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Huomautus tästä asiasta: 
 

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

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Toistaiseksi sillä on käännetty seuraavat niteet: Tilanne: joulukuu 2020. 
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Saksankielisestä alkuperäiskielestä kielille:  hollanti, puola, venäjä, portugali, portugali-brasilia,. 

Seuraa: Japani ja kiina 

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

Todellisen elämän kirja 

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

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

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

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

internetistä.  

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

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

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

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

elämän kirjaan.  

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

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

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

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

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

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

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

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

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

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

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

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

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

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 
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Esipuhe 
"Tämä on se ennustettu aika, jolloin Minun piti puhua ihmiskunnalle, ja haluan, että kokoat 

kirjavihkoja profetioideni täyttymykseksi tästä sanasta, jonka olen antanut sinulle, ....." (6, 52) 

Ilmoitettu aika viittaa nykyiseen aikaan, jota kutsutaan myös kolmanneksi ajaksi, ensimmäisen ajan 

(Mooses ja profeetat) ja toisen ajan (Jeesus ja hänen apostolinsa) seuraaja-aikana. 

Elian Henki ja hänen oppilaansa Roque Rojas valmistelivat Kolmatta Aikaa vuonna 1866 Meksikossa, 

jotta Jumalallinen Henki voisi 66 vuoden ajan, vuodesta 1884 vuoden 1950 loppuun, kommunikoida 

ihmiskunnan kanssa: Sunnuntai toisensa jälkeen tavalliset ihmiset kokoontuivat yksinkertaisiin 

kokoontumispaikkoihin kuuntelemaan jumalallista sanomaa noin kahden tunnin ajan. Jumala käytti 

suukappaleina (porta vozes) lukuisia äänenkannattajia (nykypäivän profeettoja), jotka kohotetussa 

mielentilassa saivat jumalallisen sanan säteen kuulumaan. 

Nämä jumalalliset ilmestykset, viestit ja opetukset kirjoitettiin ja tallennettiin viimeisellä 

vuosikymmenellä ennen vuotta 1950. Vuoden 1950 jälkeen tästä valtavasta määrästä pöytäkirjoja valittiin 

366 opetusta, jotka julkaistiin laajassa 12-osaisessa teoksessa Libro de la Vida Verdadera (Todellisen 

elämän kirja). 

Vuoden 1975 jälkeen Walter Maier, joka oli osallistunut sunnuntaikokouksiin vuosina 1943-1950, ja 

Traugott Göltenboth käänsivät niteet I-V saksaksi ja julkaisivat ne Reichl Verlagissa. Walter Maierin 

kuoltua vuonna 2001 Traugott Göltenboth täydensi niteen VI, ja se julkaistiin vuonna 2004. 

      Traugott Göltenboth käänsi myöhemmin myös niteet VII-XI, ja Buchdienst zum Leben julkaisi ne 

vuosina 2014-2015. Niteen XII odotetaan ilmestyvän vuonna 2016. 

Näin ollen jumalallinen henki ei ole jättänyt ihmiskuntaa rauhaan suurimman tieteellisen ja teknisen 

edistyksen, mutta myös suurimman sodankäynnin ja ideologisten poikkeamien aikana. 

Äärettömässä rakkaudessaan ja viisaudessaan Jumala on osoittanut meille Meksikon Ilmestyskirjan 

kautta tien ulos ideologisista harhapoluista, antanut lohtua ja parantavaa balsamia nälkää näkeville 

sieluillemme ja antanut hyvin käytännöllisiä ohjeita, joiden avulla voimme suunnata elämämme 

jumalallisen tahdon mukaisesti. 

Toteutukoot seuraavat sanat varsin pian: 

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maan päällä. 

ja ilo ihmisille. 
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Johdanto 
Seuraavat otteet voivat antaa lukijalle ensimmäisen käsityksen tästä teoksesta. Suluissa olevat numerot 

viittaavat ohjeiden ja jakeiden numerointiin. 

Hyvyys on totuutta ja rakkautta 

Tunnustakaa, että sanani ei ole eikä voi olla uusi uskonto. Tämä teos on se valoisa polku, jolla kaikki 

ideologiat, uskontokunnat ja uskonnot yhdistyvät henkisesti päästäkseen Luvattuun maahan. (310, 39) 

Tunnistakaa Minut, te kaikki, jotta kukaan ei kieltäisi Minua ─ tunnista Minut niin, että käsityksenne 

Jumalasta perustuu totuuteen ja että tiedätte, että missä hyvä ilmenee, siellä Minä olen. 

Hyvyys ei sekoitu mihinkään. Hyvyys on totuutta, on rakkautta, on armoa, on ymmärrystä. 

Hyvyys on selvästi tunnistettavissa ja erehtymättömissä. Tunnista se, jotta et erehdy. Jokainen voi 

kulkea eri tietä, mutta jos he kaikki kohtaavat yhdessä pisteessä, mikä on hyvä, he lopulta tunnistavat ja 

yhdistyvät. Ei niin, jos he jatkuvasti eksyttävät itseään antamalla hyvän näyttää pahalta ja peittämällä 

pahan hyvällä, kuten tämän ajan ihmisille tapahtuu. (329, 4547) 

Tie takaisin henkiseen kotiin 

Jokainen maailma, jokainen olemassaolon taso on luotu, jotta sielu voisi kehittyä siinä ja ottaa askeleen 

kohti Luojaansa ja siten, edetessään yhä pidemmälle täydellisyyden tiellä, saada tilaisuuden saavuttaa 

matkansa päämäärä, hengellisen täydellisyyden huippu, joka on nimenomaan asuminen Jumalan 

valtakunnassa, tahrattomana, puhtaana ja hyvin muotoiltuna. 

Kenestä tuntuu loppujen lopuksi mahdottomalta asua "Jumalan helmassa"? Voi teitä kurjia älymiehiä, 

jotka ette oikeasti osaa ajatella! Oletko jo unohtanut, että olet syntynyt kohdustani, eli että olet ollut siinä 

jo aiemmin? Siinä ei ole mitään outoa, että kaikki elämän lähteestä lähtenyt palaa siihen aikanaan. 

Jokainen sielu oli neitseellisen puhdas, kun se tuli Minusta elämään, mutta myöhemmin monet 

tahriintuivat polullaan. Koska olin kuitenkin ennakoinut kaiken viisaalla, rakastavalla ja vanhurskaalla 

tavalla, ryhdyin välittömästi tarjoamaan kaikkia tarvittavia keinoja heidän pelastukselleen ja 

uudistumiselleen sillä tiellä, jonka läpi lapseni joutuivat kulkemaan. 

Vaikka monet olennot ovatkin rikkoneet sielun neitsyyttä, tulee päivä, jolloin ne puhdistuvat kaikista 

rikkomuksistaan ja saavat siten takaisin alkuperäisen puhtautensa. Puhdistuminen on minun silmissäni 

hyvin ansiokasta, sillä sielu on saavuttanut sen uskonsa, rakkautensa, uskollisuutensa ja kärsivällisyytensä 

suurten ja jatkuvien koettelemusten kautta. (313, 21-23) 

Haluan, että kamppailun lopussa, kun kaikki lapseni ovat ikuisesti yhdistyneet Hengelliseen Kotiin, he 

jakavat äärettömän onneni Luojana tunnustuksena siitä, että jokainen teistä osallistui jumalalliseen työhön 

rakentavalla tai korjaavalla tavalla. 

Vain hengellisinä olentoina huomaatte, että mikään kaikesta siitä, mitä olen alusta asti luonut, ei ole 

kadonnut, että kaikki Minussa herää henkiin, kaikki herää henkiin ja uudistuu. 

Niinpä kun niin monet olennot ovat olleet eksyksissä pitkään, kun monet ovat elämän töiden sijasta 

tehneet tuhoisia töitä, he huomaavat, että heidän eksymisensä oli vain väliaikaista ja että heidän työnsä, 

olivatpa ne kuinka huonoja tahansa, saavat hyvityksensä ikuisessa elämässä, ja he muuttuvat lakkaamatta 

luovan työni työtovereiksi. 

Mitä ovat muutamat synnin ja pimeyden vuosisadat, jollaisia ihmiskunnalla oli maan päällä, kun niitä 

verrataan ikuisuuteen, evoluution ja loputtoman rauhan aikaan? Olette lähteneet minusta vapaan tahtonne 

vuoksi, ja omantunnon kannustamana palaatte luokseni. (317, 17-20) 

Valon henkiset olennot seisovat rinnallamme 

Ette kulje yksin, sillä rohkaisuni ja valoni ovat jokaisen teidän kanssanne. Mutta siltä varalta, että tämä 

tuntuisi teistä vähäiseltä, olen asettanut jokaisen ihmisolennon rinnalle hengellisen valo-olennon, joka 

valvoo askeleitanne, saa teidät aistimaan jonkin vaaran, toimii seuralaisenanne yksinäisyydessänne ja 

sauvana elämänne matkalla. Ne ovat niitä olentoja, joita kutsutte suojelusenkeleiksi tai suojelijoiksi. 
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Älkää koskaan olko heille kiittämättömiä älkääkä kuurotelko heidän kehotuksilleen, sillä voimanne 

eivät riitä läpäisemään kaikkia elämän koettelemuksia. Tarvitsette niitä, jotka ovat teitä edistyneempiä ja 

jotka tietävät jotain tulevaisuudestanne, koska olen paljastanut sen heille. 

Näiden olentojen kamppailu on hyvin vaikeaa niin kauan kuin te ette ole saavuttaneet henkistymistä, 

koska te annatte hyvin vähän panostanne tukeaksenne niitä heidän vaikeassa tehtävässään. 

Kun hengellisyytesi sallii sinun tuntea ja havaita niiden veljiesi ja siskojesi läsnäolon, jotka 

työskentelevät näkymättömästi, ilman minkäänlaista näkyvyyttä, hyvinvointisi ja edistyksesi hyväksi, tulet 

katumaan, että olet pakottanut heidät kärsimään niin paljon syntiesi tähden. Mutta kun tämä oivallus herää 

teissä, se johtuu vain siitä, että se on jo tullut valoksi mielessänne. Silloin myötätunto, kiitollisuus ja 

ymmärrys heitä kohtaan heräävät. 

Kuinka suurta onnea suojelijanne kokevatkaan, kun he näkevät, että te tuette heidän ponnistelujaan ja 

että heidän innoituksensa on sopusoinnussa teidän kohotuksenne kanssa! 

Teillä on niin monia veljiä ja sisaria ja niin monia ystäviä "Hengellisessä Valessa", joita ette tunne. 

Huomenna, kun tieto hengellisestä elämästä on levinnyt kaikkialle maailmaan, ihmiskunta tajuaa 

näiden rinnallanne olevien olentojen merkityksen, ja ihmiset siunaavat kaitselmustani. (334, 70-76) 

Valon ja pimeyden välinen taistelu 

Ihmiselämänne ulkopuolella on henkimaailma, veljienne ja sisartenne, ihmiselle näkymättömien 

olentojen maailma, jotka taistelevat keskenään valloittaakseen teidät. 

Tämä kamppailu johtuu toisten ja toisten välisestä kehityserosta. Kun taas valon olennot, joita kuljettaa 

rakkauden, harmonian, rauhan ja täydellisyyden ihanne, sirottavat ihmiskunnan tietä valolla, inspiroivat 

sitä aina hyvällä ja paljastavat sille kaiken sen, mikä on ihmiskunnan parhaaksi, ne olennot, jotka yhä 

takertuvat maan materialismiin, kylvävät, jotka eivät ole kyenneet irrottautumaan itsekkyydestään ja 

rakkaudestaan maailmaan tai jotka loputtomasti ruokkivat ihmisten riippuvuuksia ja taipumuksia, kylvävät 

ihmiskunnan tielle sekaannusta pimentämällä järjen, sokaistamalla sydämet ja orjuuttamalla tahdon 

käyttääkseen ihmistä hyväkseen ja tehdäkseen hänestä suunnitelmiensa välineen tai käyttääkseen häntä 

ikään kuin se olisi hänen oma ruumiinsa. 

Valon henkinen maailma pyrkii voittamaan ihmisen sielun avatakseen sille tien kohti ikuisuutta; 

Samalla kun nämä siunatut joukot ponnistelevat lakkaamatta, lisääntyvät rakkaudessa ja tulevat 

sairaanhoitajiksi kivun sängyn vierellä, neuvonantajiksi suuren vastuun taakkaa kantavan ihmisen rinnalla, 

nuorison neuvonantajiksi, lasten suojelijoiksi, unohdettujen ja yksin elävien kumppaneiksi, niiden 

olentojen legioonat, joilla ei ole hengellisen viisauden valoa eikä rakkauden kohottavaa tunnetta, 

työskentelevät niin ikään lakkaamatta ihmisten keskuudessa. Mutta heidän tavoitteenaan ei ole helpottaa 

tietänne Hengelliseen valtakuntaan ─ ei; näiden olentojen aikomus on täysin päinvastainen, heidän 

pyrkimyksenään on hallita maailmaa, jatkaa sen herroina olemista, jatkaa itseään maan päällä, hallita 

ihmisiä ja tehdä heistä orjia ja tahtonsa välineitä ─ sanalla sanoen, ei antaa kenenkään viedä sitä, mitä he 

ovat aina pitäneet omana: maailmaa. 

Niinpä, opetuslapset: yhden olennon ja toisen olennon välillä raivoaa raju taistelu ─ taistelu, jota 

fyysiset silmänne eivät näe, mutta jonka heijastukset tuntuvat päivä toisensa jälkeen maailmassanne. 

Jotta ihminen voisi puolustaa itseään ja vapautua pahoista vaikutteista, hänen on tunnettava häntä 

ympäröivä totuus, hänen on opittava rukoilemaan hengen kanssa ja hänen on myös tiedettävä, millaisia 

kykyjä hänen olemuksellaan on, jotta hän voisi käyttää niitä aseina tässä suuressa taistelussa, jossa hyvä 

taistelee pahaa vastaan, valo pimeyttä vastaan, henkistyminen materialismia vastaan. 

Juuri valon henkinen maailma työskentelee ja taistelee ja valmistelee kaikkea, jotta maailma jonain 

päivänä lähtisi henkistymisen tielle. 

Ajatelkaa tätä kaikkea, niin voitte kuvitella, miten raivokkaasti hengelliset veljenne ja sisarenne, jotka 

ponnistelevat ihmisten pelastuksen puolesta, taistelevat ─ taistelu, joka on heille malja, josta annatte heille 

jatkuvasti juotavaksi kiittämättömyyden sappea, koska rajoitutte ottamaan heiltä vastaan kaiken sen hyvän, 

mitä he teille antavat, mutta ette koskaan asetu heidän rinnalleen auttamaan heitä heidän taistelussaan. 
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Vain harvat osaavat liittyä heihin, vain harvat ovat vastaanottavaisia heidän inspiraatiolleen ja 

noudattavat heidän neuvojaan. Mutta kuinka vahvasti he kulkevat läpi elämän, kuinka suojattuja he 

tuntevat olevansa, millaiset ilot ja inspiraatiot inspiroivat heidän henkeään! 

Suurin osa ihmisistä on näiden kahden vaikutuksen välissä valitsematta jompaakumpaa, sitoutumatta 

täysin materialismiin, mutta myös ponnistelematta vapautuakseen siitä ja henkistääkseen elämänsä, toisin 

sanoen kohottaakseen sitä hyvyyden, tiedon ja henkisen voiman avulla. Nämä ovat edelleen täysin sodassa 

itsensä kanssa. 

Ne, jotka ovat täysin antautuneet materialismille välittämättä enää omantunnon äänestä ja jotka jättävät 

huomiotta kaiken, mikä liittyy heidän sieluunsa, eivät enää taistele, heidät on voitettu taistelussa. He 

luulevat voittaneensa, he luulevat olevansa vapaita eivätkä ymmärrä, että he ovat vankeja ja että valon 

legioonien on tultava alas pimeyteen vapauttamaan heidät. 

Tämän valon sanoman lähetän kaikille maan kansoille, jotta ihmiset heräisivät, jotta he tulisivat 

tietoisiksi siitä, kuka on vihollinen, jota vastaan heidän on taisteltava, kunnes he ovat voittaneet hänet, ja 

mitä aseita he kantavat tietämättään. (321, 5363) 

Jumalan visio tulevaisuudestamme 

Odotan maailmalta henkistymistä. Minulle nimillä, joilla kukin kirkko tai lahko erottaa itsensä, ei ole 

minkäänlaista merkitystä, eikä sen riittien ja ulkoisten palvontamuotojen suuremmalla tai pienemmällä 

loistokkuudella. Tämä tavoittaa vain ihmisen aistit, mutta ei henkeäni. 

     Odotan ihmisiltä hengellistymistä, sillä se merkitsee elämän kohottamista, täydellisyyden ihannetta, 

hyvän rakastamista, totuuteen kääntymistä, rakkauden toiminnan harjoittamista, harmoniaa itsensä kanssa, 

joka on harmoniaa muiden ja siten myös Jumalan kanssa. (326, 21-22) 

     Tämän päivän ihmisistä, joilla ei ole hengellisyyttä ja rakkautta, tuon esiin sukupolvet, jotka Sanani 

niin usein profetoi. Mutta ensin työskentelen näiden kansojen parissa, jotka nykyään tuomitsevat väärin, 

sotivat toisiaan vastaan ja tuhoavat toisiaan. 

Sitten, kun tuomioni täytäntöönpano on kulkenut kaikkien yli ja rikkaruohot on kitketty juurineen, 

alkaa syntyä uusi ihmiskunta, joka ei enää kanna "veressään" eripuran, vihan tai kateuden siemeniä, koska 

sen vanhempien "veri" puhdisti itsensä tuskan ja katumuksen sulatusuunissa. 

Minä otan heidät vastaan ja sanon heille: "Pyytäkää, pyytäkää, niin teille annetaan", kuten sanoin teille 

toisella kerralla. Mutta tänään lisään vielä: osaa kysyä. (333, 54) 

Kuvitelkaa sellaisen ihmiskunnan edistyminen, jonka moraali kumpuaa hengellisyydestä; kuvitelkaa 

ihmiskunta ilman rajoja tai kansallisia rajoja, joka jakaa veljellisesti kaikki elämän keinot, jotka maa antaa 

lapsilleen. Yrittäkää kuvitella, millainen olisi ihmistiede, jos sen ihanteena olisi rakkaus toisiamme 

kohtaan, jos ihminen saisi etsimänsä tiedon rukouksen kautta. Miettikää, kuinka mieluisaa Minulle on 

ottaa vastaan rakkauden, uskon, kuuliaisuuden ja nöyryyden palvonta ihmisiltä heidän elämänsä kautta 

ilman, että heidän tarvitsee turvautua rituaaleihin ja ulkoisiin palvonnan muotoihin. 

Vain tämä on ihmisille elämää, sillä siinä he saavat hengittää rauhaa, nauttia vapaudesta ja syödä vain 

totuutta sisältävää ravintoa. (315, 57-58) 

Kun ääneni kuuluu henkisesti ihmiskunnassa, ihmiset tuntevat jotain sellaista värähtelevää, joka on 

aina ollut heidän sisällään, vaikka se ei ole voinut ilmaista itseään vapaudessa. Se on se henki, joka 

Herransa äänen rohkaisemana nousee ja vastaa kutsuuni. 

Silloin maan päällä alkaa uusi aikakausi, sillä ette enää katso elämää alhaalta päin, vaan katsotte sitä, 

tunnistatte sen ja nautitte siitä hengellisen kohonneisuuden korkeuksista käsin. (321, 38-39)  
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Ohje 310 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tulkaa luokseni, eksynyt ja eksynyt ihmiskunta. Etsikää ensin valtakuntaani, ja kun olette siinä, 

juokaa viisauteni ehtymättömästä lähteestä. Mutta älkää unohtako, että valtakuntani ei ole tästä maailmasta 

ja että voitte päästä siihen vain noudattamalla rakkauden lakejani. 

2 Oppilaat: Tämä vuosi 1950 tuo mukanaan ratkaisevia tapahtumia kaikille ihmisille. Siksi 

vastuunne on niin suuri, kun kuulette opetustani. 

3 Ihmiskunta on sairas, sokea ja tuhon tiellä. Isä pelastaa heidät sinun välityksesi kautta. Totisesti 

minä sanon teille, kukaan ei tule olemaan eksyksissä. 

4 Koska rakastan kaikkia lapsiani yhtä paljon ─ miksi maailmassa on kurjuutta? Ihmiset esittävät 

tämän kysymyksen. Mutta te tiedätte syyn siihen, mitä tapahtuu. 

5 Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sielusi elää tässä maailmassa. Kauan sitten annoin sen 

jälleensyntyä eri maallisissa ruumiissa, jotta se voisi korjata virheensä ja tulla laini arvoiseksi. Asetin 

sielut maan päälle niiden luomisesta lähtien, jotta ne saisivat omien ansioidensa kautta kyvyn päästä 

valtakuntaani. 

6 Ihmisen sielu on ollut luomakunnan etuoikeutettu olento. Olen antanut sille tahdonvapauden 

osoituksena rakkaudestani. 

7 Kaikki muut olennot ovat minun tahtoni alaisia. Mutta jos ihmiset tahdonvapauttaan käyttäessään 

ovat vain poikenneet rakkauteni tieltä, heidän on saavutettava pelastuksensa juuri tätä tahdonvapauden 

luomaa tietä pitkin. Sadonkorjuun aika on tullut kaikille sieluille, ja siksi näette hämmennystä ihmisten 

keskuudessa. Mutta totisesti, sanon teille, tässä kaaoksessa kukin niittää oman siemenensä. 

Mutta mitä tapahtuu niille lapsilleni, jotka ovat jatkuvasti rikkoneet lakiani? Totisesti, kaikki ne, jotka 

nukkuvat eivätkä halua opiskella ja ottaa huomioon ohjeitani, joutuvat koettelemuksiin kuin pyörremyrsky, 

joka kaataa heidät. Mutta kaikille niille, jotka ovat noudattaneet ohjeitani, se on kuin rohkaisu heidän 

velvollisuuksiensa täyttämisestä, kuin kaunis palkinto, jonka Jumala antaa heille. 

8 Isä on ehtymätön toimeliaisuus, Hän työskentelee ikuisesti kaikkien lastensa hyväksi, ja tämän 

esimerkin vuoksi teidänkin tulisi olla väsymättömiä työssänne, jotta tällä tavoin tulisitte yhdeksi Herranne 

kanssa. Ymmärtäkää, että työnne on teille todellinen siunaus, sillä se merkitsee sitä, että pääsette yhä 

lähemmäksi Jumalaa. Tämä on elämänne täydellisyyden salaisuus. 

9 Ihminen on kehittynyt, ja kehittyessään hän on saanut monia hedelmiä palvelemaan ihmiskuntaa. 

Mutta nykyään hän on ylimielisyydessään uskonut olevansa Luojaansa parempi. 

10 Kysytte Minulta, voinko auttaa lapsiani löytämään tiensä ulos harhapoluistaan. Ja minä sanon 

teille: Kyllä, ihmiset. Mahdollisuus, jonka olen antanut sielulle sen reinkarnaatioissa ihmiselämässä, on 

todiste rakkaudestani. Sillä valtakuntani voidaan saavuttaa vain rakkauden ja laupeuden hyvien tekojen 

kautta, joita lapseni tekevät noudattamalla omantuntonsa ohjeita ja käyttämällä täysin tahdonvapauttaan. 

11 Vaikka tuntisitte itsenne merkityksettömiksi ja heikoiksi, teidän on autettava lähimmäisiänne sillä 

äärettömällä voimalla, jonka olen antanut teille käskyn myötä. Puhdas ja äänekäs rukous, jonka olen 

opettanut teille, on se, mikä yhdistää koko ihmiskunnan rakkauteni esteessä. 

12 Rukoilkaa, opetuslapset, lähettäkää ajatuksenne rauhan sanomana niille, jotka parhaillaan 

muuttavat elämäänne älykkyytensä avulla, jotta heidän saamansa hedelmät olisivat kuin balsamia 

ihmiskunnan kärsimyksille. 

13 Miksi Herra kutsuu teitä "valituksi kansaksi"? Sillä jo ensimmäisellä aikakaudella annoin teille 

vaikean tehtävän lähimmäistenne keskuudessa. En kuitenkaan antanut sinulle heitä suurempia lahjoja enkä 

asettanut sinua muiden kansojen yläpuolelle, vaan tein sinusta uskollisen pojan, valon ja rakkauden 

sanomani sanansaattajan kaikille maan päällä oleville kansoille, jotka ovat yhä erehtymässä. 

14 Olen antanut teille sen armon, että saatte kuulla Sanani äänen kantajan kautta ─ viestin, jonka te 

viette ihmisten sydämiin, kun aika koittaa. 

15 Opetuslapset, käyttäkää aikaa, katsokaa ihmisiä, jotka ovat uppoutuneet materialismiinsa ja 

takertuvat maailman vääriin ääniin. Kärsimys tulee olemaan heissä, ja vain tällä tavoin he heräävät 

omantuntonsa suhteen. Kärsimys ─ vaikka et ymmärtäisikään sitä, niin kauan kuin elät sen läpi ─ on 

siunaus sielullesi. 
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16 Nouskaa hengessä Minun luokseni, jokaisen piinauksen, kiusauksen tai heikkouden yläpuolelle, ja 

ymmärrätte, kuinka kaunis on se tie, jonka tarjoan teille Laini täyttämisessä. Kun katsotte ihmiskuntaa, 

joka turmeluksessaan on saavuttanut turmeluksen huipun, Isä kertoo teille: sielu on kuitenkin kehittynyt, 

sotien julmuus on herättänyt sen, ja nyt se on tienhaarassa etsiessään rauhaa kaikin keinoin. 

17 Siinä on sinun tehtäväsi, Israel. Jokaisen teistä on johdatettava ihmiskuntaa rukouksillanne ja 

esimerkillänne. Kenelläkään ei ole oikeutta puhua lähimmäisensä puutteista. Kuka teistä on sitten 

täydellinen? 

Älkää tuomitko ketään ja olkaa hyvä esimerkki ihmisten keskuudessa. Tällä tavoin elätte ikuisen 

rauhan ja autuuden heijastuksena. Silloin ihmiset, jotka ovat väsyneet moniin kärsimyksiin, tulevat 

luoksesi ja sanovat: "Anna meille leipääsi, anna meille tätä ehtymätöntä vettä." 

18 Kansakunnat kamppailevat löytääkseen rauhan, jota ne eivät ole vielä saavuttaneet. Joissakin 

osissa maailmaa sodat ovat loppuneet, mutta toisissa osissa kaaos ympäröi edelleen ihmisiä heidän 

murhanhimoisissa taisteluissaan. Turhaan he haluavat rauhan vallitsevan tässä maailmassa, koska heiltä 

puuttuu rakkaus ja armo. 

Ihmiset vapisevat ihmisälyn luomien uusien aseiden pelossa. Ihmiset, auttakaa heitä, tavoittakaa heidät 

rakkauden viestilläni, jonka olen uskonut teille. Älkää mieltykö tiettyihin rotuihin, kieliin tai ideologioihin, 

nähkää heissä vain veljiä ja sisaria, jotka tarvitsevat neuvoja ja rakkautta. 

