos teiega, siis 

ütlen teile tõesti, et teie usk säraks kõige kõrgemal, ja see oleks täht, mis näitaks teile teed, mis viib Minu 

juurde. Teie hing oleks nii läbi imbunud headusest, et te jagaksite oma eluteel abivajajatele hüvesid, 

lohutust ja südamlikkust. Te tunneksite end rohkem vendadena ja õdedena, te annaksite oma 

õigusrikkujatele südamest andeks. Te tunneksite õrnust, kui näeksite tõrjutuid, neid lapsi, kes on ilma 

vanemateta, ilma peavarjuta ja ilma armastuseta. Te mõtleksite rahutute rahvaste peale, kus sõda on 

hävitanud kõik, mis on inimelus hea, üllas ja püha. Siis tõuseks teie palve puhtalt Minu juurde ja ütleks: 

"Issand, mis õigus meil on rahule, kui on nii palju meie vendi ja õdesid, kes kannatavad kohutavalt? 

46 Minu vastus oleks järgmine: Kuna te olete tundnud oma kaasinimese valu, olete palvetanud ja 

halastanud, siis kogunege oma koju, istuge laua taha ja rõõmustage sel õnnistatud tunnil, sest ma olen seal 

kohal. Ärge kartke olla rõõmsad, kuigi te teate, et sel hetkel on palju neid, kes kannatavad, sest tõesti, ma 

ütlen teile, kui teie rõõm on siiras, kiirgab sellest rahu ja lootuse hõng, mis puudutab neid, kes seda 

vajavad, nagu armastuse hingamine. 

47 Keegi ei mõtle, et ma tahan kustutada teie südamest seda kõige puhtamat püha, mida te aasta 

jooksul tähistate, kui tähistate Jeesuse sündi. Ma tahan vaid õpetada teid andma maailmale seda, mis talle 

kuulub, ja hingele seda, mis talle kuulub; sest kui te tähistate nii palju pidusid, et tähistada inimlikke 

sündmusi, siis miks te ei jäta seda pidu hingele, et ta saaks lapseks saades tulla pakkuma Mulle oma 

armastuse kingitust, et ta saavutaks karjaste lihtsuse, et kummardada Mind, ja tarkade alandlikkuse, et 

kummardada oma kaela ja pakkuda oma teadmisi tõelise tarkuse Issanda ees? 

48 Ma ei taha summutada rõõmu, mis tänapäeval inimeste elu ümbritseb. See ei ole ainult traditsiooni 

jõud - see on sellepärast, et minu halastus puudutab teid, minu valgus valgustab teid, minu armastus mähib 

teid nagu mantel. Siis tunned, et süda on täis lootust, rõõmu ja hellust, täis vajadust anda, kogeda ja 

armastada. Kuid te ei lase neil tunnetel ja innustustel alati väljenduda oma tõelises helduses ja siiruses, sest 

te raiskate selle rõõmu maailma rõõmudele, lubamata hingel, kelle pärast Lunastaja tuli maailma, elada 

seda hetke, siseneda sellesse valgusesse, puhastada end ja saada päästetud. Sest see Jumalik Armastus, mis 

sai inimeseks, on igavesti kohal iga inimese eluteel, et ta leiaks selles elu. 

49 Minu Vaimu rahu levib sel rahuööl nagu õrnuse mantel kõigi inimeste üle ja kõige armastavam 

suudlus, mis lähtub Maarja hingest, jõuab samuti iga tema lapseni. 

50 Vaadake tähelepanelikult, jüngrid, ja te tunnete iga päev kõndides ära oma Jumala armastuse 

kingituse. 

51 Sel armupäeval, mil te mälestate seda õnnistatud ööd, mil Messias sai inimeseks, et elada teie 

juures, ütlen teile tõesti, et ma ei ole ainult siin, kus ma esitlen ja ilmutan ennast, vaid ma teen ennast 

kõigile mitmel viisil tuntavaks. 
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52 Ma lähenen lastele ühel viisil, noortele teisel viisil ja täiskasvanutele teisel viisil. Ma koputan iga 

religioosse kogukonna ustele ja teen neile teatavaks oma kohalolu vastavalt iga kogukonna valgusele. Aga 

ma ei jäta kedagi ilma külastuseta. 

53 See on kõige armastavam mälestus kõigest, mis teil on oma Meistrist. Laste süda on täis rõõmu ja 

vanemate süda on täis rahu ja lootust Päästjale. 

54 Teie, kellel on armu kuulda seda sõna, kuulute nende väheste hulka, kes tähistavad seda püha ilma 

riitusteta, tähistades seda kõige puhtamast südamest. Nii ei saa te langeda profaniseerimisse, ja seda 

seetõttu, et teie mõistus on jõudnud arusaamisele, et parim mälestus, kõige meeldivam Issanda ees on see, 

mida te teete, kui te rakendate Meistri eeskuju oma elus, kui te elate tema õpetuse järgi. 

55 Mõtle kõigile oma kaasinimestele, kanna oma hing üle kogu maale. Aga mõelge neist armastusega, 

halastusega, sooviga tuua neile rahu, ja tõesti, ma ütlen teile, teie palved, mõtted ja soovid ei jää viljatuks. 

56 Ma valmistan teile teed selleks ajaks, mil toimub inimkonna vaimne ärkamine. Katsumused, 

sündmused ja üleskutsed juhtuvad inimeste teel ja räägivad neile Uue ajastu kohalolekust. 

57 Ma olen teid juba hoiatanud, et te ei satuks meeleheitele, kui näete, et religioonide ja rahvaste 

vahel tekivad maailmavaatelised vastuolud. Pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et see võitlus on 

hädavajalik selleks, et inimeste vahel tekiks üksmeel, harmoonia ja rahu. 

58 Siis, kui võitlus muutub tugevamaks, näete, et inimesed otsivad tõde omal algatusel ja nad ei karda 

ei ähvardusi ega hukkamõistu. Siis ilmuvad prohvetid nende rahvaste hulgast, keda nende isandad ja 

valitsejad rõhuvad. Sel ajal hakkab minu Õpetus kogu oma hiilguses särama ja levib üle maa minu uute 

jüngrite töö kaudu. 

59 Täna julgustab teid minu sõna, samal ajal kui katsumused annavad teie hingele tugevust, nii et te ei 

karda lööke, solvanguid ja reetmisi. 

60 Paljud teist järgivad Mind suure kibedusega, sest te olete oma perekonnas kokku puutunud 

vastuseisu, uskmatuse ja naeruvääristamisega. Teie sugulased on kahelnud Jumala andides, mis ta teile on 

andnud, ja missioonis, mida ta on teid saatnud täitma. 

61 Mõned on oma kodudest välja saadetud, teised on sunnitud emigreeruma teistesse riikidesse. 

62 Ma ütlen teile, et te ei olnud ainsad, keda nende sugulased ei uskunud. Ma tuletan teile meelde 

Joosepi, Jaakobi poja juhtumit, kelle oma vennad müüsid mõnele kaupmehele, sest nad mõistsid, et Joosep 

oli suur prohvet ja kadestasid teda. Kuid Issanda halastus kattis oma mantliga noorukit, kes, olles jõudnud 

Egiptusesse orjana, sai oma usu ja püsivuse tõttu oma esivanemate seaduses ning riietatuna Jumala armu ja 

tarkusega, vaarao kõrval selle rahva nõuandjaks, teenijaks ja prohvetiks. 

63 Joosepi hing oli vooruselt ustav, tema teekond läbi selle rahva jättis jälje õnnistustest, küllusest, 

õitsengust ja rahust. 

64 Joosep ei olnud unustanud oma isa Jaakobit, keda ta väga armastas, ega ka oma vendi, kuigi need 

olid teda müües ja tema lapsearmastust reetmata talle häbistust südamesse ajanud. Kuid lõpuks saabus 

jumaliku õigluse hetk. Kaananimaa, kus Jaakob koos oma poegadega elas, oli põuast laastatud. Nördimus 

ja nälg olid need maad haaranud, samal ajal kui Egiptuses olid viljahoidlad nisu täis. 

65 Joosepi vennad, kelle nad olid unustanud ja surnuks pidanud, läksid Egiptusesse nisu järele, ilma et 

nad oleksid teadnud, kelle ees nad peavad ilmuma. 

Õigluse tund tuli - kuid mitte karistamiseks ja alandamiseks, vaid andeksandmiseks. Mis oleks võinud 

olla suurem õiglus nende suhtes, kes olid valesti hinnanud ja vigastanud? 

Kui helde Joosep end oma vendadele teatavaks tegi, varjutas ta neid õnnistuste ja andestusega, samal 

ajal kui nad kahetsedes ja puudutatuna kummardasid, meenutades Joosepi lapsepõlve ettekuulutusi ja 

imestades, kui nägid nende täitumist. 

66 Kas te mõistate, mu lapsed? Jääge siis trööstitu ajal kindlaks, pidage vastu oma pettumustele ja 

üksindusele, sest lõpuks lööb õigluse tund ja te näete, et need, kes teid reetsid ja pilkasid, ilmuvad teie ette 

kahetsusega. 

67 Kas teil on Joosepi aatelisus, et võtta vastu ja andestada neile, kes teid on solvanud? Kujutage ette 

kujutlust Joosepist, kes seisab ja vaatab oma vendi, kes põlvitavad ja nutavad kahetsusest. See pilt 

peegeldab minu armastavat õiglust. Joosep seisis oma vooruse tõttu püsti, samal ajal kui tema vennad, kes 

olid kahetsuse tõttu langenud, põlvitasid. 

68 Ma tahan, et see Joosepi seeme, Iisraeli laps, oleks teie seas ja et ta kasvaks üles. 
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69 Jeesus, teie Meister, pidi samuti Egiptusesse emigreeruma, kui Ta vaevalt hakkas maa peal elama. 

Seda seetõttu, et rahvas ei suutnud tajuda Tema tulekut, ja kui ilmnesid märgid, et see laps oli Issanda 

poolt sellele rahvale lubatud Messias-Kuningas, siis rahvas kahtles selles, sest Ta ei olnud riietatud 

kuninglikesse rõivastesse, ja lasi oma silmad uskmatuses rändama viletsast sõimast talupoja tallu, mis 

nende arvates ei olnud kuninga vääriline voodi ja magamiskoht. 

70 Ma pidin otsima Egiptuse-suguse rahva põlve, sest rahvas, kelle juurde ma olin tulnud, ei suutnud 

anda Mulle kaitsvat varjupaika. Kuid see ei olnud ainus valu, mida mu süda pidi kannatama. 

71 Kui ma Egiptusest tagasi tulin ja seejärel Natsaretis elasin, mõnitasid ja vigastasid mind pidevalt 

uskmatuse ja pahatahtlikkuse avaldused. 

72 Ma tegin seal imesid, demonstreerisin oma heategevust ja väge - ja mind hinnati valesti. Mitte 

keegi neist, kes tundis mu elu ja töid lähedalt, ei uskunud minusse. Seega, kui jutlustamise tund oli kätte 

jõudnud, pidin ma 

Mina, kui ma Naatsaretist lahkun, ütlen: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei leia usku oma isamaal. Ta 

peab lahkuma, et tema sõna kuuldavaks saaks." 

73 See ei olnud ka viimane valu, mida ma oma kannatuste karikast jõin. Puudus veel suurem valu - 

see, mida üks Minu omadest pidi Mulle tekitama, üks neist, kes oli söönud Minu lauas ja kes oli varem 

olnud nagu Minu vend, kui ta müüs Mind kolmekümne raha eest Minu Asja vaenlastele. 

74 Ka mind peeti surnuks, nagu Joosep oli olnud oma vendadele. Aga nii nagu see mees ilmus nende 

jahmunud silmade ette, kes olid ta unustanud, ilmusin ka mina, kuid vaimolendina, oma hämmastunud 

jüngrite silmade ette, kellele ma tõestasin, et ma ei ole surnud. 

75 Ma olen siin, oma kuningriigis, ja ootan kõigi nende saabumist, kes on Mind unustanud - kõigi 

nende, kes on Mind reetnud ja mõnitanud. 

76 Siin ma olen, oodates kõiki, et neid lõpmatu armastusega omaks võtta. 

77 Ma räägin teile ühes viimases hommikuharjutuses, juba läheneb minu kuulutuse viimane aasta. 

Veel mõned päevad, veel mõned tunnid, ja teie seas algab aasta, mille Ma olen välja kuulutanud ja mida 

Minu rahvas kardab. 

78 Kas teil kõigil on vajalik ettevalmistus, et võtta oma südamesse vastu kõik see, mida ma olen ette 

näinud, et valada teie peale? 

79 Ma pakun teile oma sõna, ma panen teie ette oma töö, ja see on nagu piduliku peo särav laud. 

80 Ma olen laua keskel ja sellel on parimad puuviljad ja kõige maitsvamad vaimse toiduained. Maja 

uksed on avatud, et keegi ei jääks peost eemale. 

81 Sellest lauast läheb välja uus sõnum rahvastele, rõõmusõnum, mis äratab inimesi - valgus, mis teeb 

inimkonna seas nähtavaks Vaimu surematu seemne. 

82 Aabeli puhtus, Noa usk, Aabrahami kuulekus, Jaakobi tugevus, Taaveti inspiratsioon, Saalomoni 

tarkus, minu prohvetite tõepärasus, minu apostlite ülevus, Johannese vaimulikkus paistavad esile. 

83 Inimesed ei pea kandma sellist rõivastust nagu need, ega väliselt erinema teistest, nad ei pea isegi 

välja ütlema Minu nime, sest Ma hajutan valguse, tõe, teadmiste, armastuse ja õigluse seemned kõigile teie 

eluteedele. 

84 Ma annan teile selle õpetuse kui vaimse kingituse. Hoidke seda oma südames mälestusena ühest 

viimasest õpetusest, mille teie Meister andis teile minu kui inimese sünni mälestustunnil, mida te 

tähistasite. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 Te tunnete minu kohalolekut oma südame vaikuses ja tunnete rõõmu, kui minu sõna tuleb alla, et 

valgustada teid vaimse teadmise valgusega. 

2 Taastage oma hinge, armsad jüngrid, sest te olete palju nutnud eluteel. 

3 Siin olen ma teiega, andes teile jõudu, et võidelda teie hinge igavese rahu eest. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, et juba enne seda, kui inimkond mind tundma õppis, valgustasin teid juba lõpmatusest ja rääkisin teie 

südametesse. Sest kuna ma olen üks Isaga, siis olen alati olnud Temas. Aegade jooksul pidi inimkonna üle 

käima, kuni maailm võttis Mind Jeesuses vastu ja kuulis Jumala Sõna, kuigi pean teile ütlema, et mitte 

kõik, kes tol ajal Minu õpetust kuulsid, ei olnud piisavalt vaimselt arenenud, et tunda Jumala kohalolekut 

Kristuses. Seepärast pidin ma kutsutute hulgast valima need, kes pidid andma tõe kohta ustavat tunnistust. 

Ülejäänute jaoks oli Minu õpetust tol ajal raske rakendada, sest nende südames valitsesid 

ebajumalateenistus ja paganlus. Aga armastuse sõna kirjutati kustutamatute tähtedega südametunnistusse 

nende põlvkondade ootuses, kes oma Meistri risti omaks võtavad. 

4 Siis ei olnud ainult kaksteist jüngrit ja mõned rahvahulgad, kes läksid minu armastuse jälgedes, 

vaid rahvad ja rahvad, kes muutsid oma kombeid, oma elu, oma jumalateenistust. 

Ma ütlen teile seda, sest täna, kui te kogete uue aja koitu, on teie hing jõudnud uue sõnumi valgusesse. 

Kõik, kes on näinud ja kuulnud, ei mõista selle ilmutuse olemust ja tähendust. Kui mõned on piisavalt 

arenenud, et seda valgust vastu võtta, siis teised - kuigi nad seda soovivad - ei suuda mõista paljusid 

õpetusi, mida nad näevad saladuse varjus. 

Aga ajad lähevad mööda, uued põlvkonnad tulevad maa peale ja see valgus, mida minu kuulutuse ajal 

said vaid vähesed, hakkab suurte rahvaste ja rahvaste masside, suurte rahvaste ja rahvaste teadvuses 

särama. 

5 Need, kes on Mind sel ajal oma hingesse vastu võtnud, jäävad siia Minu õpilasteks ja vastutavad 

selle jumaliku pärandi eest, mida antakse ustavalt edasi põlvest põlve, kuni tulevad need, kelle seas 

spiritism kui rahu ja tarkuse õpetus õitseb. 

6 Kes on minu jüngrid sel ajal? Kõik, kes armastavad seda sõna ja toovad seda ellu. 

7 Ma olen paljud kutsunud ja kutsunud oma laua juurde, et nad saaksid osa Elu leivast, kõige 

paremast toidust. Ma tahan, et nad oleksid väljavalitud, sest põllud, mis ootavad seemet, on väga suured. 

8 Inimesed: Ma olen teile mitu korda öelnud, et "jälgige", õppige ja olge valmis, sest te ei jää 

teadmatusse kogu aeg. Läheneb päev, mil teie kaaslased avastavad selle rahva olemasolu, kes kuulis 

Issanda häält kogunemiskoha erakonnas ja alandlikkuses, ja nad tahavad teada, mis juhtus, milline oli 

Minu sõnum ja milliseid tõendeid Ma teile oma tõe kohta andsin. 

9 Igasugused mehed ja naised koputavad teie südame uksele, soovides teie tunnistust. Kas te ei arva, 

et on õige, et see tunnistus oleks selge, et teie kaasinimestel oleks selge ettekujutus minu ilmutusest, sest 

neil ei ole olnud seda õnne, mida see rahvas siin on saanud kuulda minu õpetusi häälekandjate mõistuse 

kaudu? 

10 Kui te veedaksite osa oma ajast minu Sõna üle mõtiskledes, poleks mul vaja tulla teile minu 

õpetusi selgitama. Sest siis paneb teie meditatsioon, teie mõtisklus ja teie sisemine eneseanalüüs teid 

mõistma oma vastutuse ulatust. 

11 Mulle jäetud aeg, et teiega sellisel kujul rääkida, on väga lühike, ja kuna te mõistsite väga 

aeglaselt, pidin Ma teid aitama, laiendades oma õpetusi maksimaalselt. 

12 Mõistke, et tunnistus, mida te Minust annate, ei piirdu Minu Sõnade kordamisega oma 

kaasinimestele - ei, see on lihtne ja ei nõua palju ettevalmistust. Siis piisab sellest, kui te seda sõna oma 

mälus või kirjades säilitate, et seda korrata, nagu ma ütlesin. Aga kui te arvate, et peate andma tõelist 

tunnistust oma armastuse töödega, mis teevad minu sõna olemuse tuntavaks, siis selgitage seda samal ajal 

põhjalikult ja lihtsal viisil ning tõestage seda inimlikku ületavate tegude kaudu. Siis peate mõistma, et te 

peate saavutama tõelise spiritualiseerumise, et saaksite end õigesti nimetada "minu Sõna tunnistajateks 

kolmandal ajastul". 

13 Millise alandlikkusega kummardavad isegi suurimad tõe kahtlejad, kui te teete koos nendega neid 

tegusid, mida ma olen teile õpetanud! 
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14 Kui te tõesti tunnete armastust oma ligimeste vastu ja tahate, et nad jagaksid teie halastust, siis 

mõelge hoolikalt selle õpetuse üle ja valmistuge võitluseks suurima siirusega, milleks te võimelised olete. 

Siis nimetatakse teid õigustatult "Jumala tunnistajateks kolmandal ajastul". 

15 Inimesed, teie tund läheneb, kui igaüks teist võtab oma missiooni vastu ja täidab seda tõelise 

armastusega oma kaasinimeste vastu. 

16 Samal ajal, kui mina valmistun oma lahkumiseks, peate teie valmistama ette oma vaimset tööd 

maailmas. 

17 Ma näen, et teil on südametunnistus, sest te ei ole suutnud Minu õpetusi oma mällu talletada, ja et 

te kardate, et peate inimeste ees seisma ilma argumentideta, mis seda tõde toetaksid. Aga ma ütlen teile, et 

te ei peaks kartma. Sest kui ma valmistan oma lahkumist ette, kui aeg on käes, annan ma käsu, et selle 

rahva kätes valmiks raamat, mis sisaldab kolmanda ajastu õpetusi ja pöördeid, nii et see raamat jõuaks 

paljude inimeste kätte, kes leiavad sellest minu õpetuslikud kõned, uurivad neid ja valmistuvad tunnistama 

minu tõde. 

18 Väga olulised ja kasulikud on kirjutised, mis säilitavad minu sõna. Sest alles pärast minu lahkumist 

pühendute te tõesti selle õppimisele. 

19 Selle raamatu kaudu mäletavad need, kes on kuulnud Minu õpetust, kuid on unustanud paljud 

õppetunnid ja lõigud, liigutatult ja rõõmuga hetki, mil nad said Minult jumalikke sõnumeid. Ja need, kes ei 

ole Mind kuulnud, hämmastuvad Minu õpetuste tähenduse üle ja näevad seal, lõpmatuses, Taevariik. 

20 Kui õpilane on läbinud põhjaliku ja kohusetundliku õppimise ning saavutanud oma vaimustumise, 

ei ole tal enam vaja materiaalset raamatut. Sest igal hetkel, kui ta valmistub, kordavad tema huuled täpselt 

minu sõna, inspireerituna tema vaimust, kelle teadvuses see jääb igavesti kirja. 

21 Olge õnnistatud - teie, kes te olete seda hetke oodates jälginud, sest te saate vaimus ja tões 

värskendust. Te tõusete valguse maailma, kust naasete tugevdatuna. 

22 Siis, kui te tulete sel viisil, igatsedes Minu Sõna järele, vabastate end kõigest, mis kuulub 

maailmale. Tulge Minu juurde ja jooge jumaliku olemuse karikas. 

23 Kui olete saanud osa vaimsest pidusöögist, tundub elu maailmas teile talutavam, rist kergem, 

katsumused kergemad. 

24 Jah, mu lapsed, see, kes toetub vaimsele sauale, ei väsi ära. Kes vaatab üles taevasse, see ei lange 

maa peale! 

25 Oh, kui te teaksite, kui palju valguse ja armastusega täidetud olendeid järgneb teile vaimsest orust, 

abistab ja inspireerib teid! Aga kuidas saate te neilt abi paluda, kui te ei tee seda, mis teile korda läheb? 

26 Kui soovite selgelt tunda nende mõju ja abi, kes tunnevad teie vastu halastust, peab teil olema usk, 

kuulekus nende üleskutsetele, usaldus, tundlikkus ja hea meelelaad palve jaoks. Siis on teil võimalik 

kogeda imesid oma eluteel. 

27 Minu Sõna muudab teie paadunud, kannatustest piinatud südame armastavaks. Ka teie, kui te saate 

oma kaasinimeste õpetajateks, peaksite neid julgustama oma lohutussõnade ja armastuse tegudega. 

28 Keda ei veenaks tõendid siirusest, armastusest ja tõepärasusest? Kes teie seast ei mäletaks fraase, 

millega ma teda esimesel päeval, mil ta kuulis Minu Sõna, vastu võtsin - seda unustamatut häält, mille 

õrnus ja ainulaadsus panid teda Mind ära tundma? 

29 Ma annan teile teie üleastumised andeks, kuid samal ajal parandan teid, et te ajaksite oma 

südamest välja isekuse, sest see on üks nõrkusi, mis tõmbab hinge kõige sügavamalt alla. Ma puudutan 

teid südametunnistuse kaudu, et te mäletaksite oma kohustusi vendade ja õdede seas ning külvaksite oma 

teele armastuse ja andestuse teod, nagu ma teid Teisel ajastul õpetasin. 

30 Kristuse rist oli raske, tee väga kibe ja valus, tõus väga kivine, ja ometi, unustades oma valu, 

lohutasin ma neid, kes kannatasid, ja õnnistasin oma hukkamõistjaid. 

31 Teie, inimesed, kelle vaim on saanud Kolme aja valguse: Mõistke, kui palju on viletsust ja 

kannatusi. On vaja täita inimkonda armastusega. Külva neid heade tegudega, valgusta neid usuga ja 

lootusega, ülekülasta neid rahuga. 

32 Selleks tööks piisab Minu jõust ja armastusest. Kuid kuna te olete loodud selleks, et õppida 

üksteist armastama, siis on vaja, et tekiks rahvas, kes oleks nagu tohutu armee vaimustamise sõdureid, 

Minu Seaduse ustavaid valvureid, et nad saaksid Minu tõde maksma panna nii palju vale vastu ja süüdata 

valgust pimeduses. 
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33 Peagi puhkeb maailmas uus sõda. See saab olema sõda, mida inimkond ei ole varem kannatanud - 

maailmavaadete, filosoofiate, doktriinide, ideoloogiate, uskumuste ja religioonide sõda. 

34 Inimesed: Te peate olema selleks ajaks valmis ja andma oma lastele äratuskõne. 

35 Materialismi laine tõuseb ja muutub rahutuks mereks, kannatuste, meeleheite ja hirmu mereks 

inimeste ebaõigluse ees. Ainult üks paat sõidab üle selle inimeste kirgede, soovide ja vihkamise mere, ja 

see paat on minu Seaduse paat. Õndsad on need, kes on tugevad, kui see aeg saabub! Aga häda neile, kes 

magavad! Häda nõrkadele! Häda rahvastele, kes on usaldanud usulise fanatismi alustalasid, sest nad 

saavad kergesti nende raevukate lainete saagiks! 

36 Kas sa ei näe ette lahingut, oh inimkond? Kas minu Sõna ei liiguta teid, et valmistuda end kaitsma, 

kui kätte jõuab see tund? Minu valgus on kõigis, kuid ainult need, kes palvetavad, kes valmistuvad, näevad 

seda. Minu Valgus kõneleb teile eelaimede, inspiratsiooni, intuitsiooni, unenägude ja sõrmejälgede kaudu. 

Kuid te olete kurdid igale vaimsele kutsele, te olete ükskõiksed iga jumaliku märgi suhtes. 

37 Varsti näete, kuidas minu sõna täitub, ja tunnistate, et see kõik oli tõsi. 

38 Minu õpetus ja minu nimi on kõigi rünnakute ja tagakiusamise sihtmärgiks, need on põhjus, miks 

tõe vaenlased teid taga kiusavad. Kuid Minu Õpetus on ka nende valgusmõõk, kes tõusevad üles ja 

kaitsevad usku, ja see on kilp, mille taga süütud leiavad kaitset. Minu nimi on kõigi huulil, ühed 

õnnistavad, teised kiruvad. 

39 Kõik inimese võimed vallanduvad: tema intelligentsus, tema emotsioonid, tema kired; tema 

vaimsed võimed on ärkvel ja valmis võitlema. 

40 Milline segadus siis tekib! Kui paljud, kes arvasid, et nad usuvad Minusse, peavad end veenma, et 

see ei olnud tõeline usk! Paljudes kodudes ja südametes kustub armastuse ja lootuse lamp. Lastel ja 

noortel ei ole muud Jumalat kui maailm ega muud seadust kui maa seadus. 

41 Selle kaose taustal küsin teilt, inimesed: millist missiooni te siis täidate? Kas te peidate selle 

kalliskivi, mille ma teile usaldasin? kas te sulgete Minu õpetuste raamatu ja lükkate seega tagasi volitused, 

mis Ma olen teile kui Minu jüngritele andnud? Ei, armsad inimesed, ma olen teid ette valmistanud, et teid 

ei üllataks keeristormi poolt, ja ma olen teid julgustanud, et teid ei hirmutaks teie vastu võitlejate ilukõne 

või teadmised. Raamatud, pealkirjad ja nimed on inimlikud edevused. Kuid see, mida te kuulutate, on 

igavikulised tõed. 

42 Teie keskel on tekkinud segadus, mis on põhjustanud teie seas lahkarvamusi, hukkamõistmist ja 

arutelusid. See katsumus oli vajalik, et inimesed kannataksid, et need, kes olid magama jäänud, ärkaksid 

üles ja te leiaksite lõpuks minu Töö määratluse. 

43 Ärge kartke seda sisemist võitlust, inimesed. Ütlen teile veel kord, et see on vajalik teie 

ärkamiseks, sest te teete oma rutiinist ja traditsioonidest uue kultuse. Aga tõesti, ma ütlen teile, spiritism 

on täiesti võõras igasugusele rutiinile, harjumusele, traditsioonile või välisele tseremooniale. 

44 Selles katsumuses, mis on teid üllatanud, on mõned ärkasid üles veendumusega, et te ei ole 

saavutanud tõelist spiritualiseerumist. Need peavad mõneks ajaks tagasi tõmbuma, sest inimesed, kes on 

enamuses, hoiavad kinni oma tavadest ja traditsioonidest, mida nad lõpuks peavad nii, nagu oleksid need 

seadused. 

Siis saabub võitluses paus, et need inimesed saaksid mediteerida ja sisemiselt mõtiskleda, jälgida ja 

omandada kogemusi enda jaoks. Sest pärast seda puhkeb võitlus taas suurima jõuga, nii et minu õpetuse 

sisu hakkab särama ja minu tööd mõistetakse kogu selle puhtuses ja vaimsuses. 

45 Selles teises katsumuses on enamuses need, kes avavad oma silmad tõele, ja teised peavad oma 

kultusliku tegevusega, mis ei sobi minu tööle, eemalduma oma vendade ja õdede keskelt, kuni nad jõuavad 

arusaamisele, parandamisele ja saavad taas rahva hulka. 

46 Mõistke, et on vaja, et katsumused raputaksid ja ärataksid teid. Sest sa ei rikuks oma rutiini omal 

käel. 

47 See harmoonia ja rahu, mis on teie keskel olemas, on ilmne ainult seni, kuni tõeline vaimsus 

siseneb teie südamesse. Kuid kõigepealt pannakse teid mitmel viisil proovile ja puhastatakse. 

Olge teadlikud, et teid on jäetud minu sel ajal antud sõna tunnistajateks ja et teie tunnistus ei tohi olla 

vale, vaid peab olema nii tõene, kui te suudate seda edasi anda. 

48 Täna on valu see, mis teid puhastab. Homme on see teie spiritualiseerimine! 
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49 Kui pärast minu õpetuse lõpuleviimist ja pärast seda, kui te olete läbinud oma katsumused, jätkuks 

teie seas segadus ja valu, siis ei oleks teil minu ees mingit õigustust selle eest, ja teid tabaks veelgi suurem 

katsumus kui see, mida te praegu läbi elate. Kas te armastate tõde? Kas sa igatsed rahu? Siis järgige Minu 

Sõna siiralt, mida see nõuab, ja teie hing leiab tee, mis viib teid harmooniasse. 

50 Mõistke, et sel ajal olen Ma piiranud oma valgust ja oma ilmutusi, kui Ma ennast nende 

häälekandjate kaudu teatavaks tegin, nii nagu Ma piirasin ennast, kui Ma kõnelesin prohvetite suu kaudu 

mineviku aegadel. 

51 Ühe ja teise saatsin välja inimkonna proovitundidel, kui see oli kuristiku või hävingu äärel. 

52 Ka need, kelle kaudu Ma oma Sõna selles kolmandas ajastus kuuldavaks tegin, on prohvetid, kelle 

huultelt kõlab hääl, mis äratab magava ja hoiatab eksinud inimest. 

53 Prohvetite sõna on olnud nagu hele pasunahääl iga ajastu pimeduses. Paljud on seda kuulnud, kuid 

mitte kõik ei ole seda uskunud. Miks ei ole inimesed tahtnud kuulda prohvetite häält? Sest nad rääkisid 

alati lähenevatest sündmustest ja kuulutasid välja jumalikku õiglust. Nad on alati öelnud: "Palvetage, 

valvake, kahetsege, puhastage end oma plekkidest, tehke meeleparandus." 

54 Esimeste aegade prohvetid olid intuitiivsed, nende suu kuulutas palju sündmusi, mida nad ei 

teadnud. Nad ei teadnud, et Kristus on olemas, ja ometi rääkisid nad kõik temast. Päästja saabus maailma 

alles sajandeid hiljem, kuid juba prohvetid ütlesid, millised on tema saabumine, elu ja surm inimesena. 

55 Kui palju valgust te olete saanud kui uued jüngrid ja samal ajal kolmanda ajastu prohvetid! Nüüd 

hakkate oma intuitsiooni tõestama, kui külastate erinevaid provintse ja rahvaid ning räägite iga koha 

elanikega vastavalt nende vajadustele, arusaamisele ja arengule. 

56 Mõned kuulavad teie häält, teised teevad teie üle nalja. Kuid te ei tohiks lõpetada meeleparanduse 

kuulutamist, mis on uuendus - palve, mis on meeleparandus ja usk - halastus, mis on vendluse ja armastuse 

väljendus. 

57 Ärge unustage ja olge alati teadlik sellest, et teie õiglasest ja vooruslikust elust sõltub usk, mida te 

oma kaasinimestele sisendate, st et nad uurivad ja jälgivad teid isegi teie eraelu, et otsida teie tegudest 

kinnitust õpetusele, mida te kuulutate. 

58 Olge tagasihoidlikud, lihtsad, tagasihoidlikud, kuid ilmutage alati kindlat usku ja vankumatut 

innukust. 

59 See rahvas, minu ilmutuse usaldusisik selles Kolmandas Ajastikus, ei ole veel tajutud valguse 

kandjana. Kuid ei lähe palju aega, enne kui inimkond on huvitatud teadma tõde minu tagasitulekust ja 

kõigest, mis on seotud minu ilmumisega. Nad tulevad teid küsitlema ja te peate selleks valmis olema. 

60 Tõesti, ma ütlen teile, et isegi kõige vaenulikumas meedias leidub keegi - isegi kui see on vaid üks 

süda -, kes avaneb teie sõnade vastuvõtmiseks. 

61 Vaimustage end ja arendage sisemise sõna andi, siis ei kõigu te lahingus ega katsumuste ajal. 

62 Täna ei tunne maailm teid, kuid tõesti, ma ütlen teile, et tuleb päev, mil rahvad ootavad teid 

innukalt. See juhtub siis, kui suured katsumused ja katastroofid annavad end tunda maades, ja on teada, et 

spiritistidel on võimu katkude ja tundmatute haiguste üle. 

63 Nende laagris on haiged, kes ootavad Jeesuse saadiku ja töötaja tulekut, kes tuleb neid "võidma" 

südamlikkuse ja armu palsamiga. Seal ootavad avatud ustega kodud jüngrid, kes oma kohalolekuga toovad 

rahu ja valgust nendesse südametesse. 

64 Praegused põlvkonnad, kes on olnud pimedad nende märkide suhtes, mida ma teile olen andnud, 

kes on kõik omistanud juhusele, uurivad minu saabumisega kaasnenud sündmuste tähendust, minu 

kohalolekut minu ilmumise ajal ja minu sõna lõpetamist, ja nad peavad ütlema, et need olid tõepoolest 

need märgid, mida juba minevikus lubati. "Ükski puu leht ei liigu ilma Isa tahteta", ütlevad nad ja nende 

sõnad vastavad tõele. 

65 Armastatud inimkond, te olete Minu tütar, keda Ma tahan päästa, keda Ma külastasin kõrbes ja 

lohutasin tema vanglas. Tundke Minu Kohalolu ja ma ütlen teile, et teil ei ole enam millestki puudust. 