19 Rukoilkaa, sillä totisesti sanon teille, että rauhani saavuttaa kaikki maan kansat ja voittaa 

itsekkyyden ja inhimilliset heikkoudet. 

20 Näin valtakuntani tulee luoksenne, ja silloin keksinnöt, jotka nykyään aiheuttavat tuhoa ja 

kuolemaa, lähetetään vain välttämättömään jälleenrakentamiseen, jotta tästä maailmasta tulisi todellinen 

paratiisi. Haluan, että ihminen vihdoin täydellistää itsensä ja hallitsee tätä planeettaa niin kuin Isä hallitsee 

maailmankaikkeutta: rakkaudella. 

21 Henkilöllä, jolla on suuri usko lakiini ja joka opettaa oppiani suurella rakkaudella, ei ole mitään 

pelättävää, koska hänestä tulee Isän väline ja samalla osa Jumalaa. 

22 Opetuslapset: Kuten valo poistaa pimeyden, niin jumalallisen viestini avulla te pystytte poistamaan 

ihmiskunnan tietämättömyyden. 

23 Tällä kolmannella aikakaudella paljastunut Sanani saa ihmiset löytämään vanhurskauden todellisen 

merkityksen ja säätämään Työni innoittamia lakeja. 

24 Tämä ihmiskunnalle vielä tuntematon opetus leviää lopulta kaikkialle maailmaan ja juurtuu 

monien kansojen sydämiin. Hengellisyys saavuttaa täyden kehityksensä tulevaisuuden ihmiskunnassa. 

25 Teillä on ollut armo kuulla viestejäni äänenkantajieni kautta, mutta te ette enää tule todistamaan 

opetukseni kukoistusta, koska te ette enää kuulu tähän maailmaan. Muut sukupolvet todistavat sanani 

täyttymisen. Teille annettiin nimittäin tehtäväksi olla henkistämisen edelläkävijöitä. 

26 Tämän vuoksi teidän tehtävänne ei kuitenkaan ole vähemmän tärkeä kuin tulevien sukupolvien ─ 

päinvastoin. Muistakaa, että teistä riippuu paljon, että he valitsevat hyvän tien, että he ovat hyviä työni 

tulkitsijoita ja hyviä opetuslapsia. 

27 Teidän on annettava oma panoksenne, joka ─ kuten olen jo kertonut teille ─ on hyvin tärkeä. 

Mutta älä ylpeile sillä. Sillä se, josta tulee turhamainen hengellisessä työssä, ei ole ymmärtänyt, miten olla 

arvokas opetuslapsi, sillä yksi olennaisimmista edellytyksistä sille, että voi olla Minun opetuslapseni, on 

nöyryys. 

28 Katsokaa itseänne omantuntonne peilistä ja katsokaa, eikö siinä näy epäoikeudenmukaisuutta. 

Katsokaa itseänne tästä sisäisestä peilistä, ennen kuin alatte tuomita lähimmäistenne tekoja. Silloin 

tekojenne taustalla on enemmän puhtautta ja totuudellisuutta. 

29 Kerron tämän, koska näen, että monet teistä tuomitsevat mielihyvin ne virheet, joita 

lähimmäisenne tekevät eri uskonnollisissa yhteisöissä, samoin kuin niiden riitit ja jumalanpalvelukset. 

Sanon teille, että teidän olisi parempi olla tuomitsematta kirkkoja tai uskontunnustuksia, sillä te ette 

toistaiseksi tunnista niiden hengellistä ulottuvuutta. 

30 Jätän teidät opastajiksi, mutta en kiihottajiksi. Teidän siemenenne tulee olemaan rauhan ja 

sopusoinnun siemen, mutta ei koskaan sekasorron tai väkivallan siemen. 
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31 Sanani päämääränä on liitto ja rauha, jotta sen innoittamana osaisitte tavoittaa lähimmäisenne ja 

kunnioittaa aina heidän uskoaan pyhänä asiana. Sillä heidän uskonsa on sisäinen alttari, jossa Minä asun. 

Silloin pystytte tunnistamaan lähimmäisissänne sen kehityksen, jonka he ovat saavuttaneet 

ponnistelujensa, vaivannäköjensä ja onnettomuuksiensa ansiosta. 

32 Jos verratessanne sitä muotoa, jossa lähimmäisenne harjoittavat uskontoaan, siihen muotoon, joka 

teillä on, havaitsette eroja, älkää pysähtykö tuomitsemaan ulkonäön perusteella, vaan tunkeutukaa asian 

ytimeen, jossa on totuus. Koska olette spiritistejä, muistakaa, että teidän on aina pidettävä kiinni hengestä 

eikä ulkoisista muodoista. 

33 Jos vähitellen ymmärrätte kanssaihmisiänne tällä tavoin, huomaatte melko pian, että jokainen 

ihminen etenee eri polkua pitkin, mutta että kaikki polut yhtyvät yhteen pisteeseen, joka on tie valoon, 

totuuteen ja elämään. 

34 Ymmärrätte nyt, että ei riitä, että viette Sanani tiedon sieluunne, sillä tärkein osa on vielä 

tekemättä, eli opetusteni käyttäminen. Tämä on koe, jossa teidän on osoitettava, kuinka paljon olette 

oppineet Sanastani. 

35 Kun sanoin teille kuvaannollisesti, että suljen huulenne, halusin antaa teidän ymmärtää, että sillä 

hetkellä siunasin huulenne, jotta sielunne voisi niiden kautta ilmaista inspiraationsa ja toistaa jumalallisia 

sanojani, kun taas nuo huulet pysyivät suljettuina tuomitsemiselta, arvostelulta, valehtelulta tai 

rienaamiselta. Pitäkää opetukseni rakastavasti ja antakaa sielunne virrata yli lohdutuksen, valon, balsamin, 

viisauden ja rauhan sanoin kuin virta, joka on ollut kasassa vuosisatojen ajan. 

36 Teidän ei tarvitse lausua nimeäni usein ─ päinvastoin. Mitä vähemmän lausutte sitä ja mitä 

paremmin sovellatte opetustani, sitä suuremman todistuksen olette antaneet minusta. 

37 Tunne vähitellen naapurisi sydämessäsi todellisiksi veljiksi ja sisariksi, näe ihmiskunta yhtenä 

perheenä, mutta varo julistamasta tätä. Älkää koskaan julkistako ansioitanne, sillä ne ovat Minun yksin 

tuomittavissani. Ainoa asia, jonka teidän tulisi tehdä tunnetuksi elämänne ja sanojenne kautta, on minun 

työni. Sillä tämä tulee kaikkien teidän lähimmäistenne tietoon. 

38 Spiritualistin nöyryyden on oltava todellista, ei vain näennäistä, jotta hänen jälkensä maan päällä 

olisi täynnä valoa. 

39 Tunnustakaa, että sanani ei ole eikä voi olla uusi uskonto. Tämä Työ on se valoisa polku, jolla 

kaikki ideologiat, uskontokunnat ja uskonnot yhdistyvät henkisesti päästäkseen Luvatun Maan porteille. 

40 Annan teille tässä sanassa rauhan ja rakastavan huolenpidon, joka saa teidät unohtamaan tuskanne. 

Vahvistan uskoasi ja annan sinulle valoa seurata polkua, joka johtaa luokseni. Tämä valo inspiroi sinua, 

kutsuu sinua rukoilemaan niiden puolesta, jotka kärsivät ─ läsnä tai poissa. Se tuo sinut lähemmäksi 

tuntemattomia veljiäsi ja sisariasi, jotka asuvat kaukana sinusta ja joita et voi fyysisesti koskettaa tai 

hyväillä. 

Opetukseni opettaa sinua pyytämään kaikkea ja tuntemaan, mitä lähimmäisesi sydämessä tapahtuu. 

Olen kertonut teille, että olen kaikkialla läsnä, että Minulle kukaan ei ole poissa tai kaukana Minusta, ja 

annan teille kyvyn siirtyä kääntymään niiden puoleen, jotka tarvitsevat apua, lohdutusta tai seuraa. 

41 Kuinka paljon hyvää voitkaan tehdä siitä päivästä lähtien, kun tunnistat lahjasi ja osaat käyttää 

niitä lähimmäistesi hyväksi! Valmistautunut sielu pystyy ylittämään etäisyyksiä, uhmaamaan vaaroja ja 

voittamaan esteitä päästäkseen sinne, minne se kaipaa. 

42 Jos sinulla on raskas taakka sielussasi, koska et ole pystynyt maksamaan vanhoja velkoja, 

työskentele hengellisellä tavalla, niin tunnet kadonneen rauhan ja ilon palaavan. 

43 Sanani saa teidät kokemaan aiemmat ajat muistuttamalla teitä patriarkkojen ja profeettojen kautta 

tapahtuneista ilmestyksistäni ja Jeesuksen kautta tapahtuneesta Sanastani toisella aikakaudella. Annan 

teidän tuntea Isän rakkauteni, ja sielunne toipuu tietäen, että armoni näkee sen ja suojelee sitä. 

44 Puhun teille samalla viisaudella, jonka annoin opetuslapsilleni Mestarina. Mutta tänään, Pyhänä 

Henkenä, näytän teille toisen sivun kirjasta, jotta voitte tutkia sitä ja tulla valaistuneiksi. 

45 Tahtoni on, että yhdistätte kolme testamenttia, jotka on annettu teille kolmena aikana, yhdeksi ja 

että valmistaudutte vastaamaan niille, jotka kysyvät teiltä näiden ilmentymien syytä. 

46 Esi-isienne esimerkki on kirjoitettu lähtemättömillä kirjaimilla: Aabraham, Iisak ja Jaakob, jotka 

jättivät kansalleen uskon, rakkauden ja lujuuden siemenen, täyttivät kohtalonsa ja ovat kanssani. En pyydä 
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teitä tekemään uhrauksia, sillä ne ajat ovat nyt ohi. Elämänne tänään on joka tapauksessa surullista, ja 

haluan vain, että hengellistätte itsenne. Mutta jos annan lapsillenne tehtäväksi viedä opetustani muihin 

maihin, älkää vastustako sitä. Jos käytän sinua johtamaan väkijoukkoa sanoillasi ja esimerkilläsi, älä 

kieltäydy. Tällä tavoin jätätte jälkenne tähän aikaan, ja minä näytän tuleville sukupolville hedelmät, joita 

sanani on tuottanut. 

47 Taistelun aika on tullut teille. Suurten uskonnollisten yhteisöjen papisto yhdistyy toisiinsa 

tunteakseen itsensä vahvaksi ja taistellakseen valittujani vastaan. 

Kun aika koittaa, he haluavat liittää lahjakseen tämän ilmestyksen, jonka olen antanut teille, niille, 

jotka olen yksinkertaisesti valmistanut. Jos olen sijoittanut tämän armon teihin, se johtuu siitä, että tunnen 

teidät ja olen puhdistanut teidät ja kasvattanut teitä käyttämään Minua älyllänne. Mutta se, mitä olen 

antanut teille, kuuluu kaikille lapsilleni, enkä halua, että se aiheuttaa taistelua. 

Jos tämä kamppailu kuitenkin alkaa vuoden 1950 jälkeen ─ aikana, jolloin teillä ei enää ole julistustani 

tässä muodossa ─ kuinka paljon tulettekaan tuntemaan Sanani poissaolon! Silloin sallin teidän vain ottaa 

suuresta uskosta ja vahvasta tahdosta kärsiviä apostoleitani esikuvaksenne. 

48 Sanani saavuttaa pian muut kansat ja hillitsee ihmisten vihaa ja kostonjanoa. Katso, ─ sairaat eivät 

vieläkään nouse leiristään, ja yhä on uutisia uusista sodista. Koteja ei ole jälleenrakennettu, kansoja ei ole 

palautettu, ja yhä janoaa verta. Heille rauhan ja sovinnon sanomani tulee ulottumaan. 

49 Tiedätte, että maanosanne ulkopuolella kansakunnat ovat tuhoutuneet, ja kipu on saavuttanut 

kaikki sydämet. Ei ole lapsia, nuoria tai aikuisia, jotka eivät olisi tyhjentäneet maljaa kärsimyksestä, ja 

heidän joukostaan löydän niitä, joilla kärsimyksestään huolimatta on voimaa pyytää, että kansat, jotka 

säilyttävät rauhansa, eivät joutuisi sodan runtelemiksi. Ja eri lahkoista löydän hurskaita sieluja, jotka 

rukoilevat vilpittömästi rakkaudella ja myötätunnolla niiden puolesta, jotka käyvät läpi näitä suuria 

koettelemuksia. Otan vastaan heidän teoksensa, kunnioitan heidän tapojaan ja annan heille tunnustusta 

heidän ansioistaan. Katsokaa, rukoilkaa ja pyytäkää niin kuin hyvät opetuslapset, ja minä annan teille 

armoni. Suojelen jokaista luotua olentoa ja siunaan kaikkia kansoja. 

50 Te kaikki saatte ansaitsemanne rauhan, mutta lupaan teille parempia aikoja. Puhdistuksen jälkeen, 

joka maan päällä on tapahduttava, ilmestyy Minun lähettämiäni miehiä, hyveellisiä sieluja, joilla on suuri 

tehtävä luoda kuuliainen ihmisperhe. Neljä sukupolvea teidän sukupolvenne jälkeen kuluu vielä, kunnes 

opetukseni leviää maan päälle ja niittää kauniita hedelmiä. 

51 Kaikki lapseni eivät ymmärrä tuloani hengessä tällä hetkellä, eivätkä he tiedä, että valmistelen 

ihmiskuntaa palaamaan luokseni. 

Haluan, että palaatte sellaisina kuin lähditte minusta ─ nimittäin puhtaina ─, jotta pääsette taivasten 

valtakuntaan. 

52 Jokainen sielu kantaa sisällään voimaa, joka suojelee häntä vainoissa ja kiusauksissa, ja valoa, joka 

ohjaa häntä, joka on omatunto. Jos olen antanut ihmiselle tahdonvapauden, se on siksi, että hänellä voi olla 

oma tahto ja siten tuntea olevansa elämänsä ja tekojensa herra ja samanlainen kuin minä. Olen osoittanut 

rakkauteni häntä kohtaan tekemällä hänestä korkean kohtalon haltijan ja ympäröimällä hänet 

mukavuuksilla, vaikka tämä lapsi ei ole noudattanut hänelle antamiani lakeja. 

53 Kutsumukseni tänä aikana on ollut kaikille, mutta vain harvat seuraavat minua. Älkää tunteko 

oloanne etäiseksi Minusta, koska elätte tässä maailmassa tänään. Haluan, että tunnistatte Minut jo nyt 

elämänne maailmassa, että sydämenne on vastaanottavainen jokaiselle jumalalliselle ilmentymälle, että 

rakastatte Minua ja että olette läheisesti yhteydessä Minuun. Koska teillä on minun luontoni, vaikkakin 

rajoitetussa muodossa, voitte ymmärtää minua ja tehdä suuria tekoja. 

54 Sielulle viitoittamani polku johtaa sen kohotukseen, vaikka se usein kohtaa matkan varrella 

ohdakkeita ja orjantappuroita. 

55 Jos etsit pyhiä tai vanhurskaita miehiä opastamaan sinua, et löydä heitä. Jos haluatte pyrkiä 

korkeimpaan täydellisyyteen, katsokaa Minuun Äärettömässä, ottakaa yhteys Minuun, ja Minä neuvon ja 

inspiroin teitä. 

56 Ette ole puhuneet maailmalle siitä, mitä olette kuulleet minulta. Mutta tämä materialistinen ja 

kylmä maailma odottaa merkkiä minulta, vihjettä tai sanaa, jotta se voisi palata Herransa luo ja aloittaa 

uuden elämän. 
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Tutkijat tarkkailevat ja ihmettelevät, mistä johtuu niin monet avaruuden ilmiöt. Teologit haluavat 

tunkeutua salaisuuksiini, ja jokainen sielu, joka on herkkä läsnäololleni, ihmettelee, onko maailma astunut 

uuteen aikakauteen, ja Minulla on vastaus näille tiedonhaluisille, janoaville, joille annan juotavaksi 

lähteestä vettä, joka sammuttaa heidän janonsa. 

57 Olette nyt valmistautuneet, lahjanne ovat pysyviä. Jos olette vaalia armoa, joka teillä on, älkää 

menettäkö sitä. Jos sinulla on ansioita, lisää niitä. Sillä yksikään uhraus ei jää hedelmättömäksi eikä 

yksikään ponnistus turhaksi, sillä jokainen työ jää muistiin kirjoitetuksi, eikä ole kättä, joka voi pyyhkiä tai 

muuttaa kirjaanne. 

58 Te, jotka kannatte sisällänne Israelin sielua, tietäkää, että se olemus, jonka Sanani vuodattaa ulos, 

on sama kuin se, jonka annoin teille ensimmäisellä ja toisella aikakaudella. Tänään näytän teille Elämän 

kirjan kolmannen osan sivut, ja kuten edellisetkin osat, se sisältää ääretöntä viisauttani. 

59 Minä olen kirja, johon elämä on kirjoitettu ja jossa kaikki viisaus on läsnä. Tulkaa, koputtakaa 

ovelleni, ja minä avaan sen teille viipymättä. Mutta haluan nähdä sydämessänne todellisen valonhalun. 

Jos sinusta tuntuu, että ymmärryksesi on saavuttanut ymmärryksen rajansa, etkä pysty menemään sitä 

pidemmälle, älä ole huolissasi. Sillä silloin henkenne, jolle on olemassa muita horisontteja, nousee aineen 

rajoitusten yläpuolelle, kunnes se saavuttaa sen valon, jota se halusi nähdä. 

60 Aina kun ihminen on halutessaan lisätä tietämystään antanut kaiken älykkyytensä varaan, hän on 

epäonnistunut ihmismielelle ylitsepääsemättömien esteiden vuoksi. Tai hän on sukeltanut mysteerejä 

täynnä oleviin kuiluihin kykenemättä tyydyttämään uteliaisuuttaan tai haluaan löytää lisää valoa 

tieteelleen. 

61 Tähän päivään asti tiedemiehiltä on puuttunut hengellisyys, minkä vuoksi heidän tietonsa on aina 

ollut rajallista, koska he eivät ole osanneet etsiä todellista alkuperää, alkusyytä ja periaatetta kaikelle, mitä 

he tutkivat. 

62 Totisesti sanon teille, että tämän materialistisen, egoistisen ja turmiollisen tieteen aikakauden 

jälkeen tulee aika, jolloin tiedemiehet osaavat tunkeutua luonnon salaisuuksiin ─ hengellisesti 

valmistautuneina rukouksen avulla, nöyryyteen ja kunnioitukseen pukeutuneina, jalojen, korkeiden, 

inhimillisten ajatusten ja aikomusten innoittamina. 

63 Ihmiskunta etenee suurin askelin kohti tämän ihmisen tieteen luoman maailman, tämän 

valheellisen ja pinnallisen maailman, loppua, ja ihminen on se, joka tuhoaa omin käsin sen teoksen, jonka 

hänen ylimielisyytensä ja ahneutensa ovat rakentaneet. 

Sen jälkeen on hiljaisuus, pohdinta ja siten uudistuminen, ylevät päätökset ja ihanteet. Ihmisten eteen 

nousee uusi aikakausi, ja siihen astuu tuskasta ja kokemuksesta puhdistunut ihmiskunta. Ihmiset rakentavat 

uuden maailman, mutta se tulee olemaan henkisielun ohjaama maailma, jota henki valaisee ja joka on 

saatettu minun lakini tielle. 

64 Haluan tämän maailman ymmärtävän, että materialistinen tiede ei ole koskaan ollut eikä tule 

olemaan olemassaolonne päämäärä, sillä ette ole edes pystyneet saavuttamaan onnellisuuttanne maan 

päällä sen avulla. 

65 Teidän on tiedettävä, että kun lähdette tältä planeetalta päästäksenne korkeampaan 

elämänmaailmaan, ette voi tehdä sitä, jos lähdette tieteellisestä ja materialistisesta maailmasta, vaan vain 

jos se on maailma, joka on henkistynyt rakkauden ja hyveen kautta. 

66 Aineellistuneet sielut ovat sokeita muissa maailmoissa, koska he ovat laiminlyöneet kykynsä 

ymmärtää hengellistä ja ovat siten estäneet itseään tulemasta riittävän herkiksi havaitsemaan hienovaraista, 

puhdasta, korkeaa ja valovoimaista. 

67 Kukaan ei uskalla kiistää, että hänellä on hengellisiä tehtäviä olemuksessaan. Vain minä ja teidän 

henkenne tiedämme sopimuksen, joka on olemassa Isän ja Hänen lastensa välillä. Uskokaa kuitenkin ja 

tietäkää, että teidän on vastattava Minulle kaikesta, mitä olen antanut teille, että teidän on annettava tili 

kaikista lahjoista ja tehtävistä, jotka olen antanut teille, kun palaatte hengellisinä olentoina ikuiseen 

valtakuntaan. 

68 Koska olette saavuttaneet ajan, jolloin voitte jo ymmärtää, hyväksyä ja käsittää Hengellisen 

elämän, olen lähettänyt teille Sanani, joka on sielun oppi, joka on varma polku ja täynnä valoa, jotta voitte 

tulla luokseni sen varman ja lujan askeleen varassa, tehdä parannuksen kärsivällisyydellä ja rakkaudella, 
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vapautua epäpuhtauksien verhosta, jota olet kantanut pitkään, ja hanki yhä enemmän valoa, niin että kun 

se siunattu hetki on tullut, jolloin sinut poistetaan tästä koettelemusten ja taistelun maailmasta, voit astua 

arvokkaasti "laaksoon", joka odottaa sinua antaakseen sinulle valon sadon ja rauhan hedelmän. 

69 Teillä kaikilla on valoni sisällänne, jokaisella sielulla on tämä armo; mutta kun joillakin tämä valo 

vahvistui, kasvoi, tunkeutui ulospäin tehdäkseen itsensä tunnetuksi, toisilla se pysyy vain salassa, piilossa, 

tiedostamattomassa tilassa. Mutta totisesti minä sanon teille: Vaikka ihminen olisi kuinka henkisesti 

jälkeenjäänyt tahansa, hän pystyy aina erottamaan hyvän ja pahan, ja siksi te kaikki olette vastuussa 

teoistanne Minulle. 

70 Minun on kerrottava teille, että vastuunne kasvaa sitä mukaa kuin tietonne lisääntyvät, sillä silloin 

teistä tulee yhä herkempiä omantunnon ohjeille. 

71 Oletteko tietoisia siitä, kuinka paljon tarvitsette opetusta maan päällä, joka helpottaa 

ymmärtämistänne sallitulla, oikealla ja yksinkertaisella tavalla? 

72 Tässä teillä on Minun Sanani, ihmiset, luvattu Sana, viesti, jonka olen jo ilmoittanut toiselle 

aikakaudelle ─ se, jonka ydin olisi Totuuden Henki, jumalallinen valo, joka tulisi valaisemaan kaikki ne 

salaisuudet, joita ihmismielet eivät ole kyenneet läpäisemään. 

Rauhani olkoon kanssanne!  
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Ohje 311 
 

1 Rakkaat opetuslapset: Te olette valmistaneet pyhäkön ottamaan minut vastaan, ja tässä minä olen, 

läsnä hengessä ja totuudessa. 

Jokainen teistä näyttää Minulle oman pyhäkkönsä. Mutta Mestari pitää siitä, mitä muodostatte 

yhtenäisyytenne, henkisen sopusointunne kautta. Tämän vuoksi olen opettanut teille rakkautta, jotta voitte 

sen kautta saavuttaa hengessä hengellisen yhteyden aikakauden. Totisesti sanon teille, että vain silloin 

voitte näyttää Minulle todellisen pyhäkön, jossa jumalallinen konsertti kuuluu. 

2 Tänään rakennan tätä temppeliä lapseni sieluun Sanani ja Laini innoitusten kautta. Mutta te olette 

silti opetuslapsiani, lapsioppilaat tulevat jatkuvasti Läsnäolooni. Joitakin olen opettanut monta vuotta, 

toisille alan opettaa kolmannen aikakauden ensimmäisiä oppitunteja. 

3 Sanani tämän ilmentymän kautta loppuu pian. Mutta keitä ovat ne, jotka välittävät ihmisille 

opetukseni Minun mukaani? Ketkä ovat niitä, jotka välittävät eteenpäin Suuren elämänkirjan sisältämät 

ohjeet?...: Opetuslapseni, joita olen valmistanut jo pitkään, jotta he voisivat ottaa paikkani. Mutta ei niin, 

että he vain yrittäisivät toistaa sanojani. Sillä silloin vain toistaisitte sanamuotoa, jonka mukaan 

En jätä teille perinnöksi ihmisen sanaa. En kuitenkaan jätä teille perinnöksi inhimillistä sanaa, vaan 

viestini merkityksen. 

4 Olette kuulleet sanani äänenkantajieni kautta. Siinä olette havainneet puutteita, joita jotkut ovat 

syyttäneet äänen kantajan kehoa ja toiset Minua. En halua syyttää lapsiani, joiden kautta ilmoitan itseni, 

mutta sanon teille kuitenkin: en ole pettänyt teitä tässä ilmoituksessa, en ole koskaan tehnyt niin. Olen 

tuonut teille ilmestykseni ja Pyhän Hengen inspiraation inhimillisen järjen avulla, ja täydellisen opetukseni 

rinnalla on ollut ihmisen epätäydellisyyksiä. Mestari kertoo sinulle: Tämä ilmentymäni vaihe menee ohi, 

ja sitten, Pyhän Henkeni valon valaisemana, ymmärrätte selvästi erottaa, missä olemukseni ilmenee ja 

mikä on inhimillistä riittämättömyyttä. 

Niin kuin maan työläiset, jotka vehnän kerättyään osaavat erotella akanat, niin erotelkaa te minun 

opetukseni vehnä akanoista ja säilyttäkää se sydämenne viljamakasiinissa. Mutta akanat, jotka ovat 

äänenkantajien epätäydellisyyttä, joutuvat unohduksiin, kun taas opetusteni merkitys säilyy ikuisesti 

sielussanne. 

5 Tehdäkseni itseni tunnetuksi tänä aikana, tässä muodossa, olen lähettänyt kutsun suurille 

ihmisjoukoille. Olen valinnut heistä eri-ikäisiä, eri luokkiin kuuluvia ja eri rotuisia miehiä ja naisia. Nämä 

valitut, joihin te kuulutte, ovat sieluja, jotka tunnen. Sillä yksikään sielu ei ole minulle vieras. Olette kaikki 

lapsiani. 

6 Olen seurannut jokaisen teistä kehityspolkua, sillä olen määritellyt kohtalonne. Ja kun kutsuin 

teidät olemaan läsnä näissä ilmentymissä, valitsin valitsemani henkilöt. Olen varustanut heidät lahjoilla ja 

kyvyillä, ja heitä tukevat tehtävässään valon henget, rauhanlähettilääni ─ Sanaa täynnä olevat sielut, jotka 

ovat vieneet teidät askel askeleelta spiritualismin tielle ja auttaneet teitä löytämään itsestänne lahjat ja 

armot ja herättämään sielunne tuonpuoleiseen, ikuisuuteen. 

7 Jumalallisten opetusteni ja niiden koettelemusten kautta, joita olen viisaasti jakanut elämänne 

aikana, olen avannut sieluanne yhä enemmän ja enemmän, olen terästäytynyt sitä taistelua varten ja olen 

paljastanut sille sen, mikä aiemmin oli sille mysteeri, läpitunkematon salaisuus. Olette iloitsseet työstäni, 

ja oppieni kautta opitte vähitellen tulkitsemaan ensimmäisen ja toisen aikakauden opetuksia, joita teologit 

eivät ole kyenneet ymmärtämään. 

8 Koettelemukset, joita kohtaat elämänpolullasi, painavat sinua. Mutta heti muistatte, että 

Jumalallinen Henkeni on olemuksessanne ─ kuin tähti, kuin majakka, ja käännytte aina tuon valon 

puoleen pelastaaksenne itsenne. 

9 Monet niistä valituista, joille olen antanut armolahjoja, ovat olleet kylmiä tehtäväänsä kohtaan 

Työssäni. 

Maailman ihanteet, kiusaukset ja valmistautumisen puute ovat erottaneet heidät Minusta. Kuitenkin kuinka 

monet, jotka ovat pysyneet uskollisina opetuksilleni, näen heidät pukeutuneina armooni, vaikka he eivät 

kuuluneet valittujen joukkoon eivätkä ole saaneet sinettiä ja lahjoja Äänenkantajan kautta. Sillä minä olen 
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antanut heille lahjansa hengestä henkeen, ja heissä on se armo, joka on ollut piilevänä teissä kaikissa 

aikojen alusta asti. 

10 Autuaita ovat uskolliset, autuaita ovat ne, jotka pysyvät lujana koettelemustensa loppuun asti. 

Autuaita ovat ne, jotka eivät ole tuhlanneet opetukseni kautta saamaansa voimaa, sillä tulevina katkerina 

aikoina he voittavat elämän vastoinkäymiset voimalla ja valolla. 

11 Olkaa uskollisia, opetuslapset, sillä työni ei koskaan petä teitä, Mestari täyttää lupauksensa eikä 

ole hetkeäkään poissa taisteluistanne ihmiskunnan kanssa. 

12 Opetukseni, joka ravitsee sieluanne, haluaa tehdä teistä mestareita, Pyhän Hengen uskollisia 

apostoleja. 

13 Näillä paljastuksilla en halua vain tuoda teille maailmanrauhaa ja helpottaa kärsimyksiänne 

fyysisen helpotuksen kautta. Tämän ilmentymän myötä annan teille suuria opetuksia, jotka puhuvat teille 

henkisestä kehityksestänne. Sillä jos olisin vain halunnut tuoda teille maailman hyödykkeitä ─ totisesti, 

sanon teille, tähän olisi riittänyt, että olisin antanut toimeksiannon tiedemiehille, joita valistan intuition 

kautta ja joille olen paljastanut luonnon salaisuudet, jotta he voisivat ottaa siitä parantavan balsamin, joka 

parantaisi teidät fyysisistä kärsimyksistänne. 

14 Työni haluaa näyttää teille muita horisontteja, planeettanne ulkopuolella, ja sitä ympäröivien 

maailmojen ääretön määrä ─ horisontteja, joilla ei ole loppua, jotka näyttävät teille tien ikuisuuteen, joka 

on teidän. 

15 Puhun sielullenne, jotta se voisi pyrkiä täydellisyyteen valoni, laini, joka on hengessä, kautta. 

Muuttakaa tämä laki tikkaiksi, poluksi, jotta voitte saavuttaa Minut. Sillä odotan kaihoisasti juuri teidän 

saapumistanne, jotta te, rakkaat lapseni, voisitte nauttia valtakunnastani, ymmärtää rakkauteni, ja minä 

puolestaan voisin vastaanottaa teidän omanne, jonka on oltava täydellinen, jotta henkinen sielunne voisi 

nauttia Työni universaalista kirkkaudesta. 

16 Saavuttakaa tämä valtakunta, opetuslapset, jossa minä autan teitä. Kuinka monta vihollista, kuinka 

monta kiusausta tulee vastustamaan askeleitanne ja kuinka monista kuiluista teidän on paettava! 

17 Olette Israelin kansaa, joka vaeltaa erämaassa etsiessään lupauksen maata. Teillä ei ole enää 

Moosesta johtajananne ─ Isänne johtaa tätä kansaa, hän rohkaisee teitä ja kohottaa teitä. Vaikka johdatan 

teitä valittujeni kautta ─ ymmärtäkää, että heidän yläpuolellaan on Universaali Opas, joka on Jumala, joka 

on teidän Isänne, joka puhuu teille ja sanoo teille: Jatkakaa eteenpäin, voittakaa vihollisenne, älkää 

heikentykö koettelemuksissa, ettette häviäisi matkalla. Eteenpäin! Älkää olko uskottomia kohtalollenne, 

sillä ette tiedä, ettekö juuri sillä hetkellä jo pysty näkemään Luvattua maata horisontissa. 

18 Olen antanut suuria lahjoja valituilleni. Yksi niistä on parantaminen ─ parantava balsami, jonka 

avulla voitte täyttää yhden ihmisolentojen kauneimmista tehtävistä, sillä planeettanne on kyynelten laakso, 

jossa on aina kipua. Tällä kyvyllä teillä on edessänne laaja kenttä antaa lohdutusta Tahtoni mukaisesti. 

Olen sijoittanut tämän balsamin olemukseenne, sydämenne herkimpiin säikeisiin, ja olette virkistyneet 

sillä, sen ihmeiden edessä niskanne on taipunut, sydämenne on pehmennyt ihmisten tuskan kautta, ja olette 

aina kulkeneet laupeuden tiellä. Jatkakaa tämän parantavan balsamin antamista, joka ei ole teidän 

käsissänne, koska se välittyy myötätunnon, lohdutuksen ja ymmärryksen katseiden kautta, jotka välittyvät 

hyvien ajatusten kautta ja muuttuvat parantaviksi neuvoiksi, valon sanoiksi. 

19 Parantamisen lahjalla ei ole rajoja. Älkää koskaan unohtako, että se on teille ominaista; ja jos kipu 

tekee teistä saalista, koska joudutte koetukselle, jos ette voi poistaa sitä tällä balsamilla, älkää unohtako 

opetuksiani, unohtakaa kärsimyksenne ja ajatelkaa muita, joiden kärsimys on suurempi. Silloin koette 

ihmeitä itsessänne ja lähimmäisissänne. 

20 Olen sallinut Henkisen maailmani ilmentyä teille lahjanantajien kautta samaan aikaan kuin minun 

ilmentymiseni tänä aikana, jotta he voisivat vastaanottaa nämä parantavalla balsamillani kyllästetyt 

olennot ja jotta he voisivat olla keskuudessanne rakkauden ja armon mestareina. Jotkut teistä ovat 

arvostaneet heidän kärsivällisyyttään ja nöyryyttään, toiset taas ovat tehneet heistä nöyryytysten, 

ahdistelun ja aineellistamisen kohteita. 

Mutta nämä valo-olennot eivät ole tuoneet valituksiaan ja moitteitaan Minun eteeni. He ovat 

ymmärtäväisiä sieluja, jotka ─ nostaakseen teidät hengellisestä kurjuudestanne ─ ovat tulleet alas 
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tarvitsevuutenne ja kurjuutenne eteen ja usein uhranneet oman henkistymisensä ─ tavoitteenaan noutaa 

teidät pimeydestä ja tuoda teidät valoon. Mutta tämä aika on pian ohi. 

21 Henkinen maailmani, "työläisten" ja ihmisjoukkojen esirukoilija, sanoo Minulle: "Herra, älä 

tuomitse veljiämme ja sisariamme niiden loukkausten vuoksi, joita he ovat meille aiheuttaneet." Mutta jos 

he rukoilevat puolestasi tällä tavoin ja antavat sinulle anteeksi ─ mitä Isä ei tee, kun hän antaa sinulle 

anteeksi? 

He ovat päässeet köyhimpiinkin koteihin ja seuranneet kurjuuden ja tuskan jalanjälkiänne. He ovat 

rynnänneet joka paikkaan työntekijöitteni ja sairaideni kutsusta pelkäämättä saastuttaa itseään, huolehtien 

vain siitä, että haava paranee, että ahdinko jättää lohdutuksen, että sairaus muuttuu terveeksi. 

Isä sanoo sinulle: Henkisen maailmani teille antaman esimerkin on iskostuttava sieluunne. Älä unohda 

sitä. Haluan, että olette sellaisia kuin he ovat, niin että kun nämä ilmentymät ovat ohi, voitte viedä tätä 

parantavaa balsamia kaikille lähimmäisillenne, yhteiskuntaluokkiin, rotuihin ja maailmankatsomuksiin 

katsomatta ─ voitte astua niin kuninkaallisiin palatseihin kuin kaikkein kurjimpiin majoihin tai kaikkein 

likaisimpiin paikkoihin pelkäämättä tartuntaa, arvostelua tai naurunalaisuutta. 

22 Menkää aina niiden luo, jotka kärsivät, ja jättäkää vaelluksestanne jäljelle rakkautenne parhaat 

hedelmät. Jos toimitte näin, olette ottaneet mallia Henkimaailmastani, joka on uskollinen oppilaani ja 

opettajanne. Ja aivan kuten he eivät etsi palkkiota, ja kun he ovat tehneet teille suurinta hyvää, he ovat aina 

tehneet sen minun nimessäni, niin teidänkin on kuljettava minun tahtoni mukaan maailman teillä kylväen 

lohtua, terveyttä ja rakkautta, vaikka kaikesta tästä, kuten henkimaailmani ja kuten Mestarinne tuolla 

toisella aikakaudella, niittäisitte vain loukkauksia, kärsimyksiä ja kiittämättömyyttä. Teidän ei pidä odottaa 

mitään palkkiota tässä maailmassa. Mutta jos haluatte palkinnon, olkoon se tyytyväisyys, ilo siitä, että 

olette saaneet itkevän hymyilemään, herättäneet "kuolleet" totuuteeni ja lohduttaneet kärsiviä. 

23 Olen antanut teille ikuisen rauhan laissani, ja haluan, että jokainen teistä on kuin 

rauhankyyhkynen, että siipenne eivät koskaan sulkeudu, että rukoustenne kautta osaatte liikkua kaikkialle, 

niin fyysisesti kuin henkisestikin, ja siellä, missä on sotaa ja eripuraa, missä epäoikeudenmukaisuus 

ilmenee, olette kuin rauhan enkeleitä, kuin suojelusenkeleitä ja Pyhän Hengen sanansaattajia. 

24 Ymmärtäkää, että tämä ihmiskunta ei ole koskaan tarjonnut Minulle rauhan hedelmiä. Se on alusta 

alkaen elänyt sodissa, taistellut lakkaamatta järjettömien tavoitteiden saavuttamiseksi, elänyt tuhlaillen ja 

ruokkinut vihaa ja kostoa. Tämä on se hedelmä, jota ihmiset tarjoavat Minulle, eivätkä nämä taistelut ole 

vielä tänäänkään päättyneet. Ihmiskunta valmistautuu aloittamaan suurimman taistelunsa, se valmistelee 

voimakkaimpia aseitaan, mielensä aseita. 

25 Ihmiset ovat menossa kohti omaa tuhoaan. Niiden yläpuolella toimivat tuonpuoleiset olennot. 

Jotkut ovat rakkauteni sanansaattajia ja innoittavat ihmisiä rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja harmoniaan. 

Muut innoittavat heitä vain vihaan, sotiin ja paljastavat tiedemiehille tuhon keinoja, joita ihmisaivot eivät 

yksin kykenisi löytämään. 

Kauan sitten ilmoitin näistä tapahtumista ihmisille apostolini Johanneksen kautta, jotta he olisivat 

hereillä ja rukoilisivat. Mutta he ovat vain nukkuneet, ja siksi rauhan viholliset taistelevat ihmiskunnan 

sydämessä johtaakseen heidät tuhoon. Siksi teen teistä rakkauden sanansaattajiani, jotta voitte yhdistyä 

rauhan legiooniin ja jotta hyvä voittaisi ─ jotta voitte osallistua Johanneksen profetian täyttymykseen. 

26 Kun tulee tämä taistelun aika, jonka olen teille ilmoittanut ja jossa teidän on ylitettävä maakuntia, 

maita ja meriä, älkää antako sotien pauhun pelottaa teitä älkääkä antako itsenne menettää rohkeuttanne 

kuoleman läsnäolon edessä, vaan levittäkää rauhan ihanteenne siivet, jotta tämä rukous suojelisi ihmisiä. 

Sinun on käytettävä kaikkia henkesi lahjoja kylvääksesi rakkauden siemeneni. 

27 Tällä hetkellä tapahtuva ilmestymiseni on saanut teidät ymmärtämään, millainen merkitys on 

taistelulla ja koettelemuksilla, jotka odottavat teitä: Voittaako rakkautesi ihmisten kovasydämisyyden? 

Voittaako rauhanne sotien julmuuden? Totisesti minä sanon teille: minun rauhani on voitettava. Mutta en 

aio pakottaa sitä väkisin, vaan se tulee vakuuttamisen voimalla, jota opetuksistani säteilee. Kun se pääsee 

pahuuteen eniten harhautuneen lapsen sydämeen, tämä sydän löytää vihdoin rauhan. 

28 Mestari kertoo teille: Tulee tuska, joka on suurempi kuin kaikki ihmisten kärsimykset ja synnit. 

Tämä tuska on heidän katumuksensa malja. Sen edessä he kumartavat niskojaan, ja sitten, kun he saavat 

anteeksiantoni ja balsamini, he tunnustautuvat palvelijoikseni. 
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29 Oi lapseni, olen antanut teille Sanan lahjan, koska olen "ikuinen Sana". Minä olen Jumalallinen 

Sana, joka ei koskaan lopu. Minä olen Jumalallinen konsertti ja olen antanut teille osan siitä. Tämä 

sieluunne asettamani Sana tulee puhumaan, ja huulenne, jotka nykyään ovat liian kömpelöt ilmaistakseen 

teille antamiani innoituksia ja inspiraatioita, tulevat olemaan kaunopuheisia, halukkaita ja uskollisia 

jumalallisen konsertin välittäjiä. Se on lahja, joka hämmästyttää teitä, jonka kautta teidät temmataan ja 

jonka kautta ihmiset nauttivat ja tuntevat läsnäoloni. Olette alkaneet avata tätä lahjaa. Sillä sanon teille 

vielä kerran: huulenne puhuvat siitä runsaudesta, joka on sydämessänne ja sielussanne. 

30 Säilyttäkää ja rakastakaa sitä, mikä on syntynyt sydämestänne, ja jos annatte sen eteenpäin, sillä on 

olemus ja elämä. Jos puhutte sitä vastaan kertomatta totuutta, se on kuin kuuro siemen, joka ei juurru 

lähimmäistenne sydämiin. 

31 Opetuslapset: Suuret ovat ne opetukset, jotka olen teille antanut. Mutta tämän ilmentymän loppu 

on jo hyvin lähellä, ettekä saa unohtaa, että vasta tämän ajanjakson jälkeen sanani kukoistaa 

kokouksissanne hengen ja hengen välisen vuoropuhelun kautta. Vain silloin huulenne välittävät 

valtakuntani suuria ilmoituksia ja läpäisette kaikki sydämet rakkauden sanomallani. Silloin ihmiset 

sanovat: "Miten tämä voi lukea sen, mikä on ollut minun sydämessäni?" Mutta muistakaa, että se ette ole 

te ─ se olen Minä, joka puhun teidän välityksenne kautta. 

Näiden lahjojen vuoksi te ette saa tuntea itseänne herroiksi, ette saa kerskua ihmisten keskuudessa, sillä 

ruumiinne ei saa näyttää mitään tuosta hengellisestä suuruudesta. Teidän on oltava samanlaisia kuin kaikki 

muutkin, ette saa käyttää mitään teitä erottelevia merkkejä. Näytät olevan samanlainen kuin kaikki 

muutkin, mutta sopivina hetkinä viisauden aarteeni valuu sieluusi. 

32 Teillä on Pyhän Hengen armon ansiosta näkijyyden lahja, joka ei rajoitu vain tuonpuoleisen 

viestien näkemiseen hengellisessä. Näkijyys on laajempi lahja, se on intuitiota, se on ennakointia, se on 

ennustamista; se on myös viestejä, joita saatte unissanne. Seership on henkinen katse, joka voi nähdä 

menneisyyden, nykyisyyden ja jopa tulevaisuuden, sikäli kuin se on minun tahtoni. Kuinka usein näkijä ei 

näyn nähdessään tiedä, mitä hän on nähnyt. Mutta ne, jotka kuulevat hänen todistuksensa, ymmärtävät 

kuitenkin tuon viestin. 

33 Tällä hetkellä näkijät ovat vielä valmisteluvaiheessa, mutta totisesti sanon teille: Te kaikki olette 

näkijöitä. Jotkut ovat kehittyneet yhdellä tavalla, toiset toisella, mutta teillä kaikilla on henkiset kasvot 

piilevässä tilassa. Ne, jotka näkevät rukouksessaan symbolisten kuvien muodossa sen, mikä on Tahtoni, 

jatkavat valmistamistani. Sillä vuoden 1950 jälkeen tehtävä, jonka annan heille, on hyvin suuri, ja heidän 

vastuunsa on silloin suurempi. 

Sen tähden minä sanon teille: Valmistautukaa, sillä kun tämä Sana ei enää kajahda äänenkantajien 

kautta, suuret joukot, niin uskovat kuin uskottomatkin, tuntevat suurta menetystä. Todistuksesi, kutsusi 

heräämiseen ja sisäiseen pohdintaan on silloin kuin soihtu keskellä yötä. Olette kuin sanansaattajia, jotka 

herättävät vielä nukkuvat kansat. Valmistautukaa, ihmiset, jotta vuoden 1950 jälkeen voitte vastaanottaa 

sielussanne viestejä, jotka tulevat alas rakkaudestani. 

34 Olen puhunut teille hengellisistä lahjoista, ja kun ette enää kuule minua tässä muodossa, löydätte 

niistä yhä enemmän kaikkea sitä kirkkautta, joka on läsnä omassa olemuksessanne. Kuulette Minut jälleen 

ja vuodatatte kyyneleitä hämmästyksestä niin paljon rakkautta, niin paljon armoa, jolla olen varustanut 

teidät. Teidän ei kuitenkaan pidä enää käyttää kykyä ottaa yhteyttä henkimaailmaan älykkyytenne kautta 

sen jälkeen, kun vuosi 1950 on ohi. 

Valon henkiset olennot tulevat edelleen tuntemaan itsensä lahjojen kantajien ja niiden kautta, jotka 

eivät olleet lahjojen kantajia, mutta niiden ilmentyminen tulee tuntumaan inspiraation kautta. Samoin he 

antavat teille edelleen parantavaa balsamiaan ja tekevät ihmeitä, ja heidän sanansa on ehtymätön teidän 

keskuudessanne. 

35 Mutta jos näiden ilmentymien jälkeen, kun on kulunut jonkin aikaa, alatte kuulla huhuja siitä, että 

Mestari tai Henkimaailma on palannut ilmentymään ihmismielen kautta, voitte kiistää sen, koska Sanani 

on yksi, eikä Laini koskaan muutu. 

36 Teidän on elettävä valppaasti, oi kansa, jotta osaisitte erottaa oikeiden profeettojen äänen ja 

apostolien todistuksen petoksesta!". Teidän on elettävä valppaasti, ettette lankea valheen verkkoihin, ja 

teistä tulee näiden taistelujen ja tulevien aikojen vahvoja. Sillä opetuslasteni ryhmä, joka pysyy 
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uskollisena opetuksilleni, ei saastuta itseään, eikä heistä tule sotilasta, joka hylkää hengellisen puhtauden 

lippunsa. Totuus on heissä, ja teen itseni tunnetuksi muille kansoille, puhun heille ja sanon heille: Tämä on 

minun työni, nämä ovat minun opetuslapsiani, ja paras merkki, jonka annan maailmalle siitä, ketkä ovat 

minun sanansaattajiani, on se, että väärät lankeavat suurissa koettelemuksissa ja uskolliset pysyvät lujana. 

Väärät kiroavat tuskan edessä, ja uskolliset siunaavat Minua. Väärät kääntävät selkänsä lailleni, mutta 

uskolliset pitävät siitä aina kiinni. 

37 Haluan, että teistä kaikista tulee uskollisia todistajiani ja rakkaita opetuslapsiani, ja tähän 

valmistelen teitä. Mutta ennen kuin lopetan tämän päivän oppituntini, kerron teille jotakin, joka ei tule 

yllättämään teitä: Olen puhunut opetuksissani kutsutuista ja valituista. Luuletteko, että isä, joka on 

täydellinen kuten minä, voi suosia tai suosia lapsiaan? Voisiko kehittynyt sielu hyväksyä sen, että hänen 

isänsä antaa lahjoja joillekin lapsilleen ja jättää muut ilman perintöä? 

38 Kun alatte täyttää tehtäväänne ja saavutatte kansakunnat, kaukaisimmat kansat, jopa aarniometsät, 

tapaatte ihmisiä ja saatte heidät ymmärtämään, että olette kaikki veljiä, ja annatte heille todistuksen 

hengellisestä opetuksestani. Silloin hämmästytte niistä rakkauden todistuksista, joita annan teille. 

39 Sieltä, sivistyksestä syrjäytyneiden, mutta myös hyvin kaukana inhimillisestä turmeluksesta 

olevien ihmisten joukosta, löydätte suuria sieluja, jotka kasvattavat Israelin kansan joukkoja. 

40 Sairaat saavat matkallasi parantavaa balsamia ja paranevat; kärsivät itkevät viimeisen kerran, mutta 

heidän kyyneleensä ovat ilon kyyneleitä. Niiden todisteiden perusteella, jotka te annatte, kansa siunaa 

Herraa ja hänen opetuslapsiaan; teitä ylistetään, niin kuin tapahtui sinä päivänä, kun Mestarinne astui 

Jerusalemiin. Mutta jopa niiden joukossa, jotka hurraavat teille, on miehiä ja naisia, jotka ovat täynnä niitä 

hengellisiä lahjoja, joita teillä on. Joidenkin kohdalla heidän profetian lahjansa hämmästyttää teitä; toisten 

kohdalla parantava balsamini on ehtymätöntä; toisten kohdalla sanani pursuaa kuin kristallinkirkas vesi. 

Näin näet Pyhän Hengen lahjojen ilmestyvän veljiesi ja sisaresi keskuuteen kuin ehtymättömän siemenen. 

41 Silloin ymmärrätte, että ette ole ainoat, että olette vain Jumalan äänenkantajia, jotka ovat saaneet 

tehtäväkseen herättää ihmiskunta ja kertoa heille, että ihmisellä on sielussaan ehtymätön kykyjen aarre ja 

että olen antanut heille lahjat heidän Herranaan ja Isänään. Tulette huomaamaan, että olette kaikki 

samanarvoisia Jumalan rakkauden oikeudenmukaisuuden edessä, että teillä kaikilla on sama armo 

hengessä ja totuudessa. Vasta silloin ihmiset pyrkivät selvittämään olemassaolonsa mysteerin itsessään, he 

tunkeutuvat itseensä ja tunnistavat oman sielunsa. Silloin he nostavat kasvonsa äärettömään ja tutkivat 

kaikkea sitä, mitä he eivät pysty ymmärtämään. 

42 Kaiken sen, mitä voitte opettaa heille, antakaa heidän tietää, ja mitä tulee kaikkeen siihen, mitä ette 

voi selittää heille, koska sen tunteminen on teidän Isänne mukaista, valmistautukaa, jotta voin paljastaa 

sen heille teidän välityksenne kautta. Mutta ensin sinun on tunnistettava tehtäväsi. 

Vaikka kutsun teitä "Israelin kansaksi", tulee päivä, jolloin kaikki ─ omien lahjojensa ansiosta ─ ovat 

tasa-arvoisia Minun edessäni, Herransa edessä, ja muodostavat lopulta yhden kansan, joka on Jumalan 

kansa. 

43 Kun opetuspuheeni päättyy, sielunne tuonpuoleisesta, jossa se virkistyy läsnäolossani, lähettää 

yhdessä rauhan hengellisten joukkojen kanssa rakkauden tunteensa, rauhan ja armon ajatuksensa tälle 

ihmiskunnalle, joka ei ole kyennyt täysin saavuttamaan sielunsa valoa. Mutta mitä voit pyytää Isältä, 

vaikka Hän on jo alusta asti antanut sinulle kaiken? Henkesi sallii sielusi ottaa itselleen ne hedelmät, joihin 

se on saanut oikeuden. 

44 Aina kun kuljette taistelupolkujanne, kaikki tarvitsemanne on jo valmiina niillä. Sinun on vain 

hankittava ansioita, jotka tekevät sinusta rakkauteni arvoisen. 

45 Miksi puhun teille näin, lapseni? Koska rakastan teitä, koska en nauti kärsimyksistänne. Isä haluaa 

aina nähdä hengellisen rauhan hymyn kasvoillasi. 

46 Siunaan teitä ja sanon teille vielä kerran: Olkaa universaalin rauhani arvokkaita sanansaattajia! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 312 
1 Mestari on jälleen kerran keskuudessanne lupauksensa mukaisesti. Hän haluaa uskoa teille toisen 

kirjan lehden, jonka hän jättää rakkauden lahjana kansalleen ─ toisen lehden, rakkaat opetuslapset, jonka 

tulevat sukupolvet lukevat, tutkivat ja ymmärtävät. 

2 Kuka muu kuin minä olisi voinut paljastaa teille, että elätte kolmannella aikakaudella? Kuka muu 

kuin minä olisi voinut kertoa teille, että te olette Israelin kansaa? Te tiedätte tämän ja uskotte sen, koska 

olen opettanut teille. Te olette näitä, nuo ja samanhenkisiä, ja minä yhdistän teidät yhdeksi perheeksi. 

3 Minä olen luonut perheenne, ja olen jakanut eri heimojen sielut yhteen kotiin. Yhdessä ja samassa 

perheessä on sieluja Leevin, Simeonin, Ruubenin ja Juudan sukukunnista ─ eri heimojen jäseniä, ja kun 

rauha vallitsee heidän sisällään ja he rakastavat toisiaan, totuudessa ja hengessä Isän toive on alkanut 

kiteytyä: kaikkien ihmisten yhdistyminen. 

4 Israelin kodit ja perheet: Aina kun tunnette kiusauksen tekevän vaikutuksen keskuudessanne, 

etsikää yksinäisyyttä, kutsukaa Minua ja sanokaa Minulle: "Mestari, tule ja anna meille voimasi, anna 

meille miekkasi, äläkä salli Minun isänä kätkeä lapsiani, äläkä anna minun aviomiehenä kätkeä 

kumppanianiani, äläkä kumppanina kätkeä puolisoani." Minä kuulen rukouksenne, puolustan teitä ja autan 

teitä eteenpäin, sillä tämä on minun tahtoni. 