66 Usaldage, lootke! Katsumused on olnud suured, sinu lepituspäevad pikad. Kuid varsti näete te 

enda ees puhtamat teed, varsti on teil see rahu, mida te nii väga igatsesite. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 301 
1 Rõõmustage minu sõna üle, te hinged, keda Isa on nii väga oodanud ja kelle pärast Ta tuli maailma 

ja valas oma verd! 

2 Need rahvahulgad siin koosnevad usklikest ja uskmatutest, kuid nad kõik on hinged, kes nälgivad 

armastuse järele, janunevad valguse ja tõe järele. Kui need, kellel on usk, toituvad ja kasvavad tugevaks, 

siis uskmatud keelduvad igavese elu leivast ja peavad taluma oma nälga ja janu. Need on hinged, kes on 

segadusse sattunud materialistlikust, teadmatusest ja fanatismist kantud elust, mida nad ei suuda unustada 

ja siis ära tunda ja tunda minu kohalolekut. Need on südamed, mis kardavad inimeste otsuseid. Kuidas nad 

saaksid keskenduda oma hinge kõrgele, et tunda minu olemust, kui nad mõtlevad sellele, mida teised 

nende kohta ütlevad? Lõpuks ütlevad nad, et Minu Kohalolek ei ole tõene nendes kohtades, kuigi 

tegelikult on nad need, kes ei ole olnud Minuga koos, sest nende hing on jäänud sinna, kus nende mõtted, 

huvid, mured ja kired on neid hoidnud. 

Ma olen tulnud väga hästi, ma olen olnud väga hästi teiega, sest ma mõtlen alati neile, kes vajavad 

Mind - neile, kes joovad kannatuste karikat ja söövad orjuse ja alandamise leiba. 

3 Inimesed ei taha uskuda, sest neil puudub tahe oma edevusest ja fanatismist üle saada. Teisest 

küljest on ka neid, kes tahavad uskuda, kuid ei suuda seda teha, sest miski, mis on nende sees, eksitab neid 

ja takistab neid avastamast ja nautimast minu sõnumi tõde. 

4 Kas te arvate, et ma jätan need Minu lapsed maha? Kas te arvate, et kui nad pöörduvad Minule 

selja taha ja lahkuvad teelt, millele ma neid kutsusin, siis ma unustan nad? Ei, inimesed. Minu Vaim järgib 

neid väsimatult, aitab neil ületada takistusi, paneb neid proovile, näitab neile mitmel viisil, et see, mida 

nad on kuulnud Minu Sõnas, on olnud õige, et Minu kutse on olnud tõde. Nad kõik naasevad, mõned ühel, 

teised teisel viisil - mõned ühel ja teised teisel ajal. Kuid ma olen alati olemas, et neid armastusega vastu 

võtta. 

5 Ma pakun teile Vaimu leiba ja veini, sööge ja jooge, inimesed. Võtke kolmanda ajastu toitu ja 

toituge sellest. Õnnistatud on see, kes seda leiba sööb, sest ta ärkab üles, avab silmad valguse ees ja tuleb 

välja oma seisakust. 

6 Ma olen juba pikka aega rääkinud teile sellisel kujul, kuid päev on lähedal, mil ma lõpetan selle 

õpetuste ja ilmutuste peatüki. Kuid minu töö ei ole siis veel lõppenud, nagu ka minu jumalik õpetus. Kuid 

see vaimse ettevalmistuse periood lõpeb siiski. 

7 Inimesed, kes sel ajal kuulsid oma Isa häält Häälekandja kaudu, jäävad maa peale, et rääkida 

inimestele ja anda oma töödega tunnistust saadud õpetusest. 

8 Minu Sõna on sisaldanud armastust ja halastust sellest ajast peale, kui see hakkas avalduma selles 

Kolmandas Ajastikus. Kuid kuigi selle tähendus on sisaldanud õiglust, kutsunud teid vastutusele ja 

parandanud teid, siis nüüd, kui selle lõpp läheneb, tunnetage, kuidas selle õiglus on intensiivistunud ja 

samal ajal läbib teie südant hellus. 

9 Ma tahan, et te leiaksite minu viimastes õpetussõnades kogu julgustust, mida te võitluses vajate. 

Ma tahan, et teie südamesse jääks taevane maitse ja et sinna ei jääks kibedust, nii et te mäletaksite Mind 

alati armastusega ja et Minu sõnad tõuseksid teie mällu kui äratuskutsed, kui õnnistused, kui inspiratsioon 

ja palsam. Siis meenutate seda õpetuse aega sisemise tundega, ja kui saate aru, et see oli tõesti Meister, kes 

lõi Elu Raamatu pitserid lahti ja avas selle teie silme ees Kuuendas peatükis, siis mõistate, et Eelija oli see, 

kes võttis võtme, et avada väravad Kolmandasse Ajastusse, mis on Valguse ja Vaimu Ajastu, ja et see oli 

Eelija, kes võttis võtme, et avada väravad Kolmandasse Ajastusse, mis on Valguse ja Vaimu Ajastu, ja et 

see oli Eelija. 

10 Selleks, et inimkonna usk teadmistesse vaimsest eksistentsist väljaspool materiaalset elu võiks 

tugevneda, on teile minevikus antud mõningaid Isa sõnumitoojate ilminguid, kellele te olete andnud nime 

"inglid". 

Nendele esimestele ilmingutele järgnesid mõned teod, mida ma Jeesuse kaudu tegin, et lasta teil pisut 

rohkem siseneda Minu salajasse varakambrisse. Neist tuletan teile meelde järgmist: Valguse olendite 

kohalolek, kes kuulutasid Minu saabumist maa peale; segadusse sattunud vaimude mõju inimestele, keda 

nimetatakse "riivatud"; hinge väljumine oma kehast ja selle tagasipöördumine sellesse, mida Ma tõestasin 
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"Issandamuutmise" hetkel; ja nende olendite materialiseerumine, kes ei tõusnud oma tõelisse kuningriiki, 

sest teadmatuse pimedus ümbritses neid, nagu need, kes ilmusid Jeruusalemmas Minu ristilöömise päeval. 

11 Kui sügavad olid need õppetunnid! Kuid inimesed, kes ei tahtnud ära tunda neis sisalduvat valgust, 

nagu tolleaegsed silmakirjalikud preestrid ja variserid, omistasid kõik vaimsed teadmised kurjadele 

jõududele. Kas nad siis ei öelnud, et Jeesus tervendas riivatud inimesi kuradiga sõlmitud lepingu kaudu? 

Samamoodi, kui Ma tulen sel ajal vaimus - sest see on Minu tõeline olemus -, et anda teile järjekordne 

õpetus vaimse hinge elust - kuid üksikasjalikum, selgem ja sügavam õpetus, kus te saate isiklikult kogeda 

seda, mida Ma teile olen ilmutanud. 

12 Mõned usuvad, et see, mida Ma olen sellele rahvale praegusel ajastul andnud, on olnud liiga suur, 

arvestades Minu ilmutust inimintellekti ja vaimse maailma kaudu, mis on kasutanud samu vahendeid. 

Teistele on see, mida nad on tänaseks saanud, tundunud nii suurena, et nad eeldavad, et seda ei saa enam 

ületada. 

Selle kohta pean teile ütlema: see, mida te olete saanud ja kogenud sel ajal, on vaevalt väike eelvaade 

sellest, mida spiritistid kogevad tulevikus, kui nad, olles ületanud kõik eelarvamused ja vabastanud hinge 

ja meele, on teinud suuremaid edusamme kui teie. 

Kes võiks peatada nende homseks kavandatud rallide kulgu, sest need kohandatakse inimkonna 

arenguga? Rumalad ja ebamõistlikud on need, kes oma pimedas fanatismis vastu on. 

13 Iga ajastu on toonud inimkonnale uusi ja imelisi teadmisi mõistuse ja hinge jaoks. Valmistage end 

valmisolekuks, kõik, et võtta vastu minu jumalikke sõnumeid, sest uus aeg on avanud oma väravad ja teil 

on palju, mida peate mõistma ja tundma. 

14 "Halastage ja taas halastage oma kaasinimestele," ütles Eelija teile sel ajal. Aga inimesed, kes on 

vaesed, küsivad endalt: Mida me võiksime anda, sest meil ei ole midagi? 

See on tõsi, teil ei ole midagi. Aga kui te kogute armu ja teadmisi, mida ma teile oma Sõnas annan, ja 

kui te avate need anded, millega ma olen teie hinge täitnud, siis saate te igavesti anda ja te ei näe oma 

rikkust kunagi ammendatuna. 

15 Siin on mõned eelised, mida minu Vaim on teile andnud: Tervendavat palsamit, et ravida iga 

kehalist vaevust ja kõrvaldada iga hingemure; igavest rahu sulle ja et sa annaksid seda sellele, kes seda 

südames ei kanna; hingevalgust, et valgustada su teed, juhatada su samme ja inspireerida sind üllate 

mõtetega ja kõrgelennulise mõistuse töödega, et tungida teadustesse. 

Ma toon teile vaimse palve - see, mis viib teid kontakti Jumalikuga ja teeb teid minu sõnumite ja 

ilmutuste edastajateks või instrumentideks. 

Ma olen ka valanud teie vaimule prohvetlikkuse ande, millest tuleneb intuitsioon ja eelaimus, sest selle 

kaudu saate te juba ette näha midagi sellest teest, mida igaüks teist peab läbima. 

16 Need ja muud kingitused on teile usaldatud. Kes võiks väita, et ta on abivajaja, kuigi tal on nii 

palju armu? Kes keeldub - vaene nagu ta on selle poolest, mis kuulub maailmale - heategevusest, kuigi ta 

kannab oma hinges sellist kuulsusrikast pärandit? Kõik, mis jääb, on see, et teie süda avaneks kokkupuutel 

minu jumaliku kiirgusega, nagu avanevad õied, kui hellitav kaste neile langeb. Siis tunnete end piisavalt 

tugevana, et ronida mööda okkalist teed üles ja te tunnete end võimelisena andma kõigile, kes teie poole 

pöörduvad, soovides kasu saada. Sest siis olete täis minu vaimu. 

17 Teisel ajastul andsin teile kõige selgema ja elavaima näite sellest, et ei ole vaja omada maailma 

hüvesid, et olla võimeline teostama halastust, ja et kui inimesel on süda täis armastust kõigi vastu ja ta on 

valmis kaasa tundma ja lohutama kannatajat, siis on võimalik teha imesid. 

18 Ma mitmekordistasin leiba, kui seda oli vähe, muutsin vee veiniks, taastasin haigete tervise, 

vabastasin kaitsetud riivatud, andsin surnutele uue elu, pehmendasin kõvad südamed sõnaga ja täitsin 

hinged valgusega. Ka teiegi saate midagi või palju sellest kõigest teha, kui te end ette valmistate. 

Kuna ma tegin neid töid teie eeskujuks, siis on see tõend, et ka teie saate neid teha. Seepärast, kui te 

tunnete end nende tegemiseks liiga tähtsusetuna ja kohmakana, tunnustage Mind uuesti teie seas, sest Ma 

äratan üles kõik teie olemuse anded ja võimed, nii et te ei saa enam kunagi öelda, et te olete vaene. Sest 

sellega te solvate oma Isa, kes andis teile kõik, et te jõuaksite Tema juurde. 

19 Ärge unustage, et Eelija ütles teile: "Halastage ja taas halastage oma kaasinimestele", eriti kuna te 

teate, et teil on palju ja te võite palju anda. 
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20 Kolmanda Aja manna laskub teie peale ilma maad puudutamata, sest teie hing neelab selle 

endasse. 

21 Inimesed, te olete inimkonna peegel ja seepärast võtan teid vastu volitatud. Ma leian teie seast 

valu, nõrkusi, usupuudust, lahkarvamusi, lahkarvamusi ja sõdu. Mida ma teile räägin, ütlen ma kõigile, ja 

mida ma praegu annan vähestele, seda peate homme viima oma kaasinimestele, sest minu sõnum on 

mõeldud kõigile inimestele. 

22 Ma ei näe, et te oleksite ühinenud, ja te ei saaksite isegi täna minu sõna levitada, sest teie 

südametunnistus ei lubaks teil kuulutada ühtsust ja harmooniat, kui te ei teaksite, kuidas seda säilitada. 

Kuid varsti saabub aeg, mil kõik selle rahva lapsed ühinevad, et levitada minu õpetust kui rahu, vendluse 

ja vaimsuse standardit. 

23 Palju olete te eluteel hulkunud, kuid nüüd on tulnud aeg alustada tagasipöördumist. 

24 Te olete läbinud pika kogemuste tee. See süütus, mis on pimedus ja teadmatus, kadus, kui sa 

saavutasid kogemuse valguse. Peale selle olete te ennast määrinud, ja selleks on katsumused ja valu, et 

teid puhtaks pesta ja puhastada. 

25 Teadmatu inimene on pime, ta ei mõista midagi ega tea, kuidas pöörduda tagasi Isa juurde. See, 

kes omandab kogemusi, tunneb teed ja teab, kuhu ta läheb. 

26 Selle abil saate hõlpsasti aru, mida tähendavad valu, elu katsumused, kiusatused ja kõik rasked ja 

kibedad kogemused, mida te pika rändamise käigus lõikate, et teie hing saavutaks täiuslikkuse. 

27 See on selgitus, miks elu tekitab teile nii palju probleeme, mida peate lahendama, et edasi liikuda. 

28 Seepärast on vaja tulla teie juurde, et öelda teile seda tõde, sest ainult siis saate te end lootuse ja 

idealismiga varustada. Kui ma ei korda teile pidevalt mäejutlust, kaotate te julguse elada, sest te ei tunnista 

enam eluvõitluse tähendust ja lasete end valust lüüa, sest usute, et olete igavesti kannatama mõistetud. 

29 Ma tahan, et te oleksite Minu jüngrid, kuid te jääte jätkuvalt Minu väikesteks lasteks. Kui tihti ma 

kuulen teid ütlemas: "Isa, miks Sa saadad meile nii palju viletsust? Miks Sa ei vasta meie palvele? Isa, Sa 

ei ole meid kuulnud." 

30 Ma kuulen teie kaebust ja ütlen teile: Ma olen alati teie palveid vastu võtnud, kuid ma ei pea alati 

andma teile seda, mida te soovite, täpselt sel hetkel, kui te palute, ja see ei toimu vastavalt teie soovile, 

vaid vastavalt Minu tahtele. Teie ülesanne on levitada oma palvete mantlit, valgustada teed oma heade 

mõtetega ja kõrvaldada pimedus, et teie kaasinimesed oleksid valmis, kui saabub hetk, mil Ma saadan 

neile oma rahu. 

31 Minu õigluse ees ei ole väärtuslik mitte väline triumf, vaid teie pingutused. Sest selle kaudu 

saavutate arengu, kogemuse, täiuslikkuse. 

32 Just teile olen usaldanud ülesande tuua valgust kõikjale ja teile olen öelnud, et te peaksite olema 

nagu tõrvikud, kus iganes te ka ei viibiksite. Kes siis on need usu pojad, kes liigutavad mägesid ja 

valgustavad maid? 

33 Kui te mõistaksite kõike seda, mida minu Sõna sisaldab, siis asuksite kindla sammuga ja 

kiirustades levitama selles sisalduvat head. Te vaataksite laste peale halastusega, ilma helluse ja 

kasvatajateta, sest nende vanemad on surnud. 

34 Sa vaataksid halastavalt noortele, kes elavad ilma ideaalideta, sest inimesed on tapnud usu 

südames, mis on vaevalt end elule avanud. 

35 Kas sa mõistad nüüd, mis on see tõrvik, millest ma sulle räägin, ja see ideaal, millega ma sind 

innustasin? 

36 "Jah, Meister," vastab Mulle teie Vaim, "me oleme mõistnud, et tõrvik on teie õpetuse valgus, mis 

hajutab selle pimeduse, mis on nii pikk öö, millesse inimkond on vajunud." 

37 Olge õnnistatud, mu lapsed, sest te saate kuulda ka nende noorte häält, kes küsivad: "Kus on 

Jumal? Mis on taevas ja mis on usk?" 

38 Teie kohus on minna oma väikeste vendade ja õdede juurde ja anda neile juhatust eluteel, mille 

suuna nad on kaotanud, rääkida neile Isast, öelda neile, et minu Kohaloleku tunnetamiseks piisab väikesest 

spirituaalsusest, mis annab neile julgust ja jõudu, et mitte lasta end hukatusse tõmmata. 

39 Teie ülesanne on öelda orbudele, et nende Ema ei ole kaugel, et tema helluse ja kaitse mantel on 

neid katnud sellest hetkest peale, kui nad kaotasid maa peal need, kes olid neile toeks ja varjupaigaks. Te 

õpetate neid leidma seda taevalikku soojust kõikjal. 
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40 Igaühe, kes on tugev eluteel, teen vastutavaks vaeste orbude eest, nende laste eest, kes on 

kaitsmata meeste eest, kes rändavad tänavatel ja igatsevad emaarmastust. 

41 Samamoodi kutsun teid oma rahuriiki, et te saaksite taastuda lahingust, milles te praegu elate. Ma 

õpetan teid tegema oma ristikoormat kergeks, mõistes elu katsumusi nende tõelises tähenduses, et te ei 

kannataksite mõttetult, vaid ainult õpiksite, omandaksite kogemusi ja puhastuksite tõeliselt. 

42 Toitke endid tervete ja pühade rõõmudega, rõõmustage nende laste juuresolekul, kelle sees juba 

elavad need hinged, kellest ma inimkonnale selleks ajaks teada andsin, ja kelle rahu ja valguse missioon 

ilmneb nende tegudes juba nende esimestest sammudest alates. Vaadake, sest neis täitub Minu tõotus. Nad 

on tulevaste põlvkondade lootus ja alus ning nende saatus on tunnistuseks neile, kes ootavad innukalt 

märke, et tõotatud kuningriik on juba lähedal. 

43 Inimkond uueneb nüüd, hing saavutab aja möödudes üha suurema ja suurema arengu ning tema 

teod viivad ta õigesti sellele kohale, mis talle kuulub. 

44 Täna ei ole te veel võimelised mõistma oma katsumuste tähendust. Te peate neid ebavajalikuks, 

ebaõiglaseks ja ebamõistlikuks. Kuid ma ütlen teile veel, kui palju õiglust ja mõistmist peitub igas neist, 

kui te olete vanaks saanud, ja teistes, kui te olete ületanud selle maailma lävepakud ja asute vaimsetel 

aladel. 

45 Täna ei ütle ma teile, mida te olete jätnud täitmata, mis on teie vead või eksimused. Samuti ei 

avalda ma teile tulevikku. Ma tahan näha ainult usaldust ja pühendumist teie Isale. Sest ei ole ühtegi tundi 

teie elus, ei ühtegi tegevust ega mõtet, kus Minu Vaim ei oleks kohal, et teid õnnistada, julgustada või 

õpetada. Ma tahan, et usk elaks teie südames, et te armastaksite Mind ja otsiksite Mind kui Isa, kui Sõpra 

ja kui Nõunikku kõigis teie katsumustes. 

46 Ja kuna te teate, et praegu teete heastamist, et te peate oma võlga tasuma, siis pidage meeles, et 

peate endas õiglast võitlust pidama. Iga vastuseisu jaoks on teil vaja veidi inimlikkust, iga katsumuse jaoks 

palju julgust, siis tõusete tasandilt tasandile, kuni jõuate kõrgeimatesse piirkondadesse. 

47 Ma ei ütle teile, et see eesmärk on teile väga lähedal, kuid ma luban teile, et ma annan teile suured 

võimalused selle saavutamiseks. 

48 Kui te oskate Minuga ühendust võtta, ei ole teil vaja eestpalveleid, sest Ma inspireerin ja juhin teid 

endid. 

49 Päeval, mil te ühinete, katavad teie mõtted maa, teie armastus kiirgab ja levib teistele rahvastele 

ning inimkond tunneb, et teda tõmbab ligi midagi, mida ta ei suuda mõista, ja ta ütleb endale: midagi 

üleloomulikku on tulemas. 

50 Kuid sel ajal peate te saatma välja oma sõnumitoojad, siis näevad seda valgust, mida täna on 

näinud vaid mõned, teised rahvad, ja seal, kus oli ainult viljatus - neil mahajäetud ja harimata põldudel - 

hakkab elu kerkima, vaimu valgus paistab ja hing hakkab õitsema. 

51 Ma valmistan teid ette, et te oleksite minu head jüngrid, kes pööravad elus tähelepanu minu 

sõnadele, kes õpivad vaikuses, et õpetada end veelgi rohkem, sest minu õpetusel ei ole lõppu. 

Siis, kui tunnete end tugevana - võimelised õpetama, koguge enda ümber need, kes on näljased tõe 

järele, koolitage uusi jüngrid, nagu Johannes tegi seda kõrbes, ja siis andke nad Minu kätte. Ma viin nad 

oma arengu lõppeesmärgini. 

52 Pidage meeles, et ühel päeval peate te täitma seda, mida ma teile räägin. Täna olete minuga koos, 

nagu perekond, mis on ühendatud teie vanemate hoole all. Kuid pärast seda hajute te laiali mööda maailma 

teid, ja seal leiate Minu sõnade täitumise ja võimaluse selle Töö eest võidelda. Sest teie, inimesed, olete 

peegel, milles peegeldub Minu armastus, ja te peate andma eeskuju vendluses. 

53 Ma puudutan teie südame kõige tundlikumaid niite, sest Minu lahkumise aeg läheneb ja Ma tahan 

jätta teid tundlikuks valu, viletsuse ja vaesuse suhtes. 

54 Minu Valgus on alati teiega, minu Jumalik Kiirgus ei jäta teid kunagi maha, sest isegi kui minu 

ilmumise aeg on möödas, valgustab see teie hinge. 

55 Kui väga vajate seda valgust, et see jätkuks teie hinges, kui hakkate võitlema, kui teid rünnatakse 

ja kui näete, kuidas inimesed teie üle nalja teevad - kui kuulete, kuidas teid kutsutakse võltsinguteks ja 

petisteks! 

56 Siis räägib minu valgus teiega sisemiselt ja ütleb teile: "Ärge kartke, rääkige sellest, mida te teate, 

ja korrake minu õpetusi." 



U 301 

133 

57 Te peate rääkima tõtt, mille ma olen teile toonud. Aga kui keegi tunneb end solvatuna sellest, mida 

ta on kuulnud, siis jätku see asi Minu hooleks. Aga ma ütlen teile: Kui te räägite Minu tõde, ärge kunagi 

tehke seda kavatsusega solvata, sest siis olete teie need, kes peavad oma sõnade eest vastutama. 

58 Te peaksite austama kõigi usku ja religiooni ning arvestama, et Mina, teie Jumal, Kõigevägev ja 

Kõikvõimas, lasen teil olla koos kõigi Minu lastega, tegemata vahet kultuste ja usutunnistuste järgi. 

59 Te külvate seda õpetust armastusega, mis peab olema see, mis õpetab inimesi tagasi oma 

lähtepunktini - õpetus, mis paneb nad tõusma üle oma materiaalse elu täiuslikumasse maailma. 

60 Mõistke, kui vajalik on valgus, mis valgustab inimese hinge, et aidata tal leida tee ja naasta sinna, 

kust ta lahkus, et omandada teadmisi elu mõttest. Sest see oli vajalik, et hing - olles teadmatuses - peaks 

tundma katsumuse, võitluse valgust, kogemuse laia tee kaudu, et tunda Jumalat. 

61 Tuleb päev, mil paljud teie kaasinimesed otsivad teid üles, koputavad teie uksele ja ütlevad: 

"Andke meile oma vaimulikust leivast, sest me näeme, et teil on leiba, et te olete õnnelikud, et valgus, mis 

ei ole sellest maailmast, valgustab teid. Anna meile sellest valgusest juhatada meid." 

62 See on rahu ja vendluse algus, kui sõjad ja vaenu lõppevad ning pimeduse kuningriik hävitatakse. 

63 Täna ei ole te veel valmis jagama vaimset leiba, sest te ei ole veel vabanenud viimastest 

enesekesksuse ja edevuse jääkidest. Kuid ma annan teile veel aega, et valmistuda. 

64 Inimesed, ma olen andnud teile veel ühe õpetuse - õpetuse, mis räägib teile vendlusest. Elu raamat 

avaneb teie ees ja teie südametunnistusest kuulete jätkuvalt Meistri häält, mis ütleb teile: "Armastage 

üksteist." 

65 Need, kes osalesid sellel ilmutusel ja kelle mõtted olid täis materiaalseid muresid, samuti need, kes 

mõtlesid maistele rõõmudele, võtsid väga vähe kaasa. Teisalt, kes on alandlikult sisse astunud ja andnud 

end üle oma Meistri kuulamise rõõmule - ta on võtnud oma südamesse kaasa aarde, tema vaimne rikkus 

kasvab päevast päeva ja varsti tunneb ta, et ta võib oma ligimesele oma hüvedest osa anda. 

66 Ma tahan, et te oleksite üks neist, et te läheksite maailma otsima neid, kes nälgivad armastuse ja 

tõe järele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 302 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Minu jumalikkuse jüngrid: Tere tulemast minu õpetamisaadressile. Ärge olge üllatunud tervituse 

üle, millega minu Jumalik Vaim teid tervitab. Sest tõesti, ma ütlen teile, et viimasel aastal, mil ma ilmun 

teie seas selles vormis, annan ma ennast teada oma tuleku hetkel. 

2 Iga samm, mille te astute spiritualiseerimise teel, saab minu poolt tasu. Iga kogudus, kes murrab 

oma rutiini ja liigub oma jumalateenistustes täiuslikkuse poole, saab samuti Isa tasu. Ma ei tähista oma 

ilmingute päevi eriliste kuupäevadega, sest ma olen ajast kõrgemal, väljaspool seda. 

3 Sel teisel ajastul, mõned päevad pärast Jeesuse ristilöömist, kõndisid kolm minu jüngrit mööda 

maateed. Nad olid teel üksildase karjase majja, kus nad said keskenduda lahkunud Meistri mälestusele. 

Nad kõndisid südamega, mis olid valust räsitud, tundes tühjust oma hinges. 

Teel kohtasid nad üht rändurit, kes neid saatis, ja kui ta küsis neilt nende ilmse kurbuse põhjuse kohta, 

rääkisid nad liigutatud sõnadega kõigest, mis nendega oli juhtunud - sellest, mis oli juhtunud 

Jeruusalemmas, sellest, mis oli toimunud Golgatal. 

Nii jõudsid nad majja, astusid sinna sisse ja kui nad olid ühendatud mitte ainult füüsiliselt, vaid ka 

vaimselt mõtte- ja mäluühenduses, mis 

ja ütles neile: "Minu rahu olgu teiega. Hämmastunud jüngrid tundsid kohe ära oma Meistri hääle ja heitsid 

Tema jalge ette. 

4 Nad vaatasid Tema säravat nägu, Tema inimkuju täis valgust, armastust, täis elu. Kui mitu korda 

näitas Ta end sellest hetkest alates oma jüngritele, tegi Ta end äratuntavaks selle õnnistatud lausega: 

"Minu rahu olgu teiega!". Ma tahan, et te kuulaksite Mind nagu need jüngrid. 

Pärast minu Sõna lõpetamist tänaste ilmingute kaudu kuulete te - mitte enam füüsiliste kõrvade, vaid 

oma vaimu kaudu - minu Jumaliku Hääle kõla, mis ütleb teile igavesti: "Minu rahu olgu teiega." 

5 Te kõik olete Minu jüngrid, isegi need, kes on tulnud viimasena, isegi need, kes kuulevad Mind 

esimest korda. Sest see ei ole esimene õpetus, mida ma neile annan. Sellest ajast on möödas palju aega, kui 

nad Minu Vaimust välja tulid, ja sellest ajast alates hakkasin Ma nende jaoks Meistriks olema. Seepärast 

olen ma sel Kolmandal Ajal, kui nad on kuulnud Minu inimlikuks muudetud häält häälekandjatest, 

kutsunud neid oma jüngriteks, sest nad on juba saanud Minult lõpmatult palju õppetunde. 

Ma olen loonud elu ise nii, et see on teie jaoks nagu suure tarkuse raamat. Selle lehekülgede arv on 

lugematu, selle sisu on sügav ja ühest elust ei piisa, et seda tervikuna tundma õppida, veel vähem, et seda 

mõista. Selle ulatus on suur, selle on kirjutanud täiuslik olend, elu ja kõigi loodud asjade autor. Kuid see 

raamat, mis on täis tarkust, on kirjutatud lihtsalt ja selgelt, nagu kõik Jumala teosed. 

6 Esimene õppetund, st esimene lehekülg, on kõige lihtsam. Kui aga selle lihtsusest hoolimata seda 

ei mõisteta, järgneb teine, et selgitada esimese sisu, ja nii jätkub see kuni selle suure eluraamatu lõpuni, 

mille ma olen inimese ette pannud. See on nüüd avatud kuuendas peatükis, et ta tunneks Isa, et ta tunneks 

oma elu ja saatust, et ta mõistaks oma minevikku, oma olevikku ja - niivõrd kui see on Minu Tahe - oma 

tulevikku. 

7 Kolmanda ajastuga on inimkonna jaoks saabunud Püha Vaimu ajastu, vaimsuse praktiseerimise 

ajastu. Aga et jõuda sellesse arengustaadiumisse - kui palju sa pidid sel teel kogema ja kannatama! 

8 Ma näen, et teie hing on sel ajastul saavutanud sellise arengutaseme, mis on teinud teid Minu 

seemne jaoks viljakaks põlluks. Kuid ma avastan ikka veel, et teie hing januneb ja nälgib tõe järele. Teie 

hing on avanenud valus, kannatustes ja pettumustes. Kuid on veel üks avanemine, mida ma sinus ei näe, ja 

see on see, et ainult minu õpetuste praktiseerimine, minu seaduste järgimine, tõelise armastuse avanemine, 

millest tulevad välja kõik voorused. 

9 Inimese aju, mida uuritakse tema teadusega, muudab teie elu. Tema süda tunneb end suurena 

kirgedes, maistes omandites, selle maailma üle valitsemises. Kuid see suursugusus ei kehti Minu ees. See 

on mööduv suurus, see on inimlik edevus, ja seda inimeste poolt täna muudetud elu ma puhastan. Minu 

Püha Vaimu valgus valab juba praegu igasse hinge tõe seemneks. Aga selleks, et ärkamine toimuks kõigis 

Minu lastes, peavad nad läbima veel ühe katsumuse. 
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10 Inimesed on minu õigluse rangusele vastu seisnud, vaigistades oma südametunnistuse hääle, 

varjates minu seadusi ja pöörates selja minu jumalike käskude vastu. Nad on tapnud minu prohveteid ja 

mõnitanud minu sõnumitoojaid, kuid minu vägi on lõpmatu. 

Ma ei lase kogu oma jõudu inimeste peale maha laadida, sest nad on Minu silmis veel väga ebaküpsed. 

Ma ei heida nende hinge alla, et sundida neid järgima Mind nende enda kokkuvarisemise pärast. Sest Ma 

tahan näha inimest - olendit, kes on varustatud Minu jumalike omadustega - seisvat jalgadel, ülespoole 

suunatud pilguga. 

Nägu, täis rahulolu, tõeline suurus tema hinges, tõeline väärikus kogu tema olemuses. 

11 Just sellisena tahan ma näha oma last - olendit, kes on Looja peegel ja kujutis. Ma vabastan ta 

ainult tema vigadest, tema pattudest, tema puudustest. Kuid Ma aitan alati tema hinge lootuse valguse 

kaudu, usalduse kaudu Minusse, ja alati, kui tema jalge ees avaneb kuristik, sirutan Ma talle oma käe, et ta 

ei kukuks. 

Kuid tuleb veel üks katsumus, mis saab olema ülemaailmne maapealne vapustus, ja selles kaoses ei 

vallandu mitte ainult looduse elemendid, nagu minevikus - ka hing on see, mis raputatakse ja võitleb ning 

saab selles lahingus osaks ülemaailmsest kaosest. 

12 Algus on teie seas juba näha. Võitlus suureneb üha enam ja enam. Aga tõesti, ma ütlen teile, keset 

seda tormi, igaüks, kes täidab Minu Seadust, saab päästetud. 

13 Iga halb seeme juurtega välja juuritakse ja minu õiglus jätab alles ainult hea seemne, jättes selle 

maa veel kord puhtaks. Sest pärast seda, kui katsumus on lõppenud, saabub sellele inimkonnale uus elu. 

Kõik need, kellelt ma olen võtnud selle maise elu kui halva seemne, viin ma hingedena sellesse õnnistatud 

piirkonda, mida te nimetate teispoolsuseks. Ma töötan neid ja seal teevad nad oma meeleparanduse kaudu 

kõik oma üleastumised tasa. 

14 Sel ajal on hingedes nii palju valgust, et neile piisab ühest hetkest tõelisest meeleparandusest, et 

nad võtaksid kindla ja püsiva otsuse end uuendada ja kuuletuda Minu Seadusele. Ja kui kõik need, kes on 

Minu poolt üles äratatud, on selle ettevalmistuse saavutanud, saadan nad tagasi sellele planeedile - mõned 

alustavad teed uuesti, teised ehitavad uuesti üles, mis on hävitatud, ja lõpuks teised viivad lõpule juba 

alustatud ülesanded. Nii saab igaühega olema minu armastuse õiglus. 

Inimkonna esimestel aegadel valitses inimeste seas süütus ja lihtsus; kuid kui nende arv kasvas nende 

arengu ja tahtevabaduse tõttu, muutusid ka nende patud arvukamaks ja arenesid üha kiiremini - mitte 

niivõrd nende voorused, kuivõrd nende rikkumised Minu Seaduse vastu. Siis ma valmistasin Noa, kellele 

ma end vaimust vaimule teatavaks tegin, sest ma olen astunud sellesse dialoogi inimestega inimkonna 

algusest peale. Kuid see arm, mis minevikus anti vaid vähestele, saab tulevastel aegadel ülemaailmseks ja 

universaalseks. Kõigi minu laste seas saab olema dialoog Isa ja tema laste vahel, dialoog palve kaudu, 

armastuse poolt antud inspiratsioon ja minu õpetuste praktiseerimine. 

15 Ma ütlesin Noa: "Ma puhastan inimeste hinge kõigist nende pattudest; selleks saadan ma suure 

veeuputuse. Ehitage laegas ja laske oma lapsed, nende naised, oma laste lapsed ja paar igast loomaliigist 

sinna sisse." Noa oli mu käsule kuulekalt allunud ja katastroof tuli minu sõna täitmiseks. Halb seeme 

juuriti välja ja hea seeme jäi minu viljahoidlatesse, millest ma lõin uue inimkonna, mis kandis minu 

õigluse valgust ja oskas täita minu seadust ja elada head moraali järgides. 

16 Kas te arvate, et need inimesed, kes surid nii valusalt, hukkusid füüsiliselt ja vaimselt? Tõesti, ma 

ütlen teile: Ei, mu lapsed. Nende hinged olid Minu poolt säilitatud ja ärkasid kohtuniku, nende enda 

südametunnistuse ees ning olid valmis taas kord eluteele naasma, et saavutada sellel vaimne edasiminek. 

17 Päeval, mil (veeuputuse) vesi ei katnud enam maad, lasin ma taevalaotusel särada rahuvihma 

vikerkaare, mis oli Jumala ja inimkonna vahel sõlmitud lepingu märk. Nüüd ma ütlen teile: Oo "Kolmanda 

ajastu" inimkond, teie, kes te olete samad, kes te olete läbinud kõik need katsumused, milles te olete end 

puhastanud: Peagi kogete uut kaost. Kuid ma olen tulnud hoiatama Minu poolt valitud inimesi ja kogu 

inimkonda, kellele ma olen ennast sel ajal arusaadavaks teinud. Kuulake hästi, mu lapsed: siin on laegas, 

astuge sisse, ma kutsun teid. 