5 Tänään tulen Omani luo ja olen soittanut kovaa kelloa, joka kutsuu teitä kokoontumaan tähän 

kolmanteen aikakauteen. Jälleen kerran ihmiskunta tulee hengellisesti katsomaan yhdistyneet heimot, jotka 

muodostavat Israelin kansan. 

6 Tein teille jo ensimmäisellä aikakaudella monia palveluksia. Tuon aikakauden kansoilla tai mailla 

ei ollut Salomoa suurempia viisaita miehiä, ei valistavampia sanansaattajia kuin profeettani, ei kauniimpia 

ja siveämpiä naisia kuin Israelin naiset eikä täydellisempiä miehiä kuin kansani miehet. Annoin heidän 

keskuudessaan syntyä viisauden, inspiraation ja kauneuden lahjan. Minä sain Pyhän Hengen lahjat 

kukoistamaan, ja silloin te tiesitte, että te olitte Jumalan valittu kansa ─ tiesitte, että teidän Herranne oli 

kanssanne ja hyväili teitä ─ tiesitte, että minä olin teidän vahva sankarinne. Silti te tottelitte itsenne 

lahjoihini, hyväilyyni ja läsnäolooni. Siksi Isän oikeus tuli teidän päällenne. 

7 "Israelin sukukunnat Hengen mukaan" ovat hyvin lukuisat. 

Jokaisesta heistä minä valitsen kaksitoista tuhatta ja merkitsen ne heidän otsaansa. Mutta "Israelin kansa" 

ei rajoitu 144 000:een. Valittu kansa on mittaamattoman suuri. 

8 Mestari opetti teille toisella aikakaudella, että kutsuttujen joukossa on monia ja valittujen joukossa 

vain harvoja; mutta koko "Israelin kansa" kutsutaan, ja minä merkitsen heidän keskuuteensa 144 000. 

Kaikkiin niihin sijoitan rauhan, hengellisyyden ja hengestä henkeen tapahtuvan yhteyden alkamisen. 

9 Lähestyy aika, jolloin ihmiset pitävät sielua tärkeämpänä ja pettyvät materialistiseen tieteeseen, 

joka saa heidät vaipumaan tuskaan, pettymykseen ja uneliaisuuteen. Mutta sitten Israelin kansa tulee, 

ravistelee hereille ne, jotka ovat nukkuneet, herättää ne, jotka ovat kaatuneet, ja herättää "kuolleet", kuten 

Jeesuksen ääni sanoi Lasarukselle: "Nouse ja kävele." 

Kun ihmiset ovat henkistyneet, kun heidän mielensä ja tunteensa nousevat, he tietävät sen, mitä he 

eivät ole koskaan tienneet tieteen avulla. Silloin he nousevat sopusoinnussa, veljeyden ja jalojen ajatusten 

kanssa elääkseen valtakunnassa, jonka olen luonut ihmisille. 

10 Isänne talossa on monia "asuntoja", jotka ovat täydellisyyteen johtavien tikapuiden äärettömiä 

portaita. Sieltä "henkinen maailma" laskeutuu tekemään itsensä tunnetuksi keskuudessanne. Olette 

kysyneet Minulta monta kertaa hengestä henkeen, miksi on olemassa niin valtava määrä tähtiä ja 

planeettoja, jotka loistavat maailmanne yläpuolella, ja olette sanoneet Minulle: "Mestari, ovatko nuo 

maailmat tyhjiä?". Mutta minä sanon teille: Vielä ei ole tullut aika, jolloin paljastan sen teille täysin. Kun 

ihminen saavuttaa henkisyyden, vasta silloin hänelle annetaan suuria ilmestyksiä, ja hän pystyy 

keskustelemaan näiden Jumaluuteni rakkaiden olentojen kanssa hengestä henkeen, ja silloin kaikkien 

veljien välinen ajatustenvaihto tapahtuu. 

11 Mutta saatte tietää sen jo tänään: Kaikki maailmat ovat luotujeni asuttamia, mikään ei ole tyhjää, 

kaikki ovat siunattuja valtakuntia ja puutarhoja, joista Maria, jumalallisen hellyyden ruumiillistuma, 

huolehtii. 
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12 Pyhä Henki välittää jälleen kerran suusi kautta sinulle ja ihmiskunnalle tuntemattomia korkeita 

opetuksia. Milloin, rakkaat ihmiset? Kun olet henkistynyt ja omistautunut tehtävällesi. 

13 Näen, että se leipä, jolla ihminen ruokkii itseään hengellisesti, ei ole minun pöytäni leipää. Kaikki 

on ajan myötä saastunut, kaikki on tahriintunut ja jättänyt ihmisen sydämen ja käden saastaiseksi. Silti 

olen tullut luoksenne, ihmiset, ja tehnyt itseni tunnetuksi teidän kaltaistenne syntisten ruumiiden kautta 

toimittaakseni teille Sanan, joka on väärentämätön ja pohjimmiltaan puhdas. Älkää kuitenkaan tuomitko 

Sanaani ja ilmenemisiäni pinnallisesti, sillä niissä on paljon inhimillistä epätäydellisyyttä. Etsikää 

ilmentymieni merkitystä, niin näette Mestarinne rakastavat kasvot, ja kuulette hänen äänensä äänen, jonka 

sielunne yhä muistaa. 

14 Toisen aikakauden apostolini, jotka teidän on otettava esikuvaksenne, rukoilivat, että Pyhä Henki 

laskeutuisi heidän henkiinsä, ja sanoivat Hänen innoittamina. Ihmiset, valmistautukaa samalla tavalla. 

Sillä henki voi puhua ruumiin kautta Pyhän Hengen innoittamana. 

15 Valvokaa siis itseänne ─ valvokaa, ettei mielenne saastu. Pitäkää sydämenne puhtaana, jotta voitte 

vastaanottaa sen armon kasteen, jonka lähetän teille ─ sen kristallinkirkkaan veden, joka on pidettävä 

oman olemuksenne lähteessä, jotta voitte sammuttaa maailman janon. 

16 Rakkaat ihmiset, älkää pelätkö ihmisten tuomiota, vaan pelätkää jumalallista tuomiota, jos te 

rikkomuksillanne sen ansaitsette. 

17 Älkää koskaan hävetkö kokoontua tällaisiin vaatimattomiin paikkoihin kuin tämä, jossa kuulette 

sanani. 

18 Jos teiltä kysytään, ovatko nämä kokoontumispaikat teidän temppeleitänne, teidän on sanottava 

rehellisesti, että näin ei ole, vaan että rakennatte tällä hetkellä temppeliänne sieluunne. 

19 Jotkut ihmettelevät ilmestystäsi ja toiset pilkkaavat sanojasi. 

20 Älkää tunteko loukkaantuneiksi lähimmäistenne pilkkaamisesta, sillä tiedätte, että se, joka tekee 

näin, ei kykene tietämättömyytensä vuoksi tunnistamaan totuutta. Löydät korvauksen tästä niistä, jotka 

tulevat luoksesi tutkimaan sinua ja jotka sitten yllättyvät sisäisestä rauhasta, joka loistaa jokaisen 

todellisen opetuslapseni läpi. 

21 Teidän taas ei pitäisi koskaan pilkata niitä, jotka ovat epäjumalanpalvelijoita uskonnollisessa 

fanaattisuudessaan. Sillä vaikka he etsivät Minua aineellisissa muodoissa, he palvovat Minua niissä. Sinun 

ei tarvitse huomauttaa heidän virheistään kanssaihmisillesi, jotta ne poistettaisiin. Mieluummin herätätte 

heidän vihansa ja kasvatatte heidän fanaattisuuttaan. Riittää, että panette opetukseni käytäntöön sen 

vaatimalla hengellisyydellä, jotta voitte tuoda lähimmäistenne virheet totuuden valoon. 

22 Teidän on osoitettava paljon kärsivällisyyttä, suurta laupeutta ja todellista rakkautta, jos haluatte, 

että ihmiskunta oppii pian tunnistamaan Sanani hengellisen sisällön ja osoittamaan sille todellista 

kunnioitusta sekä tunnistamaan jokaisessa ihmisolennossa hengellisen ja maallisen veljen Jumalassa. 

23 Kuka sanoi teille, että olette vain hengellisiä veljiä ja sisaria? Varmasti te nyt raastatte aivojanne 

ymmärtääksenne, että sama alkuperä, joka teillä on henkisesti, on myös fyysinen alkuperänne, koska 

kaikki on tullut Minusta. Lisäksi muistutan teitä siitä, että koko ihmiskunta on syntynyt maan päällä 

yhdestä ainoasta Isästä ja yhdestä ainoasta Äidistä. 

24 Miksi ette sitten rakasta ja tunnusta toisianne veljinä ja sisarina, vaikka hengelliset siteenne ovat 

ikuisia ja inhimilliset siteenne niin syviä? Totisesti sanon teille, että näin on, koska ihmisiltä puuttuu 

hengellinen tieto ─ huolimatta heidän uskonnoistaan. 

25 Sinä päivänä, kun ihmiset löytävät olemuksensa itsetutkiskelun kautta ─ Hengestä lähtevän valon 

innoittamana, joka valaisee ihmisen aivot ja sydämen ─ rauha alkaa itää ihmisten keskuudessa. Kerron 

teille myös, että ─ kun ihminen herää henkiseen valoon ─ mikään eikä kukaan pysäytä häntä hänen 

tiellään, jolla hän on väsymätön totuuden etsijä. Hän ei enää koskaan menetä henkistä vapauttaan, jonka 

hän on saavuttanut monien tuskien ja kyynelten jälkeen. 

26 Minun ei tarvitse tehdä itseäni tunnetuksi kaikkialla maailmassa äänenkantajien kautta, jotta kansat 

heräisivät ja ihmiset vapautuisivat pimeydestä. Ne, jotka luulevat, että Minun on vahvistettava Sanaani, 

kunnes koko maailma kuulee ne, ovat erehtyneet. Sillä tämä tarkoittaisi, että ihmisen aivot ovat ainoa 

keino, joka minulla on käytettävissäni, jotta viestini saavuttaisivat ihmisten sielun. Mutta nyt todistan teille 

sen muinaisen profetian totuuden, jossa teille ilmoitettiin, että tulisi aika, jolloin Jumalallinen Henki 

vuodatettaisiin kaiken lihan ja hengen päälle. 
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27 Totisesti sanon teille, että tämä profeetan ilmoittama aika on juuri tämä aika, jossa te elätte ─ tämä 

nyt alkava aikakausi, jonka te tunnette Kolmantena Aikakautena. 

28 Tämän kansan ansiona on viedä tätä jumalallista sanomaa sydämestä sydämeen ja maakunnasta 

maakuntaan, jotta ne, jotka ovat heränneet tämän uuden aamunkoiton valoon, voivat vastaanottaa 

sydämiinsä Sanani siemenen heti, kun maaperä on tullut hedelmälliseksi armoni kasteen ansiosta. 

29 Tuona toisena aikakautena annoin itseni tulla vain yhden kansan kuultavaksi, ja vietin vain kolme 

vuotta antaakseni Sanani maailmalle. 

30 Toin teille siemenen ja opastin opetuslapsiani kylvämään sen. Kun he olivat oppineet minulta, 

annoin heille valtavat pellot, jotta he viljelisivät niitä. 

Näiden kylväjien ansio on se, että he eivät painostaneet Mestariaan jäämään heidän luokseen 

pidemmäksi aikaa kuin oli kirjoitettu, eivätkä he vastustaneet sitä sanomalla, että oli vielä monia kansoja ja 

kansakuntia, joiden piti tuntea tämä siemen. He tiesivät, että he olivat perineet totuuden Mestariltaan ja 

että se riitti heille voittamaan pimeyden, kääntämään maailman ja saamaan tuon jumalallisen siemenen 

säilymään kaikissa ihmissukupolvissa. 

31 Poistakaa mielestänne kaikki virheelliset käsitykset, joita joskus muodostatte, ja pitäytykää vain 

siinä, mitä olen ilmoittanut teille ilmestymiseni ensimmäisistä päivistä lähtien, tietäen, että jokainen sanani 

on laki ja että jokaista lakia on noudatettava. 

32 Rakkaat ihmiset: Sydämenne täyttyvät tyytyväisyydestä, kun ajattelette, että olette opetuslapsiani 

tällä kolmannella aikakaudella. Silti sanon teille, ettette saa koskaan antaa turhamaisuuden sokaista 

itseänne. Jos nimittäin antautuisit tälle heikkoudelle, et enää kuuntelisi edes omaatuntoasi, kun se moittii 

sinua rikkomuksistasi. Se, joka ei ala puhdistaa ja jalostaa ihmiselämäänsä, ei voi odottaa kehittyvänsä 

sielullisesti ylöspäin, sillä hänen askeleensa ovat harhaanjohtavia, eikä hänen teoissaan ole totuuden 

siementä. 

33 Ottakaa siis huomioon, että oppitunneillani laskeudun toisinaan hengellisestä opetuksesta 

neuvoihin, jotta voisitte käyttäytyä oikein ihmiselämässänne. Sitten puhun ihmisen sydämelle, kehotan sitä 

uudistumaan ja annan sen ymmärtää, miten pahoja paheita paheet aiheuttavat ruumiille ja miten pahaa ne 

tekevät sielulle. Olen sanonut teille, että ihminen, joka antaa paheiden hallita itseään, on unohtanut, että 

henkeä ei saa voittaa ─ hän on unohtanut, että todellinen voima on pahan voittaminen hyveen avulla. 

34 Tämä ihminen, jonka liha on voittanut, on alentanut itseään, on loukannut itsekunnioitustaan, on 

vajonnut korkeasta asemastaan köyhäksi olennoksi, joka on liian pelkurimainen taistelemaan. 

35 Valon, leivän ja viinin tuomisen sijasta hän tuo kotiinsa varjoa, kärsimystä ja kuolemaa, tekee 

omasta, vaimonsa ja lastensa rististä raskaan ja estää kaikkien ympärillään olevien hengellistä kehitystä. 

36 Puhuin sen naisen, äidin ja vaimon sydämelle, joka ei kyennyt säilyttämään puhtautta sydämessään 

eikä antamaan hellyyden ja ymmärryksen lämpöä kumppanilleen ja lapsilleen. 

37 Kuinka miehet ja naiset voisivat kohottaa sielunelämäänsä, jos he eivät ole ensin korjanneet 

ihmiselämässään olevia vakavia virheitä? 

38 Työni edellyttää, että hänen opetuslapsensa osaavat todistaa siitä elämänsä tekojen 

vilpittömyydellä ja totuudellisuudella. 

39 Joiltakin ja toisilta kysyn: Onko teillä lapsia? Olkaa sitten armollinen heille. Jos voisitte nähdä 

heidän sielunsa edes hetken, tuntisitte itsenne kelvottomiksi kutsumaan itseänne heidän vanhemmikseen. 

Älä anna heille huonoja esimerkkejä, varo huutamasta lasten läsnä ollessa. 

40 Tiedän, että tällä hetkellä avioliitoissa on ongelmia enemmän kuin koskaan ennen, ja niihin on 

vain yksi ratkaisu: ero, avioero. 

41 Jos ihmisellä olisi tarvittavat tiedot hengellisestä tiedosta, hän ei syyllistyisi näin vakaviin 

virheisiin, sillä hän löytäisi rukouksesta ja hengellisestä ajattelusta inspiraation, jonka avulla hän pystyisi 

ratkaisemaan kaikkein vaikeimmat ongelmat ja läpäisemään kaikkein vaikeimmat koettelemukset. 

42 Valoni saavuttaa kaikki sydämet, jopa surulliset ja masentuneet, antaakseen heille uutta rohkeutta 

elää. 

43 Voimani annetaan heikoille, jotta he voivat pian nousta ylös ─ rautaisella tahdolla muuttaa pimeä 

ja tyhjä olemassaolonsa säteileväksi elämäksi tiedon, hyveen ja henkistymisen kautta. 

44 Opetuslapset, haluan teidän kaikkien saarnaavan esimerkillä, ettette teeskentele, ettette toitota 

totuudellisuutta ja tee päinvastoin, että hedelmä, jonka niitätte, ei ole katkera vaan maukas. 
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45 Sen vuoksi, ihmiset, älkää unohtako, että teidän on ensin tehtävä oikeutta elämällenne maan päällä, 

jotta voitte sen jälkeen löytää täyttymyksen työssäni. 

46 Ennen kuin jatkat valittamista kärsimyksistäsi maailmassa, pysähdy miettimään muutama hetki, 

jotta voit löytää ongelmiesi syyn. 

47 Olen samaa mieltä siitä, että sinun on etsittävä, kunnes löydät kipusi syyn, jotta voit käyttää 

lääkettä. On nimittäin sinun tehtäväsi estää kipua pääsemästä kotiisi. Vakuutan teille, että ette ainoastaan 

löydä syytä kaikkeen, mikä saa teidät kärsimään, vaan samalla paljastuu myös menettely kärsimyksenne 

parantamiseksi. Armoni laskeutuu niille, jotka ovat osanneet rukoilla ja mietiskellä, ja tämä armo on kuin 

balsamia sielullenne ja ruumiillenne. 

48 Todistan teille, että luvattu Lohduttaja on tullut luoksenne kuivattamaan kyyneleenne ja 

muuttamaan tuskanne rauhaksi. 

49 Tulkaa luokseni kaikki te, jotka kannatte sydämessänne kätkettyä surua. Kannatte salaa sisällänne 

kipua, jonka petos on aiheuttanut teille, ja katkeruutenne on hyvin suurta, koska se oli hyvin rakas olento, 

joka loukkasi teitä syvästi. 

50 Olkaa hiljaa itsessänne, jotta rukous voisi valaista teitä ja jotta tietäisitte, ettekö te olleet joskus syy 

siihen, miksi teidät petettiin. Silloin rukous vahvistaa teitä siinä ajatuksessa, että teidän on annettava 

anteeksi niille, jotka pettävät teidät rakkaudessanne, uskossanne ja luottamuksessanne. 

51 Totisesti sanon teille, että juuri sillä hetkellä, kun annatte anteeksi sille, joka on loukannut teitä, 

tunnette rauhani täysin, sillä sillä sillä hetkellä henkenne on yhdistynyt minun henkeni kanssa, ja levitän 

vaippani antaakseni teille anteeksi ja käärin teidät molemmat rakkauteeni. 

52 Terästän teidät taistelun ajaksi. Älkää siis koskaan ajatelko, että tämän päivän kärsimyksenne ovat 

hedelmättömiä. Mitä te haluatte, ihmiset? Tarvitset silti kipua, joka opettaa sinulle läksyjä. 

53 Tämä sielunne koettelemusten ja oppituntien aika menee ohi, mutta se jättää uskon, kokemuksen, 

viisauden ja voiman siemenet jokaiseen opetuslapseeni. Sen jälkeen tulevat taistelun ajat, jolloin teitä 

vainotaan, panetellaan ja pilkataan ─ jopa niiden taholta, jotka kutsuvat itseään ystäviksi. Yllätytte 

kuitenkin huomatessanne, että pettämisen edessä ette tule heikkohermoiseksi, että kukaan ei voi silloin 

tuottaa teille pettymystä, koska olette oppineet antamaan anteeksi ja olemaan ymmärtäväinen ja 

anteeksiantavainen kanssaihmisiänne kohtaan. 

54 Siunaan opetuslapsiani aina, kun he antavat anteeksi, ja armahdan siunauksin niitä, joille te olette 

antaneet anteeksi. 

55 Et ole yksin maailmassa, ympärilläsi leijuu äärettömän paljon olentoja, jotka auttavat ja inspiroivat 

sinua elämäsi jokaisessa vaiheessa. 

56 Jotta voisitte saada tämän hengellisen vaikutuksen ja valon, on välttämätöntä, että rukoilette, jotta 

teillä olisi aina oikeus korkeiden olentojen apuun. 

57 Olkaa herkkiä hengellisille vaikutteille, niin ei ole enää syytä kompastua polulla. 

58 Se on kapea polku, joka avautuu silmiesi eteen, ja on tarpeen valvoa ja rukoilla, ettei ylitä sen 

reunoja. Löydän teidät aina sitä pitkin, sillä ne, jotka tulevat luokseni tätä polkua pitkin, ovat todella 

vapaita paheesta ja valheesta. 

59 Haluatteko nauttia näkymättömästä vierailusta sekä valon henkisten olentojen vaikutuksesta? 

Haluatteko tekin vapautua niistä, jotka ovat kotona materialisminsa ja erehdyksensä varjossa. Sitten kerron 

teille, että salaisuus on elää hiljaista, yksinkertaista elämää, elää rakkaudella, viljellä hyveen siemeniä 

kodissanne. 

60 Siunaukseni laskeutuu kaikkien ylle. Mutta kun toiset osaavat ottaa sen vastaan ja käyttää sen 

etuja, toiset hylkäävät sen ja riistävät siten itseltään kaiken sen sisältämän armon. 

61 Nuo hengelliset joukot, joista olen puhunut, edustavat myös osaa siunauksistani, jotka lähetän 

teille. Heti kun lähettilääni ja palvelijani saavat jumalallisen inspiraation, he kiirehtivät auttamaan veljiään 

ja sisariaan, jotka asuvat maan päällä, tällä planeetalla, jonka ihmiset ovat muuttaneet kyynelten laaksoksi. 

62 Vain minun opetukseni pystyy tuomaan teidät kosketuksiin henkimaailman kanssa ja lähentämään 

teitä, kuten kuuluu kaikille Herran lapsille, jotka ─ koska heillä on henki ─ eivät voi olla erillään 

toisistaan, eivätkä he saa sallia aineen muodostavan estettä niiden välille, jotka asuvat maan päällä, ja 

niiden välille, jotka ovat hengellisessä maailmassa. 
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63 Antakaa sanani jatkaa työtään sydämissänne, kunnes se on tehnyt teistä todella herkkiä toisten 

ihmisten tuskalle. 

64 Ette koskaan pysty täyttämään hengellistä tehtävääsi täydellisesti niin kauan kuin sydämenne 

jouset eivät ole herkistyneet. 

65 Älkää viivytelkö valmistautumisessanne, muistakaa, että joka sekunti, joka kuluu, on 

tuskanhuutoja, joita tämä ihmiskunta, sisarenne, lähettää. 

66 Kun tulitte ensimmäisen kerran Sanani ilmentymään, esititte Minulle kärsimyksenne taakan, 

valituksenne, ja vuodatitte monia kyyneleitä, koska uskoitte, ettei kukaan maan päällä kärsi yhtä paljon 

kuin te. Syynä oli se, että sydämesi eli vain itsellesi ja silmäsi olivat sulkeutuneet kaikelta toisten 

vaikeudelta tai kärsimykseltä. Teidän oli välttämätöntä kuulla Sanani, joka on totuuden ja valon ikuinen 

lähde, jotta silmiänne peittävä pimeä side putoaisi ja sallisi teidän nähdä todellisuuden. 

Totuus on kuitenkin se, että vaikka kärsimyksenne olivatkin suuria, ne tuntuivat teistä pieniltä, kun 

aloitte katsoa muita maan kansoja, joiden läpi oli käyty sotia, jotka olivat johtuneet vihamielisyyksistä, 

vallanhimosta ja ihmisten kostonhimosta. Sitten te painoitte päänne alas häpeissänne ja sanoitte Minulle: 

"Herra, anna minulle anteeksi. Tänään ymmärrän, että kun sydämeni tuska kävi kovaksi, aloin pilkata, 

vaikka minun olisi pitänyt kiittää Sinua, koska kärsimykseni olivat verrattomasti vähäisemmät kuin 

muiden ihmisten kärsimykset. Mutta tietämättömyyteni sai minut olemaan epäoikeudenmukainen Sinua 

kohtaan. Tänään, kun ymmärrän erehdykseni, pyydän sinulta anteeksi kaikki rikkomukseni ja rukoilen 

sinua antamaan kaiken sen, mitä pyysin itselleni, niille, jotka kantavat mittaamattoman paljon raskaampaa 

taakkaa kuin se, jota minä kannoin." 

67 Kuinka erilainen onkaan tapasi rukoilla tänä päivänä, kun vertaat sitä tapaan, jolla rukoilit ennen 

kuin kuulit tämän sanan! Miksi? Koska tapanne tuntea ja tulkita jumalallisia opetuksia on muuttunut. 

68 Nyt sanon teille, opetuslapset, että teidän ei pidä pysähtyä eikä uskotella itsellenne, että todellisen 

laupeuden harjoittamiseen riittää jo myötätunnon tunteminen, kuten olette tehneet tähän päivään asti. Ei, 

ihmiset, sillä on paljon puhdistettavaa, herkistettävää. On vielä paljon itsekkyyttä, jota vastaan on 

taisteltava kuin rikkaruohoa vastaan. Vielä on paljon kylmyyttä, joka on muutettava sielunlämmöksi, jotta 

sielussanne voi lopulta syntyä rakkauden tunne, joka on se lähde, josta myötätunto, armo ja kaikki jalot ja 

korkeat tunteet kumpuavat. 

69 Silloin pystyt tarttumaan työhön ja tehtäviin, joihin et nykyään pystyisi, koska sinulta puuttuu vielä 

se voima, joka tulee aidosta rakkaudesta. 

70 Ihmiset: Luuletteko, että teidän on odotettava toimettomina sitä hetkeä, jolloin tämä inspiraatio 

valaisee sieluanne ja sydämenne täyttyy tästä ihanteesta? Luuletteko, että pelkällä sanani kuulemisella 

saatte sydämenne jouset riittävän herkiksi? Ei, ihmiset. Samalla kun kuuntelette opetuksiani, teidän on 

käännyttävä niiden puoleen, jotka kärsivät, jotta pääsette kosketuksiin tuskan kanssa, jotta voitte maistaa 

kanssaihmistenne kärsimyksen maljaa ja todistaa suoraan aisteillanne kurjuutta, orpoutta, vastenmielisiä 

paheita, sairauksia, jotka täyttävät teidät kauhulla, pimeyttä, joka peittää hämmentyneet mielet, nälkää, 

janoa ja sielujen uudistumista. 

71 Vain tällä tavoin voitte tulla niiden mestareiksi, jotka kärsivät paljon elämässä. Sillä jos 

valmistautuisitte vain opiskelemalla sanojani ja rukoilemalla, kun haluatte kohdata todellisuuden ja kun 

tarkoituksenanne on lohduttaa, käännyttää ja parantaa, tulette valitettavasti huomaamaan, että näytätte 

köyhiltä verrattuna niihin, jotka ovat kärsineet sellaista, mitä ette voi kuvitellakaan, ja että he voisivat 

pikemminkin olla teidän herrojanne sen vuoksi, mitä he ovat kärsineet, mitä he ovat kokeneet ja mitä he 

ovat kokeneet. Silloin teidän huultenne joutuisivat vaikenemaan, ja saattaisitte ajatella, että opetukseni ei 

ole riittävän lohduttavaa ja vahvaa, jotta se voisi vapauttaa ihmiset heidän kärsimyksistään ja herättää 

heissä uskon ja toivon oikeudenmukaisuuteeni, anteeksiantooni ja rakkauteeni. 

72 Missä voitte harjoitella saamaanne opetusta valmistautuaksenne yhä paremmin? Mahdollisuuksia 

on niin runsaasti, että jos osaat tarkkailla, huomaat, että elämässäsi ei kulu päivääkään ilman ainakin yhtä 

tilaisuutta harjoittaa laupeutta jossakin niistä monista muodoista, joissa sitä voidaan harjoittaa. 

73 Intuition lahjan avulla, jonka olen antanut kaikille ihmisille, voitte löytää monia asioita, jotka ovat 

kätkettyinä sydänten salaisuuksiin ─ monia tragedioita, jotka vaikuttavat paitsi lähimmäistenne maalliseen 

elämään myös heidän sieluihinsa. 
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74 Miten voit tunkeutua näiden sydämien läheisyyteen satuttamatta heitä ja loukkaamatta heidän 

salaisuuksiaan? Miten löytää ne piilossa olevat kärsimykset, jotka varjostavat kanssaihmisten elämää? 

Olen jo kertonut teille: intuitio, se kyky, joka on osa näkökyvyn hengellistä lahjaa ja jonka pitäisi saada 

teissä täysi kehitys rukouksen kautta, näyttää teille tien jokaisen kanssaihmisenne tuskan lievittämiseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 313 
1 Annan mielellesi voimaa, jotta se voi omaksua kaiken sen, mitä vuodatan päällesi näinä hetkinä. 

2 Tämä on suurten todisteiden ja suurten opetusten aikaa. Sielunne tietää tämän, ja siksi se lähestyy 

ilmestymiseni edessä innokkaana odottaen ilmestyksiäni ja sanojani. Se ymmärtää, että se voi todella 

käyttää näitä todisteita vain suuren valmistelun avulla. 

3 Koskaan ennen ihmisen sielu ei ole nähnyt niin laajaa kenttää, jossa se voi avautua, ja nyt se 

kiirehtii läpäisemään sitä etsiessään totuutta, jonka se on menettänyt eikä voi enää löytää. 

4 Jos jättäisin ihmiset yksin etsimään, he eksyisivät. Mutta totisesti minä sanon teille: Jos en 

hylännyt heitä silloin, kun he olivat matkalla kadotukseen ─ kuinka voitte olettaa, että hylkäisin heidät 

silloin, kun he etsivät totuutta? Siksi olen tullut luoksenne tällä hetkellä ja tuonut teille viestin, joka on 

täynnä paljastuksia ja joka on pian majakka ja tie ihmisen sielulle. 

5 Ensin tulin tämän kansan luo, joka vähitellen kerääntyy jumalallisen ilmentymäni ympärille, ja 

huomenna, kun he ovat vahvoja ja kykeneviä opettamaan, tavoitan heissä muut kansat. 

6 Ymmärrä, millaista vastuuta nämä sanat merkitsevät sinulle, ja anna koko olemuksesi tuntea hänen 

ristinsä suloinen taakka. 

7 Te, ihmiset, olette lähetyssaarnaajia, jotka tällä kolmannella aikakaudella tasoitatte polkuja 

lähimmäistenne sielulle ─ totuuden polkuja, jotka johtavat sielun valoon ja rauhaan. Teidän on luotava 

henkiset siteet ihmisten välille, jotta kansat voivat tulla sopusointuun keskenään ja yhdistyä. 

8 Vaikka olette tänään Sanani vaikutuksen alaisina, nukutte lempeää unta, koska ette ole tulleet 

tietoisiksi tämän ajan suuruudesta ettekä niiden käskyjen majesteettisuudesta, joita saatte tällä hetkellä. 

Mutta ette aina nuku, pian myrskyt tulevat ravistelemaan näiden "puiden" lehtiä, joiden varjossa olette niin 

usein kuulleet jumalallisen yölaulun trillerin. Mutta kun näette, miten oksat vavisevat ja runko narisee ─ 

kun näette, miten lehdet, hedelmät ja pesät putoavat, silloin tajuatte, että olitte unessa, koska ette halunneet 

kuulla ääntä, joka varoitti teitä äärettömyydestä ja joka väsymättä puhui teille, jotta eläisitte hereillä ettekä 

koskaan joutuisi tuskan valtaan. 

9 Eikö olisi parempi, jos heräisit nyt minun ääneni ääneen kuin huomenna myrskyn pauhuun? 

10 Pian ette enää kuule sanaani, ja jos ette ota sitä huomioon niin kuin todellisen opetuslapseni pitäisi, 

joudutte huomenna vuodattamaan kyyneleitä. Mutta silloin ette voi sanoa, etten olisi puhunut teille 

vaaroista tai vainoista. Sillä silloin muistatte suurimmalla selvyydellä, kuinka julistukseni aikana käytin 

kaikkien äänenkantajieni älyä kertoakseni teille jatkuvasti: "Valvokaa ja rukoilkaa, sillä taistelu tulee 

olemaan suuri, ja silloin teidän on oltava vahvoja." Tämä on tärkeää. 

11 Jätän valmistellun polun, sielulle valoa täynnä olevan polun. Täytän tehtäväni Mestarina teitä 

kohtaan. Mutta myöhemmin jokaisen niistä, jotka ovat istuutuneet hengellisesti pöytääni tänä aikana 

syömään Sanani leipää, on annettava minulle tili jokaisesta tehtävästä, joka hänelle on uskottu hänen 

hengellisen päivätyönsä aikana. 

12 Mikä olisi vastaus, jonka haluaisit antaa minulle 

Antaisitko minulle hetken, jolloin pyydän sinulta kamppailusi hedelmää? Myöhemmin, noina hetkinä, 

toivot, että vastauksesi olisi hyvä tuolla hetkellä. Siksi kerron teille, että teette jo nyt jotakin, jotta sielunne 

niittää polullaan kallisarvoista hedelmää, joka saa sen odottamaan luottavaisesti tuota hetkeä. 

13 Totisesti sanon teille, että sielunne elää peruuttamattomasti tämän ratkaisevan hetken läpi. Miksi 

siis tukahduttaa se ajatuksella, että sielunne on lopulta annettava satonsa Isälle vasta tämän elämän 

jälkeen? 

14 Annan teille aikaa miettiä ja elää sen tehtävän mukaisesti, joka sielunne on tarkoitettu täyttämään 

tänä aikana maan päällä. 

15 Ymmärtäkää, että minä Mestarina kohtelen teitä oikeudenmukaisesti ja rakastavasti, että annan 

teille kaikki keinot saavuttaa se rauha, joka teidän on tarkoitus saavuttaa. 

16 Aivan kuten on niitä, jotka eivät koskaan halua lähteä tältä maapallolta, on myös niitä, jotka 

unelmoivat jättävänsä sen ikuisesti. Sanon sekä toiselle että toiselle, että heidän toiveensa toteutuminen 

riippuu pitkälti heistä itsestään. 

17 Jos hän, joka kaipaa palata hengelliseen laaksoon, jättää tehtävänsä maan päällä suoritetuksi, hän 

nousee noihin koteihin, eikä hänellä ole enää mitään syytä jatkaa palaamista tähän maailmaan. Toisaalta 
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se, joka tuntee suurta taipumusta aineellista kohtaan, ─ jos hän osaa käyttää elämää sielunsa hyväksi 

tekemällä hyvää muille ─ saa palata niin usein sielunsa iloksi kuin on tarpeen. 

Mutta jos se, joka kaipaa jättää ihmiselämän ja joka kaipaa hengellistä elämää, ei ole täyttänyt 

tehtäväänsä, ja jos se, joka haluaa asua maan päällä ikuisesti, ei osaa käyttää hyväkseen elämän hänelle 

tarjoamaa mahdollisuutta, kumpikaan ei tule näkemään toiveidensa täyttyvän: Ensimmäisen on palattava 

takaisin maailmaan ja jätettävä Hengellinen laakso palatakseen maan päälle uudelleen ─ lakkaamatta ─ 

kunnes hän täyttää tehtävänsä ja niittää hedelmän, jonka hän on torjunut monta kertaa. Toisen on 

viivyteltävä henkimaailmassa, kunnes hän henkensä mukaisesti tekee itsessään lujan päätöksen täyttää 

maan päällä tehtävä, jonka hän on aina jättänyt taakseen huomaamattaan. 

18 Älkää luulko, että moitin teitä, kun osoitatte Minulle rakkautta maanpäällisessä elämässänne. Jos 

halunne on jalo ja haluatte maallista elämää tuodaksenne kunniaa nimelleni, minulla ei ole mitään 

moitittavaa teitä kohtaan. Mutta jos juurtumisenne maailmaan tottelee järjettömiä päämääriä tai alhaisia 

intohimoja, olen ensimmäinen, joka kertoo teille, että ette ole arvokkaita asumaan tässä maailmassa, jonka 

olen siunannut sielunne edistämiseksi. 

19 Rakastakaa Minua, eläkää Minun lakini mukaan, olkaa sopusoinnussa kaiken ja kaikkien kanssa, 

niin paikka, jossa asutte, on yhdentekevä. Sillä se, mikä yksin on tärkeää, on henkinen kehityksenne 

ylöspäin. 

20 Ette tiedä, kuinka ansiokasta on, että sielu kehittyy ylöspäin inhimillisten olosuhteidensa keskellä 

ja voittaa kaikki maailman houkutukset. Näiden ansioiden hankkimiseksi annoin sielunne tulla ihmiseksi 

ja panin sen asumaan aineellisissa maailmoissa, jotka olin viisaasti valmistanut. 

21 Jokainen maailma, jokainen olemassaolon taso on luotu, jotta sielu voisi kehittyä siinä ja ottaa 

askeleen kohti Luojaansa ja siten, edetessään yhä pidemmälle täydellisyyden tiellä, saada tilaisuuden 

päästä matkansa päämäärään, tahrattomaan, puhtaaseen ja hyvin muotoiltuun, sielun täydellisyyden 

huippuun, joka on juuri asuminen Jumalan luona. 

Jumalan valtakunta on. 

22 Kenestä tuntuu loppujen lopuksi mahdottomalta asua "Jumalan helmassa"? Voi teitä kurjia 

älymiehiä, jotka ette oikeasti osaa ajatella! Oletko jo unohtanut, että olet syntynyt kohdustani, eli että olet 

ollut siinä jo aiemmin? Siinä ei ole mitään outoa, että kaikki elämän lähteestä lähtenyt palaa siihen 

aikanaan. Jokainen sielu oli neitseellisen puhdas, kun se tuli Minusta elämään, mutta myöhemmin monet 

tahriintuivat polullaan. Koska olin kuitenkin ennakoinut kaiken viisaalla, rakastavalla ja vanhurskaalla 

tavalla, ryhdyin välittömästi tarjoamaan kaikkia tarvittavia keinoja heidän pelastukselleen ja 

uudistumiselleen sillä tiellä, jonka läpi lapseni joutuivat kulkemaan. 

23 Vaikka monet olennot ovatkin rikkoneet sielun neitsyyttä, tulee päivä, jolloin ne puhdistuvat 

kaikista rikkomuksistaan ja saavat siten takaisin alkuperäisen puhtautensa. Puhdistuminen on minun 

silmissäni hyvin ansiokasta, sillä sielu on saavuttanut sen uskonsa, rakkautensa, uskollisuutensa ja 

kärsivällisyytensä suurten ja jatkuvien koettelemusten kautta. 

24 Te kaikki palaatte työn, kamppailun ja tuskan polkua pitkin takaisin valon valtakuntaan, jossa 

teidän ei enää tarvitse ruumiillistua ihmiskehoon eikä elää aineellisessa maailmassa, sillä silloin henkinen 

toimintakykynne antaa teille jo valmiiksi mahdollisuuden lähettää ja tehdä konkreettiseksi vaikutuksenne 

ja valonne olemassaolon tasolta toiselle. 

25 Miksi estätte sieluanne estämällä sen etenemisen ja viivyttämällä siten sen pääsyä valon 

valtakuntaan, jossa on kaikki ne loistavat asiat, joita sielu voi haluta? 

26 Työskennelkää lakkaamatta, vaikka se olisi vain vähän joka päivä, aina ajatellen, että saavutatte 

kodin, joka todella vastaa sieluanne ─ kodin, jota joskus kutsun "luvatussa maassa", jossa ei vuodateta 

kyyneleitä, ei kärretä eikä kuolla. 

27 Tähän kohotuksen ja valon tilaan tämä opetus johdattaa henkisielun ─ opetus, joka on polku, 

majakka, ravinto ja kävelykeppi. 

28 Siunattu olkoon jokainen, joka tämän sanan kuultuaan nousee ajatuksen siiville. Sillä kun hän 

palaa haltioituneisuudestaan elämän jokapäiväiseen kamppailuun, hän kantaa sisällään palavaa valoa, joka 

saa hänet etenemään askel askeleelta ja tuo hänet lähemmäs sitä ikuista kotia, josta te kaikki olette tulleet 

ja jonne teidän kaikkien on palattava. 
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29 Puhun näinä hetkinä kaikille opetuslapsille, jotka mieluummin antaisivat henkensä kuin olisivat 

tottelemattomia käskyjäni kohtaan. Antakaa sanani saavuttaa sydämenne herkimmät säikeet, sillä tulevina 

aikoina te nojaudutte usein tähän sanaan. 

30 Jos todella säilytätte Sanani merkityksen, ette kuulu niihin, jotka valittavat henkisen ilmestymiseni 

loppumista, sillä olette osanneet säilyttää ilmestykseni ja opetukseni. Teidän keskuudessanne ei tule 

olemaan synkkyyttä, surua, kapinaa eikä hajamielisyyttä, koska näette kaiken toteutuvan lupausteni 

mukaisesti, eikä teillä ole hetkeäkään halua kapinoida tai vastustaa tahdon toteutumista. 

31 Jo nyt teillä on täysi tieto siitä, että jokainen, joka ottaa tämän askeleen kohti henkistymistä lujana, 

kokee pian palkkion, tuntee läsnäoloni ympärillään ja sisällään, nauttii inspiraatiostani ja kaikkien 

henkisten lahjojensa edistyminen tulee olemaan ilmeistä. Ei tule olemaan vain uskomus siitä, että olen 

ympärilläsi, vaan myös todellisuus siitä, että olen läsnä hengessäsi. 

32 Ne, jotka luulevat, että vuoden 1950 jälkeen he pysähtyvät tai menettävät hengellisyytensä, ovat 

väärässä. Sillä juuri sanani puuttumisen jälkeen jotkut teistä ottavat todellisia askeleita kohti edistystä ja 

ymmärrystä opetuksessani. 

33 Jos uskotte, että julistukseni aikana saavutitte suuria henkistymisen korkeuksia ja että tämä oli syy 

siihen, miksi Sanani kukoisti äänenkantajien mielissä ja huulilla, olette suuressa erehdyksessä. Sillä sanon 

teille kaikessa totuudessa, että ette ole vielä ottaneet vakaata askelta kohti henkistymistä, joka on tavoite, 

joka on osoitettu kaikille lapsilleni rakastavan Sanani kautta. 

34 On välttämätöntä, että äänenkantaja katoaa, että ette enää kuule ajatuksiani antropomorfisoituna 

näiden olentojen huulilta, että hylkäätte kaiken rituaalin ja kaiken symboliikan, jotta voisitte löytää 

spiritualismin ytimen. 

35 Sanon tämän joillekin ja toisille ─ niille, jotka kaipaavat sielunsa edistymistä ja opetukseni 

kukoistusta tänä aikana, ja myös niille perinteiden, tapojen ja tottumusten ylläpitäjille, jotka luulevat, että 

harjoittamalla mielekkäitä kulttejaan he täyttävät lain. 

36 Kyllä, ihmiset, tiedätte hyvin, että sellaisen puhtaan, yksinkertaisen ja pohjimmiltaan hengellisen 

opin sisällä, jollaisen olen paljastanut, olette jälleen kerran luoneet ulkoisen kultin, jonka olette ajan 

mittaan uskoneet olevan minun työtäni. Mutta nyt on tullut aika, jolloin puhun teille täysin selvästi. Nyt 

olet tarpeeksi vahva tietämään tämän totuuden. 

37 Sanani vehnän rinnalla kasvoi nokkosta ja teidän virheidenne rikkaruohoja. Mutta tässä toteutuu 

yksi toisella aikakaudella antamistani vertauksista ─ se, jossa opetettiin antamaan rikkaruohojen kasvaa 

yhdessä vehnän kanssa, yrittämättä kitkeä rikkaruohoja pois ennen kuin vehnä on kypsä, koska silloin olisi 

vaarana, että myös hyvä siemen kitketään pois. 

38 Näin on oltava tänä aikana, siunattu kansa. Hetki on koittanut, jolloin oikeudenmukaisuuteni sirppi 

laskeutuu niittämään pellot, joihin siemeneni on kylvetty, niin että vihdoin, kun Työni totuus ja olemus on 

erotettu kaikesta inhimillisestä vaikutuksesta, voitte nauttia valoni katselusta ja tehdä tämän jumalallisen 

ilmoituksen tiedon omaksenne. 

39 On myös määrätty hetki, jolloin sama sirppi laskeutuu kunkin uskonnollisen yhteisön peltojen 

niittämiseksi ─ tarkoituksena erottaa totuus kaikesta siitä, mikä on valheellista ja epäpuhdasta. 

40 Koko ihmiskunnan olemassaolo on kehittynyt ─ sen tiede, ajattelu- ja elämäntapa, tieto, 

valloitukset ja tavoitteet. Ihminen on laiminlyönyt vain henkisen puolensa, henkisen sielunsa, haluamatta 

ymmärtää, että sielu on jatkuvan raiskauksen kohteena, välittämättä kaikista niistä oikeuksista, joita 

sielulla on elämässä. Ja siksi ihmiskunta on elänyt hengellisessä pysähtyneisyydessä vuosisatojen ajan. 

41 Kuinka vähän ihmiset antavatkaan sieluaan uskonnollisille kulteilleen! Kuinka suuri jano, kuinka 

suuri nälkä ja kuinka suuri valon kaipuu ihmisen sielussa onkaan! 

42 Vehnää, jonka hän on antanut kasvaa, on hyvin vähän, ja rikkaruohoja on paljon. Mutta tulen 

kaikkien avuksi niittämällä pellot anteeksiantamattomalla ja oikeudenmukaisuutta luovalla totuuden 

sirpillä, jonka lopulta näette loistavan maailmassanne. 

43 Te ihmiset, jotka kuulette opetukset viimeisen vuoden julistuksestani teidän keskuudessanne: 

Sallikaa niiden painautua ymmärryksenne ja sydämenne hienojakoisimpiin ja herkimpiin elimiin, niin että 

Hengen valo, joka loistaa korkeimmassa olemuksessanne, voi tulla tehokkaaksi teissä jokaisessa. 

44 Jälki, jonka jätän teille, on rauhan jälki, niin että kun ette enää kuule tätä Sanaa ja joudu 

todistamaan siitä, voitte sanoa: "Mestari lähti pois ja jätti meille jumalallisella valollaan valmistetun tien." 
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45 Merkkini jää kaiverrettuna sydämesi kätketyimpään osaan ─ sinne, missä on sisäinen pyhäkkö. 

46 On välttämätöntä, että Sanani iskostuu mieleenne, jotta opiskelette sitä perusteellisesti. Vain tällä 

tavoin uskosi ja sielunvoimasi ovat aitoja. 

47 Tulette pian näkemään, että monet eivät usko Sanani lakkauttamiseen. Mutta totisesti, sanon teille, 

tästä te tulette tietämään, että hekään eivät uskoneet Läsnäolooni silloin, kun ilmenin tässä muodossa. 

Ne, jotka ovat horjuneet epäilyn ja uskon välillä, vaikka he teeskentelivätkin uskovansa ehdottoman 

vakaasti ilmentymääni, tulevat olemaan juuri niitä, jotka kieltävät, että Sanani on lakannut. Sillä ne, jotka 

ovat todella uskoneet kaikkeen siihen, mitä olen ilmoittanut ja käskenyt teille, eivät voi jättää huomiotta 

yhtäkään sanaani. 

48 Ne, jotka ovat epäilleet ja joilla ei ole ollut täydellistä uskoa, niin kuin Mestarin opetuslapsen 

uskon pitäisi olla, pysähtyvät paikoilleen ja ruokailevat yksitoikkoisella ja rutiininomaisella riitillä, jonka 

he ovat itse luoneet. 

Toisaalta ne, jotka ovat uskoneet Minuun tällä hetkellä, jatkavat väistämättä uskomista Minuun vielä 

senkin jälkeen, kun Sanani ilmeneminen on päättynyt. He ovat kuuliaisia käskyilleni ja tekevät kaiken 

mahdollisen, jotta he voivat tulkita opetuksiani oikein. Heillä on ihanne: henkistyminen, ja heillä on valo, 

joka seuraa heitä aina: usko. 

49 Katseeni lepää tämän kansan työssä, kun julistukseni aika on ohi, palkitakseni jokaisen 

tottelevaisen opetuslapsen antamalla hänelle armoni, rohkaistakseni häntä jatkamaan päivätyötään, 

rohkaistakseni häntä ottamaan yhä uusia askeleita hengellisessä edistymisessä. 

Tiedän, että tämän kansan joukossa on niitä, jotka eivät ainoastaan usko sanaani, vaan pitävät myös 

oikeana ja täydellisenä sitä, että Isä lopettaa ilmestymisensä tässä muodossa, jotta taistelu henkistymiseksi 

voi alkaa. Näillä sydämillä on varmuus siitä, että silloin ei ole luopumista eikä tyhjyyttä ja että läsnäoloni 

on entistäkin tuntuvampi, koska tällä tavoin lähestyy uudenlainen yhteydenpito jumaluuteni kanssa, 

puhtaampi ja täydellisempi vaihe, koska se on vuoropuhelua hengeltä hengelle. 

50 Aika ei ole enää kaukana, jolloin lähimmäisenne lähestyvät teitä kysyäkseen teiltä ilmoituksestani 

ja vaatiakseen todistustanne niistä todisteista, jotka olen antanut teille totuudestani. Mutta miten eri tavalla 

toiset ja toiset todistavat työstäni. Jotkut pitävät tiukasti kiinni kuulemastaan totuudesta, toiset taas 

joutuvat etsimään perusteluja virheidensä oikeuttamiseksi. 

51 On välttämätöntä, että puhun teille tällä tavoin, rakkaat ihmiset, jotta voitte ajoissa pohtia ja tutkia 

tarkimmin tekojanne, ajatuksianne, tunteitanne, sanojanne ja aikeitanne, ja antaa omantuntonne määrittää 

tämän itsetutkiskelun ja tämän tutkimuksen. 

52 Tämä hetki on välttämätön, jotta voitte avata silmänne täysin totuudelle, koska silloin voitte vielä 

korjata erehdyksenne ja hyvittää menetetyn ajan. 

53 Suuri on niiden tyytyväisyys, jotka vievät opetukseni voittoon ja tekevät sen tunnetuksi kaikessa 

puhtaudessaan ja totuudellisuudessaan. Mutta minä Mestarina, joka rakastan teitä hyvin paljon, haluan, 

että kaikki opetuslapseni kokevat tämän ilon. 

54 Kuulkaa Minua, ihmiset: Minä säilytän aarrekammiossani monia ihmeitä teitä varten palkkioksi 

henkistymisestänne. Mutta odotan, kunnes olette kaikki yhdistyneet veljiksi ja sisariksi ─ kunnes osoitatte 

kuuliaisuutta ohjeilleni, ja sitten vuodatan sieluunne ja ruumiiseenne valon, armon, lohdutuksen ja 

ilmestyksen virran, jota varastoin henkistymisenne päiviä varten. 

55 Selkeämpää ei voi olla tämä sana, joka välittyy kaikkien äänenkantajieni kautta. Kun kaikki ovat 

ymmärtäneet sen, oikeudenmukaisuuteni on valmiina tarkastelemaan niitä, jotka pyrkivät suurempaan 

hengellistymiseen, ja samoin tuomitsemaan niiden teot, jotka yhä etsivät valtakuntaansa tässä maailmassa. 

56 Kuka sai ihmisen etsimään opastusta toimintatapojaan varten alusta alkaen? Kuka sai hänet 

etsimään kuolematonta olemustaan olemuksensa ytimestä? Henki. Hän oli se, joka vähitellen paljasti 

hänelle, että korkeampi luonto elävöittää ja valaisee häntä. 

57 Ihminen on omistautunut ─ vaikkakin vain vähitellen ─ intuition ja ilmestyksen lahjan sekä 

älykkyytensä avulla olemassaolonsa varhaisimmista ajoista lähtien etsimään alkuperäänsä, olemuksensa 

ydintä, olemassaolonsa syytä, oleskeluaan maailmassa ja tarkoitusta, jota varten hänet luotiin. 

58 Koska hän tuli tietoiseksi siitä, että hänessä oli kykyjä, jotka erotti hänet muista luoduista, hänessä 

kasvoi ajatus siitä, että hänelle oli varattu korkeampi kohtalo kaikkien luomakunnan olentojen joukossa, ja 
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vähitellen hänen olemuksensa salaisuuteen syntyi intuitiivinen tieto Jumalasta, sielun olemassaolosta, ja 

siitä johtui tarve tarjota palvonta tai hengellinen uhri Hänelle, jonka hän tunsi tulleen Hänestä. 

59 Tämä oli ihmiskunnan hengellisen kehityksen alkulähde ─ kehitys, joka ei ollut samanlaista 

kaikilla ihmisillä. Sillä näistä ihmisistä ─ jotka ovat jakautuneet rotuihin ja joita erottavat toisistaan 

kansallisuudet, tavat ja kielet ─ jotkut ovat edenneet nopeammin kuin toiset, jotkut ovat palvoneet Jumalaa 

yhdellä tavalla ja toiset ovat ottaneet erilaisia muotoja. 

60 Olen varjostanut kaikki ihmiset valollani ja siten paljastanut heille ainoan olemassa olevan 

totuuden; mutta näette, miten jokainen ihminen ja jokainen kansa tuntee, ajattelee, uskoo ja tulkitsee eri 

tavoin. 

61 Nämä ihmisten erilaiset ajattelutavat ovat aiheuttaneet heidän jakautumisensa, koska jokainen 

kansa ja jokainen rotu noudattaa erilaisia tapoja ja ylläpitää erilaisia ihanteita. 

62 Valtaosa on etääntynyt valoisalta ja oikealta polulta, koska he luulevat, että jumalallisen lain 

täyttäminen merkitsee yli-inhimillisiä uhrauksia, luopumisia ja ponnisteluja, ja he ovat mieluummin 

perustaneet itselleen uskonnollisia yhteisöjä ja lahkoja, joiden lain täyttäminen ja kulttimainen toiminta on 

heidän kannaltaan helpompaa. Tällä tavoin ihmiset uskovat voivansa tyydyttää sielussaan tuntemansa 

valon ja kohotuksen kaipuun. 

63 Monet vuosisadat ja aikakaudet ovat kuluneet ilman, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että minun 

lakini täyttäminen ei ole ihmisuhri, vaan että he päinvastoin uhraavat ruumiin ja sielun maailmalle, kun he 

eivät tottele minun käskyjäni. He eivät tajunneet, eivät halunneet tajuta, että se, joka elää sanani mukaan, 

löytää todellisen onnen, rauhan, viisauden ja kirkkauden, jonka aineellistuneet ihmiset kuvittelevat niin eri 

tavalla. 