18 Sinu jaoks, Iisrael, on laegas minu seaduse järgimine. Igaüks, kes kuuletub minu käskudele kõige 

kurvemal ajal, kõige raskemal katsumuse ajal, on argi sees, on tugev ja tunneb minu armastuse kaitset. 

19 Ja kogu inimkonnale ütlen ma veel kord: Arhiivi on minu armastuse seadus. Igaüks, kes harrastab 

armastust ja halastust oma ligimese ja iseenda vastu, saab päästetud. Ma õnnistan seda voorust ja panen 
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selle kaudu inimesi leidma vaimse päästelaeka selles Kolmandas Ajastikus - mitte ainult nende inimelu 

päästet, vaid ka nende hingede päästet ja rahu. Läheneb suurte katsumuste aeg, kui lahing sektide vastu, 

religioon religiooni vastu vallandub. 

20 Kui kaua see vaidlus kestab? Te ei saa teada. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ülejäänud inimeste 

hingede ettevalmistamiseks on piisavalt aega. Kõigile, isegi viimastele olenditele, jääb piisavalt aega 

ärkamiseks - isegi imikueas. Et te kõik saaksite teadlikuks ajastust, milles te elate, ja et teil oleks teadmine 

oma vastutusest Jumaliku Õigluse ees, mis kutsub kõiki hingi uuendusele. 

See torm möödub ja te näete jälle taevalaotuses minu lepingu märki inimestega. Aga see ei ole mitte 

maapealne vikerkaar oma seitsme värviga, vaid Püha Vaimu valgus oma täiuses, mis ilmutab end kõigile 

hingedele, nii kehastunud kui ka kehastamata hingedele? 

Püha Vaimu hääl ütleb kõigile oma lastele: Mina olen rahu, mina olen tee, tõde ja elu, mina olen see, 

kes sõlmib uue lepingu teie ja minu Püha Vaimu, minu seaduse vahel. Sest sel ajal vabanete te minu 

õpetuste kaudu teadmatuse ahelatest ja ma annan uuele inimkonnale, mis koosneb materialismist 

vabanenud ja luuüdini uuendatud inimestest, uue rahu ja heaolu aja. Selles tulevad kehastumisse need 

hinged, kes on ärkanud minu valguse ees, kes on igakülgselt valmis naasma maailma teedele, et külvata 

voorust ja tõde minu seadust täites. 

21 Seepärast on teil, armsad jüngrid, kes te tunnete minu õpetusi, nii suur vastutus oma Isa ees, sest te 

teate, mida tulevik teile toob. Kuid te ei peaks mõõtma aega, mille jooksul minu ettekuulutused ei ole veel 

täitunud, aastates, isegi mitte sajandites. Te peaksite mõtlema ainult sellele, et panna maha oma armastuse 

ja usalduse austusraha Minule ja täita seda, mis igaühele teist Minu õpetuses kuulub. Mina teen kõik 

ülejäänud ja nii on teil alati hea südametunnistus. 

22 Siis, oo Iisrael, koged sa, et nii kibe kui elu on teiste jaoks, on see sinu jaoks meeldiv ja ükski valu 

ei suuda sind rõhuda, sest sa oled saanud jõudu minu seaduse täitmisel ja minu käskudele kuuletumises. 

Siis ei karda te enam oma risti koormat ega surma tulekut selles elus. Te ootate seda rahulikult ja näete 

teda kui sõpra, kui oma õde, kui seda, kes tuleb teid vabastama, et lühendada teie elus valu, viletsuse ja 

hädade päevi. Sest isegi see viib teid sinna ja aitab teil kindla sammuga ületada igaviku läve - sinna, mille 

taga isegi teie hing ei tea. Sest kuigi te olete seda juba asustanud, ei ole te seda veel teinud kõige 

kõrgematel tasanditel, kuhu te jõuate eelseisvate aegade jooksul. 

23 Te juba teate mõningaid selle piirkondi, kuid mitte kõiki, inimesed. Jeesus ütles teile juba: "Minu 

Isa kojas on palju elamuid", ja täna ütleb Püha Vaim teile: "Isa kojas on lõpmatult palju elamuid. 

24 Kuidas kujuneb see võitlusi ja katsumusi täis elu teie hingele? Te ei tea, te ei peaks isegi mitte 

kujutama, sest ainult teie kujutlusvõime paneks teid valesid ideid kujundama. 

25 Teile peaks piisama teadmisest, et see maapealne elu - mis on igas mõttes imeline ja täiuslik - on 

vaid sümbol, nõrk peegeldus järgmisest maailmast. Kuid ärge püüdke neid elutasandeid kogu nende 

täiuslikkusest kujutleda. Sest see oleks, oo Iisrael, nagu püüaksid sa panna sünnist saadik pimedat inimest 

mõistma kõike seda, mis sind ümbritseb. 

Nii nagu teie hing, kes on kehastunud lapseks, avastab igal sammul imesid ja kogeb nooruses jätkuvalt 

uusi kogemusi, ei lakka küpses eas loomingu tundmaõppimist, jõuab vanaduseni ja lahkub sellest elust 

kaebusega, et ei ole tundnud kõike, mis teda ümbritses, nii liigub teie hing sellest elust edasi - valmis 

järgmiseks - ja liigub üllatusest üllatuseni, õppetunnist õppetunnini, imestusest imesse, kuni igavikuni, 

kuid ei suuda siiski näha oma Loojaid kogu Tema lõpmatus hiilguses. 

26 Ta mõistab ja mõistab Teda suures osas Tema seadustes, Tema armastuses, Tema omadustes. Aga 

kas ta mõistab Teda täielikult? Mitte kunagi, mu rahvas, sest Looja on ja jääb alati Isaks ja Tema lapsed on 

Tema loodud. 

Lapsed saavad istuda Issanda paremal käel, kuid mitte kunagi tema aujärjel. Aga sellest aukohast ei 

alanda Jehoova, kes on täiusliku armastuse allikas, kunagi oma lapsi. Ta peab neid alati oma hellitatud 

olenditeks, oma jüngriteks, mitte kunagi sulasteks või süüdistatavateks. Ma tahan, et saabuks aeg, mil te ei 

tunne end mitte süüdistatuna ega Issanda sulastena, vaid tema armastatud lastena. 

27 Ma ei taha, et mul oleksid orjad selles maailmas ega üheski teises, ma ei taha, et mul oleksid 

käsilased või vasallid. Mind ei süüdistata, mind mõistetakse ja armastatakse sama armastusega, millega ma 

armastan kõiki oma lapsi. 
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28 Nende õpetustega, inimesed, annan teile tunnistust oma kohalolekust teie keskel tõe Vaimuna. 

Oma Sõnaga ehitan ma teile päästva laeka selles Kolmandas Ajastikus. Mõistke kõigi Minu õppetundide 

kujundlikku tähendust ja hoidke nende tähendust Minu Seaduse täitmisel. Sest ma tahan, et kui inimeste 

seas saabub kaos, leian teid juba valmis ja tervena, et te saaksite kutsuda neid, kes kallale lähevad - neid, 

kes hukkuvad, ja neid, kes teevad pattu ja teevad õigel ajal meeleparandust. 

29 Ärge otsige ainult oma turvalisust. Sest kui te peaksite nii käituma ja teie huuled jäävad sel ajal 

kõnelema ja te peaksite varjama Minu ilmutusi inimeste eest, sest hirm haarab teid, kuigi te arvate, et olete 

juba päästetud laeka sees - tõesti, Ma ütlen teile, te satute siis laevahukkunute hulka. 

30 Selleks, et te saaksite tõeliselt päästetud, peate unustama end ja mõtlema ainult teistele. Tunne 

kaastunnet oma kaasinimeste vastu, eristamata neid nende nahavärvi, vere, keele või maailmavaate järgi. 

Te peaksite nägema igas oma kaasinimeses teie Isa kuju, mis on universaalne ja olemas kõigis Tema 

lastes. 

31 Nähke Mind ja armastage Mind kõigis oma kaasinimestes, pidage meeles, et Ma olen teile öelnud, 

et ükski Minu laps ei hukku igavesti, ükski ei leia oma hingele surma, sest seda ei ole olemas. Ma ei 

loonud seda, sest ma ainult tapan pattu. 

32 Isegi need olendid, keda te nimetate kiusajateks või kuraditeks - tõesti, ma ütlen teile, nad ei ole 

midagi muud kui segaduses olevad või ebatäiuslikud olendid, keda Isa kasutab targalt oma kõrgete 

nõuannete ja plaanide elluviimiseks. Kuid isegi need olendid, kelle hinged on praegu pimedusse varjutatud 

ja kellest paljud kasutavad halvasti ära neid andeid, mis ma neile olen andnud, saavad minu poolt õigel 

ajal päästetud. Sest tuleb aeg, Iisrael, mil kõik Issanda loodud olendid ülistavad mind igavesti. Ma ei oleks 

enam Jumal, kui Ma ei suudaks oma väe, tarkuse ja armastusega hinge päästa. 

33 Te kõik saate päästetud, ja kui te olete lugenud põrgutulest ja igavesest surmast - tõesti, ma ütlen 

teile, et te peate otsima sealt kujundlikku tähendust ja mitte andma Minu õpetustele halba tõlgendust. Sest 

nii tehes omistaksite Minule puudusi, mida Minul ei ole. Ma olen täiuslik, kuid ma ei kiitle sellega oma 

laste ees. Sest nii kindel kui see ka pole, et te olete täna veel ebatäiuslikud, viin ma teid sellegipoolest 

täiuslikkuseni oma armastuse ja valguse kaudu. 

34 Jüngrid, te peate teadma, et 1950. aasta lõpus, kui ma olen tagasi võtnud oma Sõna, mille ma 

praegu häälekandjate kaudu teieni toimetan, jätan teid ühe hingena ja ühe südamena. Ma jätkan oma 

jumalike õpetuste kuulutamist, kuid need saavad olema kõrged, veelgi täpsemad, ja pealegi tähistavad 

need vaimult vaimule suunatud diskursuse algust. Mida rohkem te ühinete minu seadusele kuuletumises, 

seda lähemale jõuate täiuslikule vaimsele osaduseühendusele. 

35 Kui see Minu ilmumise etapp teie seas on lõppenud, annan teile aega mõtisklemiseks, 

ettevalmistuseks ja õppimiseks. Kuid te ei tohi neid õpinguid teha eraldi, vaid te peate alati olema ühtsed. 

Enne kui te otsite minu õpetusi oma mälus ja transkriptsioonides, peaksite end ette valmistama ja 

ühendust võtma oma Issandaga palve kaudu. Sel hetkel toetan teid Mina ja siis, kui te hakkate Minu Sõna 

mõistma, ilmutab Püha Vaim teile iga õppetunni tõelise sisu. Sest Ma ei taha, et Minu jüngrite seas oleks 

erinevaid tõlgendusi. 

36 Ma tahan, et kõik omaksid teadmise kõigest, mis on Minu Töö põhiline; et fanatism ja 

ebajumalateenistus kaoksid; et teie seas ei oleks mingit ebausku; et te pakuksite Mulle kõige lihtsamat 

kummardust, ilma riituste ja üleliigsete tseremooniateta, et praktiseerida ainult Minu tõde. Seepärast 

ütlesin teile oma õpetuse alguses, et iga samm, mille te astute vaimustumise suunas, saab minu poolt tasu. 

37 Riituste, altarite ja kirikukellade aeg on inimeste seas lõppemas. Ebajumalateenistus ja religioosne 

fanatism annavad oma viimaseid elumärke. Tuleb see lahingu ja kaose aeg, millest ma olen teile pidevalt 

teatanud. Siis, kui rahu on pärast tormi kõikidesse hingedesse naasnud, ei ehita inimesed enam minu auks 

kuninglikke paleesid, ega kutsu rahvahulgad kokku kellade helinaga, ega need mehed, kes tunnevad end 

suurena, kasuta võimu masside üle. Tuleb aeg alandlikkuse, vendluse ja vaimsuse jaoks, mis toob 

inimkonnale võrdsed vaimsed anded. 

38 Jätka enda puhastamist, Iisrael! Teil ei ole midagi parandada minu õpetuse tähenduses, sest see on 

täiuslik. Vaata alati minu tööd kaugemale kõigest, mida sa teed. Kogu teie väline jumalateenistus, riitused 

ja traditsioonid ei ole selle osa. 

39 Minu Vaim, mis on kõikehõlmav, on olemas kõiges, mis on loodud Minu poolt, olgu see siis 

vaimne või materiaalne. Minu Töö on olemas kõiges ja annab tunnistust Minu täiuslikkusest kõigil 
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elutasanditel. Minu jumalik töö hõlmab kõike - alates suurimatest ja täiuslikumatest olenditest, mis elavad 

minu paremal käel, kuni vaevu tajutava väikseima olendini, taime või mineraali, aatomi või rakuni, mis 

annab kõigile olenditele kuju. Sellega osutan teile veel kord kõige Minu poolt loodud täiuslikkusele - 

alates materiaalsetest olenditest kuni vaimudeni, kes on juba saavutanud täiuslikkuse. See on minu töö. 

40 Teie olete need jüngrid, kes tunnevad end Minu universaalse Kohaloleku ees väiksena ja nõrgana. 

Aga ma ütlen teile: väike ja nõrk on ainult teie keha, aga teie hing on tugev ja ma kasutan seda ära. Kui Isa 

on tulnud täna teie juurde, et teile kingitust anda, siis sellepärast, et Ta teab, et te ei tee Talle pettumust, ja 

Isa ei eksi kunagi. 

41 Ta kui Meister teab, kuidas valida paljude inimeste hulgast välja need, kellel on raske ülesanne 

täita. Tõesti, Ma ütlen teile, paljud on tulnud Minu kutsumist kuuldes Minu juurde, et kuulda Minu 

õpetusi, kuid väga vähesed on need, kes on jäänud Minule truuks ja täidavad oma missiooni. 

42 Kui paljud Minu poolt antud inimesed on lasknud oma usu ja armastuse lambilambi kustuda, on 

pööranud Mulle selja, on Mind eitanud ja isegi pilkavad Minu ilmutusi. Ma kutsun praegu ka neid päästva 

argi sisse, ja neil on veel aega, et oma enesevaatluse ja meeleparanduse kaudu heastada. Kuid ainult 

usklike, vankumatute kaudu saavutavad seda ka teised. Need, kes on eemaldunud minu õpetustest, on 

teinud seda oma nõrkuse tõttu maailma kiusatuste ja ahvatluste ees. 

43 Minu täiuslikkus annab neile veel ühe aja ja ma annan neile oma valguse nende 

eneserefleksiooniks ja päästmiseks. 

44 Saatke üles oma vaimne palve, kuid mitte enda ega teie eest, vaid kogu inimkonna eest, kes 

kannatab ja tõrjub minu armastavat hellust. Kuid te suudate seda armastust paremini tunda, ja isegi kui te 

oma teel kohtate suuri katsumusi, ei hakka te hukkuma. On katsumusi, mida minu õiglus teile saadab, kuid 

suurema osa neist tekitate teie ise oma nõrkuste kaudu. Aga mõlemas tugevdab ja aitab teid minu 

armastus, et te jõuaksite tee lõppu. 

45 Ühinege sel hetkel oma Isaga, jälgige ja palvetage inimkonna eest. 

46 Ma tahan, et te oleksite nagu täht taevalaotuses ja saadaksite sealt alla valguse, armastuse, 

andestuse ja halastuse kiiri kõigile maailma rahvastele. Ma õnnistan teid, oo jüngrid. 

47 Isegi teie vaimne hing ei ole võimeline mõistma omaenda väge ega vennalikku embust, millega te 

olete inimkonna omaks võtnud. Aga ma tean seda hästi ja seepärast ütlen teile, inimesed, et palvetage alati 

sel viisil, sest see on üks teie vaimu kõrgeimaid ülesandeid. Aga kui teie huuled ei saa anda lohutust ega 

jõuda oma kätega haigete juurde, et neid "salvida", siis olgu teie palve nagu tiivad teie hingele, mis 

kannavad seda kõige kaugemalegi, et viia neile Minu rahu ja armastuse sõnum. 

Nii nagu te olete jälginud ja palvetanud inimkonna eest, vaatan ka mina teie eest, tungin teie 

südamesse, ja kui ma avastan selle kannatused, selle vajadused, siis lohutan seda ja jätan talle kingituse, ja 

see kingitus on selle täitumine, mida te praegu minult palute. Kuid te peate olema kannatlik. Ära pane 

Mind proovile, ära survesta Mind. 

48 Teil ei ole vaja Minult küsida, kuid Ma luban seda siiski, ja seda sellepärast, et te olete veel 

väikesed lapsed ja raskused rõhuvad teid. 

49 Tuleb aeg, mil te ei palu Minult midagi, vaid tulete Minu juurde ja ütlete: "Isa, toimi minus oma 

tahtmise järgi." 

50 Õnnistatud olgu teie elu, teie tee ja ka teie laud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 303 
1 Inimesed: Kuna see õpetlik pöördumine tähistab Minu ilmutuse viimase aasta algust inimintellekti 

kaudu, siis kutsun teid üles allutama end sügavale ja piinliku kontrollile oma südametunnistuse valguses, 

et te oleksite võimelised vastama vaimselt, kui ma küsin teilt: "Mida te olete mõistnud Minu Tööst ja 

millised on need otsustavad sammud, mida te olete sellel teel astunud?" Kui siis, kuigi te olete 

keskendunud oma südame põhja, te ei saa selget ettekujutust sellest, mida te olete teinud hästi ja mida 

halvasti, siis leiate Minu sõnast täiusliku hinnangu oma tegude kohta. 

2 Enne kui te astute esimese sammu Minu avaldumise viimasel aastal, on vaja luua tasakaal 

südametunnistuse abil. Sest ma tahan, et te pakuksite mulle selle lõpus kuulekuse, mõistmise ja 

vaimustumise vilja, mis on teie pingutuste saak ja austusavaldus. 

3 Aastaga 1950 hõlmatud ajavahemik on täis sündmusi, mis häirivad maailma. Kõik teie 

eluvaldkonnad kõiguvad. Inimkonna vaimne jumalateenistus religioonides saab kannatada, tugevad rahvad 

saavad kannatada, teadus saab imestada suurte märkide üle looduses ja inimelu üldiselt saab olema täis 

fakte ja sündmusi, mida inimesed nimetavad kummaliseks ja ebatavaliseks. 

4 Te teate, et kõik see juhtub selleks, et tähistada Minu ilmumise viimast aastat - inimeste jaoks - 

nähtavate ja käegakatsutavate sündmuste kaudu, sest inimesed ei tajuks selle ajajärgu lõpu märke, kui Ma 

annaksin neile neid vaimselt, sest nad kahtlevad ja materiaalsed. 

5 Kõik katsumused ja sündmused, mis raputavad maailma 1950. aasta jooksul, on tähendamissõnad 

sellest, mis juhtus Jeruusalemmas neil Teistel aegadel päeval, mil Jeesus suri ristil. 

6 Kui te tõesti valmistute ja oskate jälgida, mis sel aastal toimub, siis te saate teadlikuks pimedusest, 

nendest tumedatest jõududest, mis tungivad maailma - tormidest, mis tabavad rahvaid ja institutsioone, ja 

ajast, mil inimkond hakkab vaimselt tundma minu kohalolekut ja intuitiivselt nägema kolmanda ajastu 

valgust. Milline on see hetk? Minu ilmumise viimane hetk - hetk, mil templi eesriie on vaimselt 

rebenenud, nagu see oli Jeruusalemmas, ja inimkond näeb minu valgust ja tunnistab tõde. 

7 Ärge kartke, inimesed, sest minu halastus katab teid, ja teie palve ja teie missiooni täitmine on 

nagu raudrüü, mis kaitseb teid hädas. Samuti ei karda üksi jääda, kui minu sõna lõpeb teie seas. Sest tõesti, 

ma ütlen teile, et ükski Minu kingitus, millega ma olen teie olemust kaunistanud, ei lahku teiest. See, kes 

on õppinud juhtima rahvahulki, juhib ka edaspidi südameid. See, kes on saanud minu kiirguse oma 

mõtetesse, saab suuri inspiratsioone. See, kes on olnud vaimumaailma vahend või hääle kandja, on 

jätkuvalt vastuvõtlik sellele häälele. Ja kes iganes on saanud sõna, tõlgendamise, tervendamise või 

prohvetluse ande, näeb oma ande väge kasvavat, kui ta valmistab end tõeliselt ette, riietades end vaimsuse 

ja usuga. 

8 Valmistage end palju ette, et pärast minu lahkumist saaksite moodustada tugeva rahva ja oleksite 

võimelised võtma vastu kõiki, kes teid otsivad, tundmata end teadlaste suhtes liiga teadmatuna või liiga 

tähtsusetuna, seoses tiitlitega, mida nad kannavad, või seoses nendega, kes panevad teid proovile, sest nad 

usuvad, et neil on teadmised tõe kohta vaimse kohta. 

9 Kui need kogudusemajad on olnud täis Minu kuulutuse ajal, siis ma tahan, et pärast seda ei ole 

neid enam piisavalt. Sest see näitab sobivat aega, mil see rahvas saab teele asuda ja levida üle kogu 

maailma. 

10 Ma tean, et te ütlete mulle oma südames: "Issand, sinu Sõna, mis on täis väge, majesteeti ja 

olemust, on teinud imelise ime, tõmmates rahvahulki selle valguse juurde. Aga pärast seda aega - kes teeb 

siis selle ime, et tõmbab rahvahulgad ja karavanid, nagu Sina oled teinud?" 

Jüngrid, miks te olete vähese usuga inimesed? Kas ei ole minu poolt teile usaldatud anded kindlad? 

Kas te ei ole lähedalt näinud imetegusid, mida te nende kaudu olete teinud? Tõesti, ma ütlen teile, et 

tulevastel aegadel teete te veelgi suuremaid tegusid, mis on piisavad selleks, et toimuks ime, mille abil te 

täidate Minu kõrgeimaid käske, mis on seotud ühtsuse, kuulekuse ja vaimulikuks muutumisega. 

11 Tõesti, Ma ütlen teile, et hetkedel, mil Minu Sõna kuuldakse häälekandja kaudu, ei värise mitte 

ainult selle rahva hing, vaid kõik olendid, kes samuti vajavad Jumalikku Valgust Vaimses orus. 

12 Neile ei jõua mitte inimsõna heli, vaid minu sõnumite tähendus ja inspiratsioon. Sest minu hääl on 

universaalne ja selle kajastus jõuab kõikidesse maailmadesse ja kodudesse, kus elab Jumala laps. 
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13 Ma saadan igasse maailma oma valguskiire. Teile olen saatnud selle valguse inimsõnade kujul, nii 

nagu see jõuab inspiratsiooni kaudu teistesse kodudesse. 

14 Selle jumaliku kiirte valguses ühinevad kõik vaimud, tehes sellest taevase redeli, mis viib nad 

samasse punkti, Vaimse Kuningriigi, mis on lubatud kõigile teile, kes te olete minu Jumalikkuse vaimsed 

osakesed. 

15 Kas te kujutate ette kõigi nende olendite juubeldamist, kes olid teiega maa peal seotud füüsiliste 

sidemete kaudu ja kes nüüd elavad väljaspool teie maailma, kui nad saavad teada, et nende kuuldud häält 

kuulevad ka mõned inimesed maa peal? Nad ei ole sinust lahkunud ega unusta sind ega jäta midagi 

tegemata nende heaks, kes jäid lühikest aega kauemaks maapealsesse orgu. Nende hellitused ja õnnistused 

on pidevalt teie peal. 

16 Seal elavad need, kes olid teie vanemad, lapsed, õed-vennad, abikaasad, sõbrad või heategijad. 

Vaimus on nad lihtsalt teie vennad ja õed, kuid nende armastus teie vastu on sama või isegi suurem, nagu 

ka nende jõud teid aidata ja kaitsta on suurenenud. 

17 Palvetage nende eest, inimesed, ka teie ei tohi lakata neid armastamast ja mäletamast, sest teie 

mälestus ja teie palved on magusaks lohutuseks nende võitluses. 

Ärge kunagi kujutage neid segaduses või pimeduses elavatena, sest see oleks sama, kui te tunneksite, et 

olete võimelised nende üle kohut mõistma ja karistama. Kui inimestel siin maa peal on kombeks olla nii 

ebatäiuslik ja ebaõiglane oma naabrite asjade üle otsustamisel, mida tähendab see siis, kui tegemist on 

kohtuotsustega ükskõik millise hinge üle? 

18 Ma ütlen teile veel kord, et teie ainus võimalus on toetada neid oma palvete ja heade tegude kaudu 

maailmas. 

19 Ärge tundke soovi, et nad avalduksid teie elus mis tahes materiaalsel viisil - olgu nad siis aju või 

mis tahes muul viisil, sest siis te eitaksite vaimustumist, mida ma olen teile õpetanud. Ärge määrake neile 

ka konkreetset tähtpäeva, millal neid kutsuda. Pidage meeles, et vaimne elab väljaspool maist aega ja 

seetõttu võib iga hetk olla sobiv, et te neile vaimse palve kaudu läheneksite. 

20 Kui paljud neist olenditest, keda te olete sageli kujutanud ette kui segaduses kannatavaid, on just 

need, kes on püüdnud teid tuua lähemale sellele valguse teele, mida nad ise ei suutnud maa peal olles 

leida! Ärge valage nende pärast enam pisaraid ja kindlasti ärge kurvastage sellepärast, et nad on läinud 

vaimsesse orgu. Nad ei ole tegelikult surnud, nad lahkusid vaid lühikest aega enne seda hetke, mil te peate 

lahkuma. Aga nii oli see minu poolt ette nähtud, et nad valmistaksid teile teed. Kas ma pean teile tõesti 

ütlema, et teil ei ole kalmistutel mingit asja ja et teie pisarad, mida te hauakambri üle valate, on 

teadmatuse, materiaalsuse ja eksituse pisarad? 

21 Nende hing, kelle pärast te nutate, on elus. Aga te tahate kindlalt arvata, et nad on surnud kehas, 

mis kadus maa sisse. Te peate neid kadunuteks, samas kui nad ootavad teid täis armastust, et anda teile 

tunnistust tõe ja elu kohta. Te peate neid kaugeks või ebatsensuurseks ja ükskõikseks teie võitluste ja 

kannatuste suhtes. Kuid te ei tea, kui palju kive nad teie teelt eemaldavad ja kui paljude ohtude eest nad 

teid kaitsevad. 

22 Teadmatus sunnib teid olema ebaõiglased ja isegi julmad enda ja teiste suhtes, kuigi ma pean teile 

ütlema: Kes saab olla teadmatuses pärast seda, kui on kuulnud mõnda Minu õpetavat kõnet? 

23 Minu Sõna on valguskiir, mis peab teid kõiki hõlmama, et te jääksite ühtseks Minu armastuse 

tulega. Kui te seda kuulnud olete seda uskunud ja järgite seda, siis jäävad kõik, kes mind armastavad ja 

ülistavad, sellest hetkest alates ühtseks. 

24 Minu Vaimu valgus on paljastanud teile kõik kingitused, mis on teie olemuse sisimas peidus - 

kõik, mida olete oma päritolust kaasa kandnud, ilma et oleksite seda teadnud. Olen andnud teile teada, et 

nüüd on aeg, et te tõesti tunneksite ennast, et te kohtuksite iseendaga ja tunneksite oma pärandit, et te 

oleksite suurest vaimust. 

25 Aeg-ajalt olen teile andnud ilmutusi. Kõigepealt oli see seadus, hiljem minu õpetus, lõpuks täielik 

teadmine teie vaimsest missioonist. 

26 Sa ütled, et ma olen kolm korda meestega koos olnud, aga see on tõsi, et ma olen alati olnud. See 

Isa, kes esimesel ajastul näitas inimkonnale oma Õigluse Seadust, kes teisel ajastul tegi oma "Sõna" 

inimeseks Jeesuses, oma Pojas, ja kes nüüd teeb ennast vaimulikult maailmale teatavaks, on andnud teile 
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igal ajastul selle jumaliku tähenduse, mis räägib teile teie vaimsest arengust ja annab teile teada, et Tema, 

kes on alati teiega rääkinud, on olnud üks Jumal, üks Vaim ja üks Isa. 

27 Kui ma käskisin teil loobuda naudingutest, tõlgendasite te Minu sõna valesti ja mõtlesite lõpuks, et 

Mulle on meeldivam näha teid kannatamas kui rõõmustamas. Kuna ma olen sinu Isa, siis kuidas sa saad 

arvata, et ma näen sind pigem nutmas kui naeratamas? Kui ma ütlesin teile, et loobuge naudingutest, siis 

pidasin silmas ainult neid, mis rikuvad hinge või on kahjulikud teie kehale. Aga ma ütlen, et te peaksite 

saama vaimule ja südamele heategevuslikku rahuldust, mis on teie käeulatuses. 

28 See katsumus, mida inimese elu sisaldab, on nii raske, et seda on vaja magustada kõigi nende 

vaimsete ja füüsiliste rõõmudega, mis muudavad tema ristikoormuse armastusväärsemaks ja kergemaks. 

29 Ma õnnistan kõiki neid, kes leiavad oma kodu soojuses oma eksistentsi parimad rõõmud ja kes 

püüavad muuta oma vanemliku armastuse laste vastu, laste armastuse oma vanemate vastu ja vendade ja 

õdede armastuse üksteise vastu Jumala teenistuseks. Sest see ühtsus, see harmoonia ja rahu on nagu 

harmoonia, mis valitseb Universaalse Isa ja Tema vaimse perekonna vahel. 

30 Nendes kodudes särab hinge valgus, seal elab minu kuningriigi rahu ja kui kannatused tekivad, on 

neid kergem taluda ning katsumuste hetked on vähem kibedad. Veelgi tänuväärsemad on need, kes otsivad 

rahuldust selle andmisest teistele ja kes rõõmustavad oma ligimeste tervest rõõmust. Need on rõõmu 

apostlid ja nad täidavad suurt missiooni. 

31 Tõesti, ma ütlen teile, kui te oskaksite otsida rahulolu ja rõõmu hetki ning hoida sisemise rahu 

tunde, siis oleks teil neid kogu oma maise elu jooksul. Kuid selleks peate kõigepealt tõstma oma hinge, 

oma tundeid ja seda, kuidas te elust mõtlete. 

32 See sõnum, mille ma saadan teile oma Sõna kaudu, on täis valgust, mis valgustab teie teed ja 

annab teie olemusele ülespoole arenemise, mis õpetab teid elama rahus ja nautima tervislikult kõike seda, 

millega ma olen teid õnnistanud. See inimkond peab veel palju võitlema valu varjude vastu ja ületama 

oma kalduvust valede naudingute ja petlike rahulduste vastu. Ta peab võitlema oma religioosse fanatismi 

vastu, mis takistab tal tõde tunnistamast; ta peab võitlema fatalismi vastu, mis paneb teda uskuma, et kõik 

liigub lõpliku hävingu poole, millest keegi ei saa ennast päästa, ja ta peab võitlema oma materialismi 

vastu, mis paneb teda otsima ainult mööduvaid naudinguid - meelelisi naudinguid, mis kukutavad hinge 

pahede, valu, meeleheite ja pimeduse kuristikku. 

33 Ma annan teile oma valguse, et te lahkuksite varjudest ja avastaksite sellel planeedil, mille te olete 

muutnud nutulaevaks, lõpuks ometi tõelised hinge ja südame rõõmud, mille kõrval kõik muud rõõmud on 

väikesed ja tähtsusetud. 

34 Ma annan teile praegu uue õpetuse, mis on mõeldud kõigile inimestele. Mitte kõik ei ole Minu 

tulekut oodates palvetanud, kuid valu on hoidnud neid ärkvel ja valmistanud neid ette Minu 

vastuvõtmiseks. 

Maailmale on "Iisraeli rahva" poolt alates teisest ajastust pärandatud kogemus, nii et keegi ei saa 

usaldada jumalikku õiglust. Kas te ei tea, et prohvetlikkuse, jumaliku teaduse ja vaimse väe andid anti 

vaimselt vaestele, kes igatsesid Issanda tulekut, et saada Temalt lootuse ja teadmiste valgust? 

Kui te küsite Minult nende hingede asukoha kohta, siis ütlen teile, et nad elavad elumaailmades, kus 

kõik, mis on siin maa-planeedil suur, on nende silmis nagu pelgalt maa tolm. 

Aga kui te küsite Minult, mis juhtus nendega, kes ei võtnud midagi vastu Minu kuningriigist, sest Minu 

Sõna ja Minu lubadused tundusid neile kehvad, siis ütlen teile, et nad kuuluvad nende hulka, kes 

kehastuvad ja kehastuvad uuesti kuni aegade lõpuni, sest nad ihaldasid kulda, maailma, liha ja võimu. Ja 

seepärast anti neile õiglaselt ja nende vaimse tasu eest maailm koos selle tühiste rikkuste ja valevõimuga. 

35 Nad on mõnda aega kannatanud jumaliku õigluse all, kuid neid ei ole pagendatud pääste teelt, mis 

viib tõe kuningriiki. Seepärast, nüüd, kui ma saadan teile oma Vaimu valguse rohkesti, otsin ma neid 

hoolega, et küsida neilt, kas neile määratud katseaeg on nüüd piisav, ja panna neid mõistma, et nüüd on 

kolmas aeg - see aeg, millest ma rääkisin, kui ma viitasin juudi rahva üle mõistetavale kohtumõistmisele, 

on lõpule viidud. 

36 Teil kõigil on minuga kohtumine ja te peate ühinema, et mind kuulda, sest teil kõigil on vaja mind 

kuulda. 
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37 Kõik pannakse minu õigluse kaalule, kus kaalutakse kõiki tegusid, mis ei ole veel hinnatud. Minu 

kohalolek ja minu jõud annavad end tunda nii, nagu nad pole kunagi varem teinud. Sest pärast kaost kõik 

pöördub tagasi oma rada. 

38 Vaata ja palveta lakkamatult, et teid ei üllataks, inimesed. Aga tõesti, ma ütlen teile, kui te vaatate 

ja palvetate maailma eest, siis on olemas nähtamatu mantel, mis kaitseb teid, sest te suudate armastada 

oma kaasinimesi ja tunnete nende valu kui omaenda valu. 

39 Ma kordan, et ma teen oma kohaloleku, oma jõu ja õigluse käegakatsutavaks. Kui ma olen lubanud 

inimesel oma kõlvatuses rüvetada kõike, mis on elus püha, siis ma sean tema kõlvatusele piiri. Kui ma 

olen lasknud tal vaba tahte teel eksida, siis tõestan talle, et kõigel on piir. Kui ma olen lubanud tal liigselt 

rahuldada oma võimu- ja suuruspüüdlusi maailmas, siis peatan ta oma teel, et ta saaks oma 

südametunnistuse kaudu oma tööd hinnata, et ta saaks vastata Minu küsimustele. 

40 Ma olen lubanud valu, hävingut ja surma teie elus tunda, et nende kibedad viljad paneksid teid 

mõistma, millist puuliiki te olete kasvatanud. Kuid ma hoolitsen ka selle eest, et valu hajub ja hing taastub 

ning tuleb mõistusele, sest sellest tõuseb armastuse hümn. On öeldud ja ka kirja pandud, et see päev tuleb, 

kui inimesed on riietanud oma hinge valge ülestõusmise rüüga. 

41 Kõik saavad siis päästetud, kõigile antakse andeks, kõiki lohutatakse. Kus on siis surm, kus on 

igavene hukkamõist ja lõputu tuli? 

42 Ma ei loonud ei surma ega põrgut. Sest kui mu vaim kujundas loomise mõiste, tundsin ma ainult 

armastust ja minu emakast võrsus ainult elu. Kui surm ja põrgu oleksid olemas, siis peaksid need olema 

inimlikud teosed, sest need on mööduvad, ja te juba teate, et miski inimlik ei ole igavene. 

43 Siin on teie Meister, valitud inimesed, kes näitab teile uuesti teed. Ma teen teist vaprad sõdurid, 

kes teavad, kuidas võidelda ja kaitsta minu asja. 

44 Ühendatuna minu armastusega, hakkate te käima mööda maad ja annate elu "surnutele", näidates 

seda teed minu Püha Vaimu valgusega neile, kes on eksinud - neile, kes on muutunud inimkonna 

hävitajateks. Te toite seda igavese elu leiba, seda "piima ja mett", millest te olete end toitnud, kõikjale. 

45 Te olete Minu valitud rahvas, keda Ma ei erista värvuse ega rassi järgi. Ma olen teid kõiki 

kutsunud tundma oma tõelist Jumalat, et teid ei nakataks maailma segadus. Te olete Minu väljavalitud, 

kellele ma olen jätnud pärandi, kellele ma olen pannud oma kingitused ja kellega ma olen jätnud 

hindamatu väärtusega juveeli, et inimkond saaks teid ära tunda. 

46 Ma olen puhastanud ja valmistanud teie vaimsed silmad, et te saaksite siseneda väljapoole, näha 

minu kohalolekut ja anda sellest tunnistust rahvahulkadele. Ma olen usaldanud teile oma tarkuse, kuldsete 

tähtedega kirjutatud raamatu, et te ei kalduks kunagi teelt kõrvale ja juhiksite inimkonda selle kaudu. 

47 Ma olen teid muutnud oma prohvetiteks, et te saaksite tunnistada seda, mida Isa teile näitab 

tulevases elus, et te saaksite valmistada ette ka tulevasi põlvkondi. 

48 Sel Kolmandal ajal on Meister teid kutsunud ja kutsunud teid oma laua juurde. Mõned on tulnud 

materiaalses kehas ja teised vaimolenditena, kuid te kõik olete nautinud elu nektarit. 

49 Te kuulete Minu sõna ja ütlete: "Issand tuleb taeva kõrgustelt". Sellele ma vastan teile: Kui te 

mõtlete "taevaste kõrguste" all puhast, täiuslikku, igavest ja tarka, siis on teil õigus. Aga kui te mõtlete 

"taeva kõrguse" all seda materiaalset kohta, mis asub teie kohal lõpmatuses, siis eksite. Sest ma olen 

kõiges ja kõikjal, ma olen kõikjal, ja minu Vaim täidab ja hõlmab kõike. 

50 Kui te ütlete, et ma "laskun", siis ütlete te õigesti, sest ma laskun täiuslikust ebatäiuslikuks, kui ma 

teen ennast teile teatavaks. Sest ma muutun inimlikuks ja isegi materialiseerun, et muuta end teile, kes te 

olete inimesed, käegakatsutavaks. 

51 See rahvas siin, kes nüüd minu sõna kuuleb, mõistab peagi selle tähendust, mida ma teile praegu 

õpetan, ja on valmis minu sõnumit teistele edasi andma. 

52 Praegu võtan ma neid rahvahulki siin vastu inimkonna nimel, ja kui ma viitan inimkonnale, siis ei 

räägin ma mitte ainult praegustest inimestest, vaid kõigist põlvkondadest, kes on maa peal elanud kuue 

vaimse perioodi jooksul. Sõnumid, mida ma olen teile nendes kuues ajas toonud, on just see, mida ma olen 

sümboliseerinud nimega "pitserid", millest üks, nagu te juba teate, on veel avaldamata, et see võiks teile 

avada kõigi teiste tähenduse või tähenduse - selle kõrge tähenduse, mis on seotud hinge elu, arengu ja 

täiustumisega. 
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53 Tarkuse allikana, ammendamatu teadmiste allikana pärandan ma inimkonnale selle Sõna pärandi, 

milles ta leiab jumaliku, vaimse ja igavikulise ülima naudingu. 

54 Seeme on juba hakanud üle maa levima. Aga kui seeme on idanenud, saadan ma vee, mis teeb 

vaimu põllud viljakaks. Siis näete, kuidas spirituaalsus õitseb inimkonna südames. 

55 Tänapäeval on uustulnukaid vähe, ja veel vähem on õpilasi. Aga nad paljunevad ja levivad üle 

kõigi maa paikade ja maade, tunnistades, et inimestele on saabunud aeg, mida nimetatakse "Kuuendaks 

pitseriks", sest see on inimese kuues vaimne etapp maa peal, ja mida nimetatakse ka "Kolmandaks ajaks", 

sest see on Minu Vaimu kolmas suhtlemine inimese vaimuga - aeg, mil Eelija on teid erinevatelt teedelt 

kokku toonud. 

Ma olen teid uuesti siia maailma saatnud, et te saaksite end täiustada oma raske missiooni täitmisel. 

Minu õpetus valmistab teid ette, et te saaksite end vaimseks muuta. 

56 Ma räägin teile ka kui sõber, et te ei tunneks end enam üksi selle maailma katsumustes, et teil 

oleks usk ja usaldus oma Jumalasse oma südames, kes teeb ennast teatavaks ja räägib teiega inimliku 

mõistmisvõime kaudu. 

Kui te ei ole Mind tundnud, siis selle põhjuseks on see, et te ei ole end ette valmistanud. Aga kui te 

valmistate oma südamed ette ja tõstate oma hinged Minu juurde, siis tunnete Mind ja näete Mind oma 

vaimu silmadega. 

57 Ma olen rääkinud teile sel ajal, et tuletada teile meelde Seadust ja et te täidaksite seda. Ma olen 

lubanud vaimumaailmal teiega koos elada, et ta saaks teid nõustada, aidata ja kaitsta. Need vaimud 

võitlevad ja töötavad Isa armastusega oma vaimus. 

58 Sõna, mille ma teile toon, on lihtne ja selge, et te kõik saaksite Mind mõista, et teid kõiki 

valgustaks Minu Püha Vaimu valgus. Ma tahan, et kui te ei kuule Mind enam nende mõistmisorganite 

kaudu, siis oleksite valmis Minu jüngritena minema ja tunnistama Minu kohalolekut oma sõnade ja heade 

näidetega. 

59 Inimesed tulevad teie juurde, et küsida, mis on see õpetus, mis on see vaimne söök, mille teie 

Meister on teile inimkonna jaoks usaldanud. Aga te peate neile näitama, mis on minu sõnas sisalduv 

tähendus ja armastus. 

60 Tõde võidab alati. Ma annan teile tõeseid sõnu, et te saaksite nendega kuivatada oma kaasinimeste 

pisaraid. 

Sel ajal, mil teil on vabadus usutunnistusi anda, ärge laske end valede poolt orjastada. Ma õpetan teid 

praegu uuesti oma armastuse kaudu ja Minu käest ei leia te piitsa, mis sunniks teid minusse uskuma. Sest 

kui see oleks nii, ei oleks ma enam teie Isa ja teie Jumal. 

61 Otsige minu jumalikku au, õpetage endid andestama. Ma olen teile usaldanud andeid, et te 

kasutaksite neid hästi ära ja saaksite minu headeks õpilasteks, kes juhatavad inimkonda. Eelija ja minu 

Vaimumaailm on teiega, et teie rist ei oleks teile liiga raske. 

62 Õnnelikud on need heauskse inimesed, kes avavad oma südame sellele sõnumile, ja õnnistatud on 

need hea tahte inimesed, kes järgivad minu õpetusi, sest neist saavad valguse ja rahu lapsed. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 304 
1 Õndsad on need, kes tulevad Minu juurde, sest nad on leidnud tee. Õndsad on need, kes otsivad 

juhatust Minu Sõna kaudu. Mina olen see tee ja teie olete need, kes seda teed mööda kõnnivad ja sellel teel 

mäe tippu jõuavad. Sellelt kõrgelt vaatate te üle kõigest, mida teie hing on oma arengu jooksul katnud. 

2 Iga takistus või kivi, millega te kokku puutute, on proovikivi, mille läbimine annab teile teenet. 

3 Kes võib väita, et ta on mõistnud looduse saladusi, et ta on tunginud kaugemale, selle saladuse 

saladusse, mida ei ole näha ega kuulda - et ta on tunginud jumalikku arkaaniumisse ja teab selle 

nõuandeid? Kes on suutnud ennast nii tundma õppida, et ta on võimeline viima oma tegevused kooskõlla 

oma vaimse ja materiaalse olemusega? 

4 Te olete ikka veel nõrgad olendid, kes rändavad sihitult ringi. Sest kuigi teie teadmised on teid ette 

valmistanud inimkonna teenimiseks, ei ole te oma vaimseid andeid arendanud ja te ei ole ikka veel 

vaimseks saanud, et elada kooskõlas Minuga ja iseendaga. Kui te ei tunne ennast, siis ei suuda te ka teisi 

tunda ega juhendada neid täiuslikul viisil. Kuidas te saate olla inimeste juhid, kui te ei ole kõigepealt 

õppinud suunama oma samme tõe teele? 

5 Kui ma räägin teiega sel viisil, Iisraeli rahvas, siis mitte sellepärast, et Meister põlgab teie tööd 

Minu Töös. See on tehtud selleks, et te mõistaksite, et teie sammudel spirituaalsuse suunas ei ole piire - et 

iga sammuga edasi saate rohkem valgust, et mõista Minu Töö suurust. 

6 Olen andnud inimesele intelligentsuse, mis võimaldab tal uurida looduse koostist ja selle 

ilminguid, ning olen lubanud tal vaadelda osa universumist ja tunda Vaimse Elu ilminguid. Sest Minu 

Õpetus ei peata hingi ega takista inimese arengut - vastupidi, see vabastab ja valgustab teda, nii et ta uurib, 

mõtiskleb, uurib ja püüab. Kuid see, mida inimene peab oma intellektuaalse uurimistöö kõrgpunktiks, on 

vaevalt, et see on algus! 

7 Kõik on ette valmistatud hinge arenguks. Valmistage end ette, et õpetada homset inimkonda 

ühenduma Minuga vaimult vaimule. 

Tänapäeval on maailm oma erinevatest maailmavaadetest segadusse sattunud, ja minu Püha Vaimu 

valgus võib neid valgustada, et nad saaksid minu inspiratsiooni vastu võttes avastada puhtaid ideaale, mis 

võiksid neid vaimseks muuta, et nad saaksid elada rahus. 

8 Minu vaimne õpetus ühendab inimesi vaimsete väärtuste tõeliseks mõistmiseks ja mõistmiseks. 

Ma olen ühendamise keskus, inspiratsiooniallikas nende vaimse arengu jaoks. 

9 Te peate tulema Minu juurde oma kannatuste, rõõmude ja probleemidega. Ma annan teile valu 

asemel rõõmu sellest, et te tunnete end väärikalt ja väärikalt Minu ees - võimaluse puhastada oma 

üleastumised. 

10 Iga inimene puhastatakse minu Püha Vaimu valguse poolt, mis innustab teda armastama oma 

kaasinimesi. Sel viisil kindlustatakse maailmas rahu ja kõik ühinevad ühes jõus, tegevuses ja vaimus ning 

see, mida ükski religioon ei ole saavutanud, jõuab inimeste poolt vastu võetud Jumala inspiratsioonini. 

Seepärast annan Ma selles Kolmandas Ajastikus kõigile võrdse võimaluse jõuda Minuni. Minu vaimne 

õpetus ei anna põhjust erinevusteks. 

11 Kui praegu ei kuule teie kõrvad Mind, oo inimkond, ja teie silmad on kaetud tumeda sidemega, siis 

tuleb päev, mil te näete Püha Vaimu valgust ja kuulete Minu Sõna nagu jumalikku muusikat. 

12 Iisrael, tunnista, et kõik su kaasinimesed on väärt seda armuannet, mille sa oled saanud. Sirutage 

oma käsi sellele, keda näete häiritud olevat, sest te teate, et te kõik peate jõudma samale eesmärgile. 

Ma olen andnud teile võimaluse kuulda Minu Sõna inimintellekti kaudu. Kuid paljud teie kaasinimesed 

eitavad selle ilmutuse tõesust ja eitavad ka seda, et Ma olen taas kord sillutanud teile tee sellel ajal, et Ma 

valan teie keskele oma armu ja et Minu Universaalne Kiirgus lasub Minu Jumaliku halastuse poolt 

ettevalmistatud häälekandjal. Nad ei suuda mõista, kuidas Minu Jumalikkus saab avalduda ebatäiusliku 

olendi kaudu, kelle intellekti kaudu Ma ennast teile teatavaks teen. Selle asemel jätkavad nad Minu 

otsimist oma religioossete kogukondade iidsetest riitustest ja rituaalidest sellisel kujul, mis on mõistlik. 

Kas Jumalal, kes on kõikvõimas, on raske end inimintellekti kaudu teatavaks teha? Kas te tahate tunda 

usku Minusse ainult piltide ja rituaalsete jumalateenistuste kaudu? 
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13 Kui te usute Minusse kui Kõigevägevasse, kui Loojasse, kui Universaalsesse Autoriteeti, kes 

mõjutab kõike - kui te usute, et Ma olen kogu Minu loomingus, siis ei saa te kahelda, et Ma olen 

valmistanud ette oma väljavalitute meeled, et teha ennast nende vahendusel teatavaks. 

14 Ma ilmutan end õhus, mida te hingate, kosmose mõõtmatuses, milles maailmad eksisteerivad - 

päikeses, mis saadab oma kiired teie planeedile - selles, mis on nähtav ja selles, mis on teile nähtamatu. 

15 Valitud inimesed, ärge lähenege teiste hukkamõistmise või kriitikaga. Sirutage oma käsi välja ja 

võtke kinni oma kaasinimeste käest, kes otsivad Mind erinevalt. Rääkige nendega, et nad saaksid neid 

teadmisi, mis teil on. Aga kuulake hea meelega nende mõtteid, et ka teie saaksite juhiseid. Sest mitte keegi 

ei ole iseenda jaoks piisav, te kõik vajate Minu ja teie ligimese tarkust. 

16 Spiritistidena peaksite astuma armastavasse suhtesse oma naabritega, sõltumata sellest, millisesse 

religioossesse kogukonda nad kuuluvad. Nii tunnistate, et olete Minu poolt ette valmistatud. Siis jõuavad 

teie õilsad teod kõigi südamesse ja teid mõistavad kõik, kes mõtlevad neist ilma isekuseta. 

17 Minu inimesed, spiritismil ei ole tähenduslikke vorme, ta ei vaja neid ilminguid, neid riitusi. 

Niikaua kui teie tegevuses väljenduvad arusaamatud, salapärased asjad, ei saa te olla tõelised spiritistid. 

Väline kujundus, väljendus, vorm, objektid, mida oli vaja muljet avaldada, on eemaldatud. Sest Minu 

Sõnal on piisavalt jõudu, et te suudaksite Mind ära tunda ja tõsta end täiuslikkuseni. 

18 Pärast 1950. aastat on tõeline spiritist mõistnud Minu antud juhiseid ja praktiseerib neid ainsa 

eesmärgiga anda edasi Minu halastust seal, kus seda vajatakse. 

19 Homme saavad inimesed paremini aru sellest sõnast, mida on kuulnud väga vähesed, ja seda 

mõistetakse laialdaselt. 

20 Ei ole tähtis, et kui aasta 1950 lõpeb, ei ole minu sõna kõik mõistnud. Vähestest allesjäänud 

seemnetest piisab tulevikus vilja valmimiseks. 

21 Armsad jüngrid, te olete nagu täht, te olete nagu majakas mere ääretuses. Püüdke säilitada oma 

riietus, puhastage oma süda ja muutke see pühapaigaks, kus kuuenda küünlajalgade tõrvik valgustab iga 

hinge päeval ja öösel. 

22 Olge nagu mina - alandlik ja õrn südamega. Armastage üksteist, andestage üksteisele. Ole nagu 

kristallselge jõgi. Kandke käes ühte puuvilja. Esitage ühe raamatu õpetust kui inimkonna päästepaati. 

23 Tule minu juurde, ma ootan sind. Kes palub, sellele antakse, kes otsib, see leiab, ja kes koputab 

sellele uksele, sellele avatakse uks. Ma töötan teid nagu kiviklibu Minu Sõna tikkudega ja vannitan teid 

Püha Vaimu valguses. 

24 Oo armsad jüngrid! Pöörduge eemale maailma kiusatustest, sest ma olen teid valmistanud, et te 

homme oleksite oma Meistri sarnased. 

25 Viimasel päeval, mil Ma ilmun teie seas inimintellekti kaudu, nutavad isegi "kivid". Aga ma lasen 

kõigil tunda oma rahu suudlust, ma surun kõiki oma rinna külge. Ja pärast seda, kui ma näen teid valmis 

olevat, ütlen ma teile "pilvest": "Siin on kõrb, ületage see ja viige maailmale see, mida ma olen teile 

andnud. 

26 Oo jüngrid! Ma räägin teile homsest päevast ja julgustan teid, et te ei nutaksite valust Minu 

lahkumise hetkel. Sest ma ei taha, et te pärast seda kurbaks jääksite - ma tahan, et te õpetaksite, voolaksite 

üle allikate kristallselge vee ja kannaksite inimkonna jaoks rikkalikult vilja. 

27 Andke tunnistust nagu Minu prohvetid, kuulutage, et Ma olen teie sees Püha Vaimuna. 

Te ei kuule Mind enam häälekandjate kaudu, kuid vaimselt saate te jätkuvalt ja igavesti Minu õpetust. 

Kui te vaimustate end, siis olete täis õndsust, sest te tunnete Mind, saate inspiratsiooni ja kogete kõigis 

oma katsumustes, et Mina olen teiega. Te kuulete Minu häält vaimust vaimule, mis julgustab teid oma 

võitluses edasi minema, ja te tunnete end tugevdatuna, sest Ma olen kõigi Oma lastega. 

28 Täna ilmutan end teie keskel Isa, Poja ja Püha Vaimuna ning olen teiega olemuslikult, kohalolekus 

ja väes. 

29 Tulge, te rahvahulgad, kes te olete osa Minu rahvast Iisraelist. Tulge Minu juurde, te naised, kes te 

olete emad maa peal nagu Maarja. Tulge Minu juurde, neitsid, noored mehed, lapsed ja täiskasvanud, sest 

Ma võtan teid vastu ja annan teile oma rahusuudluse. 

30 Laske oma hingel tulla Minu juurde, sest mina olen see, kes saab anda talle seda, mida ta vajab. 

Mina olen andja, kes valab oma armu kehastunud ja mitte kehastunud hingede peale. 
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31 Iisraeli väljavalitud rahvas, te ei ole enam väikesed lapsed, sest te olete sellel vaimsel teel üha 

enam arenenud ja omandanud palju teadmisi oma erinevate reinkarnatsioonide käigus. Nüüd, selles 

Kolmandas Ajastikus, olete te Jumaliku Meistri jüngrid, kes õpivad päevast päeva neid õppetunde, mida 

ma teile olen andnud, nii et te saaksite suureks vaimus, inimkonnale tundmatute asjade tundjateks. 

"Iisrael" saab tulevastel aegadel suureks tänu oma teadmistele, minu Töö realiseerimisele, ühinemisele, 

võitlusele, kuulekusele, armastusele minu Jumalikkuse ja kaasinimeste vastu. Sest kui minu rahvas ei 

peaks omama seda vaimsust, siis peab maailm minu Tööd vaid üheks järjekordseks õpetuseks maa peal. 

32 Kõik see juhtub, kui minu rahvas ei valmista end ette, kui nad ei mõista Mind, kui nad ei vaimsusta 

ennast. Seepärast ütlen ma teile: Nüüd on teie jaoks aeg end uuendada ja tõsta end vaimselt Minu õpetuse 

praktiseerimise kaudu. 

33 Kuid Ma ei ole tulnud asjata sellesse kolmandasse ajastusse, et teha ennast teatavaks oma Püha 

Vaimu valgusega. Sest teie olete esimesed, keda ma olen puhastanud ja vabastanud plekist, keda olen 

teinud tugevaks ja õpetanud, et te oleksite valmis oma raske missiooni täitmiseks ja et te tõuseksite 

apostliteks, inimkonna vanemateks vendadeks ja õdedeks, et te oleksite inimkonna jaoks nagu tähed 

taevalaotuses, ja sel viisil saaksid teie kaasinimesed teada, et minu poolt ja mineviku sõnumitoojate kaudu 

antud ettekuulutused täituvad. 

"Iisrael", te saate kehtivaks rahvaste seas, rahvaste seas, et ka nemad saaksid toituda igavese elu 

leivast. 

34 Ma teen sinust avatud raamatu, mis sisaldab prohveteid, minu õpetusi, jumalikku ilmutust ja 

tunnistust minu kohalolekust. See raamat avab neile, kes seda teadmist otsivad. Te vastate paljudele 

küsimustele valguse ja tõega. Te ei ole teesklejad, te kaitsete minu tööd ja ei luba maailmal seda rüvetada. 

35 See juhend ei ole mõeldud ainult teile. Sest kui te olete valmis oma Meistri eeskuju järgi, hakkate 

oma sõnade ja tegudega minust tunnistama. Ma toon teile filosoofid, teadlased, kes pidasid end oma 

teadmistes suureks. Aga te ei pea neid kartma nende teaduse pärast, sest nad on väga väikesed Minu 

tarkusega võrreldes. 

36 Kuni inimeste mõistus ei ole vaba igast pimedusest, mida nad kannavad, ei suuda nad Mind 

mõista, samuti ei ole nad võimelised tunnustama Minu sõnumitoojaid, Minu apostleid ega neid, kes 

tulevikus ilmuvad Meistritena. 

37 Mõelge, Iisraeli rahvas, ja vabastage end igasugusest fanatismist, igasugusest materiaalsest 

edevusest, et te saaksite oma missiooni täiuslikult täita. 

38 Kui minu rahvas ei lähe ja ei püüa, nagu on minu tahe, siis on nende katsumused väga suured, et 

nad näeksid oma eksimust ja oleksid nii tugevad kui nende jõud, et nad õpiksid nägema ja mõistma, mis 

on nende kohus. 

39 Igaühe teie kehasse olen paigutanud valguse aatomi, mis on osa Minu Vaimust, ja kõik need 

osakesed peavad, kui saabub aeg, naasma Minu emakasse. 

Ülejäänud inimkonda kehastunud hinged on nagu teie, ja nende seas on olendeid, kes samuti otsivad 

Mind. Ka nemad teavad, kuidas tõusta Minu juurde, et Mind küsitleda. 

Teised pöörduvad Minu poole, et küsida Minult, miks inimkond kannatab ja ütlevad Mulle: "Isa, miks 

Sa ei kuule meid? Miks me ei tunne Sinu jõudu, et mitte ebaõnnestuda? Kas me ei ole Sinu lapsed?" 

Seega hüüavad hinged Minu poole, kuid nad ei tea, et nad praegu puhastuvad - nad ei tea, et nad elavad 

kolmandal ajal - nad ei tea, et nad on kehastunud ja mitte-kehastunud inimeste ülestõusmise ajal. 

Inimesed on uhkeldanud sellega, mis kuulub sellele maailmale, nad on täis ülbust ja ei ole lasknud oma 

hingel tõusta Minu juurde. 

40 Sel ajal on Minu tahe, et kõik tuleksid Minu juurde, et nad otsiksid Mind vaimses, kus nad leiavad 

oma Isa. 

41 Selle aja jooksul, Iisrael, teenid sa teened ja õpetad oma eeskujuga inimesi elama ühenduses 

Minuga. 

42 Ma räägin ainult teie vigadest, sest minu eest ei ole midagi varjatud ja on vaja, et te uuendaksite 

end, et te oleksite minu ees puhtad anumad. Ma olen andnud teile oma Sõna ja selles on minu jõud, et te 

suudaksite ületada kõik kiusatused ja katsumused. Ma olen teid valgustanud, et te mõistaksite seda, mis 

puudutab teie hinge ja mis kuulub teie inimelu juurde. Nii saate te elada jumalike käskude järgi, sest te 

olete minu jüngrid, keda ma õpetan, et teie hing areneks üha kõrgemale ja kõrgemale ning te ei variseks 
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enam kokku materialismi koorma all, harjumuspärastes kultuslikes tegudes, mida te olete minu Töös 

kehtestanud. Te ei tohi enam lubada, et üleliigsed asjad teid tagasi hoiavad, sest teil on jõudu ja vajalikke 

teadmisi, et ületada kõik takistused. Te peate lakkamatult edasi minema. 

43 Kui te saavutate puhtuse, dematerialiseerumise, siis muutub teie kummardamine vaimsemaks, teie 

kummardamisaktid Minu Töö raames lihtsamaks. Sest te olete teinud ja teinud oma tahtmise järgi Minu 

Töös ja ei ole pidanud kinni spiritualiseerimisest, te ei ole valmistanud oma südant ette oma palve 

saatmiseks ja olete pakkunud Mulle ainult kirjalikke palveid sõnadega, tehes sellega sama oma 

kaasinimestele. Sest teie rituaalid, teie jumalateenistuse viisid, teie traditsioonid olid samad, mida 

inimesed esitavad inimestele. Mille poolest te siis erinesite? Mis tegi teid teistest erinevaks? Mitte midagi, 

Iisrael, sest sa materialiseerisid minu Sõna ja tegid sama minu Vaimse Maailmaga. Teie jumalateenistused 

langesid inimkonnaga võrdsesse sensuaalsusesse, teie sümbolid olid samad, ja te näitasite ka minu Töös 

oma lahkuminekut ja omandamisvõimet. 

44 Kuidas võiks siis inimkond sinusse uskuda? Kuidas võiksid nad Mind teie käitumise järgi ära 

tunda, kui te esitate sama pilti kui teie kaasinimesed? 

Kui Isa nägi, et teie kõndimine on väga aeglane ja väga meeleline, ei olnud Tal teie jaoks enam 

järeleandmist, ja nii käskis Ta, et te ühineksite ja koguneksite, et üllatada end Tema sõnaga, mis on 

lõppemas. Ja ilma edasiste järeleandmisteta käskis Ta teil vabaneda igasugusest materialismist, puhastada 

oma jumalateenistused, sest need olid pigem meelelised kui vaimsed. Kuid minu töö on vaimne, minu töö 

eesmärk on tõsta hinge, uuendada teid teie inimlikus elus, et "liha" ja hing saaksid elada kõrget elu. Minu 

Tahe ei lubanud enam minu inimestel langeda kuristikku ja teha seal Minu Tööd. 

45 Seepärast, kui ta sai minu käsud, tekkis Iisraelis segadus tema materialismi tõttu. Teised aga täitsid 

seda käsku austuse ja kuulekusega, sest nende hing mõistis, et Iisraeli uue ärkamise tund on tulnud, et Isa 

on teda välja rebinud rutiinist ja vanadest tavadest, ja nad tänasid Teda. 

46 Kõik need katsumused on teid, inimesed, raputanud, sest te olite harjunud rutiiniga. Sest sa olid 

oma mõistust, oma hinge, takistanud ülespoole arenemast valede kultuslike tegevuste kaudu. 

47 Te teate nüüd, inimesed, et kui te ei järgi juhiseid, mida ma teile olen andnud, et täita oma kohust, 

siis ei ole teil olnud kasu sellest, et te Mind kuulasite. Sest minu tahe on, et te, kui te saate minu sõna, seda 

praktiseerite, sest minu ilmutuse lõpp inimintellekti kaudu on teie jaoks lähenemas - aasta 1950, millest 

alates te ka minu vaimset maailma enam ei kuule. 

48 Ma ei taha, et te tunneksite sellepärast valu oma hinges, sest ma olen teid ette valmistanud, et te 

oleksite tugevad hinged, et te oleksite homme nagu puud, mis annavad varju rändajale, kes on väsinud ja 

kurnatud palavast päikesest. Ma ei taha ka, et te põhjustaksite Minu Vaimule valu Minu lahkumise hetkel, 

nagu te põhjustasite Mulle valu teisel ajastul. Ma ei taha, et te paneksite taas kord minu õlgadele teie patu, 

teie sõnakuulmatuse, teie läbikukkumise risti. Ma tahan näha Iisraelis kuulekust, kohustuste täitmist, 

uuenemist, vaimustumist, teie tõusu, et suhelda Minuga vaimust vaimule. 

49 Iisrael, praegu ei ole aeg magada, sa pead täielikult ärkama, et pühenduda inimkonna äratamise 

ülesandele. Sest kuigi Minu valgus valgustab iga meelt, näen Ma oma lapsi letargiliselt, näen Oma seadust 

tolmunud raamatutes. Teie aga, valitud inimesed, peate inimesi juhtima ja nende eest "valvama". 

50 Sa peaksid rääkima vaimulikust õpetusest maailmale ilma fanatismita. 

51 Harjutage dialoogi vaimult vaimule, mida te jätkate päevast päeva täiustada. Sest see on Minu 

Tahe, et teie ja inimkond suhtleksite Minuga. Selle osaduse kaudu saate te Minu inspiratsioone, Minu 

korraldusi, ja Ma võtan vastu teie hinge, Ma kuulen teie palveid ja luban teie vaimsetel kätel Mind omaks 

võtta. 

52 Kui olete õppinud minuga vaimust vaimule suhtlema, siis avanevad teie anded ja teie 

jumalateenistuses õitsevad need anded hiilguses ja vaimsuses. Siis te otsite Mind vaimselt ja teie 

kummardamine saab olema täiuslik. 

53 Seda ilmingut inimintellekti kaudu ei ole enam teie seas. Ma ei taha, et te tunneksite end pärast 

minu lahkumist orvuna, ma ei taha, et surm teid üllataks, ja ma ei taha, et teie seas oleks nõrkust. Sest 

pärast 1950. aastat valmistute ja otsite Mind vaimust vaimusse, siis elate harmoonias ja Minu rahus. Siis 

tasaarvestate kaotatud aja ja saavutate sellise vaimustuse taseme, mis võimaldab teil läheneda Minu 

Kuningriigile, kui te veel sellel planeedil elate, ning tõestate maailmale, et te ei vaja riitusi ja 

tseremooniaid ega materiaalseid sümboleid, et pakkuda Mulle oma kummardamist - et teie 
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kummardamisviis on kõrgendatud ja vaimne ning et teie usk on tõrvik, mis levitab oma valgust mööda 

eluteed, inimeste südames ja hinges. 

54 Minu ilmumise aeg on olnud piisav selleks, et te jõuaksite sellisele vaimsuse astmele, mis viib teid 

teie hinge uuendamise ja tõstmise juurde. 

55 Ma aitan teid praegu mäele ronida. Ma juhin teid kättpidi selle eesmärgi poole ja olen andnud teile, 

et minu vaimne maailm aitab teid samuti, et nad suurendavad teie usku, et nad tagavad, et teie sammud on 

turvalised, nii et teie missiooni täitmises ei jää enam mingit kahtlust, et miski ei pane teid taganema teelt, 

mida te olete nii palju aastaid ja sajandeid käinud. Ma olen andnud teile kõrbe läbimisel vajaliku 

elatusvahendi ja seetõttu olete nüüd väga lähedal Minule. 

56 Läheneb aeg, mil ma lõpetan oma kuulutuse inimintellekti kaudu, ja siis hakkate te oma rändamist 

jätkama. Sest siin maa peal ei ole teie sihtkoht ega ka teie jaoks puhkust. Ma tahan, et te oleksite piisavalt 

ette valmistatud teid ootavaks võitluseks, siis olete tänu andidele, mida ma olen teile andnud, meistrid, 

Minu apostlid ja tunnistajad. Ma tahan, et te oleksite nagu suur tõrvik, mis toob minu valguse erinevatele 

rahvastele, kes moodustavad selle inimkonna. 

57 Te olete Minu juures ja naudite Minu rahu, kuulake Minu õpetust, et te saaksite end ette 

valmistada. Kuid ärge unustage oma kaasinimesi, maailma, mis on kaoses ja joob väga kibedat karikat - 

ärge unustage segadust, mis valitseb selles maailmas. Ma ei taha näha teid kõhedana, sest maailma 

hädaldamine peab jõudma ka teieni. 

58 Teie olete Minu ees kõige vastutavamad, sest teile olen andnud oma Sõna inimliku mõistuse 

kaudu. Ma tahan, et teie tegutsemisviisid Minu Töö raames muutuksid täiuslikumaks ja vaimsemaks, sest 

see päev ei ole enam kaugel, mil te toite Minu õpetust kõikjale, mida valmistavad ette Eelija ja Minu 

Vaimne Maailm. Sest Minu Kuningriik ootab kõiki ja te kõik peate tulema Minu juurde oma teenete ja teie 

hinges peituva alandlikkuse kaudu. 

59 Sa oled tihti oma südame põhjast öelnud Mulle: "Meister, Isa, miks oled Sa usaldanud oma töö, 

kuigi see on nii õrn ja sügav, nii patustele ja vääramatutele inimestele? Miks oled Sa andnud selle nii suure 

vastutuse meie kätte? Miks, kuigi Sa näed seda rahvast, keda Sa nimetad Iisraeliks, nii kohmetu ja 

teadmatuses, oled Sa kogu oma usalduse neile pannud? Miks oled Sa valinud meid, kes me oleme läbinud 

nii palju katsumusi, nii palju puhastusi, nii palju fanatismi ja ebajumalateenistust? 

Aga ma ütlen teile, mu lapsed: Just sellepärast, et te olete inimesed, kes on end väga puhastanud ja kes 

on tundnud Mind oma katsumuste keskel. Sest katsumused on teid Minule lähemale toonud, ja nii olen Ma 

teid teistele rahvastele tutvustanud kui valitud ja armastatud rahvast, et nad saaksid vastu võtta ja 

tunneksid Minu tööd teie vahendusel nende uuendamiseks ja vaimustamiseks. 

Kuid ma ei ole teid valinud sellepärast, et mul oleks teie vastu rohkem kiindumust, ega sellepärast, et 

ma armastan teid rohkem kui ülejäänud inimkonda. Ja ma ei ole teinud teid kingituste ja armuandide 

omanikeks sellepärast, et te olete Isa silmis väärilisemad. Kui te olete läbinud oma puhastused, siis 

sellepärast, et te olete olnud ka need inimesed, kes on kõige rohkem pattu teinud, kes on teinud kõige 

rohkem vigu, ja seetõttu on teil kõige rohkem heastamist vaja teha. 

60 Uurige oma südametunnistust, inimesed, ja kaaluge, kas te olete Minu väärilised. Tea, kas su 

teened on piisavalt suured, et seista Minu ees. Tuletage meelde oma minevikku ja mõelge, kas see, mida te 

olete oma teekonnal selles maailmas teinud, teeb teid vääriliseks, et istuda Minu paremal käel. 

Ütle mulle, pärast seda, kui oled oma mineviku üle järele mõelnud, kas sa oled omandanud õiguse 

omada minu armu, minu andeid, minu hüvesid ja minu seadust. 