64 Moraalinen ja tieteellinen maailma, joka ympäröi teitä, on materialististen ihanteiden omaavien 

ihmisten työtä ─ miesten, jotka ovat pyrkineet vain ihmiskunnan aineelliseen parantamiseen, ja olen 

antanut heidän tehdä työnsä, toteuttaa sen loppuun asti, tuntea sen seuraukset ja korjata sen hedelmät, jotta 

he voisivat ammentaa siitä kokemuksen valon. Tuossa valossa oikeudenmukaisuuteni paljastuu, ja tuossa 

oikeudenmukaisuudessa lakini, joka on rakkaus, on läsnä. 

65 Kun ihmiset tajuavat virheensä ja lähtevät etsimään oikeaa polkua, tämä tapahtuu, koska he ovat 

heränneet, koska he ovat katuneet, koska he ovat valaistuneet, ja silloin heidän teoillaan ei ole vain 

inhimillistä tarkoitusta, vaan myös hengellinen tarkoitus. 

66 Jokainen kansakunta, uskonnollinen yhteisö, lahko, tiede ja ihminen kantaa sisällään oman 

osuutensa valheesta ja erehdyksestä sekä oman osuutensa totuudesta. Mutta tulee aika, jolloin tarve 

yhdistyä tulee heille voimakkaana ja vastustamattomana voimana, ja jokainen antaa oman siemenensä 

halusta tulla sopusointuun kaikkien kanssa. On oltava kamppailuja, riitoja ja hämmennystä. Mutta nämä 

ovat välttämättömiä, jotta kaikki pääsisivät ainoaan tulokseen, joka on olemassaoloni ja lakini 

muuttumaton totuus. 

67 Taistelun päätteeksi ihmiset ─ nyt rauhassa itsensä ja lähimmäistensä kanssa ─ ymmärtävät, että 

tiedon päämäärän saavuttaminen ja todellisen rauhan kokeminen edellyttävät, että eletään sopusoinnussa 

jumalallisen lain kanssa, joka syntyy juuri Luojan rakkaudesta. 

Samalla he ymmärtävät, että ei ole välttämätöntä tunnustaa niin monia ja niin erilaisia uskontoja 

voidakseen säilyttää itsensä hyvyydessä ja moraalissa, vaan että todellisen sopusoinnun saavuttamiseksi 

kaikkien niiden välillä ja sellaisen moraalin saavuttamiseksi, joka ylittää pelkän inhimillisen, riittää, että 

kannatte sydämessänne sanaa, jota kutsutte "Kristuksen opetukseksi", ja jonka ymmärtääksenne sen täysin 

teidän on elettävä ja rakastettava yksinkertaisesti ja nöyrästi. 

68 Ilmoituksen valon, jonka olen lähettänyt teille tänä aikana, olen muuttanut selkeäksi ja 

yksinkertaiseksi Sanaksi lähettimieni tai äänenkantajieni kautta, jotta koko ihmiskunta voi tuntea sen ja 

auttaa sitä heräämisessään ─ tänään, kun kaikki etsivät maallisia keinoja ja ratkaisuja pelastaakseen itsensä 

kaaoksesta, johon maailma on yhä enemmän syöksymässä ─ tänään, kun kukaan ei yritä inspiroida itseään 

henkisesti löytääkseen Minusta vastaukset kysymyksiinsä ja ratkaisun ongelmiinsa. 

69 Sanani saavuttaa palatseja ja yksinkertaisia majoja, kolkuttaa sydämien oviin, saa sielut 

vapisemaan, parantaa ja lohduttaa niitä, jotka ovat sairaita ruumiillisesti tai sielullisesti, ja valaisee 

pimennettyjä mieliä. 
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70 Autuaita ovat ne, jotka ottavat sen ilolla vastaan, jotka kuulevat sen ja pohtivat sen merkitystä, sillä 

se on hedelmällinen siemen heidän sydämissään. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 314 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Jälleen kerran olen kuullut teitä, ja rukoustenne liitto on ollut paras ylistyslaulu, jonka olette 

antaneet Minulle. 

2 Jokaisesta teistä vapautuu rakkauden hedelmä, joka on kuin sopusoinnussa Isänne kanssa oleva 

nuotti, ja ajatustenne yhteenliittymä muodostaa konsertin, joka on täynnä hengellistä puhtautta. 

3 Joillakin näen, että tämä ääni on rukous, kiitos niistä eduista, joita he ovat saaneet Minulta. 

4 Toisille tämä ajatus on täynnä surua ja katkeruutta niiden onnettomuuksien vuoksi, joita he ovat 

kohdanneet polullaan. Mutta yhdistämällä nämä ajatukset muodostatte uskon teon, joka on kunnianosoitus 

ja kunnioitus jumaluuttani kohtaan. 

5 Tämä on side, jota Isä odotti lastensa hengeltä ─ tämä on rakkauden lahja, jota ette koskaan 

halunneet antaa Hänelle. 

6 Mutta rukous, jota olen opettanut teille kaikkina aikoina ja jota ette aina kyenneet tarjoamaan 

hengellisen kehityksen puutteen vuoksi, on se, joka ohjaa teitä, ja sen valossa saavutatte nyt todellisen 

hengellisen vuoropuhelun Jumalanne kanssa. 

7 Niin kauan kuin olet Sanani vaikutuksen alaisena, maailma piikkisine polkuineen katoaa sinulta. 

8 Seitsemäntenä päivänä ruumiisi lepää maallisesta työstään, ja sielusi, vapaa kuin kuikka, alkaa 

haluta viisauteni ehtymätöntä lähdettä. Se tulee ilmestykseni luo ja vahvistuu rakkauteni säteilyssä, jota 

tarjoan sille Sanani opetuksessa. 

9 En pyri uskomaan joihinkin tai olemaan uskomatta toisiin. En etsi toisilta suuria ansioita enkä 

toisilta pieniä. Ei, ihmiset. Jumalallinen rakkauteni on täydellistä, olen kaikkien Isä, ja kun annan teille 

opetukseni, annan teille kaikille saman olemuksen, saman rakkauden. 

10 Jos koko ihmiskunta kuuntelisi sanani, jotkut eivät saisi siunausta ja toiset eivät saisi moitteita. 

Joko nuhteeni olisi yleinen tai siunaukseni koskisi kaikkia. Mutta nyt on aika, jolloin teen itseni tunnetuksi 

ihmisälyn kautta, eivätkä kaikki tule todistamaan tätä ilmentymää. 

Niiden todistajieni määrä, joiden on määrä kuulla opetukseni äänenkantajan kautta, on hyvin pieni. 

Mutta totisesti, minä sanon teille, jos nämä todistajat osaavat valmistautua, ihmiskunta kuulee sanani 

heidän huulillaan. Sillä kaikki tulevat tietämään, että Pyhä Henki on opettanut teitä ihmisälyn avulla. 

11 Tätä varten valmistan teitä kuin Isä, niin että kun vuoden 1950 jälkeen menette väkijoukkojen luo 

ja teidän on puhuttava minun nimessäni, sanaani, joka on totuus, ei sekoiteta epäpuhtauksia ja valheita ─ 

niin että se virtaa ulos kuin kristallinkirkas vesipuro. Sillä tämän veden lähde, joka on minun Henkeni, on 

kirkas ja puhdas, ja myös sen, mikä tulee teidän huuliltanne, on oltava puhdasta. 

12 Haluan, että olette aina puhtaita, että olette kuin keidas ihmisten keskuudessa, jossa kaikki totuutta 

janoavat voivat sammuttaa janonsa eivätkä löydä tästä vedestä mudan epäpuhtautta. 

13 Kun tämä opetuksen aika on ohi, te sanotte Minulle: "Isä, miksi olet ollut kanssamme niin vähän 

aikaa? Miksi lähdit niin pian?" Mutta vastaan teille: Kolmannen aikakauden opetuslapsilleni antamani 

opetuksen kesto on vahvistettu ikuisuuden kellon mukaan, ja siinä te pystytte ymmärtämään ja jatkamaan 

menneiden aikojen oppitunteja. En ole antanut teille minkäänlaista muuta opetusta. 

14 Minun on osoitettava teille käskyni viimeiseen sanaani asti, jotta ette horjuisi koettelemusten 

hetkellä. Tahtoni on, että saatte vastauksen jokaiseen kysymykseen, valonsäteen jokaiseen epäilyyn, laini 

voiman jokaiseen heikkouteen. Silloin voitte riemuita tehtävänne täyttämisessä, ja näin tehdessänne 

virkistätte sieluanne siinä kauneimmassa ja ylevimmässä tehtävässä, jonka olen antanut teille aikojen 

alusta lähtien, joka on lunastaa ja antaa anteeksi rakkaudesta, tehdä hyvää ─ ei teidän itsenne vuoksi, vaan 

miellyttääksenne Isäänne ja tehdäksenne sielunne täydelliseksi. 

15 Tehtävänne toteuttaminen antaa teille rauhan, ja kun olette rakkauden voimalla vahvoja, opetatte 

tälle ihmiskunnalle, joka on nykyään alaston, nälkäinen ja sairas, että vain hyvyyden harjoittaminen tuo 

heidän sieluihinsa balsamia, joka on Jumalan rauha. 

16 Tämä on se opetus, jonka tuotte ihmisille minun nimessäni, kun he eräänä päivänä eivät enää löydä 

hyvinvointia ja rauhaa, joka on sielun korkein hyvä, tieteestä, rikkauksista tai tämän maailman liikkeistä. 

Silloin he kohtaavat matkallaan nöyrän veljen, opetuslapseni, apostolini, joka ─ kerskailematta, missiotaan 

toitottamatta ─ opettaa rakkauden ja totuudenmukaisuuden teoillaan. Silloin ihmiset löytävät rauhan 
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salaisuuden ja puhdistavat sydämensä saadakseen täydellisen rauhan valtakunnastani. Sillä ihmisten rauha 

katoaa usein toistensa pelossa. Tämä on vain näennäinen rauha, se on levottomuutta. Sielussa ei ole 

rauhaa. 

17 Taistelkaa, opetuslapset, muodostakaa lasteni sydämeen rauhan valtakunta, josta käsin he voivat 

elää paremmassa maailmassa, vahvassa maailmassa ─ ei siinä hauraassa, jonka he tänään esittävät 

minulle. Sillä heikolla henkäyksellä tai luonnonvoimien liikuttelulla voisin tuhota ihmisten 

turhanpäiväisen ja ylpeän työn. Mutta se on lasteni työtä, ja kunnioitan sitä ─ annan sen kantaa 

hedelmänsä, koska tiedän, että lopulta he, väsyneinä heidän tekoihinsa, hyväksyvät rakkauteni opetukset. 

18 Kaikkien teosteni lähtökohtana ovat rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Kaikki, mitä näette, kaikki, 

mitä pystytte havaitsemaan älyllänne, jopa pienimmätkin atomit, elää ja liikkuu rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden tiellä. Sillä kaikki on luotu minun kauttani, eikä minun Hengessäni ole epäpuhtautta 

eikä epätäydellisyyttä. 

19 Monet niistä suurista teoista, joita ihminen osoittaa Minulle ja joille hän on omistanut elämänsä, 

voimansa ja ylimielisyytensä, eivät ole peräisin rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta, ja jokainen teos, 

jolla ei ole tätä alkuperää, tuhoutuu, ja vain kokemuksen valo jää hedelmäksi ihmisille. 

20 Ihminen on perustanut uuden elämänsä tieteeseen, hän on tutkinut ja rakentanut ylpeytensä tornin, 

Baabelin tornin, josta hän ei palvele Minua eikä tunnusta Minua. Mutta totisesti minä sanon teille: ihminen 

lankeaa hämmennykseen ja tuhoaa hämmennyksessään uuden Baabelin torninsa. Silloin ihmiskunta tajuaa, 

että ensimmäisestä aikakaudesta lähtien ihminen on rakentanut turhamaisuuden ja epäluottamuksen 

torninsa Minua vastaan, ja seuraukset, joita sillä oli menneinä aikoina, toistuvat kolmannella aikakaudella. 

21 Materialismi, ylimielisyys ja ylpeys kukistuvat, ja ihmisten keskuuteen syntyy hämmennys. 

22 Oppineet epäilevät oppineisuuttaan, tiedemiehet ─ kun he luulevat löytäneensä päämäärän ─ 

törmäävät käsittämättömään mysteeriin. Luonnonvoimat kääntyvät tiedemiehiä vastaan, koska niitä ei ole 

käytetty rakkaudella, ja ihmisten keskuudessa vallitsee kaaos. 

23 Muistakaa, että Minä olen alku ja loppu, tiede ja tieto. Olen antanut ihmisille tämän valon, ja olen 

iloinnut heidän teoistaan, kun he ovat käyttäneet niitä hyvän palvelemiseen; kun he ovat käyttäneet niitä 

lahjoja ja kykyjä, joilla olen heidät varustanut, sielun ja älyn avautumiseen. Silloin he ovat osoittaneet 

kunnioitusta Minua kohtaan, he ovat uskollisesti täyttäneet heille uskomani tehtävän. Mutta kun he ovat 

käyttäneet lahjojaan pahuuden, turhamaisuuden ja oman kunnian tavoittelun palvelemiseen, he ovat olleet 

tottelemattomia Minulle, he ovat taivuttaneet polkua, he ovat loukanneet Minua. Mutta viisaudessani olen 

käyttänyt heitä jumalallisten suunnitelmieni toteuttamiseen, olen käyttänyt heitä esimerkkeinä 

ihmiskunnalle, oikeudenmukaisuuteni välineinä. 

24 Olenko tieteen vihollinen? Olenko esteenä lasteni edistymiselle ja kehitykselle? Jos joku on tätä 

mieltä, se johtuu siitä, että hän ei ole ymmärtänyt tulkita sanaani, ei ole ymmärtänyt Isää hänen 

totuudessaan. Sillä jokaisen ihmisessä olevan lahjan tai kyvyn on kehityttävä, koska kehitys on 

Universaalinen laki. 

Kaiken luomakunnassani on täydellistettävä itsensä, teidän kaikkien on palattava luokseni ─ puhtaina, 

täydellisinä ja moninkertaisina. Mutta jos olen puuttunut lyhyeksi ajaksi ihmisen tahtoon, se johtuu siitä, 

että synnillä ja ihmisen pahuudella on rajansa, joka on minun oikeuteni. 

25 Kun ihmiskunta on läpäissyt tämän sulatusuunin, kun totuuden valo nousee voittajana pimeydestä, 

silloin ─ oi rakas kansa ─ ihmiset rakentavat lujalle perustalle uuden tornin, joka on Jumalalle kiitoksen 

temppeli, rauhan pyhäkkö, jossa ei koskaan ole kiistaa olemassaolostani, jossa yhden tieto on kaikkien 

tieto. Minun lakiani kohtaan ei ole epäjumalanpalvelusta, salailua tai petosta. 

Silloin ihmiset perustavat minun avullani tähän kyynelten laaksoon rauhan maailman, jossa kaikki 

hyveet kukoistavat ja jossa kaikki tieteet täydellistyvät. Kaikkien instituutioiden rinnassa he tuntevat 

ääneni kaikuvan ja sanovan heille: "Rakastakaa toisianne", ja heidän harmonisessa elämässään ihmiset 

tunnistavat kuvan ikuisesta kodista. 

26 Jos ihminen on epätäydellisyydestään huolimatta löytänyt niin paljon ─ mitä tapahtuu ensin, kun 

hän valvoo ja rukoilee ja ravitsee itseään Minulle? Mitä tapahtuu, kun hän lähestyy valon ja totuuden 

lähdettäni kunnioituksella, nöyryydellä ja rakkaudella? Pyhä Henki vuodattaa ihmisille kaikki ne 

ilmoitukset, joita Hän on salannut salaisessa aarrekammiossaan. 
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Kun näin tapahtuu, tiedemiehen ei enää tarvitse raataa aivojaan ja tutkia kirjojaan, koska hänen 

henkensä johdattaa hänet viisauteni ehtymättömän lähteen luo. Siellä hän löytää Minut odottamassa häntä, 

aina odottamassa häntä ja paljastamassa hänelle uusia ja suuria opetuksia. Näin johdatan ihmisiä 

ilmestyksestä ilmestykseen, kodista kotiin, täydellisyydestä täydellisyyteen ikuisuuteen asti. 

27 Näihin tuleviin aikoihin valmistelen teitä. Te kaikki tulette olemaan todistajia näiden lupausten 

täyttymisestä, te kaikki olette tarpeeksi onnekkaita ollaksenne harmoninen nuotti Herran konsertissa. 

Jos käytän teitä hyväkseni silloin, kun rikotte lakiani paljastaakseni oikeudenmukaisuuteni, käytän teitä 

myös silloin, kun elätte käskyjäni noudattaen, palkitakseni teidät ilmestyksilläni, rakkauden viesteilläni. 

28 Tänään rakennan pyhäkköä lasteni sydämeen. Tässä rakennustyössä minun on kuitenkin luotettava 

teidän kaikkien tukeenne. 

29 Mitä pyhäkköä Isä tarkoittaa, oi ihmiset? ─ Sielusi. Sillä tällä hetkellä näen sen raunioina. Mutta 

autan sinua rakentamaan sen uudelleen. 

30 Herran pyhäkkö on aina ollut olemassa, sillä ei ole alkua eikä loppua, se on hänen oma työnsä. 

Hänen jumalallinen ja ääretön Henkensä odottaa valmistautumistanne, jotta voitte tuntea sen sisällä, missä 

kaikki on harmoniaa ja täydellisyyttä. 

31 Planeettanne, joka on atomi keskellä maailmankaikkeuden äärettömyyttä, tehtävänä on olla tuon 

harmonisen temppelin kuva. 

32 Kun siis saavutatte tämän tiedon, joka ei ole vain sanaa tai teoriaa ─ ei, vaan opetuslapsia, jonka 

on oltava jotakin, minkä tunnette ja elätte, silloin ette enää tarvitse kivikirkkoja. Sielullasi ei ole mitään 

halua näihin paikkoihin, jotka estävät sitä tuntemasta Herraansa paremmin. Se etsii vapautta, ja siinä 

siunatussa armossa, jonka olen sille uskonut, se löytää tikapuut täydellisyyteensä. 

33 Tämä tapahtuu, kun ihminen tuntee olevansa Minun seurassani ja arvostamani, kun hän tajuaa, 

ettei hänen jalkojensa alla ole likaista pölyä. Silloin hän ymmärtää, että hänen kotinsa on pieni pyhäkkö 

Minulle, että hänen maailmansa, vaikka se on vain atomi luomakunnan äärettömyydessä, on 

kokonaisuudessaan Jumalan Universaalinen Pyhäkkö. 

34 Kaikki maailmat, joissa lapseni täydellistävät itseään, ovat kuin äärettömän suuri puutarha. Tänään 

olette vielä hentoja versoja, mutta lupaan teille, että teiltä ei tule puuttumaan opetusteni kristallinkirkkaita 

vesiä, ja niiden kastelun kautta te kasvatte yhä enemmän ja enemmän viisaudessa ja rakkaudessa, kunnes 

eräänä päivänä iankaikkisuudessa, kun puut kantavat runsaasti täysin kypsiä hedelmiä, Jumalallinen 

Puutarhuri voi virkistäytyä työssään maistamalla oman rakkautensa hedelmiä. 

35 Näin valmistan teidät, opetuslapset, avaan teille Elämän Kirjan, jotta ette enää kaipaa tiettyä 

paikkaa palvellaksenne Minua ─ niin että tunnette Minut joka paikassa ja joka hetki ─ olittepa sitten 

pellolla, laaksoissa, vuorilla tai meren rannalla. Sinun läsnäolosi missä tahansa paikassa riittää 

pyhittämään sen, koska minä olen sinussa. 

36 Kun puhun teille tällä tavoin ja opastan teitä, se on vapauttaa teidät siitä fanaattisuudesta, joka 

teillä on perinteisesti ollut ─ en luoda uutta fanaattisuutta keskuuteenne. 

37 Ymmärtäkää, että vaikka opetukseni on syvällistä, se on yksinkertaista ja selkeää. 

38 Ennen kuin teistä tulee opettajia, haluan, että olette hyviä oppilaita, jotka oppivat Minulta, jotta 

ihmiset eivät sekoita teitä, jotta vastaatte jokaiseen kysymykseen varmuudella ja totuudellisuudella, 

ystävällisyydellä ja rakkaudella, koska sellainen sana tunkeutuu sydämiin parhaiten. 

39 Olen kertonut teille, että monissa tapauksissa viisauden ja rakkauden sana on riittänyt pelastamaan 

sielun, että tuota sanaa ei ole unohdettu, koska se on pysynyt tuossa sielussa kuin ikuisen tulen sinetti, ja 

se on säilyttänyt tuon sanan, joka on ollut sen pelastus, ei ainoastaan maanpäällisessä elämässä vaan jopa 

tuonpuoleisessa. 

Siksi jätän teille perinnöksi Sanani, joka on kuin avain, joka avaa tien sielujen rauhaan. Älkää pelätkö 

risteyksiä, älkää antako epäonnienne painaa teitä alas, poistakaa epäilyksenne, uppoutukaa opetukseeni, 

niin tämä voima antaa teille suurta onnea. Voi heikkoja, voi niitä, jotka eivät ole saaneet vahvistusta 

opetuksestani, sillä he kompastuvat edelleen polulla! 

40 Haluan, että kansani, todistajani, opetuslapseni on vahva tiellä, jotta hän voi pelastaa ne joukot, 

jotka asetan hänen tielleen. 
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41 Tänään et vielä kykene käsittämään sielusi voimaa, koska olet vielä heikko uskossa. Mutta teen 

tämän uskon vahvaksi suurten koettelemusten kautta. Mutta luottamuksenne Minuun on oltava myös 

itsessänne, sillä olen antanut teille lahjat, joita kannatte sisällänne. 

42 Pian julistukseni ihmisälyn kautta loppuu, ja vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule minua tämän 

julistuksen kautta. Mutta te ette saa kääntyä niiden puoleen, jotka olivat äänenkantajia tai lahjojen kantajia, 

kutsuaksenne Minua tai kutsuaksenne henkimaailmaani. Edes suurimmassa koettelemuksessa ette saa 

yrittää olla tottelematta Tahtoani. 

43 Valmistautukaa niin, että opetusteni voimalla voitte estää monien tapahtumien syntymisen ja 

välttää ne niin pitkälle kuin se on minun tahtoni. Mutta jos nukutte, nämä koettelemukset tulevat ja 

vaikeuttavat työtänne. 

44 Kuinka monet miehet ja naiset kulkevatkaan muita polkuja kuin niitä, jotka olen teille viitoittanut, 

vaikka heillä on henkisielussaan samat lahjat kuin teillä. Jos nämä miehet ja naiset löytävät sinussa hyvän 

opettajan, he oppivat näiden lahjojen syyn ja kehittyvät pitkälle opetusteni tuntemuksessa. Mutta jos he 

eivät löydä hyvää opettajaa polulleen, jotkut vaipuvat sekasortoon, toiset käyttävät lahjojaan niiden 

avaamiseen oman mielikuvituksensa ja tahtonsa mukaan, ja taas toiset joutuvat näkymättömien voimien 

välineiksi, jotka voivat hyvinkin olla valon voimia, mutta myös pimeyden voimia. 

45 Älkää siis nukkuko, opetuslapset, tehtävänne täyttämisen suhteen. Vuoden 1950 jälkeen annan 

teille aikaa miettiä tehtävääsi, ja tässä pohdinnassa päädytte opetukseni mukaisen tiedon yhteyteen. Tämän 

liiton vuoksi kohtaatte tapahtumat ja kamppailun. 

46 Näin varoitan teitä kaikista koettelemuksista, ja sinä viimeisenä vuonna, jolloin olen läsnä 

keskuudessanne tässä ilmentymässä, puhun teille kaikista vaaroista ja kerron teille, miten niiden yli 

pääsette. 

47 Kuunnelkaa, mitä sanon teille nyt: suuren kirkon helmassa papisto puhuu ihmiskunnalle Pyhästä 

Hengestä. He puhuvat kolmannesta aikakaudesta. He puhuvat seitsemästä sinetistä. He kutsuvat 

seurakuntia ja väittävät valitsevansa ne sata neljäkymmentäneljätuhatta ja sinetöivät heidät merkillä, jolla 

olen merkinnyt ne, jotka olen tahdostani valinnut. Mutta minä ahdistan kaikkia ihmisiä, ja ihmiskunnan 

papiston kanssa minä osoitan itseni omantunnon kautta ja alistan heidät suuriin koettelemuksiin. 

Tuolloin tiedän, ketä teistä käytän antamaan nämä todisteet. Minä puhun teidän välityksellänne sillä 

suostutteluvoimalla, jonka olen antanut teille. 

48 Ihmiset eivät ole niitä, jotka tekevät ihmiskunnalle tunnetuksi Pyhän Hengen ilmoitukset, sillä 

Herran korkeissa suunnitelmissa hän on yksin. 

49 Yksikään ihminen ei ole paljastanut teille kolminaisuus-marikaani hengellistä oppia. Minä, Isä, 

ilmoitin sen teille jo ensimmäisellä aikakaudella profeettojeni kautta. Jeesuksen, Isän "Sanan", kautta 

ilmoitan sen teille, lupaan sen teille ei kovin kaukaisena ilmestyksenä. 

50 Tällä kolmannella aikakaudella, kun olen ilmentänyt itseni ihmisälyn kautta, olen täyttänyt 

lupaukseni ja paljastanut kätketyt oppitunnit. Ihminen ei antanut lahjoja hengellesi, vaan minä annoin ne 

sinulle, kun lähdit minusta. 

51 Ei ihminen merkinnyt kolminaisuuden symbolia otsaanne. Herra merkitsi sinut hengessä. Ei 

ihminen määrännyt tehtäväänne, vaan minun kaikkivaltias ääneni. 

52 Kuinka Isä voisi sallia ihmisten tällaisen häpäisyn ja petoksen? Minä, uhrattu Karitsa, olen ainoa, 

joka on arvollinen avaamaan Viisauden kirjan sinetit, elämän suuren kirjan, joka sisältää kaikkien luotujen 

asioiden kohtalon. Minä, Jumalallisen Sanan Alfa ja Omega, olen ainoa, joka voi kertoa teille Jumaluuteni 

intiimejä paljastuksia. Kuinka voisin sallia maallisen ajattelun ja kunnioituksettomuuden tuhlata 

jumalallisia opetuksia hänen tahtonsa mukaisesti huijatakseen tietämättömiä ja korottaakseen itseään 

ihmisten keskuudessa? 

53 Merkkejä näistä häpäisyistä tulee näkyviin (myös teidän keskuudessanne), mutta tämä tapahtuu 

vain siksi, että te, rakkaat ihmiset, voisitte herätä. Ihmisten keskuudessa tulee esiin epäpyhiä merkkejä, 

vääriä todistuksia, vääriä ihmeitä; väärät profeetat, väärät ilmestykset ilmestyvät, jotka liitetään minun 

Jumaluuteeni. Mutta tämä on vain todiste siitä, että haluatte sielujen edistymistä, Pyhän Hengen tuloa, 

profetioideni ja kaikkien lupausteni täyttymistä. 