"Ei," ütleb su süda mulle, "sa oled meile sageli öelnud, et me oleme tänamatu rahvas - rahvas, kes on 

alati olnud sulle sõnakuulmatu." "Ei," ütleb su süda mulle, "sa oled sageli öelnud, et me oleme tänamatu 

rahvas - rahvas, kes on alati olnud sulle sõnakuulmatu." 

Aga ma ütlen teile: Ma olen andnud teile oma armu suure sooviga oma Vaimus, et te saaksite ühel 

päeval puhaste mõtete rahvaks, et te saaksite korda saata suuri tegusid, et te saavutaksite suure 

hingekõrgenduse. 

61 Teie lapselapsed on need, kes tõe seemne õitsema panevad. Sa külvad seda kõigepealt oma 

sugulastesse ja seejärel inimkonna seas. 
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62 Iisrael: Pärast 1950. aastat on teie jaoks kõik teisiti. Teie kultuslikud tegevused, teie teadmised on 

arenenumad, teie teod on vaimulikumad, teie mõtted ja palved on kõrgemad ning te vaimustate end veelgi 

rohkem. Sest siis ei ela te enam materialismis. 

63 Ma teen teie südamed tundlikuks, et te tunneksite inimeste valu. Nii nagu ma täna annan teile üle 

oma Sõna, olete homme need, kes peavad selle maailmale üle andma. Kuna inimkond ei tahtnud Minu 

juurde tulla, siis homme lähed sina selle juurde ja tood talle Minu nimel armastuse sõnumi, mille Ma olen 

jätnud talle päranduseks. 

64 Suur on teie võitlus ja töö, mida peate tegema selle inimkonna seas, kes on ilma usuta, ilma 

lootuseta, ilma Jumalata. Kuigi ma olen talle lähedal, ei ole ta Mind tundnud ega tajunud Minu 

kohalolekut. Sest ta tahab Mind näha meeleliselt, ja kuna ta ei näe Mind oma vaimu silmadega, siis lükkab 

ta Mind tagasi ja unustab Mind. Varsti saabub hetk, mil te tõusete Minu apostlitena üles ja äratate massid 

oma võimsa ja vaimse häälega ning viivad nad usku, vaimustumiseni. 

65 Tänapäeval ei kasuta ma pärast 1950. aastat mitte ainult kaheteistkümme südant, et anda tunnistust 

Minust. Täna on Minu õnnistatud Iisraeli rahva hulgas 144 000 väljavalitut, kellele Ma olen pannud kogu 

oma lootuse ja usalduse, et inimkond saaks nende kaudu tunda Minu Tööd. 

66 Te olete inimkonna seas tugevad ja täidate oma missiooni lõpuni. Kuid minu vaim kaitseb teid 

alati. Ma olen teie kaitsja ja usaldan teile vaimselt oma olemuse, kohaloleku ja jõu - niivõrd, kuivõrd te 

tunnete ja kasutate armastust, vaimset armastust, mis avaldub kogu loodu kaudu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 305 
1 Inimkonna vaimne elu jaguneb kolmeks ajastuks või ajastuks. Esimesel ajastul tegin end teatavaks 

kui Isa, teisel ajastul ilmutasin end kui Meister ja kolmandal ajastul teen end tunda kui Kohtunik. 

2 Need on kolm etappi, mida Ma olen inimestele ilmutanud ja mille jooksul peate Mind täielikult 

tundma õppima. Kuid ärge olge innukad tunnustama kolme Jumalat või kolme Isikut, kui on olemas ainult 

üks Jumalik Vaim. Sest praegusel ajal olete võimelised aktsepteerima kõige selle lihtsustamist, mida te 

olete varjanud saladuse sisse ja keeranud arusaamatuseni. 

See "tempel" jääb alles, kuid see töö ei ole mitu sajandit edenenud ja te peate seda nüüd jätkama, et 

viia see lõpule, et pakkuda seda oma Isale. 

3 Ei ole vaja, et kõik maailma rahvad osaleksid sellel ilmingul. Sest ma hoolitsen selle eest, et minu 

õpetused leviksid kirjutiste ja raamatute kaudu üle kogu maailma, nagu juhtus teisel ajastul. Siis saab minu 

vaimne sõnum teatavaks ja hea tahte inimesed püüavad seda järgida. 

4 Selles tagasihoidlikus ja lihtsas, kuid jumalikku valgust täis raamatus leiavad inimesed selgitust 

kõigile oma kahtlustele, nad avastavad nende õpetuste lõpuleviimise, mis olid minevikus vaid osaliselt 

ilmutatud, ning leiavad selge ja lihtsa viisi, kuidas tõlgendada kõike seda, mis on peidetud iidsetesse 

tekstidesse allegooria vormis. 

5 Kes pärast selle vaimse sõnumi vastuvõtmist veenab end selle sisu tõesuses ja hakkab võitlema 

oma ahnuse, ebajumalateenistuse ja fanatismi vastu, puhastab oma meele ja südame kõigist neist 

ebapuhtustest, see vabastab oma hinge ja annab talle rõõmu ja rahu, sest nüüd saab ta võidelda selle 

igaviku eest, mis teda ootab. Aga need, kes jätkavad oma välise jumalakummardamise juures, kes nõuavad 

selle armastamist, mis kuulub maailmale, ja kes ei usu hinge avanemisse või arengusse - tõesti, ma ütlen 

teile, nad jäävad maha ja valavad pisaraid, kui nad saavad teadlikuks oma mahajäämusest ja teadmatusest. 

6 Kui kõik kasvab, muutub, täiustub ja areneb pidevalt, siis miks peaks teie hing jääma sajanditeks 

seisma? 

7 Inimese vaimne hing on see, mis peaks eelnema kõigile inimolendi teostatud töödele, sest just 

sellele on usaldatud elu maa peal. Ent siin teie maailmas teete te vastupidist, sest hing jätab oma 

kõrgeimad ülesanded tähelepanuta, et pühenduda maistele eesmärkidele ja heita end üha enam selle elu 

joovastusse, mille te olete loonud. 

8 Kuna te olete teaduse kaudu avastanud ja õppinud paljusid asju, siis ei ole te teadlikud lakkamatust 

evolutsioonist, mis on olemas kõigis loodu olendeis. Seepärast tahan, et te mõistaksite, et te ei tohi jätta 

oma hinge sellesse mahajäämusse ja stagnatsiooni, millesse te olete selle juba pikka aega viinud, ja et te 

peate püüdma saavutada harmooniat kõigega, mis teid ümbritseb, nii et inimeste jaoks võib tulla päev, mil 

Loodus, selle asemel, et varjata oma saladusi, paljastab need, ja selle asemel, et Looduse jõud oleksid teie 

suhtes vaenulikud, muutuvad nad teenijateks, koostööpartneriteks, vendadeks. 

9 Ma saatsin hinge kehastuma maa peale ja saama inimeseks, et ta oleks prints ja peremees kõigele, 

mis siin eksisteerib, ja mitte selleks, et ta oleks ori ja ohver, ega abivajaja, nagu ma teda tegelikult näen. 

Inimene on oma vajaduste, kirgede, pahede ja teadmatuse ori. 

10 Ta on kannatuste, eksimuste ja saatuse löökide ohver, mida tema vaimse tõusu puudumine talle 

maa peal kõndides toob. Ta on abivajaja, sest ta ei tea, millist pärandit tal elus on õigus saada, ta ei tea, 

mida ta omab, ja käitub nii, nagu poleks tal midagi. 

11 See inimkond peab kõigepealt ärkama, et ta saaks hakata õppima Vaimse Elu Raamatus, ja siis 

varsti ilmub selle ideede maailma edasiandmise kaudu põlvest põlve see õnnistatud seeme, milles minu 

Sõna täitub. Ma olen teile öelnud, et ühel päeval jõuab see inimkond spirituaalsuseni ja oskab elada 

harmoonias kõigi loodud asjadega ning hing, mõistus ja süda kõnnivad samm-sammult. 

12 See Kolmas aeg, mil inimlik kurjus on saavutanud oma haripunkti, saab siiski olema lepituse ja 

andestuse aeg. 

13 Samal ajal, kui inimesed, ajendatud oma isekatest eesmärkidest ja vaenust, valmistavad ette oma 

kaasinimeste hävitamist, keda nad nimetavad vaenlasteks, valmistan mina ette tunni, mil pean nende üle 

kohut mõistma, pannes neid kohut mõistma ja tunnustama oma tööd. 

14 Sel kohtumõistmise tunnil, kui südametunnistust kuulda võetakse ja selle valgus paistab ning 

valgustab mõistust ja südant, rebivad inimesed oma juukseid ja kiristavad hambaid ning ütlevad Mulle: 
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"Issand, kuidas ma võisin olla võimeline nii palju kurja tegema?". Miks Sa lubasid Minul teha sellist 

jälestusväärset tööd?" 

15 Õndsad on need, kes ärkavad sel kohtumõistmise hetkel, sest nad näevad Minu andestuse valgust 

laskumas nende peale, nad näevad, et tuleb õnnistatud lepituspäev. Siis mõistavad paljud inimesed Minu 

armastuse õpetuse põhjust ja kogevad, mida iga Minu laps mulle tähendab, isegi kui nad on kõige 

patumad. 

16 Jah, armsad inimesed, ma armastan kõiki piirideta, sest isegi suure patuse taga on hing, kes vajab 

Minu valgust, et mitte enam pattu teha. 

17 Ma tulen päästma kurjategijaid, sest ka inimene, kes teeb kuritegusid, on Jumala laps, ja iga Minu 

laps tähendab Mulle palju. 

18 Ma levitan selle õpetuse nagu lootuse ja pääste mantli üle kogu maa, pakkudes kõigile võimalust 

tasuda järk-järgult vanad ja praegused võlad, kuni nad tunnevad Mind taas oma olemuse kõige peidetumas 

osas. 

19 Pikka aega ei ole te Mind tundnud, te olete Mind kaotanud, ja nüüd annan teile võimaluse Minuga 

kohtuda. Ma tean, et see, kes leiab Mind taas oma teel, ei kaota Mind enam kunagi. 

20 Hakkage minema Minu poole, te patused. Ärge kartke, et kui te tulete Minu ette, siis Minu hääl 

mõistab teie üle kohut teie kaasinimeste ees, sest Ma ei reeda teid. Ärge kartke, nagu ei kartnud ka 

Magdaleena, kes Minu juurde tulles vabastas end oma raskest patukoormast, arvestamata sellega, kes teda 

nägi, kuulas või mõistis hukka. Ta oli rahulik, sest ta teadis, et ta ei ole enam patu poolt määritud naine, 

vaid patune, kes on patukahetsuse kaudu puhastatud. 

21 Võtke neist eeskuju nende meeleparanduses ja armastuses. 

22 Ma panen kõik kuulma oma häält nende südametunnistuses - Isa, Meistri ja Kohtuniku häält, mis 

tungib südamesse ja paneb need rõõmust, hämmastusest ja armastusest kiiremini lööma. Minu hääl on 

kuulda igas olendis, sest teie hing on valmis Mind sellisel kujul vastu võtma. 

23 Vangikongide vaikuses on kuulda Minu häält, mis ütleb neile meestele ja naistele: "Ma olen siin 

teiega. Kas te olete uskunud, et Ma olen teid hüljanud? Ei, te vähese usuga inimesed, ma ei küsi teilt, kas 

te olete mõrtsukad või kas te olete varastanud. Ma lunastan oma armastusega selle, kes on pattu teinud, ma 

julgustan seda, kes on langenud, ja ma päästan süütu, kes on langenud laimu, ebaõigluse või eksimuse 

ohvriks." 

24 Minu hääl on kuulda keset sõja mürinat ja selle heli on nii läbitungiv, et inimeste relvad vaikivad, 

kui nad tunnevad minu kohalolekut. 

25 Haiglates ja kõikjal, kus on haige inimene, teen Ma end samuti tuntavaks ja kuuldavaks, 

"võideldes" ja lohutades haigeid, nagu ainult Mina saan seda teha. Ma laotan rahu ja lohutuse mantli nende 

kannatajate valu peale, kes kannatavad - nende kaasinimeste poolt unustatud - ja valan nende kannatustele 

jumalikku palsamit ning äratan nad ellu, nii et nad annavad tunnistust Minu vaimsest kohalolekust. 

26 Kodudes saavad Mind tunda nii lapsed kui ka täiskasvanud ja mõlemad annavad tunnistust Minu 

kohalolekust. 

27 Kui ma leian, et tulekahju on kustunud, kutsun ma abikaasa ja ütlen talle: Miks sa ei ole armastav 

ja mõistev? Miks te ei süüdata armastuse tuld, mis on leek, mis annab elu teie abielule? 

Kui ma näen, et ta hooletusse jätab oma kohustused, siis üllatan teda ja ütlen talle: "Miks sa eksisid 

õigelt teelt ja heitsid maha risti?". kas sul ei olnud jõudu, et juua viimased tilgad kibedat jooki, mis 

karikasse jäid? Pöörduge tagasi teele, millele ma teid suunasin, ainult seal leiate Mind, kes tasustab teie 

usku, kuulekust ja julgust. 

28 Ma puudutan naise kõige tundlikumatest südamekeertest ja küsin temalt: Naine, kas sa arvad, et sa 

leiad rahu, mida sa igatsed, kaugel oma kohustuse teelt? Ei, ärge petke ennast. Teie teene on kanda lõpuni 

enesepüüdlikult ja kannatlikult seda risti, mille ma olen pannud teie õlgadele. 

29 Ei jää ükski süda, mida ma ei lase tunda oma jumalikku kohalolekut ja kutsuda leppimisele, 

armastusele ja rahule. 

30 Ma otsin ettevalmistatud südameid, et paigutada neisse oma olemus, mis on nagu vaimus 

sisenemine inimese sisemisse templisse - sellesse templisse, millest ma pean teie patud välja ajama, nagu 

oleksid need rüvedad kaupmehed, kuni pühamu on puhastatud. 
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31 Ma ei võta piitsa, et panna teid mõistma minu sõna, ma toon eluleiba, et tugevdada teid teie tõusu 

ideaalis. 

32 Samal ajal kui maailm on jõudnud uskuda, et ma olen teda hüljanud oma valu ja patu kuristikku, 

olen ma tulnud andma talle uue tõendi oma lõpmatust armastusest, mis ei saa teid kunagi hüljata ja mis 

seetõttu räägib teile isalikult ja annab teile andeks. 

33 Mõnikord, kui te kuulete Minu Sõna, mis on täis jumalikku õrnust, olete segaduses, suutmata 

mõista, miks Ma kasutan sellist õpetust patuste suhtes, kuigi Ma peaksin kasutama teatud rangust teie 

painutamiseks. 

34 Ma ütlen teile, et sel "Kolmandal ajastul" - isegi kui see tundub teile võimatu - ei ole inimkonna 

uuendamine ja päästmine raske, sest lunastustöö on jumalik töö. 

35 See on minu armastus, mis toob inimesed tagasi valguse ja tõe teele. Minu armastus, mis tungib 

salaja igasse südamesse, hellitab iga hinge, avaldub iga südametunnistuse kaudu, muudab kõvad kivid 

tundlikeks südameks, muudab materialistlikud inimesed vaimseteks olenditeks ja paadunud patused 

headuse, rahu ja hea tahte inimesteks. 

36 Ma räägin teile sel viisil, sest keegi ei tea paremini kui mina teie hinge arengut ja ma tean, et 

tänapäeva inimene, vaatamata oma suurele materialismile, tema armastusele maailma vastu ja tema 

suurimaks patuks arenenud kirgedele, elab ainult näiliselt "liha" ja materiaalse elu orjana. Ma tean, et 

niipea, kui ta tunneb oma hinges Minu armastuse armastavat puudutust, tuleb ta kiiresti Minu juurde, et 

vabaneda oma koormast ja järgida Mind tõe teel, mida ta alateadlikult soovib käia. 

37 Ma ei pea talle näitama talle kivisse raiutud seadust, nagu esimesel ajastul, ega ilmutama oma 

kohalolekut loodusjõudude abil, et ta saaks mind tunda. Ma ei pea isegi mitte tulema maailma inimkujul, 

et lunastada inimese hing läbi kannatava elu ja verise surma. 

38 Need ajad on möödas, inimese hing on arenenud. See ei ole enam mineviku aegade väike laps, kes 

pidi jumalikku oma kätega puudutama ja seda oma füüsiliste meeltega tajuma, et uskuda Minusse ja Minu 

kohalolusse. 

39 Tema materialismi ja vaimse tundlikkuse puudumise taga peidab inimene endas kerget hinge, 

vaimset hinge, mis on läbinud pikki vahemaid ja läbinud suuri katsumusi, mis on andnud talle püsivust, 

kogemusi ja teadmisi. Piisab, kui ta on valmis astuma sisemisse dialoogi oma südametunnistusega, et ta 

saaks tõusta uuele elule ja avastada oma olemuse südames tõelist Püha, millest Issanda lõpmatu hääl 

väljub igavese ja targa õigluse seadusena - kui tee, mis on alati kerge ja kindel. 

40 Kui see vaimne areng ei oleks selles inimkonnas olemas ja kui see ei oleks vabanemise äärel, ei 

oleks ma teile andnud ilmutust vaimude dialoogist vaimuga selleks ajaks. 

41 Need katsumused, mida teie maailm praegu läbi teeb, on ühe ajastu lõpu märgid, on materialismi 

ajastu allakäik või surmahoog; sest materialism on olnud teie teaduses, teie eesmärkides ja teie kirgedes. 

Materialism on määranud teie pühendumise Minule ja ka kõik teie teosed. 

42 Armastus maailma vastu, ahnus maiste asjade järele, liha iha, kõigi alatute ihade nautimine, isekus, 

enesearmastus ja ülbus olid jõud, millega sa lõid elu vastavalt oma mõistusele ja inimlikule tahtele, mille 

vilju ma panin sind lõikama, et su kogemus oleks täiuslik. Aga kui see ajastu, mis nüüd on lõppemas, on 

inimkonna ajaloos tähistatud materialismiga - tõesti, ma ütlen teile, et uut ajastut iseloomustab selle 

vaimsus. Sest selles äratab Vaimu südametunnistus ja tahe maa peal üles maailma, mis koosneb olenditest, 

kes on helded armastuse kaudu - elu, milles te tunnete Isa Vaimu vibratsiooni laste vaimus, sest siis saavad 

kõik anded ja võimed, mis täna elavad teie olemuses varjatud kujul, oma tegevusalaks lõpmatus. 

43 Armsad inimesed, te peate Mind mõistma, sest Ma räägin teile kõige lihtsamalt ja Minu Sõna ei 

sisalda mingeid saladusi. Ma olen teie Isa ja mul ei ole teie eest saladusi. Ma olen avanud oma varakambri, 

et te leiaksite sealt tarkuse, mida vajate, et saada valgustatuks sel perioodil, mida te praegu elate. 

44 Inimhing on arenenud, tema võimed on avanenud ja ta on võimeline alustama minu Töö uurimist. 

45 Inspiratsiooni, (sisemise) sõna ja teadmiste ande on teil kõigil, kui te olete valmis, sest valgus on 

valanud teie hinge. 

46 Teadke, et teie saatus on jõuda Minuni sama teed mööda, mille ma sillutasin teile, kui ma 

inimeseks sain. Minu näide on kõigile teada. Kes ei ole kuulnud, et Kristuse nime hääldatakse? Kes ei ole 

oma Isandat meeles pidanud oma katsumuse tundidel? Ja kes ei ole (oma eelmistes eludes maa peal), et 

jõuda vaimsetesse piirkondadesse, hüüdnud surmatunnil, kui tema keha sureb: "Sinu kätte ma annan oma 
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vaimu?". Ma tean teie soovi valguse järele, teie igatsust spirituaalsuse järele. Seepärast olen ma tulnud teie 

juurde. 

47 Teie Karjane on teid valmistanud ette, et tulla Minu juurde. See on sama, kes hüüdis Teisel ajastul 

kõrbes ja kelle juurde tulid paljud, kes nälgisid ja janunesid armastuse järele, et valmistuda. 

48 Eelija on see, kes on teid Minu juurde toonud, sest tema ülesanne on eelneda Minule igal Minu 

tulekul ja see on alati sama. 

49 Täna elate te uut aega ja teie hing on kummardunud nende imede ees, mille tunnistajaks te olete 

olnud. Ta on keskendunud iseendale ja leidnud minu sõnades vastuse, mida ta vajas oma kahtluse 

rahustamiseks - valguse, mis kutsub teda üles oma teed jätkama. Ja seal, lõpmatuses, näeb ta avanevaid 

uksi koju, mis ootab teda, kus Isa ja Ema võtavad ta vastu, et elada igavesti koos nendega. 

50 Avage oma silmad tõele, sest praegu ei ole saladuste aeg - vastupidi, see on nende selgitamise aeg. 

51 Mitte hirm ei tohi suunata teie samme ega hirm sundida teid seadust täitma. Las usk ja armastus on 

jõud, mis sunnib teid oma elus häid tegusid tegema. Sest siis on teie teened tõesed.  

52 See valguse ajastu toob kõigile inimestele mõistmise, sest kõik saladused saavad selgeks. 

53 Sa ütled Mulle oma südames: "Issand, kui Sa paned oma tõe meie ette, siis mis on meie teene? Sa 

oled öelnud, et õnnistatud on need, kes on uskunud ilma nägemata." 

54 Ah, te inimesed, kes te ei tea, kuidas tõlgendada Minu Sõna. Kas te ei näe, kui vajalik on, et ma 

aitaksin teil selle mõttesse tungida ja seda mõista? 

55 On tõsi, et ma ütlesin tol ajal: "Õnnelikud on need, kes on uskunud ilma nägemata". Aga ma 

tahtsin öelda: "Õnnelikud on need, kes - püüdmata näha jumalikku oma maiste silmadega - oskavad seda 

näha läbi usu valguse, mis on vaimne pilk. Õnnistatud on see, kes - tahtmata puudutada või tajuda vaimset 

oma meeltega - oskas end ette valmistada, et tunda jumalikku kohalolekut oma hinges." 

56 Mõistke, jüngrid, et kui ma ütlesin: "Õnnistatud on see, kes usub nägemata", viitasin ma "liha" 

pilgule ja meeltele, sest see, kes niimoodi uskus, tegi seda seetõttu, et ta oli Mind näinud ja tundnud 

hingega. 

57 Teil on nüüd ees aeg, mil te ei usu mitte ainult usuga, selle kõrgema vaimu vaatepildi järgi, vaid te 

mõistate ka mõistmisega, mis on kõrgemal kui teie inimintellekt, sest see on hing, mida valgustab vaimne 

tarkus. 

58 Isegi praegusel ajal ütlen ma teile: "Õndsad on need, kes, ilma et nad näeksid oma kehaliste 

silmadega ega mõistaks oma piiratud inimintellektiga, usuvad siiski, sest nad tunnevad hingega, sest nad 

tõusevad üles vaatama vaimse silmaga ja mõistavad selle intelligentsusega, mis on üle igasuguse inimliku 

nutikuse." 

59 Kui inimeses tekib tõeline usk jumalikku, siis selle põhjuseks on see, et ta on näinud vaimuga. Kes 

või mis võiks panna teda eitama seda, mida ta on niimoodi kogenud? Need aga, kes petavad end 

valearusaamaga, sest nad ei ole kunagi osanud vaimuga vaadata ega tunda ja on rahul sellega, et nad 

ütlevad, et neil on usk isegi ilma vaatamata, need usuvad. Kuid need on need, kes esimesel katsel 

kahtlevad, muutuvad ebakindlaks või segadusse, ning lõpuks sageli eitavad. 

60 Aga ma päästan teid kõiki. Seepärast on teile juba minevikus öeldud, et tuleb tund, mil iga silm 

vaatab Mind. 

61 Teie edasiminek või ülespoole arenemine võimaldab teil avastada Minu tõde ja tajuda Minu 

Jumalikku Kohalolekut - nii vaimses kui ka igas Minu teoses. Siis ma ütlen teile: "Õnnelikud on need, kes 

suudavad Mind igal pool ära tunda, sest nemad on need, kes Mind tõeliselt armastavad. 

62 Õndsad on need, kes suudavad Mind tunda hingega ja isegi kehaga, sest just nemad on andnud 

kogu oma olemusele peensust, kes on end tõeliselt vaimseks muutnud." 

63 Kui palju on inimkonna poolt harrastatud ebapuhtaid religioosseid kultusi pidurdanud hinge 

arengut! Sel viisil on inimesed takistanud vaimse usu imede tegelikkuseks saamist ning samuti on 

takistatud vaimse loomulikku mõju inimese elule. 

64 Kui inimesed saavad minu hüvesid, minu vastuseid ja minu lakkamatuid armastuse tõendeid, siis ei 

ole see tasu usu või tõelise spiritualiseerimise eest, vaid minu kaastunde tõttu nende ebaküpsuse, viletsuse 

ja teadmatuse suhtes. 

65 Ma tean, et paljud nördivad, kui nad seda sõna kuulevad; kuid see on need, kes oma vaimse 

segaduse tõttu ei taha tunnistada, et inimeses on lisaks inimloomusele ka olemuse vaimne osa - või need, 
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kes usuvad inimhingesse, kuid kes oma traditsioonide ja uskumuste harjumuse tõttu eitavad, et hingel on 

olemas lõpmatult pikk arengutee. 

66 Ma tean ka, et ma pean teile rääkima õigluse sõnadega, et raputada teid ja äratada teid sügavast 

letargiast, milles maailm on. 

Pikka aega on inimesed kasutanud oma jõudu, et teha oma tahtmist, kasutades vaba tahte annet maiste 

tegude tegemiseks. Kuid ma näen, et neil on veel jõudu, ja ma kasutan seda ära, innustades neid uue 

maailma ideaalist, parema maailma ideaalist, mille aluseks on tõeline usk ja mille eesmärgiks on hinge 

tõstmine armastuse ja õigluse kaudu. Kas see ei ole mitte alati olnud Minu õpetus? 

67 Uurige minu õppetundi ja pärast seda, kui olete selle üle sügavalt järele mõelnud, küsige oma 

vaimult selle kohta hinnangut. Mitte teie mõistus ega süda ei tohi olla esimene, kes langetab otsuse millegi 

üle, mis on neist väljaspool. Sest te elate ajal, mil minu jumalik valgus, mis muutub mõtteks, jõuab teie 

mõttesse ja paneb selle sisenema lõpmatu ilu ja tarkuse maailma. 

68 Siin on Tema teiega, kes ei ole kunagi väsinud teid ootamast ja kes läheneb teie südamele, 

innustades seda vaimse igatsusega ja täites selle tohutut tühjust minu armastusega. 

69 Peaaegu kakskümmend sajandit on möödunud sellest, kui maailm lakkas Mind kuulmast ja 

nägemast, teadmata, et Ma ei eraldanud end sellest hetkekski ega rääkinud temaga hetkekski. 

70 Sel ajal pidin Ma saama inimeseks, et te saaksite kuulda Minu Sõna. Nüüd pidin Ma ennast 

inimese mõistuse kaudu teatavaks tegema, et maailm saaks taas kord kuulda "Sõna". 

71 See ei ole enam Jeesus Naatsaretist, kes teie silme ees esineb - see on Kristus, see on Meister 

Vaimus, kes ilmutab end teie vaimu ees, et anda teile oma uut õppetundi. 

72 Jeesus oli keha, kehastunud vorm, mida ma kasutasin selleks, et teha end inimeste silmadele 

nähtavaks, ja Naatsaret oli küla, kus ma kasvasin inimesena üles, kus ma veetsin oma lapsepõlve ja 

alustasin oma noorusaega. Naatsaretist oli Maarja, õnnistatud Ema, kes pakkus Mulle oma emaihu, et 

saada inimeseks, ja seal kasvas ja arenes see keha, mis oli põhjus, miks maailm hiljem nimetas Mind 

Naatsaretlaseks. 

73 Täna Ma ei tule Naatsaretist, Ma asun maailmas, mis vastab Minule, mis on vaimne kuningriik, 

mida Ma juba tollal teile kuulutasin, ja Ma lasen teil kuulda Minu häält, mille jaoks ei ole takistusi ega 

vahemaid. 

74 Ma õnnistan teid, inimesed, kes te täna õhtul kogunete, et tervitada selle viimase aasta esimest 

päeva, mil teile ilmub minu Sõna sellisel kujul. 

75 Varsti ei räägin ma teiega enam vaimustuses nende häälekandjate kaudu. Kuid te ei tohi unustada, 

et ma olen teile öelnud, et ma ei lahuta end kunagi teist ja et ma ei lakka kunagi saatmast teile oma Sõna 

inspiratsiooni kujul. 

76 Inimeste seas valitses palju segadust, kui ma tol Teisel ajastul neile häälestusin. Aga täna, kui ma 

lasen taas kuulda oma inimlikul häälel, avastan, et segadus on veelgi suurem. Seega näen, et Minu poolt 

väljakuulutatud tund on saabunud, et taas kord ilmutada end inimkonnale, ja ma alustan oma valgustööd, 

levitades oma tõde ja viies inimesi samm-sammult lähemale teele, kus nad peavad lahti harutama kõik 

saladused, mida nad peaksid teadma, ja kus nad peavad leidma iga selgituse ja iga selgituse. 

77 See on tähtis aeg, mis on nüüd alanud - mõõtmatute tagajärgedega aeg inimeste ja vaimude jaoks. 

78 Ja see aasta, minu viimane kuulutuste aasta, on samuti ääretult tähtis selle rahva jaoks, sest selles 

annan teile normid, valguse, korraldused ja teadmised, et astuda julgelt ja kindlalt uude perioodi. 

79 Minu sõnum on olnud selge, valgusküllane ja arusaadav, et te ei saaksite kunagi komistada 

eksimuse või teadmatuse kivide otsas. 

80 Vaadake, et te hoiaksite oma südames tähendust, et te kannaksite Mind endas, ja igaühes on 

nõuandja, teejuht, arst. 

81 Kui te järgite minu õpetust nii, nagu ma teid õpetasin, kui te harjutate vaimset armastust, siis ei ole 

te varsti enam väikesed lapsed, vaid saate jüngriteks ja avastate, kui lihtne on puhta ja ülespoole suunatud 

mõtte abil minu vaimuga kontakti saada. Siis mõistate, miks minu avaldumise periood on olnud piiratud. 

Sest kui see ei lõpeks kunagi, siis te ei vaimustuksite kunagi, sest selle asemel, et tõusta sooviga minu 

inspiratsiooni järele oma puhastuse ja teenete kaudu, ootaksite te alati oma maailmas, et häälekandja 

valmistuks teile sõnumit tooma. 
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82 Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu Sõna vili, mis on olnud teie südamesse külvatud, saab olema, 

vastavalt Minu tahtele, dialoog vaimust vaimule. Ma olen teile juba usaldanud seemne, ma olen teid juba 

õpetanud seda külvama. Nüüd on teie ülesanne seda levitada ja selle eest hoolitseda. Sest ma ootan oma 

külvi vilja, et tunda oma Vaimus väljendamatut rõõmu laste kohalolekust minuga, kuulda nende vaimset 

häält, tunda nende hellitusi, nagu ma seda tegin Jeesuse huulte kaudu. "Ma janun, ma janun sinu armastuse 

järele." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 306 
1 Te olete kogunenud, et juua elu allikast, mille kristallselge vesi voolab teie hinge. Kui te võtate 

minu Sõna ilmutust tõena, siis on see tõend, et te olete vaimselt kaugele jõudnud, et võtta minu uus 

õppetund sellisel kujul vastu. 

2 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete palju kordi olnud nii "Vaimse oru" kui ka planeedil, kus te elate. 

Kuid ma ütlen teile ka, millal teie vaimne sünd oli ja millal te esimest korda selle maailma tolmu peale 

astusite, nii nagu te peate vajalikuks, et ma avaldan teile, mitu korda te sellel maal olete olnud ja kes te 

olete olnud teistes kehastumistes. 

Minu õpetus ei avalda teile seda, mida te ei peaks esialgu teadma ja mis võib teile selguda alles siis, kui 

te jõuate tee lõppu. Minu Töö näitab teile teed, mida mööda te jõuate vaimse teadmise tippu, viies teid 

samm-sammult üles headuse, armastuse ja vendluse redelil. 

3 Selleks, et levitada Minu Tööd selles "Kolmandas Ajastikus", olen valinud 144 000 hinge suurte 

rahvahulkade hulgast ja märgistanud neid Jumaliku Valguse suudlusega - mitte Juudase suudlusega ega 

lepingu pitseriga, mis paneb teie hinge ohtu. Minu märk on märk, mille Püha Vaim paneb oma 

väljavalitutele, et nad täidaksid suurt missiooni selles "Kolmandas ajastus". Need, kes kannavad seda 

märki, ei ole vabad ohust - vastupidi, nad on rohkem kiusatuses ja rohkem proovile pandud kui teised. 

Pidage meeles kõiki neid kaheteistkümnest minu poolt "Teisel ajastul" väljavalitud inimestest ja te saate 

kinnitust sellele, mida ma teile ütlen. Nende seas oli hetki, mil nad kahtlesid 

nõrkusest, segadusest, ja oli isegi üks, kes reetis Mind, andes Mind suudlusega Minu hukkamõistjatele üle. 

4 Kuidas ei peaks selle aja väljavalitud valvama ja palvetama, et nad ei langeks kiusatusele! Aga 

tõesti, ma ütlen teile, sellegipoolest on nende saja neljakümne nelja tuhande hulgas ka reetureid. 

5 Vaadake ja palvetage, armsad inimesed, maapealne tee on täis ohte ja kiusatusi, see on pidev 

võitlus valguse ja pimeduse vahel. Võitlege ja palvetage lakkamatult, kuuletuge minu sõnale ja 

valmistuge, kui te ei taha minu tööd reeta. Pidage meeles, et te võite ka tahtmatult või teadmatult muutuda 

reeturiteks, kui te reedate tõde. 

6 Teie hing, kes on lõhki südametunnistuse ja tahtevabaduse vahel, vaimule omase kalduvuse kõrge 

poole ja madalama, lihale loomuliku kalduvuse vahel, teab, et tal on võimalus end vabastada ja võimalus 

omandada teeneid, et saavutada hea ülim võit kurja üle, hinge võit "liha" üle, valguse võit pimeduse üle. 

7 Märk tähistab loobumist, tellimust ja vastutust Jumala ees. See ei ole garantii kiusatuse või haiguse 

vastu, sest kui see oleks nii, siis milline oleks minu valitute väärtus? Milliseid pingutusi te teeksite, et 

jääda truuks minu sõnale? Ma räägin teile sel viisil, sest siin on palju südameid selle rahva seas, kes 

soovivad kuuluda valitute hulka. Kuid ma olen näinud, et rohkem kui soov teenida inimkonda nende 

andide abil, mida ma annan märgiga, on see soov tunda end turvaliselt või on see vanus, mis paneb neid 

paluma, et ma neid kutsuksin. Ma panen need Minu lapsjüngrid proovile ja nad veenduvad siis, et Minu 

sõna ei ole alusetu. 

8 Märk on nähtamatu märk, mille kaudu see, kes kannab seda armastuse, austuse, innukuse ja 

alandlikkusega, saab täita oma ülesannet. Siis on ta võimeline nägema, et märk on jumalik arm, mis paneb 

teda tõusma üle valu, mis valgustab teda suurtes katsumustes, mis paljastab talle sügavaid tõekspidamisi ja 

avab talle, kus iganes ta soovib, tee, millel hing jätkab edasiliikumist. 

9 Märk on nagu ahelake, mis ühendab seda omavat inimest vaimse maailmaga, see on vahend, mille 

abil vaimse maailma mõte ja sõna saab avalduda teie maailmas, mistõttu ma ütlen teile, et märk on minu 

sõnumitooja, et ta on minu sõnumitooja ja minu tööriist. 

10 Suur on nii ülesanne kui ka vastutus minu töö ees. Kuid ta ei ole oma teel üksi, tema kõrval on 

alati kaitseingel, kes teda kaitseb, juhendab, innustab ja julgustab. 

11 Kui tugev on olnud see, kes oskas armastusega oma risti külge klammerduda, ja kui raske ja kibe 

on olnud selle väljavalitu tee, kes ei ole leidnud end valmis kandma "Kolmandas ajas" väljavalitu 

jumalikku märki. Ma ütlen kõigile, kes Mind kuulevad, et nad õpiksid valvama ja palvetama, kandma oma 

risti armastusega ning tegutsema õiglaselt ja kuulekalt, et see elu, mis teie hingele tähendab selle kõige 

valgusküllasemat reinkarnatsiooni, ei muutuks viljatuks ja hiljem ei peaks nutma kaotatud aja ja 

kasutamata jäänud võimete pärast. 
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12 Kõik te mõtlete selle õpetuse üle, olgu see märgitud või mitte, sest teil kõigil on minu töös oma 

saatus, mida täita. 

13 Ma tuletan teile meelde Seadust - seda, mida ei saa teie meelest kustutada, mida ei saa teie 

südamed unustada ega kahtluse alla seada, sest selle dikteeris tark Intelligents, universaalne Intelligents, et 

iga inimene omaks sisemiselt valgust, mis viiks teda Jumala poole. 

14 Seaduse põhjalik tundmine on vajalik, et kõik elutegevused põhineksid tõelusel ja õiglusel. Ilma 

seaduse tundmata teete paratamatult palju vigu. Aga ma küsin teilt: Kas teie mõistus ei ole teid kunagi 

viinud teadmiste valguse juurde? Tõesti, ma ütlen teile, et vaim ei ole kunagi olnud tegevusetu ega 

ükskõikne. See on teie süda, see on ka teie mõistus, mis lükkab tagasi sisemise valguse, olles võlutud 

välise valguse hiilgusest, st maailma tundmisest. 

15 Kuigi Mina peaksin olema teie esimene armastus, olete jätnud viimase Minule, sest illusioonid ja 

unistused, maapealsed armastused ja teie kired on muutnud teid liiga nõrgaks, et suudaksite Mind 

armastada. 

16 Te olete oma südant maailma armastuses ja ka kannatustes suuresti kurnanud, kuid teie hing, mis 

võib igal hetkel tõusta, jääb aktiivseks, sest selles on väsimus ainult näiline ja see ei vanane nagu keha ega 

väsi nagu süda. 

17 Te uskusite, et armastate Mind rohkem kui kõike loodut, kuid te peate end veenma, et andsite 

Mulle vaid oma viimase armastuse. 

18 Kui te jõuate vanaduseni ja tunnete loomulikel põhjustel, et kired ja soovid teie südames on 

surnud, siis pöörate oma pilgu Minu poole ja ütlete: "Issand, Sul oli õigus. Niikaua kui me tunneme end 

noorena ja tugevana maa peal, unustame Sind, kuigi oleme sageli uskunud, et oleme Sind armastanud ja et 

Sa olid meie elus esikohal." 

19 Kas sa mõistad, et ma ütlesin sulle tõtt, kui ütlesin sulle, et ma olen sinu elu viimane armastus? 

Ärgu aga keegi arvaku, et kui ma ütlesin teile, et ma peaksin olema teie elus esimene, siis pidasin silmas, 

et te ei tohi armastada kedagi muud kui mind. Ma tahtsin, et te mõistaksite, et kes armastab Mind rohkem 

kui keegi teine, see armastab tõeliselt. See inimene armastab ainult seda, mis on õige, ta ei kurnata elus 

kunagi ega kannata pettumusi. Sest armastades Mind üle kõige, armastas ta tõde ja õiglust, mis, 

rakendades neid oma elus ja tegudes, tõstis ta üle inimlike raskuste, päästis ta illusioonidest ja pani ta 

elama valguse, rahu ja tarkuse maailmas. 

20 Mõnikord olete mõjutatud, kui leiate, et isegi kui te järgite minu seadust nii palju kui võimalik, ei 

pääse te siiski valust, õnnetustest ja katsumustest, ja see on tõsi, armsad inimesed. Aga see juhtub ainult 

siin, selles pisarate orgis, mis on katsekivi, puhastav jõgi ja kooliks hingele. 

21 Aga miks uskuda, et kohtuprotsessid on karistused? Parem on uskuda, et katsumused ei ole 

karistused, vaid kogemused, mille peate läbi elama, et teie hing saaks rohkem valgust. Kui sageli panen 

ma teid katsumustele, et te saaksite harjutada palvetamist, et te saaksite süüdata usku ja näha, kuidas ma 

kohe vastan teie kutsele, saates teile lohutust ja rahu! Aga te ei mõista seda nii, ja selle asemel, et 

palvetada ja Minusse loota, muutute te tänamatuteks ja teotajateks, öeldes, et Ma olen teid unustanud, et 

Ma ei kuule teid, ja siis koputate oma kaasinimeste ustele, kes vajavad Mind sama palju kui teie. 

22 Mitte mina ei ole see, kes on oma halastuse maailmast tagasi võtnud, vaid inimesed, kes on sellest 

keeldunud. Ma lasen neil veel mõnda aega niimoodi jätkata, usaldades nende teadmisi ja jõudu. Sest 

hiljem, kui nad on veendunud, et nad ei suuda ületada maailma üleujutavat valu, pöörduvad nende hinged 

kiiresti Minu juurde tagasi, et tunnistada end ebaküpseks, nõrgaks, tänamatuks ja kõvasüdamlikuks. 

23 Mina, kelle jaoks ei saa olla ühtegi teie tööd, millest ma ei tekita valgust, isegi kui see on halb töö, 

mida te olete teinud, teen, et maailm, kui ta oma kaosest väljub, saaks oma vaimus rohkem valgust kui see, 

mis tal oli enne tema langemist. 

24 Ma annan teile kõik teie patud andeks, sest need olid teie teadmatuse vili. Aga kui valgus on sinu 

olemusse valgunud, kas sa oleksid võimeline teadlikult patustama, ületades oma kogemust ja 

südametunnistust? Ei, jüngrid, te ei saa enam kunagi langeda sellesse eksitusse, mis pani teid nii mõru 

karika jooma. 

25 Kas te mõistate, et te mõistate kergekäeliselt, kui nimetate oma katsumusi karistuseks, et neil ei ole 

muud eesmärki kui anda teile kogemusi, teha teid tugevaks usus, rikastada teid tõeliste teadmistega ja 

puhastada teie südametunnistust. 
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26 Kuulake Mind alandlikult, ületades ülbuse, mida te oma südames kannate, ja hakake vähehaaval 

avastama elu tõelist tähendust, tunnustades igal sammul imesid, mida te varem ei näinud, sest teie 

võimetus oli tõe peale laotanud saladuse loori. 

Siin on Minu valgus, mis mitte ainult ei avalda teile, mis on saladus, ja ütleb teile, et mitte Mina ei ole 

see, kes on teie silmade eest varjatud, vaid et teie olete see, kes ei ole tahtnud Mind ära tunda. 

27 Kui ma pööran oma pilgu haiglatele, vanglatele, leinakodudele, purunenud abieludele, orbudele 

või vaimselt näljastele, miks ma ei leia teid sealt? Pidage meeles, et ma ei ole teid mitte ainult õpetanud 

palvetama, vaid olen andnud teile ka sõna ande ja õpetanud teid tervendama. Ja ma olen teile mitmel 

korral öelnud, et teie kohalolek võib teha imet, kui olete tõeliselt valmis. 

28 Kui palju võimalusi head teha pakub elu sulle iga päev! Kuid pidage meeles, et nii nagu on 

olukordi, kus ainus asi, mida saate teha, on palvetamine, on ka teisi, kus on vaja rääkida või tegutseda. 

29 Õndsad on need, kes ei karda halbu pilke ega kuulujutte ja kellel on ainult soov teha head. Nemad 

on need, kes saadavad Mind vaimselt haigete voodi äärde, kes lähevad pimeduses elavate inimeste juurde, 

et tuua neile usu, teadmiste või lohutuse valgust. 

30 Õndsad on need, kes mäletavad neid, kes leinavad, ja need, kes mäletavad materiaalselt ja vaimselt 

vaeseid, sest nende süda lööb minu vaimu lähedal. 

31 Kuidas te mõtlete oma kaasinimeste valust, kui lasete oma valul domineerida? Kuidas sa avastad, 

et maailmas on miljoneid inimesi, kes kannatavad lõpmatult rohkem kui sina, kui sa ainult vastumeelselt 

oma risti kannad ja alati ütled, et sa oled kõige õnnetum? 

On palju neid, kes kõnnivad kaugel, väga kaugel tõelisest teest - paljud, kes pole kunagi kuulnud 

sõnagi armastusest, paljud, kes ei kanna oma olemuselt ühtki valguse sädet, ja ometi ei ole te peatunud, et 

neid aidata, kui nad teie teed ületavad. Kui paljud neist vaimselt vaestest kannavad oma koormat, ilma et 

nad teotaksid või mässaksid nagu teie! 

32 Te peate õppima nägema veidi kaugemale, veidi kaugemale oma kodust ja oma tunnetest, tundma 

kaasa teiste valu, et teie südames ärkaks headus, armsad inimesed, et hing saaks ülevoolu ja täidaks teie 

südametunnistusse kirjutatud ülima käsu - selle, mis ütleb: "Armastage üksteist". Kui te olete materiaalselt 

vaene ja ei saa seetõttu oma ligimest aidata, ärge kurvastage. Palvetage, ja ma panen valguse särama ja 

rahu tulema sinna, kus ei ole midagi. Tõeline heategevus, millest sünnib kaastunne, on parim kingitus, 

mida te saate anda abivajajatele. Kui te annate mündi, leivaküünla või klaasi vett ja teil ei ole armastuse 

tunnet oma kaasinimese vastu - tõesti, ma ütlen teile, siis te ei ole midagi andnud, parem oleks, kui te ei 

jagaks seda, mida annate. 

33 Millal te, oo inimkond, tunnete armastuse väge? Seni ei ole te kunagi kasutanud seda jõudu, mis on 

elu allikas. 

34 Kui ma oma jüngrite saatel mööda maad käisin külades, linnades ja kodudes, ei pakkunud ma 

kunagi vaestele münti, sest mul ei olnud seda kunagi. Kuid ma andsin neile tagasi tervise, mille nad olid 

leidnud, ilma et oleksin selle eest maksnud. Ma tõin nad tagasi heale teele ja andsin neile tee, mis on täis 

valgust, lohutust ja rõõmu. 

Ühel korral, kui suur rahvahulk järgnes Mulle kõrbesse, et kuulda Minu sõna, õnnistasin ma mõned 

leivad ja kalad ja lasin neid jagada, kui olin andnud inimestele hingeleiba ja nägin, et nad olid näljas. 

Rahvas imestas, et nii väikesest varustusest piisab kõigile. See oli armastuse poolt tehtud ime, mis oli 

igaveseks õppetunniks sellele skeptilisele, materialistlikule ja isekesksele inimkonnale. 

35 Oh, kui vaid maa rahvad jagaksid oma leiba kui vennad, kasvõi selleks, et panna minu õpetus 

proovile - kui palju head nad siis saaksid ja milliseid imelisi ilminguid nad kogeksid! Kuid nad ei armasta 

üksteist ikka veel, ikka veel ei tunnista rahvad üksteist vendadena. Nad peavad üksteist võõrasteks ja 

kutsuvad üksteist välismaalasteks. Nad kadestavad üksteist, pahandavad üksteist, vihkavad peaaegu alati 

üksteist ja sõdivad üksteisega. Sõda, mida kõik inimesed toidavad, on kõikjal, kus on inimsüda. Mõned 

edendavad seda ühel viisil, teised pooldavad seda teisel viisil, paljud on teadlikud sellest, mida nad teevad, 

teised ei ole sellest teadlikud. 

36 Sellele kuivale põllule, kus puudub armastus, usk ja hea tahe, saadan ma oma halastuse alla nagu 

heategevusliku ja viljaka vihma. Kuid kõigepealt pühib Minu õiglus nagu tormi kõik kurjad puud minema, 

kukutab halvad puud, puhastab põllud ja linnad ning äratab selle inimkonna magava hinge, et see oleks 

võimeline vastu võtma jumalikku sõnumit, mida Minu armastus tulevasteks aegadeks varub. 



U 306 

159 

37 Aasta 1950, millesse te olete nüüd jõudnud, näitab - nagu see on kirjutatud igavikust - minu 

vaimse ilmutuse etapi lõppu inimese intellekti kaudu. See on aasta, mil inimese hing tunneb minu 

kohalolekut ja läheb palvetama. 

38 Aasta 1950 ei ole mitte ühe ajastu lõpp, vaid uue aja algus, mis toob inimestele suuri ilmutusi ja 

sündmusi. 

39 Milliseid kogemusi jättis teile möödunud aasta, õpilased? Milliseid lubadusi olete võtnud selleks 

aastaks, mis on minu ralli viimane? 

40 Te palvetate ja ma õnnistan teid. Sest see, kes pöördub palvega Minu poole, ei saa kunagi pettuda. 

41 Jätkake palvetamist, kuid püüdke nüüd rohkem kui kunagi varem mõista minu õpetust, et te 

leiaksite tee välja oma stagnatsioonist ja kõrvaldaksite kõik, mida te olete oma jumalateenistustesse sisse 

viinud, mis on teid arengu asemel hoopis rutiinis kinni hoidnud. 

42 Kuulake oma südametunnistuse häält, see annab teile julgust ületada takistusi ja murda 

traditsioone. 

43 Teil on palju tööd teha, armsad inimesed, ma toon teid nüüd üksteisele lähemale ja kutsun üles 

neid, kes on teie kogunemistest eemaldunud. Sa kutsud neid vaid üks kord, ja kui nad kuulevad, siis ma 

avaldan neile nende pärandi. Aga kui nad peaksid jääma kurdideks, siis jätke asi Minu hooleks, sest mina 

olen ainus, kes saab kohut mõista nende üle, kes ei soovinud enam oma Issandat kuulda. 

44 Minu Sõna, mille ma teile sel viimasel aastal annan, on kogu selle sõnumi sisuks, mille ma olen 

teile toonud sellel Minu ilmutuse ajal. Selles leiate juhiseid kõigi oma elu sammude kohta ja ilmutusi, et 

teil oleks relvad olemas, kui lahing algab. 

45 Ütle oma kaasinimestele, et ma olen teid kutsunud ühtsusele ja harmooniale. Sest seni, kuni seda 

vendlust ei ole, on vale, et te moodustate ühe rahva, sest siis olete ainult näiliselt ühinenud, sest 

tegelikkuses olete te lahutatud ja üksteisest eemal. Ütle neile, et te peate olema ühtsed, sest teie vastu 

tulevad tagakiusamised ja vaenulikkus - et ma ei taha, et nad hiljem oma sõnakuulmatuse pärast nutaksid 

ega kurdaks, kui pole enam aega heastamiseks. 

46 Mõistke, et Ma ei jäta ühtegi punkti ilma valgustamata, mistõttu keegi ei saa kurta ja öelda, et Ma 

ei hoiatanud inimesi oma sõnaga. 

47 Minu hääl on olnud prohvetlik, minu sõna on Jumala sõna, kelle jaoks tulevik ei saa midagi 

varjata. Kõik on ette nähtud, kõik on ette nähtud, te peate ainult nõustuma minu sõnaga, et kõik toimuks 

minu tahte kohaselt. 

48 Isegi kui enamik inimesi langeb eksimuse ohvriks ja kaldub kõrvale ettenähtud teelt, isegi kui 

enamik peaks minu käske eirama, ei lakka see valgus paistmast, sest tõde ei saa kunagi pimedaks jääda 

kurjuse tõttu. 

49 Mõnest kuulekast, energilisest, vaimsest ja alandlikust südamest piisab, kui Ma kasutan neid 

tööriistadena, et jätkata Minu Sõna tõe levitamist. 

50 Minu kohus on teiega sel viisil rääkida, sest te peate juba teadma, et paljud teist ulatavad Mulle 

viimasel tunnil uue kannatuste karika. Segadus ja pimedus tulevad selle rahva peale, nagu maailm 

pimestus sel tunnil, kui Jeesus suri ristil. Kuid te ei tea praegu, kui kaua see pimedus kestab, ja seepärast 

ütlen teile, et te valvaksite ja palvetaksite, et te ei satuks kiusatusse ega kuuluksite nende hulka, kes ei järgi 

Minu juhiseid. 

51 Ma ütlen teile, et selle segaduse pimeduses tekib valguse läbimurre, nii et igaüks, kes tahab Mind 

südamega ja hingega järgida, avastab tee ja jõuab Minu juurde spiritualiseerumise teel. 

52 See rahvas ei ole saanud aru, et ta loob isegi katsumusi, mis peavad teda homme raputama, et 

äratada ta üles oma sügavast letargiast. 

53 Nagu alati, oli kutsutud palju ja valitud vähe, sest ma valin ainult need, kes on õigel ajal valmis 

oma ülesannet täitma; ja teistele annan valgust, et nad teaksid, kuidas oodata aega, mil ka nemad on 

valitud. 

54 Kui paljud, kes on ainult kutsutud, ilma et oleks veel olnud aeg neid missiooniks valida, on 

rivistunud minu jüngrite ja tööliste hulka, ilma et nende hingel oleks olnud absoluutselt vajalik areng selle 

ristikoormuse kandmiseks, ega nende meelel vajalik valgus minu inspiratsiooni vastuvõtmiseks! Mida 

tegid paljud neist pärast seda, kui nad olid liitunud väljavalitute ridadesse? Rüvetamine, atmosfääri 
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mürgitamine, teiste nakatamine oma kurjade kalduvustega, valetamine, ebakõla külvamine, Minu nimega 

ja vaimse andega, mille Ma olen oma jüngritele andnud, ärakasutamine. 

55 Keegi ei püüa teada saada, millised need on, sest te ei saakski. Ainult Minu läbinähtav 

kohtumõistev silm ei jäta neid silmist välja ja Ma lasen Oma Sõna nende südametunnistusse, mis ütleb 

neile: Vaadake ja palvetage, et te saaksite oma üleastumisi õigeaegselt kahetseda, sest kui te seda teete, 

siis luban ma teile, et vaimselt istutan teid kiiresti oma laua taha ja tähistan lepituse ja andeksandmise 

pidu. 

56 Armsad jüngrid: See on õnnistatud tund, mil ma lasen teil tunda oma kohalolekut. Häälekandja, 

kelle kaudu Ma annan teile oma Sõna, on valmistanud ja rahvahulgad, kes Mind kuulavad, on kogunenud, 

on end mõtteis Minu poole tõstnud. 

57 Nii tahan ma teid alati näha, et te saaksite olla tunnistajaks minu ilmumise imele ja tunda oma 

olemuse sügavuses minu armastust, minu pilku, minu olemust. 

58 Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole ainsad, kellel on Minu kohalolek vaimse ettevalmistuse hetkel. Ei 

ole usku ega saa olla mingit Minule pühitsetud tegu, milles minu Vaim ei ole kohal. Just sel hetkel, kui 

rahvahulk on liigutatud, palvetab ja palub, hääldab ja õnnistab Minu nime, tungin ma selle südame 

põhjani, et anda talle seda, mida ta on palunud. 

59 Kui maailma rahvad ja religioossed kogukonnad oleksid juba arendanud oma vaimseid andeid, 

oleksid nad saavutanud selle tundlikkuse, mis võimaldaks neil nautida Minu Kohaloleku tajumise armu. 

Kuid nad ei näe Mind, ei kuule Mind ega tunne Mind, sest nende meeled ja võimed on uinunud 

ebajumalateenistuslike ja fanaatiliste kultuste praktikates. 

60 Kui te küsite Minult nüüd: Meister, millal hakkavad meie vennad ja õed erinevatest 

usukogukondadest Sind tundma, kuulma ja nägema, nagu Sa meid praegu õpetad? - Ma vastaksin teile: 

Siis, kui kõik on end vaimseks muutnud. - Aga kui see oleks juhtunud, oleksid nad juba lahkunud 

igasugusest meelelisest usutegevusest ja fanaatilisest usust. 

61 Ma räägin nendega katsumuste kaudu, mis on neile õppetundideks - mõnikord premeerin neid 

nende usuga, mõnikord kannatan neid Minu jumaliku õiglusega, kui nad otsivad Minu kasu tegude kaudu, 

mis ei ole sobivad Mulle pakkumiseks. 

62 Väga harva mõistavad nad seda, mida Ma tahan neid mõista Minu katsumuste kaudu. Kuid 

arvestades nende valu, nende usku või lootust Minusse, annan Ma neile nende vead ja teadmatuse andeks 

ning saadan neile oma halastuse. 

63 Nüüd on aeg, mil minu Vaim räägib lakkamatult inimeste vaimule, hingele, mõistusele ja 

südamele. Minu hääl jõuab inimesteni mõtete ja katsumuste kaudu, mille kaudu paljud ärkavad tõele omal 

tahtel, sest need, kes neid juhivad või õpetavad, magavad ja tahaksid, et maailm ei ärkaks kunagi üles. 

64 Armsad inimesed, pidage meeles: kui te oleksite valmis viima minu Sõna rõõmusõnumit teistesse 

riikidesse, mõistaksid paljud inimesed minu sõnumit. 

65 Kui ma teile niimoodi räägin, siis ütlete te sisimas: "Kuidas ma suudan õpetada erinevates keeltes, 

kui ma ise tunnen end liiga ebamugavalt, et end oma keeles väljendada?". 

Aga ma ütlen teile: Ah, te inimesed, kes te ei usu Minu Sõnasse! Kas te arvate, et need teise ajastu 

apostlid olid füüsiliselt treenitud, et rääkida erinevaid keeli? Ei, Minu lapsed, ja ometi tegid nad end 

kõigile arusaadavaks, sest keel, mida nad rääkisid ja mida nad olid Minult õppinud, oli armastuse keel. 

Nad lohutasid, nagu nende Meister oli neid õpetanud, nad tervendasid haigeid, nad tegid rahu, nad tõid 

valgust, nad ilmutasid tõde ja näitasid teed. Kuid nad tegid seda pigem tööde kui sõnadega. 

Nii väljendubki armastus: teoste kaudu. Samamoodi räägib valguse hing, mille jaoks inimlikud sõnad 

on sageli üleliigsed. 

66 Kas te juba mõistate, kui palju vaimset õpetust voolab neist huultest nende lühikeste ajavahemike 

jooksul, mil ma teile oma sõnumit edastan? Kas te näete, kui palju sõnu tuleb sellest suust nii kaua, kui 

Minu ilmutus kestab? Ometi osutuvad need väikeseks, kui võrrelda neid tööde arvuga, mida ma tunnis ja 

igal ajal koos teiega teen. Seepärast ütlen ma teile ausalt, et ma räägin teile rohkem oma tegude kui sõnade 

kaudu. Te ei ole ainult veel teinud jõupingutusi, et õppida tõlgendama Minu Sõna, mis räägib teile targalt 

ja lakkamatult. Te usute, et saate Minu ilmutusi vastu võtta ainult inimliku sõna kaudu, ja nii olen Ma 

andnud teile võimaluse kuulda Minu Sõna inimlikuna teie enda keeles. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 307 
1 See on Minu Sõna, mis annab rahu teie südamele ja rahu teie hingele. Suurim asi, mis mulle on 

määratud, on rahu. Kes seda aaret omab, sellel on kõik - kes tunneb seda hingeseisundit, ei vahetaks seda 

kõige suurema vara ja aarete vastu maa peal. 

2 Kui te küsite Minult, mis on saladus, kuidas saavutada ja säilitada rahu, siis ütlen teile, et saladus 

on täita teie Isa tahet. Ja kui te küsiksite Minult, kuidas täita Jumalikku Tahet, vastaksin teile, rakendades 

oma seadust ja õpetust teie elus. 

3 Mõned kogevad pettumust, kui nad kuulevad Mind ütlemas, et suurim asi, mida Ma teile annan, on 

rahu. Sest nad tahaksid kuulda, et Ma olen tulnud jagama selle maailma aardeid ja kaupu. Põhjus on selles, 

et nad ei tea, mis on rahu - aga mitte ainult nad. Kes tunneb rahu? Milline inimene saab väita, et ta seda 

omab? Keegi, inimesed. Seepärast näen ma paljusid, kellele tundub vähe, mida ma toon teile suurima 

kingitusena: rahu. 

Kui te teate, mis on see hinge seisund, siis teete kõik endast oleneva, et seda armu mitte kaotada, sest 

selle kaudu saate aimu, milline on vaimne elu valguse kuningriigis. 

4 Kuna te ei tea, mis on tõeline rahu, siis te rahuldute selle igatsemisega ja püüate saada pisut 

meelerahu, mugavusi ja rahuldust kõikvõimalike vahenditega ja kõikvõimalikel viisidel, kuid mitte kunagi 

seda, mis on tõeline meelerahu. Ma ütlen teile, et ainult lapse kuulekus Issanda tahtele annab selle. 

5 Maailmas on puudus minu Sõna headest seletajatest, minu õpetuste headest tõlgendajatest. 

Seepärast elab inimkond, isegi niivõrd, kuivõrd ta nimetab end kristlaseks, vaimselt tahapoole, sest ei ole 

kedagi, kes raputaks seda Minu tõelise õpetusega, ei ole kedagi, kes toidaks südameid armastusega, 

millega Mina inimesi õpetasin. 

6 Päevast päeva - koguduste saalides, kirikutes ja katedraalides - räägivad inimesed minu nime ja 

kordavad minu sõnu, kuid keegi ei liiguta end sisemiselt, keegi ei värise nende valgusest, ja seda seetõttu, 

et inimesed on nende tähendust valesti mõistnud. Enamik usub, et Kristuse sõna tõhusus põhineb selle 

mehaanilisel kordamisel ikka ja jälle, mõistmata, et seda ei ole vaja lausuda, vaid seda tuleb uurida, 

mõelda, praktiseerida ja elada. 

7 Kui inimesed otsiksid Kristuse Sõna tähendust, oleks see nende jaoks alati uus, värske, elav ja 

elulähedane. Kuid nad tunnevad seda ainult pealiskaudselt ja seega ei saa nad sellest toituda ega saa seda 

ka kunagi sel viisil teha. 

8 Vaene inimkond - rändab pimeduses, kuigi valgus on talle nii lähedal, hädaldab hirmsasti, kuigi 

rahu on käeulatuses! Kuid inimesed ei suuda seda jumalikku valgust näha, sest on olnud neid, kes on neid 

ilma halastamatusest pimesi kinni sidunud. Mina, kes ma teid tõeliselt armastan, tulen teile appi, 

vabastades teid pimedusest ja tõestades teile, et kõik, mida ma teile tol ajal ütlesin, oli mõeldud kõigi 

aegade jaoks ja et te ei tohi seda jumalikku sõna pidada vanaks õpetuseks möödunud ajastust. Sest 

armastus, mis oli kogu Minu õpetuse põhiolemus, on igavene ja selles peitub teie päästmise saladus 

praegusel eksimuste, mõõtmatute kannatuste ja ohjeldamatute kirgede ajal. 

9 See ei ole ka uus õpetus, mida ma teile praegu toon, vaid valgus, et te mõistaksite kõike seda, mis 

on teile ilmutatud alates kõige varasematest aegadest kuni tänapäevani. 

10 Inimkond üllatub, kui ta saab selle vaimse sõnumi ja veendub minu eelmiste õpetuste lõpmatus 

armastuses - armastuses, mida ta isegi ei osanud kahtlustada. Siis mõistab ta, et ta on olnud tänamatu, 

truudusetu, ükskõikne oma Isa suhtes, kelle poole ta pöördus ainult siis, kui mingi vajadus või materiaalne 

häda teda piinas. 

11 Ma annan teile andeks, ma armastan teid ja ma olen teile tõeliselt armuline. Õnnistatud on see, kes 

valmistab end vaimselt, vaimselt ja intellektuaalselt ette, sest ta saab otse minu valguse, mis sellest hetkest 

alates juhatab teda mööda teid, mis on väga kaugel nendest, mida tema kaasinimesed maailmas talle ette 

näevad. 

12 Ma lasen teil tunda oma armastust, et teil ei puuduks võitluses julgus. 

13 Kolmas aeg tähendab vaimset võitlust, see on proovikivi ja ka pärand, sest ma olen jätnud teile 

Jumaliku Testamendi. 

14 Ma innustan töölist, kes on töötanud Minu põldudel, hoolitsema oma külvi eest, et esitada see 

Mulle sel armupäeval, mis on juba lähenemas ja saab olema 1950. aasta lõpus, Minu viimase ilmumise 
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ajal teile. Ma tahan, et te tooksite siis kuldse viljatera, kõige puhtama ja ilusama, mille te olete põllult 

koristanud. Siis ma võtan teie saagi vastu, et seda õnnistada ja öelda teile: "See on see seeme, mida te 

jätkate minu põldudele külvata." 

15 Kas ei ole nii, õpilased, et kui te olete sellel teel hästi võidelnud, siis olete samal ajal ka rõõmu 

lõiganud, ja kui te olete kannatuste karika joonud, siis olete seeläbi paremini mõistnud Jeesust, oma 

Meistrit? kas pole mitte nii, et pärast teie katsumusi olete mind rohkem armastanud? Jah, inimesed, tõesti, 

ma ütlen teile, et on suur vahe palumise ja saamise vahel, et anda. 

16 Läheneb päev, mil te olete ilma minu sõnata, nii et teie olete need, kes räägivad minu õpetusest ja 

seletavad seda tegude abil ning selge ja veenva keelega. 

17 Palvetage, et te astuksite kindla sammuga oma tegude aega - oma võitluse aega. Aga palvetage 

niisuguse lihtsusega, millega ma panin rahvahulki palvetama, kui nad järgnesid mulle kõrbesse, Jordani 

orgu või mägedesse. 

18 Palvetage kogu inimkonna eest, palvetage ka enda eest, spiritistid, sest teie proovilepaneku tund on 

lähenemas. 

19 Ärge ehmatage, kui ma ütlen teile, et minu lahkumisel tekib teie kogukonnas segadus, mis teid 

ajutiselt lõhestab. Teid jagatakse mõneks ajaks kolme rühma, kuni te kõik mõistate minu käsku. Kuid juba 

täna õnnistan ma neid, kes mõistavad Minu tahet, kes järgivad seda armastuse ja hea tahtega, sest ma 

varjutan nende hinged rikkalikult oma inspiratsioonidega. Nad võtavad endale vastutuse valmistada end 

ette, vaimseks muuta oma tegutsemisviise ja olla kõiges Minu Tööle ustav, nii et kui tuleb proovilepanek, 

mis taas kord kõiki ühendab, suudavad nad avada oma südamed ilma etteheiteta, ilma edevuseta, ilma end 

oma vendadest ja õdedest üleolevana tundmata. 

20 Kurbuse pilv varjutas teie südamerahu, kui kuulsite teadaannet nende tulevaste sündmuste kohta. 

Olgu see valu, mida te tunnete, selleks, et te ei kuuluks nende hulka, kes muutuvad truudusetuks - nende 

hulka, kes trotsivad minu Sõna, püüdes teha oma tahtmist. 

21 Neile, kes Minule selja pööravad, ütlen juba praegu, et nad peavad palju nutma, enne kui nad oma 

eksimust tunnistavad ja kuulekuse teele tagasi pöörduvad. Ja neile, kes on Minule ustavad, teatan, et neid 

ootab ees suur võitlus ja et seni, kuni teised ei allu jumalikku käsku, mida te kõik teate, sest see on teie 

südametunnistusse kirjutatud, peate te palju pisaraid valama, kannatama, kannatama ja lootma palju, sest 

te ei ole üksmeeles. 

22 Õndsad on need, kes püsivad, sest nad näevad selle rahva ühendamist ja vaimse võitluse algust. 

23 Palvetage, jüngrid, et te oleksite täis valgust ja jõudu ega alluks kiusatusele. 

24 Õppige oma kannatuste karikat armastusega jooma, selles peitubgi õpilase teene. Mine oma teed 

kindlalt ja jõua Golgata tippu, õnnistades oma Isa ja inimkonda. Ma ütlen teile: Kes teab, kuidas jääda 

minu teel truuks ja kuulekaks, see ei lange ega lähe eksiteele. Ta tunneb minu kohalolekut kogu eluteel ja 

kogeb minu rahu. 

25 Miks tahavad mõned pärast pattude tõttu elatud elu füüsilise surma hetkel päästetud saada? Miks 

tahavad paljud elada räpasuses ja kõndida üle okaste, ilma et nad määrduksid või vigastuksid? 

26 Ma toon teile selge ja lihtsa õpetuse, et te õpiksite elama patuste keskel, ilma et teid nakatataks; et 

teeksite oma teed okaste vahel, vigastamata ennast; et oleksite tunnistajaks julmustele ja alandustele, ilma 

et saaksite vihaseks; et elaksite maailmas, mis on täis viletsust, püüdmata sealt põgeneda, vaid pigem 

sooviksite jääda selle keskele, et teha kõikvõimalikku head neile, kes seda vajavad, ja hajutada hea seemet 

igal viisil. 

27 Kuna maapealne paradiis muutus inimeste pattude tõttu põrguks, on vaja, et nad peseksid oma 

plekid ära ja taastaksid seega oma elu algse puhtuse. 

28 Jüngrid, märkage, kuidas ma iga sellise õpetusega teen teile oma jumalikku plaani üha selgemaks 

ja teen teile teatavaks teie missiooni, ning tänu sellele mõistate te selle sõnumi tähendust üha paremini. 

29 Minu õpetus levib ja vallutab paljud südamed. Ometi on palju neid, kes seda pilkavad, kes seda 

tagasi lükkavad, kes selle vastu võitlevad. Kuid see ei ole midagi uut, see on sama, mida on alati tehtud tõe 

vastu. 

30 Selleks, et see rahvas saaks minna edasi keset tormi, mis teda üllatab, peavad nad tugevdama oma 

sammu minu Seaduse teel, nad peavad laskma usu leegil särada oma südames. Tema vaim, nagu 

päästepaat, peab püüdlema tõelise vaimupalve poole ja tema süda peab otsima varjupaika perekonnale, 

mis on teine tempel inimese elus. 
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31 Sel päeval räägin ma eriti tüdrukutele, kes peavad homme oma kohalolekuga valgustama uue kodu 

elu, kes peaksid teadma, et abikaasa ja ema süda on tuled, mis valgustavad seda pühakoda, nagu Vaim 

valgustab sisemist templit. 

32 Valmistage end nüüd ette, et teie uus elu ei tabaks teid ootamatult; valmistage nüüd ette tee, mida 

mööda teie lapsed kõnnivad - need hinged, kes ootavad seda tundi, et läheneda teie emakasse, et võtta kuju 

ja inimelu, et täita oma ülesannet. 