54 Älkää viivyttäkö hengellisen saapumiseni aikaa ihmisten keskuuteen, älkää olko esteenä sille, että 

ilmaisen itseni ihmiskunnan keskuuteen teidän töittenne kautta puutteellisilla valmisteluillanne. Sillä 
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vaikka te ette ole Lunastaja, vaikka teidän ei pitäisi julistaa, että te pelastatte ihmiset, ettekä te ole ainoita 

tässä työssä, te olette olleet hedelmällinen maaperä, joka on kärsivällisesti odottanut pelastukseni 

siementä. Olette osa valon legiooniani, rauhan ja totuuden armeijoitani, jotka taistelevat jo nyt rauhan 

perustan puolesta. 

Mutta valmistelen teitä, jotta voitte täyttää tehtävänne vahvana Israelina, tehtävänne, jota ette ole 

koskaan täyttäneet, mutta joka teidän on saatettava päätökseen tänään, jotta voitte päästä siihen teitä 

odottavaan valon kotiin, josta näette muita horisontteja, jossa harjoitatte oikeudenmukaisuuttani ja 

rakkauttani ja nostatte itsenne täydellisyyden tasolle, kunnes otatte paikkanne Jumalan helmassa. 

55 Ovatko ne fantasioita, joita välitän sinulle? Ei, ihmiset. Annan teille ihmisinä moraalista opetusta 

ja varustan teidät hyveellä, jotta voitte elää rakkaudella ja rauhassa kodeissanne, jotta leipänne ei olisi 

katkera. 

Opetukseni tuo hyvinvointia, rohkaisua ja edistystä, mutta tämä ravinto ei riitä sielullenne. Sielultasi 

puuttuu korkeampi ravinto, jotta se voisi jatkaa matkaansa äärettömyyteen maallisen ruumiinsa kuoleman 

jälkeen. Tälle matkalle annan sielun opetuksia, jotka näyttävät ihmiselle fantasioilta ─ syvällisiä ja 

käsittämättömiä oppitunteja jopa kaikkein valppaimmalle mielikuvitukselle. Luovutan tämän avaimen 

sielullesi, jotta se voi käyttää sitä avatakseen kaikki polullaan kohtaamansa ovet ja jatkaakseen näin 

matkaansa kohti sielun täydellisyyttä. 

56 Opetukseni sisältää kaikki opetukset. Se on "tie, totuus ja elämä". Siksi sinun tulisi noudattaa sitä 

olemassaolosi kaikissa hetkissä. 

57 Anna jumalalliselle korkein paikka sielussasi ja anna ruumiille se, mikä sille kuuluu. Antakaa 

Jumalalle se, mikä on Jumalan, ja keisarille se, mikä on keisarin! 

58 Kun opit olemaan vanhurskas elämässäsi, askeleesi on luja ja epäilykset ja epävarmuus katoavat. 

59 Kun tulee saarnanne aika, kun heikkoutenne ja turhat palvontatekonne ovat kadonneet ─ kun 

harrastatte vain sitä, mikä on sielullenne tarpeellista ja kohottavaa, silloin nautitte pidemmästä ajasta 

harjoittaa työtäni. Silloin, kun tapaatte matkallanne jonkun, joka tarvitsee sitä, mitä teillä on, ette näytä 

epäilevänne kuten Tuomas, ette kuten Pietari pelkuruutensa hetkellä, ettekä kuten Juudas ole heikkoja 

turhuuksien ja kiusausten edessä. 

60 Sielunne sanoo Minulle: "Mestari, miksi vertaatte meitä noihin poikkeuksellisiin sieluihin?" Mutta 

Mestari sanoo teille: "On totta, että toisen aikakauden opetuslapseni olivat suuria sieluja, jotka 

työskentelivät ihmisten parissa heidän hengellisen edistyksensä hyväksi ─ edistyksen, jota ihmiset eivät 

olleet saavuttaneet tuolloin eivätkä nykyäänkään. Mutta he olivat sieluja kuten te, ja he olivat myös 

ihmisiä kuten te. Heidän hyveellisyytensä taisteli heidän puutteitaan vastaan, mutta heidän sielunsa, joka 

oli vahvempi, voitti inhimilliset heikkoudet, ja he omistautuivat opetusteni harjoittamiselle, saavuttivat 

hyveellisyytensä ja rakkautensa ansiosta oppini tarkan noudattamisen, ja jokaisen heistä jälkeensä jättämä 

esimerkki on ollut heitä opettaneen Mestarin arvoinen. 

61 Myös te annatte suuria esimerkkejä, jotka ovat sen Mestarin arvoisia, joka on puhunut teille tällä 

kolmannella aikakaudella. Epäilettekö Minua ja itseänne? Odotan kärsivällisesti, että tulkitsette Sanaani, ja 

haluan teidän myös kärsivällisesti opastavan ihmiskuntaa. 

62 Minä, kärsivällisin Mestari, selitän sinulle selvästi oppitunnin, jota et ymmärtänyt, ja testin, jota et 

osannut läpäistä, asetan jälleen tiellesi. Sitten, kun ohitat sen, sielusi tuntee itsensä vahvaksi ja kiittää 

minua. Sitten Mestari ottaa Viisauden kirjan ja antaa sinulle uuden oppitunnin. 

63 Mutta kun tätä kirjaa pidetään sydämenne pyhäkössä, Mestari kertoo teille: Ette ole enää oppilaita, 

vaan Mestareita. Menkää ihmiskunnan luokse, joka ei tunne ilmestyksiäni, ja avatkaa sen edessä 

Viisauden Kirja ja opettakaa lähimmäisiänne samalla kärsivällisyydellä, jolla olen opettanut teitä. 

64 Kun huomautin sinulle puutteistasi, tein sen, jotta voisit korjata ne. Muistakaa myös, kun menette 

lähimmäistenne luo ja löydätte heistä samoja puutteita, että ne voidaan korjata kärsivällisyydellä ja 

rakkaudella. 

65 Olenko julistanut väkivaltaa opetuksissani? Olenko käyttänyt ruoskaa opettaakseni sinua? Ei, 

opetuslapset, olen rakastavasti antanut teille anteeksi. Te miehet: Onko teillä jo kärsivällisyyttä 

kumppaninne kanssa? Vaimot: Oletko ollut kärsivällinen puolisoasi kohtaan? Ja te kaksi puolisoa: 

Oletteko olleet kärsivällisiä lastenne kasvatuksessa? Jos olette toimineet näin, olette toimineet kuten Minä. 
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Jos ette ole tehneet niin, annan teille anteeksi. Mutta koettelen sinua matkallasi läpi elämän, kunnes olet 

läpäissyt sen. 

66 Jälleen kerran jätän teille sanani rakkauden siemenenä. Kun kylvätte sitä, muistakaa, että edes 

aineellinen siemen ei itäne sillä hetkellä, kun se kylvetään, saati sitten, että se voi jo kukkia ja kantaa 

hedelmää. Kaikki tämä edellyttää rakkautta, ansioita ja uhrauksia sen kasvattamiseksi. 

67 Maaperä, jonka annan teille, on ihmisten sydän, ja siemen on minun Pyhänä Henkenä antama 

ilmestykseni. Omistautukaa viljellylle pellollenne, rakastakaa sitä, siunatkaa sitä. Sillä esimerkkinne kautta 

opastatte uusia työntekijöitä, jotka yhdessä teidän kanssanne ovat kolmannen aikakauden kylväjiä. 

68 Opi tunnistamaan opetukseni. Mistä voit löytää sen? Äänenkantajan puhumissa sanoissa? Ei, 

opetuslapsia. Saatte opetukseni tuon sanan ytimestä. Jos olette yhteydessä Herraanne hengestä henkeen ─ 

miten voitte tunnistaa jumalallisen ääneni? Henkesi äänen kautta. Siellä olen ikuisesti sisälläsi ja opetan 

sinua. 

69 Rakkauteni saa sydämenne herkimmätkin säikeet vapisemaan. Mutta kuulette jumalallisen 

konserttini omantuntonne mukaisesti, ja monet teistä näkevät minut Jeesuksen hengellisessä muodossa. 

Minun on huomautettava teille, että Jeesuksen muoto ei ole täydellisin tapa, jolla voitte nähdä Minut. Kun 

sanoin teille menneinä aikoina: "Kaikki silmät tulevat näkemään Minut", annoin teidän ymmärtää, että te 

kaikki tulette tietämään totuuden, vaikka Minun on kerrottava teille, että rajoitan itseni kunkin sielun 

kehityksen mukaan. Mutta kun nousette tikapuita kohti täydellisyyttä, näette minut varmasti kaikessa 

loistossani. 

70 Älkää yrittäkö kuvitella Minua nyt millään tavalla. Miettikää: Jos teidän henkenne, vaikka se onkin 

rajallinen, on olemusta, on valoa, ─ niin millainen muoto voisi olla teidän Herranne Universaalisella 

Hengellä, jolla ei ole alkua eikä loppua? Jättäkää käsittämätön jumalallisen viisauden kirjaani. 

Katsokaa ja rukoilkaa, ja kun ihmiskuolema vapauttaa sielunne, poistan siltä toisen verhon 

loputtomasta ilmestyskirjastani, jotta se voi tuntea Isän ja tuntea itsensä ─ niin että kun saavutte 

tuonpuoleiseen, voitte haltioitua paremman maailman katselemisesta, ihmeellisen maailman, joka odottaa 

teitä, mutta joka ei tule olemaan viimeinen, jossa asutte. 

71 Rukoilkaa, ihmiset, rukoilkaa ihmiskunnan puolesta. Rukouksenne kanssa tai ilman sitä, olen 

kaikkien kanssa. Mutta toivon, että rukous rakastaa toisiaan kukoistaa lasteni keskuudessa. 

72 Olen vieraillut maailmassanne, ja koska olen nähnyt tarpeenne, olen jättänyt teille rakkauden 

lahjan. Ette ole halunneet oppia jumalallista kieltäni. Minä kuitenkin tunnen sinun, vaikka se onkin 

epätäydellinen. 

73 Kulkekaa lujasti polullani, ja löydätte sen täynnä ihmeitä. Kuka sanoi teille, että ihmeiden aika on 

ohi? Eikö teidän olemassaolonne ole rakkauden ihme? Ettekö tiedä ympäristöänne uhkaavaa vaaraa? 

Ettekö tiedä vaaraa, joka ympäröi maailmaanne? Miksi te ette tuhoudu? Koska rakkauden ihme suojelee 

sinua. 

74 Minä olen luonut kaiken ympärillänne olevan ihmeellisen rakkauden ihmeeksi, jotta rakastamani 

lapset olisivat onnellisia. 

75 Ihmeiden aika kestää ikuisesti. Olen loputon rakkauden ihme kaikille lapsilleni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 315 
1 Autuaita ovat ne ihmiset, jotka ovat kiiruhtaneet Herransa kutsuun. Kirjani avautuu edessänne 

paljastaakseen teille toisen oppitunnin. Hengestäni kumpuava ohje on olemus ja elämä teidän hengellenne. 

Ottakaa ja syökää sitä, sillä se on iankaikkisen elämän leipä. 

2 Kylvän parhaillaan opetustani näiden kuuntelijoiden sydämeen ja niitän sen hedelmiä aikanaan. 

Sanani ei katoa, koska säilytän sen olemuksenne herkimmässä osassa, joka on hengellinen sielunne. 

3 Tyydytä nälkäsi ja janosi tässä rakkauden pöydässä. Unohda kurjuutesi ja pesäytä kärsimyksesi, 

jotta voit todella nauttia näistä hetkistä. 

4 Tuskan tuli polttaa sydämenne, ja vain Sanani kristallinkirkas vesi voi sammuttaa sen. Siksi kutsun 

teitä kuulemaan minua, jotta voitte elää ja saada takaisin mielenrauhan. 

5 Kyllä, ihmiset, haluan tehdä teistä rauhani haltijoita, jotta voitte sen jälkeen jakaa sitä maan teiden 

ja kansojen kesken. Olen kutsunut teidät valmistellakseni teitä ja tehdäkseni teistä rauhan viestini 

sanansaattajia. Miettikää, että ette ole ainoat, jotka tarvitsevat Minua tällä hetkellä, vaan että koko 

ihmiskunta, joka ympäröi teitä, janoaa rakkautta ja valoa. 

6 Älkää pelätkö, jos teitä ei ymmärretä ─ valoni valaisee kaiken ymmärryksen. Älkää nähkö kielten 

ja uskontunnustusten moninaisuudessa ylitsepääsemättömiä esteitä opetukseni leviämiselle. 

7 Baabelin torni on yhä pystyssä, mutta yhtä totta on, että spiritualistit ovat ilmestymässä 

maailmaan, ja heidän tehtävänään on vähitellen tuhota tämän kahtiajaon, erimielisyyksien ja 

ylimielisyyden tornin perustukset. 

8 Haluan, että opitte säilyttämään rauhan elämän taistelun keskellä, jotta voitte edelleen nähdä tämän 

maailman yhtenä kotina, joka ─ vaikkakin tilapäisenä ─ tarjoaa lämpöä ja ravintoa, jota tarvitsette 

elääksenne. 

9 Älkää vielä ajatelko sitä rauhaa, jonka hengellinen elämä voi antaa teille, kun olette jättäneet tämän 

elämän taaksenne. Ajattele niitä monia asioita, joita sinun on vielä tehtävä tässä maailmassa. Kiinnittäkää 

pikemminkin huomionne mahdollisimman suurten ansioiden hankkimiseen, jotta olisitte paremman 

maailman arvoisia. Ja kun ajattelette tätä, älkää epäilkö, että osaatte käyttää ne päivät, jotka armoni antaa 

teille maan päällä. 

10 Jätä rakkauden jälki matkallasi läpi elämän. Sillä jos ette tee niin, ette pääse rauhan valtakuntaan. 

11 Jos rakastatte Minua, jos uskotte Minuun, jos haluatte miellyttää Minua ja luoda sielullenne 

rauhallisen tulevaisuuden, ottakaa tämä ohje mukaanne ja noudattakaa sitä vilpittömästi ja 

totuudenmukaisesti. Kun näin tapahtuu, koette hyvin suurta rohkaisua ja valaistumista koko 

olemuksessanne, koska otatte silloin Minut esimerkkinänne. 

12 Kun kamppailusi päättyy, voit kuulla sydämessäsi äärettömän, taivaallisen äänen, joka sanoo 

sinulle: "Autuaita olette te, jotka kuulitte ääneni erämaassa ja uskoitte siihen. Sillä siitä hetkestä lähtien 

teillä on ollut täydellinen ihanne, joka on inspiroinut teitä. Autuaita ovat ne, jotka kestivät panettelun, 

pahoinpitelyn ja nöyryytykset. Sillä lopulta olette valloittaneet maan, jossa hoidatte kaikkia haavojanne. 

13 Pitäkää sanani, oi siunattu kansa ─ muistakaa, että sen on oltava uuden tornin luja perusta, jonka 

ihmisten on rakennettava. Mutta ei torni, joka symboloi ihmisen ylimielisyyttä, eikä torni, joka 

epäluuloisesti suhtautuu jumalalliseen voimaan ja oikeudenmukaisuuteen, vaan aineeton torni, joka 

symboloi hengellistä kohoamista, rakkautta, armoa ja harmoniaa ihmisten välillä. 

14 Avustaakseni teitä hengellisessä kehityksessänne on ollut välttämätöntä, että olen ottanut yhteyttä 

tähän kansaan täällä ihmisälyn avulla, jotta voin muistuttaa teitä laistani, selittää teille sanani ja määrittää 

tehtävänne. 

15 Laki, normit ja neuvot, jotka olen antanut teille, jotta tietäisitte, miten ohjata askeleitanne, kun 

Sanani ei enää ole kanssanne. Tuo laki ja nuo normit, jotka on annettu ihmiskunnalle inhimillisen 

ymmärryksen kyvyn kautta, palvelevat sitä, että ihmiset, joille olen antanut hengellisiä lahjoja, osaavat 

käyttää niitä oikein ja välttävät näin oman ja lähimmäistensä hämmennyksen. 

16 Kerron teille uudestaan, että hengellinen päiväntyönne ei tule olemaan murheellinen. Jos te kaikki 

osaatte yhdistää teille uskomani erilaiset lahjat ja tehtävät, muodostatte liiton, joka on voittamaton 

koettelemuksissa, koska te kaikki osoitatte voimanne ja rohkaisette toisianne taistelussa Luvatun maan 

saavuttamiseksi. 
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17 Maailma ei ollut nykyaikana valmis odottamaan Minua niin kuin Israelin kansa odotti Minua tuona 

toisena aikakautena. Suuret profeettani olivat ilmoittaneet Messiaasta, Vapahtajasta, Jumalan Pojasta, joka 

tulisi vapauttamaan sorretut ja valaisemaan maailmaa Sanan valolla. Mitä enemmän ihmiset kärsivät, sitä 

enemmän he kaipasivat Luvattua; mitä enemmän he joivat nöyryytyksen ja sorron maljaa, sitä enemmän 

he kaipasivat Messiaan läsnäoloa, ja kaikkialla he etsivät merkkejä ja merkkejä, jotka puhuisivat heille 

Vapahtajansa tulon läheisyydestä. 

18 Jumalallinen lupaus siirtyi sukupolvelta toiselle ja vanhemmilta lapsille, mikä sai Herran valitun 

kansan valvomaan ja rukoilemaan pitkään. 

Lopulta tulin kansani luokse, mutta kaikki heistä eivät kyenneet tunnistamaan minua, vaikka he kaikki 

odottivat minua: jotkut tekivät sen hengellisellä tavalla ja toiset materialistisella tulkinnalla. 

Mutta niiden puhtaus ja rakkaus, jotka tunsivat läsnäoloni ja näkivät taivaan valtakunnan Sanani 

valossa ja uskoivat ilmestymiseeni, riitti minulle. Minulle riitti niitä, jotka uskollisesti seurasivat Minua ja 

näkivät Minussa hengellisen Lunastajansa, sillä juuri he todistivat totuudestani sen jälkeen, kun olin 

poistunut tästä maailmasta. 

19 Vaikka sanomani oli tarkoitettu kaikille maan kansoille, kutsuni meni valitun kansan sydämeen, 

jotta heistä tulisi myöhemmin Sanani suukappale. Ihmiset eivät kuitenkaan tunteneet ainoastaan 

läsnäoloani, vaan myös muissa kansakunnissa ihmiset pystyivät havaitsemaan merkkejä tulemisestani ja 

aistimaan läsnäoloni ajankohdan maan päällä. 

20 Kun julistin maailmalle, että olen Messias, ja Sanani alkoi ravita sydämiä elämänvirtana, nälkä ja 

ruumiin ja sielun kurjuus olivat kaikkialla. Ainoastaan toivon valo kannatteli tätä kansaa, sillä jopa heidän 

Jumalanpalvontaansa oli häpäisty muuttamalla se uudeksi epäjumalanpalveluskultiksi. 

21 Nälkä, jano, sairaus, orjuus, hämmennys, spitaali, pimeys, kurjuus ─ tämä oli taakka, jonka keisari 

oli asettanut Jumalan kansan harteille. Siksi Messiasta kaivattiin, siksi häntä odotettiin päivästä toiseen, ja 

kun Sanani saavutti sydämet ja puhui heille rakkaudesta, oikeudenmukaisuudesta, veljeydestä ja 

vapaudesta, ihmisjoukot seurasivat minua. 

Kun käteni kosketti sairaita ja sai heidät tuntemaan rauhaa ja jumalallista lohdutusta, he huusivat 

kaduilla ja toreilla todistaakseen, kykenemättä hillitsemään itseään, että minä olin luvattu Kristus, 

ilmoitettu Messias. 

22 Mutta nyt, tällä kolmannella kerralla ─ mitkä ihmiset ovat odottaneet Minua? Ketkä ovat 

seuranneet ja rukoilleet lupaukseni täyttymistä odottaen? Hyvin vähän. Sillä sen sijaan, että olisitte 

ottaneet esimerkkiä siitä kansasta, joka on siirtänyt tietoa profetioista sukupolvelta toiselle, te olette 

tehneet juuri niin: pyyhkäisseet pois sanani ajan kuluessa. 

Mutta tietäkää, että sanassani, jonka annoin toisena aikakautena Jeesuksena, lupasin tulla uudelleen, 

mikä vahvistaa entisaikojen profeettojen sanat, jotka eivät ainoastaan puhuneet tulemisestani ihmisenä, 

vaan myös ilmoittivat tulemisestani hengessä tänä aikana, jossa te nyt elätte. 

23 Merkit, jotka kertoisivat paluustani, sekä todisteet läsnäolostani ihmisten keskuudessa, kirjoitettiin 

ylös, ja ne kaikki toteutuivat. Miksi maailma ei sitten odottanut minua? 

Ihmiskunta tyhjentää parhaillaan katkerinta maljaa kaikesta siitä, mitä ihminen on maailmassa juonut. 

Miksi hän ei siis ole kaivannut minua eikä kutsunut minua? Koska hänen materialisminsa on saavuttanut 

sellaisen asteen, että hän on sulkenut Minut pois elämästään, karkottanut Minut sydämestään. Sillä edes 

nöyrät eivät ole niiden joukossa, jotka kumartuivat Herransa eteen rukoilemaan ja tottelemaan Hänen 

tahtoaan. 

24 Tänään mies tuntee itsensä mahtavaksi, osaavaksi, vahvaksi, voimakkaaksi ja itsenäiseksi. Hänellä 

on tieteen valo ─ miksi hän kaipaisi hengen valoa? Hän on luonnonvoimien mestari ─ miksi siis odottaa 

Minun tulevan vapauttamaan hänet vihollisistaan, kun hän voi tehdä sen omilla aseillaan? 

25 Ihmiskunta oli hengellisessä unessa silloin, kun lupaukseni palata luoksenne täyttyi. Yksikään 

ihminen ei ollut hereillä ja odottanut Minua. Ja muistakaa, että ensimmäisellä aikakaudella lupaus 

Messiaasta koski vain yhtä kansaa, mutta lupaus Minun paluustani koski kaikkia kansoja. 

26 Totisesti sanon teille, että valoni on jo kulkenut kuin salama idästä länteen ilman, että maailma on 

siitä tietoinen. 

27 Sanani on tullut luoksenne ja herättänyt ja yllättänyt kouluttamattomat ihmiset, jotka eivät tienneet 

kutsuni syytä käyttää älyään ja välittää uutta sanomaani maailmalle. 
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28 Kun tämä viesti on saatu valmiiksi, en enää puhu näiden välittäjien kautta, vaan ilmaisen itseni sen 

jälkeen hienovaraisesti sieluissa. Mutta Sanani, joka on painettu niiden sydämiin, jotka sen kuulivat, ja 

kirjoitettu uuteen kirjaan, tuodaan maailman kansoille ja kansakunnille rauhan siemeneksi, todellisen 

tiedon valoksi, lääkkeeksi kaikkeen pahaan, joka piinaa ihmisten ruumista ja sielua. 

29 Sanani ei saavuta sydämiä silloin, kun sanansaattajani haluavat sitä, vaan silloin, kun se on minun 

tahtoni. Sillä minä olen se, joka vartioin siemeneni, joka valmistan sen maaperän ja tasoitan sen tien. Minä 

annan sen saavuttaa kansat, kansakunnat ja perheet viisaasti, oikeaan aikaan. Se saapuu, kun sitä jo 

odotetaan, kun sydämet odottavat sitä, koska ne muistavat lupaukseni, kun ne ovat heränneet 

itseriittoisuuden, ylimielisyyden, materialismin ja turhamaisuuden syvästä unesta. 

30 Te ihmiset, jotka olette kokoontuneet Sanani ilmentymän ympärille: Koska ette osanneet valvoa 

tuloani, ymmärtäkää edes työni arvo tunnustamalla se ääretön rakkaus, jolla tulin luoksenne kertomaan 

teille: Koska ette odottaneet paluutani, pysykää edes hereillä tästä lähtien rukoilemalla ja rukoilemalla 

maailman pelastuksen puolesta. 

31 Olen etsinyt teidät tehdäkseni teistä jokaisesta opetuslapseni, jättääkseni teille perinnöksi Sanani, 

joka on ikuinen siemen, ja ─ kun olen kylvänyt teihin oman siemeneni ja vaalinut sitä ─ lähettääkseni 

teidät edustajikseni muihin maihin viemään tätä rakkauden lahjaa kaikille lähimmäisillenne. 

32 Olen nälkäinen lasteni uskon ja hengellisyyden suhteen. Olen antanut teille hengen, joka on osa 

Minua, joka tekee teistä muita tätä maailmaa asuttavia olentoja parempia. 

Ihminen on Minun kaltaiseni niiden ominaisuuksien ja hyveiden vuoksi, joilla olen hänet varustanut. 

Olen antanut teille kaiken, jotta voisitte elää elämää, joka on täynnä rakkauden ja laupeuden tekoja. 

33 Älkää salailko opetustani hylätyksi tulemisen pelossa. Jos valmistaudutte kunniallisesti, jos 

noudatatte lakejani ─ kuka sitten voisi moittia teitä?". Opetukseni johdattavat teidät korkeimpaan 

moraaliin ja hengellisyyteen, ja voitte elää rauhassa niiden kanssa, jotka tunnustavat uskontonsa muissa 

muodoissa, sekä niiden kanssa, jotka kuuluvat muihin rotuihin tai luokkiin. Haluan vain, että ilmaisette 

puhtaimman henkistymisen sinetin, jotta teidät voidaan tunnistaa tämän työn opetuslapsiksi. 

Älkää siis tunteko itseänne suuremmiksi tai pienemmiksi kuin lähimmäisenne, vaan tuntekaa 

velvollisuudeksenne auttaa heitä tuomalla heille Sanani, jotta heistäkin voi tulla opetuslapsiani. 

34 Olen antanut teille maan, jotta voisitte kaikki omistaa sen tasapuolisesti, jotta voisitte elää rauhassa 

ja käyttää sitä väliaikaisena kotina, jossa voitte kehittää kykyjänne ja valmistella sieluanne nousemaan 

uuteen kotiinsa. 

Olen sanonut teille: "Herran temppelissä on monta asumusta." Opit tuntemaan ne, kun etenet ylöspäin. 

Jokainen teistä tulee yhä lähemmäksi Minua, ja te saavutatte nämä "asunnot" tekojenne mukaan. Sillä 

kaikki on jumalallisen järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden alainen. 

35 Kukaan ei pysty pysäyttämään askeleitasi vaiheesta toiseen, ja jokaisen vaiheen lopussa on ilo ja 

juhlinta sinun hengessäsi ja myös minun hengessäni. 

36 Näin valmistelen teitä, jotta tietäisitte, että tie, joka teidän on kuljettava, on pitkä, ettekä tyydy 

ensimmäisiin töihinne ─ luullen, että ne avaavat teille portin noihin koteihin. 