33 Olge minu kaastöötajad minu taastamisplaanides, minu uuenemise ja õigluse töös. 

34 Pöörduge eemale paljudest kiusatustest, mis sel ajal teie samme ümbritsevad. Palvetage patuste 

linnade eest, kus nii palju naisi hukkub, kus nii palju pühapaiku on rüvetatud ja kus nii paljud lambid 

kustuvad. 

35 Levitage oma eeskujuga elu, tõe ja valguse seemet, mis peatab inimkonna vaimsuse puudumise 

tagajärjed. 

36 Selle rahva neitsid: ärgake ja valmistuge lahinguks! Ärge laske end pimestada südame kirgedest, 

ärge laske end pimestada ebareaalsest. Arendage oma intuitsiooni, inspiratsiooni, tundlikkust ja hellust. 

Muutuge tugevaks tões ja teil on oma parimad relvad valmis, et astuda vastu selle elu lahingule. Selleks, et 

anda armastust edasi oma verega, et aidata oma lapsi elu olemusega, mis on see armastus, millest ma teile 

nii palju räägin, peate te seda kõigepealt kogema, laskma sellel endasse tungida ja sügavalt tunda. See on 

see, mida minu õpetus tahab teha teie südames. 

37 Õnnelik olgu naise süda, sest see on abikaasa varjupaik. Õnnistatud olgu ema süda, sest see on 

tema laste helluse allikas. Aga ma ütlen teile ka, et õnnistatud on need neitsid, kes kaitsevad abivajajaid 

oma mantli all, sest nende hellus on nagu kihlus ja nagu emadus, mis on inimlikust kõrgemal. Kui vähesed 

on osanud loobuda maailma kohustustest, et täita vaimu kohustusi. 

38 Mitte kõikidel naistel ja meestel ei ole maailmas missiooni olla lapsevanemad. Lapsed on nagu 

ahelad nende emade küljes ja on hingi, kes vajavad vabadust, et täita mõnda missiooni, mis ei sobi lastega 

kokku. 

39 Millal moodustab see inimkond ühtse ja tõelise perekonna, kus igaüks - kui ta istub oma Isaga laua 

taha või palvetab ja tõuseb Minu juurde - näitab Mulle oma rõõmu, et ta on just täitnud oma missiooni? 

40 Te elate ikka veel kaugel sellest kuulekusest, sellest nõusolekust ja sellest harmooniast. Sest kui 

mõned jäävad teelt kõrvale, siis teised näitavad oma saatusega mittenõustumist. 

41 On vaja, et vaimne õpetus, mida ma olen teile nende häälekandjate mõistuse kaudu ilmutanud, 

leviks maa peal, et pimedus annaks teed vaimustuse valgusele, et inimkond saaks juua tõe vett. 

42 Täna piirdub minu õpetus teie lahinguks ettevalmistamisega, minu ettekuulutus kuulutab teile 

ainult suuri katsumusi. Minu Sõna hoiatab teid, parandab teid ja mõistab teie üle kohut. Kuid tuleb armu 

aeg, mil inimene suhtleb vaimult vaimule. Siis tunneb ta, kuidas jumalikku Sõna kõlab tema kõrgeimas 

olekus - seda, mida need, kes selle vastu võtavad, mõistavad ilma inimlike väljendite või aktsentideta. 

43 See sõna ei too enam kaasa ei kohtuotsust, ei etteheidet ega hoiatust. See sõnum on täis tarkust ja 

armastust. 

44 Te tahate kogeda selle aja saabumist, kuid peate siiski olema kannatlik - mitte passiivses ootuses, 

vaid lakkamatute pingutuste ja tööga. 

45 Ma olen õpetanud teid palvetama ja näidanud teile teed, kuidas saavutada spirituaalsus. Sest selles 

peitub võti, mis avab ukse täiuslikule osadusele Jumala ja inimese vahel vaimu kaudu. 

46 Et seda saavutada, armsad inimesed, omandage teened, et maailma pattudele vastu seista. 

Suurendage oma pingutusi, vajadusel minge ohvrini. Kui teie tass on kibe, olge kannatlik. 

47 Usalda mind. Pidage meeles, et te olete Minu jüngrid ja peate võtma Minust eeskuju. Kui te olete 

uskunud, kui teie usk on suur, siis võtke vastu katsumused, elage julgelt läbi raskuste. Kui te annate 

tunnistust Minust, siis annan ka mina teile tunnistust. 

48 Minu Vaim on valatud kõigi inimeste peale, kuid teie olete need inimesed, kes on saanud tunda 

minu kohalolekut. Teised maailma rahvad ei tea selle aja ilmutusi, nad ei tea, et kolmas ajastu on alanud. 

Seepärast on teie missioon veelgi suurem, sest teie peate olema need, kes äratuskõne edastavad - need, kes 

levitavad head sõnumit. 

49 Tõsi, paljud inimesed on juba ära tundnud Minu tagasituleku märgid, otsivad pühakirjadest 

ettekuulutusi - tunnevad, et inimkonda praegu painavad katsumused räägivad Issanda kohtumõistmisest. 

Nad otsivad Mind, ootavad Mind, igatsevad Mind, kuid nad ei tea, et Minu jumalik sära on juba inimeste 
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seas. Nad ei tea, kuidas ma olen ennast sellele rahvale teatavaks teinud ja kuidas ma kiirgun läbi kogu 

mateeria ja iga hinge. 

50 Hea Sõnum jõuab rahvasteni nende huulte kaudu, kes on Mind kuulnud Minu kuulutuse ajal. Siis 

saab kogu maailm teada Minu tulekust, saab teada Minu sõnumit. Kui inimesed saavad teada, millal see 

kuulutus algas ja millal see lõppes, siis avastavad nad hämmastusega, et iga rahvas, rahvas ja inimene läbis 

katsumusi ja sündmusi, mis kuulutasid minu kohalolekut. 

51 Tõesti, Ma ütlen teile, et Ma ei ilmuta end enam sellisel kujul, nagu te olete Mind kogenud, ei siin 

ega ka teistes rahvastes, sest selle teeneks on see, et see rahvas levitab Minu Sõna tunnistust üle maa ja et 

inimkond usub Minu sõnumisse. 

52 Tõesti, ma ütlen teile, et kui kunagi hämmastasid isegi kuningad seda viletsust, milles ma sündisin, 

siis sel ajal hämmastuvad nad samamoodi, kui kõik saavad teada, kui märkamatut viisi ma valisin, et tuua 

teile oma Sõna. 

53 Minu sõnumi ümber puhkevad vaidlused: Mõned kinnitavad, et see on tõsi, teised püüavad seda 

eitada - mõned annavad tunnistust oma vaimsetest kogemustest ja teised eitavad selliste ilmingute 

olemasolu. Kuid tõde võidab, sest nüüd on aeg, mil hinges uinunud anded ja võimed murduvad esile ja 

avalduvad inimese kaudu. Sest sel ajal on kehad juba saavutanud vaimsega suhtlemiseks hädavajaliku 

arengu ja peenuse. 

54 Lastest, noorukitest kuni täiskasvanuteni, kõigil on ilminguid, mis tunduvad neile esialgu 

kummalised, sest inimesed on elanud kaua aega vaimsest eemal. Kuid hiljem peavad nad neid inimese 

kõrgemas elus täiesti loomulikuks. 

See juhtub siis, kui isegi lapsed räägivad sügavatest asjadest, kui meestel ja naistel on vaimseid 

nägemusi ja prohvetlikke unenägusid ning kui tervendamise and levib üle kogu maa. 

55 Kui palju vastanduvad esimesed, kes oma vaimsete andide ärkamist avaldavad! Kuid ma annan 

neile jõudu ja kannatlikkust, et nad suudaksid vastu pidada kriitikale, hukkamõistule ja 

naeruvääristamisele. 

56 Olge rahulikud, armsad tunnistajad. Ma annan teile teada, et see materialistlik inimkond, mis nii 

kaua on uskunud ainult sellesse, mida ta oma piiratud mõistusega puudutab, näeb ja mõistab, ja sellesse, 

mida ta oma teadusega tõestab, muutub vaimseks ja suudab Vaimse pilguga Minule vaadata ja otsida tõde. 

57 Suur on maa isandate ja vägevate meeste ehmatus, kui nad avastavad tõe Minu tagasitulekust. Sest 

oma südames küsivad nad endalt, milleks ma olen tulnud. Vaeste seas on aga suur rõõm, sest nende 

südamed ütlevad neile, et nüüd läheneb armu, vabaduse ja rahu hetk rõhutud ja nende jaoks, kellel on 

olnud lõputu nälg armastuse ja õigluse järele. 

58 See Töö, mida te täna veel näete oma sotsiaalsesse tähtsusetusse piiritletud ja oma viletsusse 

peidetud, hakkab paistma kui jumalik valgus, valgustab kogu maad, äratab magavad hinged, süütab 

südames usu ja avab inimeste mõistmise ees Tõelise Elu Raamatu, Tõe Raamatu. 

59 Inimesed: Kui te tahate teada ühte põhjust, miks minu kuulutus on nii kaua teie juures olnud, siis 

see on see, et te, kes te mind kuulsite, hoiaksite minu sõna oma südames ja kirjutaksite selle üles 

raamatutesse. Te olete sõnumitoojad ja agendid, kes toovad selle südamesse. 

60 Nüüd saate te varsti vabalt alustada oma ettevalmistusi selleks, sest minu väljakuulutamine lõpeb 

1950. aastal. 

61 Varsti saabub uus ajastu ja selles te püüdlete oma annete õitsemise poole, nii et inspiratsioon 

voolab, (sisemise) sõna anne saab alguse, nägemise anne täiustub ja teie süda täitub armastuse ja 

halastusega teie kaasinimeste vastu. 

62 Te saate kolm Testamenti kui ühe pärandi, ja kui te kohtate oma teel neid, kes ootavad Püha 

Vaimu tulekut, siis osutage neile minu sõnumit ja öelge neile, et nad ei oleks nagu juudi rahvas, kes ootas 

Messiat ja ei tundnud teda ära, kui ta nende juurde tuli, ja ootavad teda ikka veel. 

Käige oma vaimse missiooni teedel - nii, et kui teie kaasinimesed näevad teie eluviisi ja kuulevad teie 

sõna, siis tunnustavad nad teid kui uue maailma seemet, kui põlvkondi, mis on uue inimkonna aluseks. 

63 Isad ja emad, teil, kellel on olnud privileeg juhtida neid põlvkondi ja neid, kes peagi maa peale 

tulevad: Vaadake ja palvetage nende eest! Valmistage neile tee ette! Ma leian nad valmis võtma vastu 

minu uusi ilmutusi. Nende hulgast tõusevad prohvetid, kes raputavad maailma oma ennustustega, nagu 

vanasti suured prohvetid, kes olid nagu kuulutajad katsumuse tundidel ja nagu tõrvikud keset pimedust. 
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64 Vaimne maailm valvab nende olendite sammude üle nagu mõõtmatult suur kaitseingel ja aitab 

seega neid, kes võtavad need inimesed, keda ma teile kuulutan ja luban, oma keskel vastu nagu lapsed. 

65 Ma õnnistan teid, inimesed, sest te olete lühikeseks ajaks eemaldunud kõigest, mis kuulub 

maailmale, ja olete andnud end vaimulikule rõõmule, kuulates Mind, mõistes, et Minu Sõnas on kogu 

rahu, rõõm ja lohutus, mida te vajate oma ristikoormuse kandmiseks. 

66 Minu armastus ümbritseb teid, minu rahu hellitab teid, minu Vaim kutsub teid palvetama nende 

eest, kes kannatavad ja ei leia maa peal tilka palsamit või lohutus- ja armastussõnu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 308 
1 Armsad jüngrid: Harjutage igapäevaselt vaimulikku palvet ja pange kogu oma hea tahe enda 

täiustamiseks. Pidage meeles: lisaks sellele, et saate oma Meistriga lähedasse osadusesse astuda ja kogeda 

neil hetkedel lõpmatut rahu, on see teile parim võimalus saada minu jumalikke inspiratsioone. Neis leiate 

seletuse kõigele, mida te ei ole mõistnud või mida olete valesti mõistnud. Te leiate viisi, kuidas ennetada 

mõnda ohtu, lahendada mõnda probleemi, kõrvaldada mõnda ebaselgust. Sel õnnistatud vaimse vestluse 

tunnil erksamaks muutuvad kõik teie meeled ning te tunnete end rohkem valmisolekut ja kalduvust head 

teha. 

2 Õppige sel viisil palvetama - nüüd, kus teie maailm sisaldab igasuguseid ohte. Kes õpib vaimuga 

palvetama, saab relvad, mis teevad ta võitluses haavatamatuks ja annavad talle jõudu vastu pidada 

kõikidele katsumustele. 

3 Ma toon teile oma valguse, sest te ei ole veel võimelised valgustama oma teed omaenda valgusega. 

Aga kui te rakendate minu õpetust oma elus, siis ütlete mulle: "Aitäh, Isa, et õpetad meid eluteel käima, 

sest nüüd ei tee me end enam hukka ega lange." 

4 Kord ütlesin teile: "Ma olen maailma valgus", sest ma rääkisin inimesena ja kuna inimesed ei 

teadnud midagi väljaspool oma väikest maailma. Nüüd ütlen ma teile vaimus: Ma olen Universaalne 

Valgus, mis valgustab kõigi maailmade, taevaste ja kodade elu, mis valgustab kõiki olendeid ja olendeid ja 

annab neile elu. 

5 Te olete Valguse Isa lapsed; kuid kui te olete oma nõrkuse tõttu langenud pimedusse, mis on täis 

muredest, vigadest ja pisaratest, siis need kannatused mööduvad, sest te tõusete Minu kutsele, kui Ma teid 

kutsun ja ütlen teile: "Siin ma olen, valgustan teie maailma ja kutsun teid üles ronima mäele, mille tipul te 

leiate kogu rahu, õnne ja rikkuse, mida te püüdsite maa peal asjata koguda." 

6 Minu andestus hõlmab teid, teid, selle maailma rahvad ja olendid, ja minu valgus, nagu varas, kes 

öösel magamistuppa siseneb, tungib kõige peidetumasse südamesse, et panna neid tundma minu kui Isa 

kohalolekut, sest ma armastan teid kõiki. 

7 Ma õnnistan teie kannatusi ja pisaraid, armsad inimesed, kuid ma ütlen teile, et te ei ole veel 

õppinud kannatuste karikat vastu võtma armastuse ja alistumisega. Te ei ole võtnud Minust eeskuju ja 

seetõttu näitate oma katsumustes sageli soovimatust ja isegi mässu. 

8 Vaadake, te tahate olla Minu jüngrid, kuid sellisena peate oma karika tühjaks tegema, nagu ma 

teile õpetasin. Ära näita oma nõrkust maailmale ega edasta oma õnnetusi. Kas ma pidasin vastu oma 

hukkamõistjatele kannatuste teel Golgatale? Ei, need huuled ainult õnnistasid ja ütlesid madalal häälel: 

"Isa, Sinu Tahe sündigu." "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." 

9 Ärge unustage, et teene ei seisne mitte kannatustes, vaid kannatustes armastusega Isa vastu, usuga 

ja kannatlikkusega, et saada kannatustest kõige suuremat kasu ja saada kõige sügavamaid õppetunde. Kui 

teie katsumustes ei ole armastust Isa Tahte vastu, siis ei ole te minu silmis teenet omandanud, te ei ole 

mõistnud, kuidas kasutada võimalust end veidi kõrgemale tõsta, ja seetõttu peate veel kord läbi käima selle 

katsumuse, mida teie hing vajab. 

Teie elu oleks teistsugune, kui te selle asemel, et oma risti kurbuses endaga kaasa vedada, läheksite 

teele edasi, õnnistades oma valu. Sest kohe oleks teil tunne, nagu tuleks nähtamatu käsi teie juurde, et võtta 

kannatuste karikas teie huultelt ära. 

10 Õnnistatud on see, kes õnnistab oma Issanda tahet, õnnistatud on see, kes õnnistab oma kannatusi, 

teades, et need pesevad ära tema plekid. Sest see annab tuge tema sammudele, et tõusta Vaimsele Mäele. 

11 Teil ei ole alati vaja kannatuste karikat täis tühjendada. Sest Mulle piisab, kui ma näen teie usku, 

teie kuulekust, teie otsustavust ja kavatsust kuuletuda Minu käsule, et ma säästaksin teid teie katsumuse 

kõige raskemast hetkest. 

Pidage meeles, et Aabraham pidi ohverdama oma poja Iisaku elu, keda ta väga armastas ja kelle 

patriarh, ületades oma valu ja armastust oma poja vastu, oli valmis ohverdama, et teha kuulekuse, usu, 

armastuse ja alandlikkuse proovilepanek, mida te veel ei suuda mõista. Kuid ta ei tohtinud lõpetada Pojale 

ohverdamist, sest oma südame põhjas oli ta juba tõestanud oma kuulekust jumaliku tahte suhtes ja sellest 

piisas. Kui suur oli Aabrahami sisemine rõõm, kui tema kätt peatas kõrgem jõud ja takistas teda Iisaku 

ohverdamast! Kuidas ta õnnistas oma Issanda nime ja imetles tema tarkust! 
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12 Niisiis, armsad inimesed, ma tahan, et te oleksite teadlikud suurtest õpetuslikest näidetest, mida ma 

teile alati olen andnud, et te tõesti tunneksite Mind, et te tunneksite Minu kohalolekut oma katsumustes, 

otsustavatel hetkedel, ja tunneksite Minu halastust kõigis rasketes ja kibedates hetkedes. Sest siiani ei ole 

te saavutanud täielikku vaimset tundlikkust, mis võimaldab teil tunda Minu Kohalolu. Seepärast ei saa te 

hinnata minu armastuse ja õigluse tegusid, mida ma teie elus igal sammul teen. 

13 Kui palju katsumusi te teadmatusest tagasi lükkate, teadmata, et need on toonud valgust teie hinge! 

Kui paljud õppetunnid ei ole jõudnud oma eesmärgini, sest teie vastumeelsus, usupuudus või 

argpükslikkus ei võimaldanud seda! 

14 Ma ei ütle teile, et armastage valu - ei, see on rahu, see on õnn, see on valgus, mida te peaksite 

armastama. Aga kuna valu on tulnud teie huultele teie puuduste tõttu, kui päästmise karikas, siis 

tühjendage seda kannatlikult ja õnnistage seda - teades, et selle kaudu saate te oma puhastust ja ka paljude 

tõdede ilmsikstulekut. 

15 Teie, vähese usuga mehed ja naised: miks te kaotate südant katsumustes? Kas te pole kunagi 

näinud, kuidas ma kiirustan üles äratama langenud, kuidas ma kuivatan nutva inimese pisara, kuidas ma 

aitan üksikuid ja külastan haigeid? 

16 Mehed ja naised, kes on elus palju nutnud, see õppetund on pühendatud teile. Mõelge sellele 

sügavalt ja te saate kogeda, milline magus lohutus siseneb teie südamesse. Teie olemuse kõige peidetumas 

osas süttib väike valgus ja tundlikkus, mida te pole kunagi varem kogenud, paneb teie südame lõtvunud 

keeled vibreerima ja paneb teid tundma minu vaimset kohalolekut - nii teie kannatustes kui ka rõõmudes ja 

rahuhetkedes. 

17 Jätke nendel hetkedel iga kaebus ja valu Minu juurde. Nuta ja nutma, sest nuttes heidab su hing 

oma rõhuva koorma maha ja pärast seda on süda vabam. 

18 Nutke, armsad inimesed, sest nutmine on üks siiramaid palveid, mis tulevad südamest Jumala 

poole. Homme, kui te olete võitnud valu ja saavutanud vaimsuse, ei ole nutmine enam teie parim palve, 

vaid teie hinge rahu, mille kaudu te lähenete Mulle, et Mind õnnistada. 

19 Täna ilmun ma teile vaimus ja räägin teiega vaimus, et te tunneksite Mind pisut paremini. 

20 Kui Ma olin maailmas, nägid inimesed Mind kui inimest ja teadsid Minu nime: Jeesus. Alles pärast 

Minu taevaminekut hakkasid inimesed mõistma, et see, kes oli rääkinud Jeesuses, oli see Kristus, keda 

prohvetid olid kuulutanud, ja sellest ajast peale nimetasid nad Jeesust "Kristuseks". 

21 Tõesti, ma ütlen teile: Kristus ei ole sündinud teie maailmas, sest Ta oli enne kõiki maailmu, olles 

üks Isaga. 

22 Tema, kes sündis teie maailmas ja võttis liha ema ihus, oli Jeesus, inimene, õnnistatud keha, kes oli 

Minu tööriist ja suupill, et inimkond näeks ja kuuleks Mind. 

23 Mina, Kristus, kes ma teiega räägin, olin Jeesuses. Ma andsin talle elu, tugevdasin teda ja 

innustasin teda. Ta oli määratud täitma jumalikku missiooni ning et tema elu, ihu ja veri, mis oli 

pühitsetud Temale, kes teda vaimselt inspireeris, pidi sulgema kõik, mida "Sõna" tema huulte kaudu 

rääkis. 

24 Jeesus oli inimloomus, kuid ta sündis ilma rüveduseta, ilma ebapuhtuseta, et teenida Jumalat 

vahendina. Temas kehastus "Sõna", mis on jumalik Sõna. 30-aastaselt, kui ta oli saanud täies 

mehelikkuses, ilmutas end Kristus, kes temas elas, kogu oma hiilguses, tões ja armastuses. 

25 Jeesus, armastav ja alandlik natsaretlane, kes oli oodanud tundi, mil jumalikku sõna tema suust 

tuleb, otsis Johannese üles Jordani kaldal, et võtta vastu ristimisvett. Kas Jeesus läks puhastuse järele? Ei, 

minu inimesed. Kas ta läks riitust sooritama? Ka tema ei teinud seda. Jeesus teadis, et saabus tund, mil ta 

ise lakkas olemast, mil inimene kadus, et lasta Vaimul rääkida, ja ta tahtis seda tundi tähistada teoga, mis 

jääks inimeste mällu. 

26 Sümboolne vesi ei saanud plekki ära pesta, kuid see tegi selle keha - eeskujuks inimkonnale - 

vabaks igasugusest seotusest maailmaga, et see saaks vabatahtlikult saada üheks Vaimuga. See juhtus siis, 

kui kohalviibijad kuulsid jumalikku häält, mis kõneles inimsõnadega: "See on minu armastatud Poeg, kelle 

üle mul on hea meel. Kuulake teda." 

27 Sellest hetkest alates sai Jumala sõna Jeesuse huultel igavese elu sõnaks, sest Kristus tegi ennast 

tema kaudu täies ulatuses teatavaks. Inimesed kutsusid Teda rabi, meistriks, sõnumitoojaks, messiaseks ja 

Jumala Pojaks. 
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28 Kolm aastat rääkisin maailmaga Jeesuse suu kaudu, ilma et ükski minu sõna või mõte oleks selle 

meele poolt moonutatud, ilma et ükski tema tegevus oleks olnud vastuolus minu tahtega. Selle põhjuseks 

oli see, et Jeesus ja Kristus, inimene ja vaim, olid üks, nii nagu Kristus on üks Isaga. 

29 Jüngrid: Nüüd olen Ma teiega rääkinud, avaldades ennast vaimselt inimeste kaudu. Kuid need ei 

ole Minu keha, nagu oli Jeesus, ega Ma ei saanud inimeseks sel ajal, ja seepärast näete, et kui Ma räägin 

selliste ebapuhaste olendite kaudu, nagu te kõik olete, peate te valmistuma, et kuulda Mind, et avastada 

Minu Jumalikku tähendust ja tõde, mis ületab Minu häälekandjate kohmakat ja ebatäiuslikku 

väljendusoskust. 

30 Õndsad on need, kes avastavad minu tähenduse ja eraldavad selle inimliku väljenduse 

ebatäiuslikkusest, sest nemad on minu parimad tõlgendajad, kes ei satu segadusse nagu need, kes minu 

Sõna ja minu Teise ajastu teoseid uurides ei oska eristada, millal räägib Jeesus, inimene, ja millal Kristus, 

Vaim, kes õpetab. 

31 Õppige minu õppetunde armastusega, et hiljem, kui peate minu ilmumise tunnistajaks olema, 

oskaksite rääkida tõeselt ja lihtsalt oma kaasinimestele. 

32 Te näitate Mulle rõõmsalt oma tegusid, räägite Mulle oma võitudest ja ka kaotustest, ja Mina, Isa, 

kes juhib teie elu ja valvab teie üle igavesti, julgustan teid jätkama, võitlema innukalt, et te saavutaksite 

vooruse ja õigluse kõigis oma tegudes. 

33 Te olete õppinud palvetama enne sammu astumist, te tahate töötada minu seadustele kõige 

rangemalt kuuletudes ja te mõtlete alati oma kohustustest minu õpilastena, kes te olete. Valmistage end nii 

ette, et saate täita oma kohustusi maa peal, ilma et need võtaksid kogu teie aega ja tähelepanu, et 

pühendada parimad tunnid, energia ja süda oma vaimse missiooni täitmisele. 

Te mõtlete, et teile antud eluaeg on just piisav, et teha suurt ja teie vaimu väärilist tööd. Seega, kui te 

tunnete oma andeid, siis teete end valmis töötama kõigi oma jõududega. Siis on teil rõõm ja rahulolu teie 

Isas. 

34 Ma olen teid kutsunud ja valmistanud teid ette puhtaks anumaks, mis on võimeline hoidma kogu 

selle õpetuse olemust. Kui olete selle anuma täitnud, viige see oma kaasinimestele, et ka nemad saaksid 

osa teie rõõmust. 

Te näete juba teie ees avarat horisonti, teed, mis algab Minuga ja lõpeb ka Minuga. Pidage meeles, et 

ma olen teile öelnud: "Mina olen Tee", ja kui te seda kuulekalt vastu võtate, kui te armastusega vastu 

võtate selle, mida ma teile pakun, siis jõuate eesmärgini, mille rahulolu ja rahu peegeldub teie olekus. Te ei 

esita Minu ette ühtegi kaebust, sest te olete andnud ära kõik, mis teil oli. Te olete täielikult pühendunud 

sellele, et aidata osa inimkonnast selle vaimseks muutumise teel - see osa, mis on teile määratud selles 

taastamistöös. 

35 Ärge hajutage enne, kui tunnete end tugevana, õppige enne teistesse provintsidesse minekut, et te 

saaksite olla majakaks oma kaasinimeste teel. Valmistage ennast ette, nagu tegid minu teise ajastu jüngrid. 

Ka nemad, olles elanud koos oma Meistriga, võtnud innukalt omaks Minu sõnu ja näinud Minu imesid, 

tundsid end liiga nõrgana ja tähtsusetuna, et jätkata Minu Tööd, ja nii palusid nad Mind, et ma jääksin 

nende juurde kauemaks. 

Kuid mida enam lähenes minu lahkumise päev, seda enam nõustusid nad sellega, et nende nii 

armastatud Meister lahkub ja jätab neile nii raske missiooni täitmiseks. Ma tungisin nende südamesse ja 

nägin valu, mis neid alla surus, ja Minu sõnad tilkusid neile nagu palsam, et lohutada neid nende suures 

kurbuses, ja nii ütlesin Ma neile: "Ärge kartke, sest Ma olen teiega ja Minu valgus paistab alati alla, et teid 

valgustada." 

Samamoodi olen Ma ka praegu tulnud ainult teatud ajaks, mille jooksul te olete saanud Minu hüvesid, 

ja ka see Sõna lõpeb, et pärast seda jätkata vaimust vaimule voolamist ilma inimese vahendamiseta. 

36 Ma ei taha, et te kurdaksite rahulolematult nende ilmingute kadumise üle, kuid nii nagu te olete 

minu sõnadest väga rõõmu tundnud, tahan ma ka, et te nõustuksite sellega, et see vorm on lõppemas, et 

teha ruumi uuele, kõrgemale vormile, mis toob teid Minule veelgi lähemale. 

37 Vaadake Mind oma vaimuga ja jätke end armastusest tulvil selle hetke pidulikkusele. Minu kiir 

valgustab häälekandjat ja Minu Sõna voolab, et laskuda teie südamemullale, mis on aed, mida Ma 

armastava hoolega hooldan. Minu Sõna on vesi, mis kastab seda, et muuta see viljakaks ja viljakaks, ja siis 

hajutada uued seemned selle armastuse järele innukalt ihaldava inimkonna põldudele. 
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38 Laske Minul juhtida teid, siis avastate te tee lõpus, et teie töö on suur, sest te oskasite kuuletuda ja 

järgida Minu tahet. 

39 Juba läheneb minu väljakuulutamise lõpp, sest see 1950. aasta on lõppemas. Pärast seda tuleb 

keeristorm, mis piitsutab võimsat puud, nii et kuivanud lehed ilma eluta ja halvad viljad langevad sellelt 

maha. 

40 Selle suure katsumuse tagajärjel, mis minu rahva peale tuleb, langevad paljud südamed ära nagu 

kuivad lehed, mis on eemaldatud puust, mis andis neile mahlu. Nad langevad ära usu või armastuse 

puudumise, segaduse või ideaalide puudumise tõttu. Kuid nende poolt jäetud lüngad täidavad hiljem 

innukad usklikud ja hea tahte jüngrid. 

41 Uued jüngrid tulevad nende hulgast, kes täna ei tunne Minu Tööd isegi nimeliselt. Mõned on 

esimesest hetkest alates alandlikud ja innukad ning niipea, kui nad kuulevad Minu häält, mis ütleb neile: 

"Järgige Mind", järgivad nad Mind ja sarnanevad seega jüngritele, keda Ma leidsin Teisel ajastul mere 

ääres kalastamas. 

42 On ka neid, kes tõusevad minu töö vastu ja kiusavad minu rahvast raevukalt taga. Aga isegi nende 

seast tõusevad minu suured külvajad, minu kõige ustavamad ja heldemad jüngrid, kes oma pöördumisega 

mäletavad Saulit, minu armastatud Paulust, kes oma armastuse andega oma Meistrile täitis selle koha, mis 

jäi tühjaks kaheteistkümne jüngri seas selle poolt, kes mind maha müüs. 

43 Samamoodi peavad praegusel ajal uued rahvahulgad tulema Minu rahva juurde, et täita nende tühi 

koht, kes on Mulle selja pööranud, Mind eitanud või Mind reetnud. 

44 Oo, te südamed, kes te olete mulle truudusetud katsumuse tunnil! Hoidke oma hinges Minu Sõna 

surematut seemet, et te ühel päeval leiaksite selles oma pääste! 

45 Ja neile, kes on Minule ustavad - neile, kes järgivad Mind lõpuni, ütlen, et nad peaksid end ette 

valmistama, et nad peaksid end tugevdama Minu Sõna sisimas, et nad ei oleks hetkekski nõrgad nende ees, 

kes teid hukka mõistavad, kritiseerivad, laimavad või taga kiusavad. 

46 Ärge unustage minu jüngrist Peetruse juhtumit, kui Saul teda surmani taga kiusas. Ma tõestasin 

ustavale apostlile, et ta ei ole oma katsumuses üksi ja et kui ta usaldab end Minu väele, siis ma kaitsen teda 

tema tagakiusajate eest. Saulit üllatas minu jumalik valgus, kui ta läks Peetrust otsima, et teda kinni 

pidada. Minu valgus jõudis Sauluse südame sügavustesse, kes, Minu juuresolekul maha visatud, Minu 

armastusest lüüa saanud, võimetu lõpetama ülesannet, mida ta oli kavandanud Minu jüngri vastu, tundis 

oma sügaval sisimas kogu oma olemuse muutumist ja nüüd, pöördudes usku Kristusesse, kiirustas Peetrust 

otsima; kuid mitte enam selleks, et teda tappa, vaid et paluda teda õpetada teda Issanda sõnas ja panna teda 

osalema Tema töös. 

47 Sellest ajast alates oli Saul Paulus, kusjuures see nimemuutus näitas selle mehe täielikku vaimset 

muutust, tema täielikku pöördumist. 

48 Isegi praegusel ajal ütlen Ma Oma rahvale, et kui nad tõesti usaldavad Mind nagu need jüngrid, 

siis ei pea nad end isegi oma laimajate või tagakiusajate vastu kaitsma. Sest ma üllatan neid nende teel ja 

panen nad kuulma Minu häält nende puhtaimas hinges - seda häält, mis kõneles Sauluse südamesse ja 

ütles talle: "Miks sa mind taga kiusad?". 

Kui paljude pöördumise juhtumite tunnistajaks sa oled! Kui palju imesid näevad teie silmad! Kuid te 

teate, kuidas valmistuda ja oodata. Vaadake ja palvetage, inimesed. Tormid raputavad puud ja ma tahan, et 

te kõik jääksite sellega ühtseks. Siis on teil võimalik näha, et kõik Minu ettekuulutused täituvad. 

49 Ärge muretsege, sest teie mälu on nõrk ja arvate, et enamik minu sõnadest on sellest välja 

libisenud. Ma võin teile ausalt öelda, et kui te oskate end katse ajal ette valmistada ja ära upitada, siis 

jõuab minu pealtnäha unustatud sõna teie mällu tagasi. 

50 Seal, oma meditatsiooni vaikuses ja sisemises kogunemises, tundub teile, nagu kuulaksite seda 

sõna, ja juhtub, et te tõesti saate selle tähenduse vaimselt kätte. 

51 See kogemus täidab teid usaldusega, sest te teate nüüd, et minu sõna tuleb teie huultele igal hetkel, 

kui te võitlete, ja minu valgus valgustab teie meelt. 

52 Pioneer Roque Rojas kirjutas Eelija vaimust inspireerituna järgmise lause: "Halastage ja halastage 

taas oma kaasinimeste vastu, ja te näete minu Isa kogu tema hiilguses". 
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Tõde ja valgus on neis sõnades, õpilased, sest kes ei praktiseeri oma elus halastust, ei pääse kunagi 

minu kuningriiki. Seevastu ma kinnitan teile, et isegi kõige raskesüdamlikum ja kangekaelsem patune on 

võimeline ennast halastuse kaudu päästma. 

53 Ärge lükake halastuse teostamist viimasele hetkele, et mitte jõuda vaimse kuningriigi uksele väga 

väikeste teenetega ja mitte siseneda. 

54 Soovitan teile, et kogu teie ees seisva elutee jooksul külvaksite ja kasvataksite seda seemet, et 

saaksite rikkalikku saaki korjata. 

55 Olge hoolsad, et armastuse tegevus oleks teie püüdluste seas esikohal, ja ärge kunagi kahetsege, et 

olete olnud heategevuslikud; sest selle vooruse kaudu saate oma eksistentsi suurimaid rahuldusi ja õnne 

ning saavutate samal ajal kogu tarkuse, jõu ja kõrgtaseme, mida iga üllas hing ihaldab. 

56 Halastuse kaudu oma kaasinimeste suhtes puhastate oma hinge ja tasute sel moel vanad võlad. Te 

õilistate oma inimelu ja tõstate oma vaimset elu. Kui jõuate ukseni, millele te kõik koputate, on teie õndsus 

suur, sest te kuulete vaimse maailma tervituskõnet, mis õnnistab teid ja kutsub teid uuendus- ja 

vaimustumistööle. 

57 Tulge Minu juurde, te inimhulgad, ja õppige Minu Sõnas halastust tundma. Tulge ja kuulake Mind 

ning võtke vastu kõik, mida Ma tahan teie peale välja valada, et te mõistaksite, et vaeseimgi teie seast 

omab vaimselt varandust, mis teie halastuse kaudu võib muutuda eluks, terveks, lohutuseks, rahuks ja 

tarkuseks. 

58 Ärgu keegi ütleks, et ta ei suuda oma materiaalse vaesuse tõttu teha halastustöid. Sest see on tema 

teadmatus, tema uskmatus ja tema väiklane hing, mis räägib nii. 

59 Siin, minu rahvas, ei saa olla vaeseid, sest minu kuningriik on tõmbunud rahva juurde, et valada 

oma aarded nende peale välja. 

60 Minu Sõna on nagu kristallselge ja puhta veega rikas jõgi, mis on tulnud teie maadele, et kastutada 

põlde ja teha need viljakaks. Puhastage selles oma süda ja hing, et te saaksite minna oma teed vabana oma 

vigade koormast, mida te nimetate pattudeks. 

61 Kui te ei puhasta kõigepealt ennast, ei suuda te kogeda halastustunnet oma kaasinimeste suhtes ja 

veel vähem suudate te koos nendega nutma ja nende valu kaasa tunda. Olge alati teadlikud, et see rahvas 

on toonud Maale kaasa missiooni ühendada inimkond vaimselt üheks perekonnaks. 

62 Te olete juba 1950. aastal, viimased Minu ilmingud selles vormis. Te ei saa eitada, et olete Mind 

sageli kuulnud ja et kui Minu sõnum lõpeb, on kõik Minu poolt öeldud. 

Seepärast on Minu jaoks kätte jõudnud tund, mil pean teile ütlema, et jätke oma passiivsus seljataha ja 

muutuge aktiivseteks töölisteks nendel õnnistatud väljadel - et te ei ole enam pelgalt need, kes rahulduvad 

sellega, et viibivad Minu Sõna juures, et seda kuulata või selle üle mõtiskleda. On aeg, et teie hing tõuseks 

üles, vabanedes sidemetest, ahelatest või ahelatest, ja ilmuks sel ajal, tuues maailmale sõnumi, mis on talle 

usaldatud. 

63 On vaja, et paljud, kes piirduvad vaid nende vaimsete ilmingute külastamisega, hakkaksid täitma 

oma missiooni ja võtaksid need kogunemiskohad, kus kuulatakse Meistri sõnu ja kuulatakse vaimse 

maailma nõuandeid, kooliks. Samuti on vaja, et töötajad, kes on pikka aega piirdunud tööga ainult nendes 

kogunemiskohtades, mõistaksid, et varsti tuleb tund, mil nad peavad laiali hajutama maailma eri osadesse, 

et levitada valguse ja armastuse seemet, millega minu Vaim on neid varustanud. 

64 Te peate ikka veel palju omavahel võitlema ja ma pean teid ikka veel sageli proovile panema, et te 

saavutaksite selle varustatuse, mis on vajalik teie missiooni täitmiseks. 

65 Katsed on teie ühendamiseks. Sest seni, kuni selle rahva rinnas ei ole vaimset ühtsust, on see 

seeme, mida nad lõikavad, kurt. 

66 Seepärast olen ma teile õigeaegselt öelnud, et hakkate üksteisega harmooniasse jõudma, kui hiljem 

tahate kogu inimkonnaga harmooniasse jõuda, ja olen teile juba varakult öelnud: "Halastage ja halastage 

taas oma kaasinimeste suhtes, ja te näete minu Isa kogu tema hiilguses." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 309 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Tere tulemast, oo jüngrid, Minu õpetussõnale. Te olete tundnud Mind oma kõige puhtamast 

olemusest ja Ma olen rääkinud teie hingega. Minu õpetus on Iisraeli ja kogu inimkonna jaoks. Ma koolitan 

teid, et ebakindlus kaoks teie hingest. 

2 Te peate õppima mõistma ja hindama selle missiooni suurust, mille olen teile usaldanud. Selleks, 

et teie hing saaks teha õiglust, peab ta oma palvega tõrjuma kahtluse, ebakindluse, ta peab teadma, et ta 

vajab abi, mida ainult minu ilmutused, minu juhised ja minu inspiratsioonid võivad talle anda. 

Need hinged, kes on sellisel viisil minu õpetusdiskursusest ärkanud, on muutunud lapsjüngritest 

jüngriteks, sest nad on väsimatult kuulanud minu õpetust. Kui nad jätavad ühegi minu sõna vahele, siis nad 

kurdavad selle üle. Nad on need, kes näevad ette tulevast võitlust - need, kes mõistavad, et nad peavad 

jagama inimkonnaga kõiki hüvesid, mida nad on saanud minu halastusest. 

Kõik, kes on mõistnud suurt vastutust sel viisil, kuulevad siin Minu õpetust Häälekandja kaudu - Sõna, 

mis seletab ja tõlgendab neile kõiki katsumusi, õppetunde ja sündmusi, mida te oma elus ükshaaval kogete. 

Sest tõesti, ma ütlen teile, et ma ei piirdu sellega, et räägin ainult häälekandjate kaudu. On lõpmatult palju 

vorme, milles Ma ennast teile teatavaks saan teha, ja see on vaid üks neist, mille kaudu Ma panen teid 

kuulama oma õpetust inimlikul kujul. Ma ilmutan end pidevalt oma lastele, ma ei oota päeva ega ööd, mul 

ei ole kindlat tundi ega kindlat aega, mil ma teile läheneda tahan. Ma olen igavene kõiges, mis on loodud. 

3 Minu universaalne kohalolu täidab kõik, mitte üheski universumi kohas ega elupaigas ei ole 

tühjust, kõik on Minust läbi imbunud. 

4 Teie hing on alati olnud Minuga kontaktis, kuid seni ei ole te selle kontakti täielikku realiseerimist 

saavutanud, ja seepärast olen Kolmandal ajastul teinud ennast teie kaudu teatavaks, tehes teid igavese 

Sõna häälekandjateks, et öelda teile, et sellest ilmutusest on vaid üks samm vaimult vaimule, et te 

püüaksite saavutada kõige kõrgemat kontakti Minu Jumalikkusega. Kuid enne seda peab see häälekandja 

poolt kuulutamise periood olema möödas. 

5 Kui te ei ole enam Mind selles ilmutuse vormis, siis tõstate oma hinge Minu Nime kutsudes, ja kui 

palju õppetunde Ma teile selles Minu otsimise vormis avaldan! Minu jumalik inspiratsioon valgustab teile 

teed, mida te peate läbima. Siis näete oma minevikku - mitte enam pimeduses, vaid heledas 

päevavalguses. Saate aru, milliseid samme olete astunud, ja saate aru, millised neist olid õiged ja millised 

mitte. Selles kõrgelennulises püüdluses saab Iisrael tugevaks, ja see tugevus kandub südamest südamesse 

ja rahvusest rahvaseni, kuni kõik inimolendid otsivad Mind vaimust vaimusse. 

6 Vaadake maailma, uurige seda, ja te näete selle materialismi, selle algelisi kirgi, selle 

korruptsiooni. Hetkel tundub teile vaimsuse saavutamine võimatu, kuid Meister on jätnud teile minevikus 

näiteid, et te ei kukuks läbi. 

Tuletage meelde, et kui Ma muutusin inimeseks, et elada teie keskel, tõin Ma maailmale inimkonna 

jaoks nii kõrge õpetuse, et isegi Minu jüngritel oli seda raske ja isegi võimatu järgida. Siiski jätsid need 

apostlid eeskuju Minu armastuse seaduste täitmisest ja nad tegid Minu armastuse sõnumi, mille Ma 

külvasin selle rahva südamesse, viljakaks ning panid selle õitsema ja vilja kandma. Miks peaks siis 

spiritualiseerimine inimeste seas olema kolmandal ajastul võimatu? 

7 Tõesti, ma ütlen teile, et inimkond annab tugevaid märke, et tema materialism on lõppemas. 

Teadlaste edumeelsus, kes on saanud oma saladused looduse endi käest, on jõudmas oma piirini ja looduse 

jõud pöörduvad nende vastu, kes neid rüvetavad. Loodus keeldub annetamast oma vilju kurjadele 

eesmärkidele ning inimesed leiavad oma eksituses ja vihkamises surma, leiavad oma võimuhimu vilja, mis 

on nende endi käe läbi vallandunud: Tormid, epideemiad, katkud. Ja kes võiks seda kõike peatada? Nende 

enda käest? Või inimteadus, mis on rüvetanud minu saladusi, kui ta avas need võtmega, mis ei olnud 

armastuse võti? Tõesti, ma ütlen teile, need avavad ainult uksed minu taevasele õiglusele! 

8 Tõesti, häda kolmanda ajastu inimestele! Nende hädaldamist kuuleb kõikjal maa peal. Kannatuste 

karika pärmi juuakse nagu mitte kunagi varem, ja igaüks peab võtma oma osa. Sest valu muutub päevast 

päeva hullemaks ja inimene hakkab juba tundma nälga ja janu - nälga puhta seemne järele ja janu 

kristallselge vee järele, tõe ja igaviku järele. 
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9 Mis on teie ülesanne nende sündmuste valguses inimeste seas? Võtta vastu minu õpetusi, mõista 

neid, elada neid. Sest spiritism ei peaks olema mitte ainult teie huulil, vaid te peate seda ellu viima, elama 

seda vaimselt, moraalselt ja praktiliselt, langemata fanatismi ega salatsemisse, elades lihtsalt ja puhtalt, 

andes vaimsele hingele väärtuse ja koha, mida ta väärib, nii et ta võiks pidada õukonda oma keha üle, mis 

on mööduv, inimelus, nii et teie missiooni täitmisel valitseks täiuslik harmoonia ja see eeskuju kannaks 

vilja inimeste seas. 

10 Ma õnnistan iga teie sammu minu töös ja hoolin selle eest, et neid mitmekordistuks, nii et hiljem, 

kui teile avanevad maailma laiad teed, saate te neid mööda kõndida minu rahu ja uute ilmutuste 

sõnumitena. Minu Tahe on, et teie hing, keda minu jumalikud õppetunnid õpetavad, sillutaks inimestele 

uuendusteed ja et nad ärkaksid tervete ideaalide juurde, innustades endid kõrgelennuliseks, et saavutada 

spiritualiseerumine. Selleks ajaks olete saavutanud oma hinges hädavajaliku ettevalmistuse ja 

vastupidavuse. Mitte miski ei suuda teid oma teel tagasi tõmmata. 

11 Siis tunduvad katsumused, mis teid täna raputavad ja teid teel peatavad, vaid kergete tuuledena, 

mis ei saa teie näole haiget teha. Ainult siis suudate te ära tunda, kui palju jõudu te olete omandanud minu 

seadust järgides. 

Jätkake oma ettevalmistusi, tungige üha enam ja enam Minu Sõna tähendusse. Tehke kõigepealt seda, 

mis teile kui jüngritele korda läheb, ja lubage Minul ilmutada end teile kui Meistrile, kui Isale, kui 

Valgusele. 

12 Kõik hinged täidavad oma ülesannet ja Ma kasutan igaüht neist, et kõik oleks valmis Minu Sõna 

täitmiseks. Aga kui te usute, et te olete ainsad, kellel on inimkonna lunastamise missioon, kelle peal lasub 

selle missiooni täitmise rist, siis te eksite. Ainult väga väike osa sellest tööst langeb teile, sest iga olend on 

oma eri elutasemel määratud osalema universumi ühendamises. 

13 On palju neid, kes asuvad teele rahu ideaaliga, palve, armastuse ja hea tahte vahenditega, ning 

need voorused ühendavad neid ja nende hinged saavad minu õpetusega võidukaks. 

14 Ärge muutuge oma kaasinimeste ja Minu Jumaliku Õigluse kohtunikeks. Minu seadust mõistavad 

inimesed sageli hukka, kuid ma ütlen teile: Ainult Mina võin tungida Minu kõrgetesse nõuannetesse. 

15 Need, kes nälgivad ja janunevad rahu järele, need, kes elavad kurbuses, ootavad päevast päeva 

Minu õigluse skeptri lööki, mis langeb nende inimeste peale, kes viivad rahvaid viletsusse, hävingusse. Te 

ei kuulu nende hulka, kes Mind sel viisil ootavad, sest Minu jumalik õiglus on täiuslik ja Ma tõestan seda 

teile oma armastuse kaudu. 

16 Uurige Minu Sõna, et te ei eksiks, nagu paljud teisedki, Minu Jumaliku Õigluse tegude suhtes, kui 

Ma kannatan jõuliselt neid, kes on toime pannud vaid kerge rikkumise, ja teisest küljest näib, et andestan 

neile, kes on toime pannud raske rikkumise. Meister ütleb teile: Kui ma külastan jõuga neid, kes näivad 

olevat toime pannud vaid kerge rikkumise, siis sellepärast, et ma tunnen hingede nõrkust ja kui nad 

kalduvad kõrvale seaduse täitmise teelt, võib see olla esimene samm, mis viib nad hukatusse. Aga kui ma 

karistan teisi raske rikkumise eest, siis sellepärast, et ma tean, et suur üleastumine on hingele sama suure 

meeleparanduse põhjuseks. 

17 Ärge mõistke kohut, ärge mõistke hukka, ärge soovige isegi oma mõtetes, et minu õigus langeks 

nende peale, kes põhjustavad rahvaste seas verevalamist. Mõelge vaid sellele, et ka nemad, nagu teiegi, on 

minu lapsed, minu loodud olendid, ja nad peavad oma suured kuriteod suure lepitusega heastama. Tõesti, 

ma ütlen teile, et just need, kelle peale te näpuga näitate kui nende peale, kes on halastamatult hävitanud 

rahu ja viinud teid kaosesse, saavad tulevastel aegadel suurteks rahutegijateks, inimkonna suurteks 

heategijateks. 

18 Miljonite ohvrite veri hüüab maa pealt minu jumalikku õiglust, kuid väljaspool inimlikku 

kohtupraktikat on see minu oma, mis jõuab iga hinge, iga südamesse. Inimeste õigusteadus ei anna andeks, 

ei lunasta, ei armasta. Mina armastan, andestan, lunastan, taastan, ülendan ja valgustan; ja just neid, kes on 

põhjustanud inimkonnale nii palju valu, lunastan ja päästan, sundides neid läbima oma suurt lepitust, mis 

on laasteklaas, milles nad puhastuvad ja ärkavad täielikult oma südametunnistuse hääle suhtes, et nad 

saaksid näha oma tegude sügavale põhja. Ma panen nad käima sama teed, mida nad panid oma ohvrid, 

oma rahvad, käima. Kuid lõpuks saavutavad nad hinge puhtuse, et nad saaksid naasta maa peale, et ehitada 

üles kõik, mis hävitati, taastada kõik, mis hävitati. 
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19 Kas te arvate, et Ma olen nõrk oma õigluses nende Minu laste üleastumiste suhtes? Kas ma olen 

tolerantne ja nõrk kohtunik? Tõesti, ma ütlen teile, et esimesest mõrtsukast, kellest te teate, kes oli Kain, 

ilmutasin ma sama õiglust, millest ma teile praegu räägin. 

Kui Kain ja Aabel mulle oma põletusohvreid ohverdasid, vaatlesin ma kummagi ohvrit: Aabeli oma oli 

süütu ja siiras, Kaini oma oli asjatu. Võtsin vastu Aabeli ja lükkasin tagasi Kaini. Aga kui ta sellest aru sai, 

tappis ta oma venna viha ja viha tõttu. 

Ma nõudsin aru selle elu, selle vere kohta ja näitasin talle oma pahameelt selle üle. Siis ütles ta mulle: 

"Minu kuritegu on liiga suur, et seda saaks andeks anda. Sa oled minu peale vihane, sest ma tapsin oma 

venna. Te ajate mind siit maalt välja ja ma tunnen, et mind tapetakse sel viisil, nagu ma tapsin oma venna." 

Aga mina vastasin talle: "Tõesti, ma ütlen sulle, kes tapab Kaini, saab seitsmekordse karistuse." Siis 

mõistis ta, et ma ikka veel armastan teda ja et see on tõend, et ma annan talle Minu andestuse, kuid et ta 

peab selle kuriteo eest lepitama, selle plekki ära pesema ja tõestama, et ta on selle ülevoolava ja jumaliku 

andestuse vääriline. 

20 Milline oli see hääl, mis rääkis Kainiga? See on tema enda südametunnistus, see sisemine 

kohtunik, mille ma olen paigutanud igasse oma inimolendisse. Igaühega kõneleb üks ja sama hääl, ja see 

on järeleandmatu, sest see on kohtunik, keda ei saa altkäemaksu anda. See räägib temaga sama selgelt, 

nagu see rääkis Kainiga. Kuid te peate mõistma, et Kain ei teadnud oma kuriteo raskust, kui ta oma venna 

verd valas. Ta ei teadnud, mis on surm, kuid selle aja inimesed teavad väga hästi, mis see on. 

21 Seepärast ei oota ma sel ajal, et inimeste õiglus end kaasinimeste rikkumiste puhul tunda annaks. 

Ma ootan iga Minu lapse saabumist Minu Kohtusse ja seal annab Minu Kohus neile selle karistuse, mis 

neile kuulub, et nad saaksid lepitada kannatuste kaudu, mida meeleparandus südametunnistuse suhtes 

kaasa toob. Ainult seal saavad nad aru oma Issanda suurest armastusest. 

22 Selles Kolmandas Ajastikus olen toonud teile kinnituse hinge reinkarnatsiooni kohta. Inimkond on 

seda alati intuitiivselt teadnud ja hing on seda saladust lihale ilmutanud, kuid liha, mis on alati olnud 

uskmatu ja nõrk, on selles kahelnud. 

Teispoolsusest tulnud olendid on tulnud seda ilmutust inimestele edastama, kuid nad on leidnud usku 

vaid mõnes, ja need on olnud oma uskumustes vastu ning teadmatuse ja uskmatuse poolt tagasi lükatud. 

Kuid täna, nagu kunagi varem, elab inimkonnas nende ilmingute eelaimus, kindlus, isegi kui kõik ei julge 

seda maailma hirmust tunnistada. 

Kuid ma olen tulnud sel ajal, et tuua teile selle kohta kinnitust ja öelda teile: hinge reinkarnatsioonis 

ilmneb Minu täiuslik armastuse seadus. Aga tõesti, ma ütlen teile: Kui vähe on neid, kes on saanud 

inimeseks vaid üks kord maa peal, ja kui palju võimalusi olen ma andnud hingedele erinevate kehade 

kaudu maailmas, et heastada kurja, mida hinged on teinud. Kuid teie keha on paks loor, mis takistab teil 

nende õpetuste tuuma avastamast. 

23 Väga vähe on see, mida Ma olen lubanud teile teada anda sellest, kes te olete olnud läbi aegade, 

sest Ma ei taha, et te tungiksite oma pühamu, Minu kõrgete nõuannete intiimsusesse, liha sees, enne kui 

olete saavutanud tõelise hingeküpsuse. Ma ei taha, et te muudaksite vaimse elu õpetused uuteks 

teadusteks, mis viivad teid ainult uudishimu, mõistatamise ja aja raiskamiseni. Ma ei taha, et te astuksite 

vaimsel teel ka ainult ühegi sammu, mis on teie jaoks kasutu. Ma tahan, et need kõik oleksid teile 

kasulikud, et te kuulaksite ainult seda ja et teile ilmutatakse ainult see, mis aitab teid teie vaimses arengus. 

Aga kõike seda, mis teenib teid ainult inimliku rahulduse saamiseks, te ei koge. Selle kohal on alati loor, 

sest see esindab teie vaimse pärandi püha, intiimset osa. 

24 Kui see inimkond astub kindlaid samme spirituaalseks muutmisel, minu seaduste täitmisel, avastab 

ta juba oma inimelus Püha Vaimu suured õpetused ja siis on tal selge nägemus minevikust, olevikust ja 

tulevikust - ainult niivõrd piiratud, kuivõrd see on minu Tahe. 

Seepärast, õpilased, astuge tõelisele spiritualiseerumise teele, mida minu õpetus teile näitab, et te 

saaksite olla head prohvetid, kes kuulutavad ohust massidele ja päästavad neid ebaõnnestumisest. 

Ma aitan teid teie missioonil, näidates teile sobival hetkel osa nende uskmatute eelmistest eludest. Aga 

seda ei tehta selleks, et te saaksite neid hukka mõista, vaid selleks, et te saaksite neid õpetada Minu 

ilmutustes. 

25 Nii äratavad nad inimesi nende arengus ja mõistavad, et inimelust ei piisa, et teada saada minu 

igavene õppetund. 
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26 Kui te võitlete selles lahingus täie pühendumusega, saavutate palju. Aga kellel teie seast on 

kindlus, et ta sellesse maailma tagasi pöördub või et ta ei tule kunagi tagasi? Kes võiks öelda: "Kõik, mida 

ma elus tegin, oli see, mida Isa minu saatuse jaoks ette nägi. Nüüd võin ma liikuda edasi teistesse 

maailmadesse ja jätkata Jumalale lähenemist lõpmatul evolutsiooni redelil." 

Tõesti, ma ütlen teile, et nende õppetundide mõistmiseks on teie teadmised liiga väikesed. Kuid kõik 

need, kes täidavad oma ülesande, on astunud sammu Minu poole vaimsel teel ja lähevad õppetunnist 

õppetunnini, elumaailmast elumaailma, igaviku poole. Kui see ei oleks nii, kas te usute, et te suudaksite 

elada kõrgematel elutasanditel ja et südametunnistus lubaks teil seda teha, mis on Minu enda õiglus? 

27 Olge pühendunud, töötage ja lubage minu Jumalikul Tahtel täituda teie sees. Paljud teist näevad 

veel maapealses kehas minu ettekuulutuste täitumist, selle inimkonna ümberkujundamist, kõigi 

lunastamist minu seaduses. Kuid enne seda peate te olema tunnistajaks suurtele lahingutele, suurtele 

sõdadele, mida inimesed veel ei tea, mida ajalugu ei ole veel kirja pannud. 

Aga kui teie, kes te juba teate, mis hakkab juhtuma, mis läheneb, peate end puhastama - mis juhtub 

nendega, kes ei ole Püha Vaimu õpetuse suhtes ärkvel, kes on minu Seadust häbistanud, kes on unustanud 

oma missiooni, kes elavad oma traditsioonides ja on koormanud end teadmatuse ahelatega? 

28 Ehmatus, kannatused ja meeleparandus saavad olema nagu laastuklaas suure hulga hingede jaoks, 

kes seisavad oma kohtumõistja ees järjekorras. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma aitan ka neid, ja kui nad 

ärkavad oma sügavast unest, näevad nad Minu säravat palet, mis näitab neile Minu andestust, ja nad 

ootavad vaid, et ma saadan nad teele, mida nad varem rüvetasid ja põlgasid, et heastada oma süütegusid ja 

tõestada, et nad on Minu armastuse väärilised. Ja mina kui armastav Isa annan neile selle. 

29 Seepärast ütlen ma teile oma õpetuses, et te ei tohiks mõista kohut nende üle, keda te täna näete 

inimverega ja kõigi üleastumistega määritud olevat. Sest teie igavikulises eksistentsis on suuremaid 

rikkumisi kui inimvere valamine. Kuid ärge nõudke esialgu kõike teada. Ma olen teile juba osutanud, et 

ainult mina üksi võin oma kõrgete nõuannete üle õiglaselt kohut mõista. 

30 Nüüd peaksite te ainult armastama ja andestama, ja kui ma luban teil uurida ja hinnata sündmusi, 

mis teie ümber toimuvad, siis sellepärast, et ma ei taha, et te oleksite ükskõiksed ja pimedad ja hoolimatud 

oma kaasinimeste valu suhtes. Ma olen teinud teid tundlikuks oma õpetusega, et kui tuleb aeg, saaksite 

anda õpetust, mõistmist, armastust, andestust ja lohutust kõigile oma kaasinimestele. Seepärast teen teid 

majakaks, säravaks täheks ja ustavaks sõbraks, et te käituksite vastavalt sellele oma kodudes, asutustes ja 

rahvaste seas. 

31 Ma ei taha enam, et te peate endid võõrasteks. Ma tahan, et universaalne vendlus teie seas õitseks 

ja hakkaks teie keskel vilja kandma. 

32 On hea, et te peate oma inimlikke seadusi, kuid asetage minu Õpetus ja teie vaimsus neist 

kõrgemale. Olge kuulekad minu seadustele, ja tõesti, ma ütlen teile, ma vabastan teid kõige tõsisematest 

konfliktidest, mis tekivad teile inimseaduste tõttu. Aga võitle ebaõigluse vastu, võitle korruptsiooni vastu - 

mitte mõrvarelvadega ega vihkamisega, vaid minu armastuse seemnega. 

Te ei ole selles võitluses üksi, Ma olen teile juba öelnud, et inimkonna seas on rahvaid, kus inimesed 

juba asuvad teele, vabastades end oma materialismist, muutudes tugevaks oma saatuse löökides - 

eesmärgiga ühineda Minuga. Kes on need hinged? Praegu ei ole vaja, et te neid tunneksite. 

33 Tõstke oma hinge üles, armastage üksteist, ühinege üleilmse vendluse ideaaliga. Ma kutsun teid 

Vaimse Mäe juurde, ja seal olen ma ühtede ja teiste juures - kõigi nendega, kes igatsevad rahu, päästet, et 

anda neile jõudu ja usku minu ilmutustes, et nad saaksid jätkata oma teekonda selliselt varustatud. 

Hinged ilmuvad jätkuvalt - mõned kui metsikud lilled, teised kui okastraadid kõrbes. Kuid mõned, 

nagu teisedki, ühendab üks ja sama ideaal, ja kaugemal ühendavad teie armastuse lilled end, et jõuda 

Minuni armastuse ohvrina. 

34 Nii õpetan ma teid, oo jüngrid, nende ilmingute viimasel aastal. Sest tõesti, ma ütlen teile, et kui 

see periood on möödas, tuleb teie vaimsus väga suurte katsumuste osaliseks. Kui paljud teist saavad 

fanatismi ja ebajumalateenistuse ohvriks? Kui paljud teist on ainult saladuse teel ja kui paljud teised 

tahavad, et eristuda inimeste seas, lisada Minu tööle midagi, mis ei kuulu sinna? 

Vaadake ja palvetage, inimesed! Kuid ärge unustage, et mida puhtam ja lihtsam on teie religiooni 

praktika ja mida rohkem on see inspireeritud Minu seadustest, seda suurema täiuslikkuse saavutab teie 
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hing. Kui teil on vähem tseremooniaid ja riitusi ning suurem vaimsus, rohkem halastust ja armastust oma 

ligimese vastu, siis armastate Mind. 

35 Kõigis maailma rahvastes on tulemas ebajumalateenistuse ja fanatismi aeg. Riitused ja 

tseremooniad saavutavad suurima intensiivsuse ja viiakse äärmuseni. Erinevate religioonide ja sektide 

vaimulikud ja preestrid viivad oma järgijad ülendamiseni. Ma luban seda, sest see saab olema nagu torm 

inimkonna seas, ja selles kaoses tunnevad hinged end nagu laevajätjad. Keegi ei tunne, et ta on turvalises 

sadamas või päästepaadis. 

36 Tuleb aeg, mil kõikide hingede seas valitseb segadus ja nad ei leia kusagilt rahu. Siis hakkavad 

inimesed otsima kõige kuulsamaid juhte, ministreid, kes paistavad silma suurema intelligentsuse poolest, 

neid, keda inimkond peab pühaks. Kuid nende hämming on väga suur, kui nad mõistavad, et ka need on 

hüljatud, ilma kompassita, ilma rahuta ja ilma valguseta. 

Siis tulevad pimedused. Kuid keset seda kaost tõusevad hinged, kes otsivad oma päästet, ja pimedate 

tormipilvede taga näevad nad valgust nagu uut elu, nagu uut koidikut, ja see valgus on Püha Vaimu valgus, 

on majakas, mis valgustab kogu universumit, ootab laste tagasitulekut ja valgustab tormilisi ookeane. 

37 Pärast seda katsumuste aega saabub inimkonnale vaimuvabadus. Inimese jalg tallab tema vanu 

iidoleid, pettunult hävitavad nad nende kogunemiskohad, mis on täis edevust, pompu ja valet hiilgust. 

Õpetatud teoste kirjutajad viskavad oma teosed tulle. 

38 Sel ajal kuulatakse tähelepanelikult kõige harimatumaid ja kõige vähem haritud inimesi. Kui 

paljud neist, kes nüüd kuulavad minu õpetust selle lihtsa ja õnnetu rahva seas ja tunnevad end 

tähtsusetuna, sest nad arvavad, et neil puudub ilukõne ja vaimsus, leiavad hiljem end ümbritsetuna 

rahvahulgast, ja nende hulgas on mõned neist, keda nad pidasid hulluks, kui nad kuulsid mind häälekandja 

kaudu. Kui paljud neist, kes täna Minu sõnumis kahtlevad, nutavad hiljem nagu Peetrus, kui nad näevad 

igal sammul Minu Sõna täitumist. 

39 Seniks jätkake enda ettevalmistamist, tugevdage oma hinge minu õpetuses, mis ei ole kedagi 

eksiteele viinud, sest see nõuab teilt ainult vabanemist, päästmist läbi spirituaalsuse. Aga mis on 

spiritualiseerimine? See on tee, mille Mina olen märgistanud aegade algusest peale, ja seda mööda jõuavad 

kõik puhastatud hinged Jumala sülle. Sellel on Jumalik Seadus, mis on kõigi vooruste allikas. On avatud 

raamat, Elu raamat, mis sisaldab kogu Jumala tarkust. Sellele teele olen teid veel kord kutsunud. 

40 Mäetipult räägin teile kolmandat korda ja ütlen teile: "Mina olen tee, tõde ja elu. Ärge eraldage end 

enam minust. 

41 Pea meeles: Kui Minu keha võeti ristilt maha ja maeti maha, uskusid jüngrid, kes olid jahmunud 

ega saanud aru, mis oli juhtunud, et Meistri surmaga on kõik läbi. Oli vaja, et nende silmad näeksid Mind 

uuesti ja nende kõrvad kuuleksid Mind uuesti, et nende usk süttiks ja nende teadmised Minu sõnadest 

tugevneksid. 

42 Nüüd võin teile öelda, et nende jüngrite hulgas oli üks, kes ei kahelnud kunagi Minus, kes ei 

kõhkle katsumuste ees ega jätnud Mind hetkekski maha. See oli Johannes, ustav, julge, tuline ja kõige 

armastavam jünger. Selle armastuse pärast usaldasin Maarja talle, kui nad seisid risti jalamil, et ta leiaks 

selles südames jätkuvalt laitmatut armastust ja et tema kõrval saaks ta veelgi enam jõudu teda ootavaks 

võitluseks. Samal ajal kui tema vennad, teised jüngrid, langesid ükshaaval hukkamõistja surmahoobi alla, 

pitseerides nii oma vere ja eluga kogu tõe, mida nad olid kuulutanud, ja oma Meistri nime, võitis Johannes 

surma ja pääses märtrisurma eest. Olles pagendatud kõrbe, ei arvanud tema tagakiusajad, et seal, sellel 

saarel, kuhu nad teda ajasid, tuleb sellele inimesele taevast alla suur ilmutus ajastutest, mida te järk-järgult 

läbi elate - ettekuulutus, mis räägib inimestele kõigest, mis saab teoks ja täitub. 

43 Pärast seda, kui Johannes oli andnud palju armastust oma vendadele ja pühendanud oma elu nende 

teenimisele oma Meistri nimel, pidi ta elama neist lahus, üksi; kuid alati palvetas ta inimkonna eest, alati 

mõtles ta neile, kelle eest Jeesus oli oma verd valanud. 

44 Palve, vaikus, enesevaatlus, tema eksistentsi siirus ja tema mõtete headus saavutasid selle ime, et 

see inimene, see hing, arendas lühikese ajaga seda, mille saavutamiseks teised hinged vajavad 

aastatuhandeid. 

45 Jah, jüngrid, Johannes on näide sellest, milleni inimese hing tulevastel aegadel jõuab. Johannese 

vaimustus, mille kaudu ta rääkis, nägi ja kuulis, oli ilmutus sellest, mida te sel ajal kogete. Vaimseid 

nägemusi, mida kujutati allegooriaid, nähti nägijuse, st vaimse nägemise ande kaudu. 
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46 Jumalik hääl ja vaimumaailma hääl, mis jõudis tema ajju ja puudutas tema südant, olid esialgsed 

märgid selle ilmutuse kohta, mis teil on olnud sel ajal häälekandjate ja andekandjate kaudu. Ja lõpuks, 

Johannes, kes kirjutas ingli juhtimisel üles kõik, mida ta nägi ja kuulis, näitas inimkonnale dialoogi 

vaimust vaimule, mis saabub siis, kui inimesed on oma elus vabanenud ebapuhtusest ja materialismist. 

47 Millal pööravad inimesed oma tähelepanu sellele, mida minu armastatud jünger jättis kirja? 

Kummaline on viis, kuidas tema ilmutus on kirja pandud, salapärane tema tähendus, sügav kuni mõõtmatu 

tema sõnad. Kes võiks neid mõista? Inimesed, kes hakkavad huvi tundma Johannese Ilmutusraamatu 

vastu, süvenevad sellesse, tõlgendavad, jälgivad ja uurivad seda. Mõned jõuavad tõele pisut lähemale, 

teised arvavad, et on avastanud Ilmutuse tähenduse ja kuulutavad seda kogu maailmale; jälle teised on 

segaduses või liiga väsinud, et edasi uurida, ja lõpuks eitavad selle sõnumi jumalikku tähendust. 

48 "Kolmanda ajastu" jüngrid, ma ütlen teile nüüd, et kui te tõesti tahate siseneda sellesse pühamusse 

ja õppida nende ilmutuste tegelikku tähendust, siis peate te tutvuma palvega vaimult vaimule - just selle 

palvega, mida Johannes praktiseeris oma pagenduses. Kõigepealt peate mõistma, et kuigi jumalikku 

ilmutust kujutatakse maiste kujude ja piltidega, on see täielikult seotud inimese hingega, tema arenguga, 

tema võitlustega, tema kiusatustega ja langemistega, tema rikkumistega ja sõnakuulmatusega. See 

puudutab minu õiglust, minu tarkust, minu kuningriiki, minu armastuse ilminguid ja minu suhtlemist 

inimestega, nende ärkamist, nende uuendamist ja lõpuks nende vaimulikuks muutumist. 

49 Avastasin teile seal inimkonna vaimse elutee, mis on jaotatud ajaperioodideks, et te saaksite 

paremini mõista hinge arengut. 

50 Seega, õpilased, kuna Ilmutus on seotud teie vaimse eluga, on asjakohane, et te uurite ja vaatlete 

seda vaimsest vaatepunktist; sest kui te tõlgendate seda ainult maiste sündmuste seisukohalt, satute te, 

nagu paljud teisedki, segadusse. 

51 On tõsi, et paljud maapealsed sündmused on seotud selle ilmutuse täitumisega ja on seda ka 

tulevikus. Kuid teadke, et selles sisalduvad sündmused ja märgid on samuti arvud, kujutised ja näited, mis 

aitavad teil mõista Minu tõde ja täita oma saatust, et tõusta Minu juurde hinge puhtuse teel, mille kohta 

Minu jünger Johannes jättis teile särava näite, kes eelnes inimkonnale aastatuhandeid vaimust vaimule 

dialoogis oma Issandaga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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