Kerron teille myös, että on kaunista ja tyydyttävää, kun sielu saapuu etapin loppuun ja pysähtyy 

miettimään taakseen kuljettua tietä suurine kamppailuineen, katkerine päivineen ja rauhallisine tunteineen, 

kun on voittanut lukemattomia esteitä. Lopulta on voitto, palkinto ja vanhurskaus, joka loistaa 

ympärillänne, ja Isänne Henki ─ läsnä, kunniakas, siunaa lasta, antaa hänen levätä Hänen rinnallaan, jossa 

hänet valmistetaan seuraavaan vaiheeseensa, ja niin hän etenee vaiheesta toiseen, kunnes lopulta hän 

saavuttaa korkeimman täyttymyksen, jotta hän sitten asuisi ikuisesti Minun kanssani. 

37 Täyttäkää toistaiseksi kohtalonne maan päällä. Tuokaa rauha sinne, missä riita vallitsee, ─ 

rakastakaa siellä, missä viha vallitsee, ja olkaa hyväntahtoisia siellä, missä itsekkyys vallitsee. Kun 

saavutte tämän polun päähän, palautan teille korkojen kera sen, mitä olette antaneet kanssaihmisillenne. 

38 Tämä on yksinkertainen ja selkeä Sanani, joka on mielenne ulottuvilla. Olen ollut tyytyväinen 

omistautumiseenne ja huomionne. Näen teissä jokaisessa halun seurata ohjeitani, uudistaa ja täydellistää 

itsenne ja muodostaa sielultaan ja ruumiiltaan terveen perheen, joka rakastaa toisiaan, tunnistaa toisensa ja 

sulautuu yhdeksi sieluksi, joka lähettää valoa, voimaa ja rauhaa ihmiskunnalle. 
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39 Jumaluuteni valo on jokaisessa hengessä korkeimpana lahjana, jonka Isä on antanut lapsilleen 

perinnöksi. Olet siis korkein kaikista luoduistani, koska sinulla on sisälläsi Hengen valo, joka antaa sinun 

tietää, kuka olet, kenestä olet tullut, mikä on kohtalosi ja mihin olet menossa. 

40 Nyt sielunne elää suuremman valon aikaa, jolloin sen on otettava askel eteenpäin, jolloin se nousee 

yhä suuremmassa määrin Minun luokseni, joka olen täydellisyytenne ja henkistymisenne päämäärä. 

41 Tikapuut, jotka Jaakob näki unikuvissa, kohoavat säteilevästi jokaisen sielun eteen tänä päivänä ja 

kutsuvat sitä kiipeämään ylös ja oppimaan salaisuudet, joita ihmiset eivät ole kyenneet ratkaisemaan. 

42 Nyt on sielun ja ihmisälyn kirkkauden aika, jolloin voitte löytää kaikkien niiden ilmoitusten 

sisällön, olemuksen tai merkityksen, jotka teille on jo annettu menneinä aikoina, mutta joita ette ole 

kyenneet tulkitsemaan oikein, koska ne on annettu teille symbolisen kielen tai vertauksen avulla. 

43 Ihmiskunnan henkistymisen puute on ollut syynä siihen, että äly ei ole tunnistanut totuutta, joka on 

kätketty kuhunkin jumalallisten viestien sisältämään sanaan tai lukuun. Niinpä ihmiskunta on olettanut, 

että heidän tarvitsee vain uskoa, vaikka se tapahtuisi ilman ymmärrystä. Kerron teille nyt, etten ole 

mysteeri kenellekään, vaan luotte tämän "mysteerin" sielun kohotuksenne, rukouksenne, rakkauden ja 

nöyryyden puutteenne vuoksi. 

44 En voi olla lainkaan salaisuus, koska olen kaikkialla ja näyttäydyn avoimesti kaikessa, mikä on 

olemassa ja ympäröi teitä. Mutta jos te itsepäisesti väitätte, ettette näe Minua, jos suljette silmänne, kun 

näytän itseni teille, tai pakenette Minua, kun kutsun teitä, Minun on pysyttävä teille läpitunkemattomana 

mysteerinä. 

45 Tiedätkö, mitä merkityksiä tikapuilla oli, jotka Jaakob näki unikuvissa? Nämä tikapuut edustavat 

sielujen elämää ja kehitystä. 

Jaakobin ruumis nukkui ilmestyshetkellä, mutta hänen sielunsa oli hereillä. Hän oli kohottanut itsensä 

Isänsä puoleen rukoilemalla, ja kun hänen sielunsa astui valon alueille, se pystyi vastaanottamaan 

taivaallisen viestin, joka jäisi todistukseksi hengellisistä ilmoituksista ja totuuksista hänen kansalleen, joka 

on koko ihmiskunta. Sillä "Israel" ei ole maallinen vaan hengellinen nimi. 

46 Jaakob näki, että tikkaat seisoivat maan päällä ja että niiden huippu ulottui taivaaseen. Tämä 

osoittaa sielun ylöspäin suuntautuvan kehityksen polun, joka alkaa maan päällä lihallisesta ruumiista ja 

päättyy, kun sielu yhdistää valonsa ja olemuksensa Isänsä valoon ja olemukseen, kaukana kaikesta 

aineellisesta vaikutuksesta. 

47 Patriarkka näki enkelien nousevan ja laskeutuvan tikapuita pitkin. Tämä symbolisoi sielujen 

jatkuvaa syntymistä ja kuolemaa, jatkuvaa tulemista ja menemistä, kun he etsivät valoa tai kun heidän 

tehtävänään on sovittaa ja puhdistautua, jotta he voisivat nousta hieman korkeammalle palatessaan 

henkimaailmaan. Se on sielun kehityksen tie, joka johtaa täydellisyyteen. Siksi Jaakob näki tikapuiden 

huipulla Jehovan vertauskuvallisen hahmon, joka osoitti, että Jumala on täydellisyytesi, ponnistelujesi 

päämäärä ja äärettömän autuuden ylin palkinto ─ palkinto kovista ponnisteluista, pitkistä kärsimyksistä ja 

sinnikkyydestä päästäksesi Isän syliin. 

48 Sielu löysi aina kohtalon iskuista ja koettelemuksista tilaisuuden hankkia ansioita noustakseen 

ylöspäin. Jaakobin tikapuita symbolisoi aina jokainen koettelemus, joka vaati sinua kiipeämään toiselle 

porrasaskelmalle. 

49 Tämä oli suuri ilmestys, oi opetuslapset, sillä siinä puhuttiin teille Hengellisestä elämästä aikana, 

jolloin sielun herääminen Jumalallisen, Korkean, Puhtaan, Hyvän ja Totisen palvomiseen oli tuskin 

alkanut. 

50 Tätä viestiä ei ole voitu suunnata vain yhdelle perheelle eikä edes yhdelle kansalle; sen ydin oli 

hengellinen, ja siksi sillä oli yleismaailmallinen merkitys. Juuri tästä syystä Isän ääni puhui Jaakobille: 

"Minä olen Jehova, Aabrahamin ja Iisakin Jumala. Sen maan, jossa sinä olet, minä annan sinulle ja sinun 

jälkeläisillesi, ja sitä siementä on oleva niin paljon kuin maan tomua. Sinä levittäydyt länteen ja itään, 

pohjoiseen ja etelään, ja kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi sinussa ja sinun siemenessäsi." 

51 Tämä viesti saattaa vaikuttaa teistä vähäpätöiseltä, mutta se on hengelliseltä sisällöltään äärettömän 

syvällinen. Mutta miten ihmiset voisivat löytää sen hengellisen merkityksen, kun he eivät anna sille mitään 

merkitystä, kun he karttavat kaikkia merkkejä ja hengellisiä ilmoituksia?". Minun oli itse annettava teille 

tulkinta siitä viestistä, jonka annoin teille toisena aikana, jolloin sielun herääminen maailmassa oli juuri ja 

juuri alkamassa, rohkaistakseni teitä tehtävässänne. 
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52 Päivä toisensa jälkeen ilmestyy merkkejä ja on tapahtumia, jotka puhuvat teille aikakauden 

lopusta. 

53 Ihmisen tiede on saavuttanut sen rajan, johon ihminen voi materialismissaan yltää. Rakkauden, 

hyvyyden ja täydellisyyden hengellisen ihanteen innoittama tiede voi mennä paljon pidemmälle kuin te 

olette vieneet sitä. 

54 Todiste siitä, että tieteellinen edistyksenne ei ole perustunut keskinäiseen rakkauteen, on kansojen 

moraalinen rappio, veljessodat, kaikkialla vallitseva nälkä ja kurjuus, hengellisen tietämättömyys. 

55 Ylimielisyyttä täynnä suuret kansakunnat nousevat ylös, kerskuvat voimallaan, uhkaavat maailmaa 

aseillaan, ovat ylpeitä älykkyydestään ja tieteestään, tiedostamatta heidän luomansa valemaailman 

haurautta; sillä kevyt kosketukseni oikeudenmukaisuuteeni riittää tämän keinotekoisen maailman 

katoamiseen. Mutta se on ihmisen oma käsi, joka tuhoaa hänen oman työnsä; se on hänen älykkyytensä, 

joka keksii keinon tuhota se, mitä hän on aiemmin luonut. Minä huolehdin siitä, että vain ne inhimilliset 

teot, jotka ovat tuottaneet hyvää hedelmää ihmisille, säilyvät, jotta niitä voidaan edelleen käyttää tulevien 

sukupolvien hyödyksi. Mutta kaikki, mikä palvelee turmeltunutta tai itsekästä tarkoitusta, tuhotaan 

armottoman tuomioni tulessa. 

56 Materialistisen ihmiskunnan luoman ja tuhoaman maailman raunioille nousee uusi maailma, jonka 

perustana on kokemus ja jonka päämääränä on sielun ylöspäin suuntautuvan kehityksen ihanne. 

57 Kuvitelkaa sellaisen ihmiskunnan edistyminen, jonka moraali kumpuaa hengellisyydestä; 

kuvitelkaa ihmiskunta ilman rajoja tai kansallisia rajoja, joka jakaa veljellisesti kaikki elämän keinot, jotka 

maa antaa lapsilleen. Yrittäkää kuvitella, millainen olisi ihmistiede, jos sen ihanteena olisi rakkaus 

toisiamme kohtaan, jos ihminen saisi etsimänsä tiedon rukouksen kautta. Miettikää, kuinka mieluisaa 

Minulle on ottaa vastaan rakkauden, uskon, kuuliaisuuden ja nöyryyden palvonta ihmisiltä heidän 

elämänsä kautta ilman, että heidän tarvitsee turvautua rituaaleihin ja ulkoisiin palvonnan muotoihin. 

58 Vain tämä on ihmisille elämää, sillä siinä he hengittävät rauhaa, nauttivat vapaudesta ja syövät 

vain sitä, mikä sisältää totuuden. 

59 Elämänne maan päällä muistuttaa enemmän kuolemaa kuin elämää. Monille se on helvetti, 

vankila, vankeus ja maanpakolaisuus. Siinä ei voi nauttia rauhasta eikä vapaudesta. Terveyttä ei ole 

olemassa ruumiissa eikä sielussa, eikä ole iloja, jotka korvaisivat hieman niin paljon tuskaa. 

60 Mutta sinä yrität vaikuttaa onnelliselta. Mietit, miten peität jatkuvat epäonnistumisesi. Laitat 

hymyilevän naamion kasvoillesi teeskennellessäsi olevasi onnellinen ja kehuskelet voimallasi ja 

rohkeudellasi elämässä peittäessäsi pelkosi kuilua kohtaan, jonka olet avannut jalkojesi alle. 

61 Menneisyydessä maa oli kyynelten laakso, nyt se on veren laakso. Mitä se on huomenna? 

Savuavien raunioiden taistelukenttä, jonka yli on kulkenut tuomion tuli, joka on kuluttanut synnin ja 

kukistanut rakkaudettomien ihmisten ylimielisyyden, koska he ovat laiminlyöneet sielunsa. 

62 Samalla tavalla tieteen kauppiaat heitetään ulos viisauden temppelistä, koska he ovat häpäisseet 

totuuden hyötymällä valosta. 

63 Mistä tulevista ajoista puhun teille nyt? Ette tiedä, enkä aio määrittää niitä tarkemmin, koska 

tapahtumat puhuvat teille yhä enemmän ja enemmän Sanani täyttymisestä. 

64 Vaikka käsken joitakin keräämään kaikki tekojensa hedelmät, jotta tuli voi tuhota ne, käsken toisia 

keräämään siemenensä ja varjelemaan sitä, jotta tuomiopäivän loputtua tuo siemen voi jatkaa 

lisääntymistään elämän siemenenä. 

65 Tämän päivän opetuksessani kerron teille, että "Sanani" on palannut valaisemaan tätä ihmiskuntaa, 

jotta se voisi herätä ja nousta henkistymiseen. 

66 Ihmisten käsitys Minusta on hyvin rajallinen, heidän tietämyksensä hengellisestä hyvin vähäinen, 

heidän uskonsa hyvin pieni. 

67 Uskonnot uinuvat vuosisatoja kestäneessä unessa ottamatta askelta eteenpäin, ja kun ne heräävät, 

ne ovat vain levottomia itsessään eivätkä uskalla rikkoa sitä kehää, jonka ne ovat luoneet itselleen 

perinteidensä avulla. 

68 Juuri alhaiset, köyhät, yksinkertaiset ja tietämättömät lähtevät tuosta piiristä valon, puhtaan 

hengellisen ympäristön, totuuden ja edistyksen toivossa. He ovat ne, jotka soittavat kelloa ja 

herätyskutsua, kun he tuntevat, että uusien ilmestysteni aika on tulossa henkistymisen aikakaudella. 
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69 Ihmiset haluavat löytää hengellisen elämän salaisuuden ─ sen olemassaolon, johon heidän on 

peruuttamattomasti astuttava ja jonka tunteminen kiinnostaa heitä juuri tästä syystä. 

70 Ihmiset pyytävät, anovat, pyytävät valoa laupeudesta, koska he tuntevat tarvetta valmistautua; 

mutta kaikkeen vastataan, että Hengellinen elämä on mysteeri ja että halu nostaa sitä peittävä verho on 

röyhkeyttä ja jumalanpilkkaa. 

71 Totisesti minä sanon teille: ne, jotka janoavat totuutta ja valoa, eivät löydä maailmasta lähdettä, 

jonka vesi sammuttaisi heidän janonsa. Minä olen se, joka lähetän taivaasta alas sen viisauden veden, jota 

sielut kaipaavat juoda. Annan totuuden lähteeni vuodattaa jokaiseen henkeen ja jokaiseen mieleen, jotta 

"salaisuudet" voidaan mitätöidä. Sillä sanon teille vielä kerran, että en ole minä se, joka verhoudun 

salaisuuksiin ihmisten edessä, vaan te olette ne, jotka luovat niitä. 

72 On totta, että Isässäsi on aina jotakin, mitä et voi koskaan tietää, kun otetaan huomioon, että 

Jumala on ääretön ja että te olette vain hiukkasia. Mutta se, ettette tiedä, keitä olette ikuisuudessa, että 

olette itsellenne läpipääsemätön mysteeri ja että teidän pitäisi odottaa, kunnes pääsette hengelliseen 

elämään, jotta saisitte tietää sen, ─ sitä en ole määrännyt. 

73 On totta, että menneinä aikoina teille ei puhuttu tällä tavoin eikä teitä kutsuttu pitkälle menevällä 

kutsulla tunkeutumaan hengellisen tiedon valoon, mutta tämä johtuu vain siitä, että menneisyyden 

ihmiskunta ei tuntenut niin kiireellistä tiedon tarvetta kuin se tuntee nykyään eikä se ollut henkisesti ja 

älyllisesti kykenevä ymmärtämään. Vaikka se aina etsi ja tutki, se teki sen enemmänkin uteliaisuudesta 

kuin todellisesta valonhalusta. 

74 Jotta ihmiset löytäisivät tien, joka johtaa heidät tuohon valoon, ja jotta he voisivat ottaa vastaan 

elämän ja viisauden lähteen vettä, heidän on ensin luovuttava kaikesta ulkoisesta palvonnasta ja 

poistettava sydämestään kaikki fanaattisuus. Sitten, kun he alkavat tuntea sydämessään elävän ja 

kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolon, he tuntevat, kuinka heidän sisimmästään nousee uusi, tuntematon 

hartaus, joka on täynnä tunnetta ja vilpittömyyttä, täynnä kohotusta ja sydämellisyyttä ja joka on 

todellinen rukous, Hengen kautta ilmestynyt. 

75 Tämä on hänen valoon nousunsa alku, ensimmäinen askel henkistymisen tiellä. Jos Henki voi 

paljastaa ihmiselle todellisen rukouksen, Hän voi myös paljastaa ihmiselle kaikki hänen kykynsä ja tavan, 

jolla hän voi avata niitä ja ohjata niitä rakkauden tielle. 

76 Elätte yhä aikaa, jolloin tarvitsette kirjoja, jotka sisältävät todistuksen minun ilmestyksistäni, 

oppiaksenne niistä, tai jotta ne kanssaihmisistänne, jotka tietävät enemmän, voisivat välittää tietonsa teille. 

Mutta te ette ota huomioon, että intuitiivisten aika lähestyy, niiden aika, jotka puhuvat inspiraation kautta, 

niiden aika, jotka saavat valon rukouksessa, niiden aika, joilla on enemmän tietoa kuin tiedemiehellä, 

vaikka he eivät ole oppineet maan päällä. 

77 Minun ja Henkisen Maailmani ilmeneminen tämän köyhän, tietämättömän ja kouluttamattoman 

kansan kautta on todiste siitä, mitä kerron teille ─ sellaisen aikakauden alku, joka huipentuu Hengestä 

Hengelle tapahtuviin ilmenemisiin. 

78 Pian ihmiskunta etenee kohti tätä päämäärää ilman mitään esteitä, jotka voisivat estää sitä 

onnistumasta korkeimmissa henkisissä pyrkimyksissään. 

Jokaisella ihmisellä on pyhä oikeus tuntea totuus, eikä kukaan saa olla hänen tiellään, sillä minä olen 

se, joka odotan häntä polun loppupäässä syleilemään häntä äärettömällä rakkaudella ja näyttämään hänelle 

kaiken sen kauneuden, joka ikuisuudella on varattuna jokaiselle niistä, jotka kaipaavat sitä rakkaudella ─ 

kaikille niille, jotka janoavat ja janoavat totuutta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 316 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Oppilas: Täällä olen jälleen keskuudessanne Mestarina. Henkeni vastaanottaa kutsunne, ja 

välittömästi hän kuulee pyyntönne ja lähettää teille Universaalisen säteensä ympäröimään teidät valollaan. 

2 Käännyn valmistautuneiden mielten puoleen antaakseni teille opetukseni. Mutta läsnäoloni eivät 

saa vain äänenkantajat ─ ei, olen kaikkien lasteni kanssa, lapsioppilaasta oppilaaseen. He kaikki tuntevat 

Pyhän Hengen läsnäolon tällä hetkellä. 

3 Todellisuudessa et tunne Minua vain sinä. Kaikkialla maailmassanne lasteni sielu nousee 

kaipaamaan parasta kaikista lääkäreistä saadakseen häneltä hyväilyä, parantavaa balsamia ja vahvistusta. 

Koska nyt on Henkeni ilmentymisen aika ihmiskunnan keskuudessa, annan itseni näkyä kaikkien 

lasteni keskuudessa. Rajoitan itseäni ja annan itseni näkyä jokaisen kehityksen mukaan, mikä sytyttää 

opetuslasteni uskon ja rakkauden. 

4 Kolmas aikakausi on täysin koittanut ihmiskunnalle. Noin 2000 vuotta on kulunut siitä, kun annoin 

teille Sanani, mutta koko ihmiskunta ei ole kuluneesta ajasta huolimatta vielä tunnustanut tuota oppia, 

koska kaikki lapseni eivät rakasta minua. Silti kaikki palvovat Minua, kaikki etsivät yhtä Jumalallista 

Henkeä, joka on Minun. Mutta en näe yhtenäisyyttä ihmisten keskuudessa, en näe heidän keskuudessaan 

samaa uskoa, samaa kohotusta ja tietoa, ja siksi tulen Pyhänä Henkenä yhdistämään heidät Minussa, 

täydellistämään heidät Totuusopillani, muuttumattomalla Sanallani, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden 

laillani. 

5 Suurin osa tästä ihmiskunnasta kutsuu itseään kristityksi, mutta Mestari sanoo teille: Jos hän olisi 

todella kristitty, hän olisi jo voittanut muun ihmiskunnan rakkaudellaan, nöyryydellään ja rauhallaan. 

Mutta minun opetukseni, joka on jo jäänyt testamentiksi toiseen aikakauteen, ei ole ihmiskunnan 

sydämessä, se ei elä ja kukoista ihmisten teoissa. Sitä säilytetään pölyisissä kirjoissa, enkä ole tullut 

puhumaan ihmisille kirjojen kautta. Kirjan sijasta toin teille elämäni, sanani ja tekoni, kärsimykseni ja 

kuolemani ihmisenä. Syy siihen, miksi suurimmalla osalla ihmiskunnasta, joka kutsuu itseään kristityksi, 

ei ole Kristuksen rauhaa eikä armoa, on tämä: koska ihmiset eivät ota Häntä esikuvakseen, koska he eivät 

elä Hänen opetuksensa mukaan. 

6 Vääryyden valtakunta on ottanut vallan ihmiskunnan keskuudessa, koska ihmiset ovat jättäneet 

huomiotta ilmestykseni. Mutta nyt tulen kolmannella aikakaudella muistuttamaan heitä menneiden aikojen 

opetuksistani. 

7 Miksi vääryyden valtakunta vallitsee tänä päivänä ja tänä aikana? Koska näen ne hallitsijoina, 

joiden pitäisi olla palvelijoita, ja ne, joiden pitäisi olla herroja rakkaudessa ja nöyryydessä, näen "orjina". 

8 Hän, joka varastaa ja huijaa toisten hyväuskoisuutta, osoittautuu rikkaaksi, ja väkivaltaista 

hallitsijaa ylistetään ja hän on imartelijoiden ympäröimä. Hän, joka tahraa itsensä ihmisverellä, kohoaa 

korkealle valtaistuimelle, ja niitä, jotka joutuvat ihmisten julmuuden uhreiksi, nöyryytetään. 

9 Näin minä näen elämäsi, ihmisyys. Näen monia laitoksia, joilla on kauniit nimet, mutta niistä ei 

lähde totuudellisuutta, rakkautta tai hyväntekeväisyyttä. Näen pappien nousevan lahkojen ja kirkkojen 

rinnalle ja sanovan seurakunnilleen: "Tehkää hyvää." Mutta totisesti minä sanon teille: Ainoa, joka voi 

sanoa: "Tehkää hyvää", olen Minä. Sillä minä yksin teen teille hyvää. Ihmiset sanovat aina: "Tehkäämme 

hyvää." 

10 En näe totuudellisuutta enkä vilpittömyyttä, koska ihmiset ovat antaneet vallitsevan pahuuden 

tarttua itseensä. On kuitenkin niitä, jotka ovat pysyneet uskollisina lailleni ja jotka ovat kärsineet 

poikkeamatta rakkauteni osoittamalta tieltä. 

11 Niiden kautta, jotka ovat pysyneet uskollisina lailleni heitä ympäröivästä ympäristöstä huolimatta, 

sanon niille, jotka kärsivät: Pysykää sinnikkäästi hyvyydessä, muistakaa menneiden aikojen esimerkkini ja 

eläkää niiden mukaan, ja voitatte inhimilliset heikkoudet. 

12 Paljon opetuksia paljastin teille toisella aikakaudella, ja tuo opetus oli valmistelua, jonka annoin 

teille tätä kolmatta aikakautta varten, koska sielunne ei voinut nousta luokseni. Tulin luoksenne 

Jeesuksessa, synnyin, kärsin ja kuolin ihmisenä. Uhrautuvan kuolemani kautta avasin teille ovet 

tuonpuoleiseen, jotta sielunne, joka herää unestaan, nousisi luokseni. Avasin edessänne Seitsemän Sinetin 
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Kirjan, suuren Elämän Kirjan, ja totisesti sanon teille, että ihmiskunnan rakkauden tähden tapahtuneen 

uhrikuolemani kautta vapautin tuolloin viidennen Sinetin. 

13 Tänään en tule luoksenne ihmisolentona, vaan Pyhänä Henkenä opettamaan teitä, jotta voitte 

saavuttaa hengestä hengelle tapahtuvan ilmentymän. Jotta tämä ilmentymä saavuttaisi täydellisyytensä, 

olen kuitenkin alkanut ilmentää itseäni ihmisälyn kautta. Mutta tämä ilmentymä päättyy vuonna 1950, ja 

silloin näistä opetuslapsista tulee opetuslapsia ja he ovat hengestä henkeen yhteydessä Mestarinsa kanssa. 

Vaikka he ovat opetuslapsiani Minun silmissäni, he ovat hyviä opettajia ihmisten silmissä. 

14 Tänään valmistelen teitä, kuten tein toisella aikakaudella. Te ja he olette samanlaisia, olette 

opetuslapsia ja opetusteni todistajia. 

15 Koettelemukset ovat piirittäneet sinua tielläsi. Mutta vaikka kohtaisitte esteitä matkan varrella, ette 

käännä selkäänne Minulle, ette kiellä Minua, koska olette olleet todistajina lupaukselleni palata, ja olette 

nähneet sen täyttyvän tällä hetkellä. 

16 Löydätte ilmentymässäni samoja opetuksia kuin toisella aikakaudella, mutta tällä aikakaudella olen 

Pyhän Henkeni valon kautta paljastanut teille käsittämätöntä, ja Hengen ja Hengen välisessä 

vuoropuhelussa tulen jatkossakin paljastamaan teille uusia ja hyvin suuria opetuksia. Kuudennen sinetin 

koko sisällön teen teille tunnetuksi tässä ilmestyskaudessa, joka valmistaa teitä siihen aikaan, jolloin avaan 

seitsemännen sinetin. Näin tunnistatte yhä enemmän "käsittämätöntä"; näin huomaatte, että henkimaailma 

on kaikkien sielujen koti, ääretön ja ihmeellinen Isän talo, joka odottaa teitä korkealla tuonpuoleisessa, 

jossa saatte palkkion teoista, joita olette tehneet rakkaudella ja laupeudella lähimmäisiänne kohtaan. 

17 Tällä hetkellä sielusi on kyllästynyt ilmestyksilläni ─ olipa se saanut ne äänen kantajan kautta tai 

hengellisten lahjojensa ansiosta. 

18 Nyt on aika, jolloin te ─ koska ette löydä ihmisten joukosta veljeä, joka opastaisi teitä, neuvoisi 

teitä ja palvelisi teitä tukena ─ tulette Minun luokseni, koska Minä olen ristin jumalallinen kantaja, joka 

nostaa teidät ylös kohtaloniskuissanne ja lohduttaa teitä. 

19 Spiritualismin kautta olette oppineet tietämään, mitä henkinen hyvitys merkitsee kohtalossanne, ja 

opetuksiani seuratessanne te tunkeudutte tulevaisuuteen tahtoni mukaisesti ja pidätte koettelemuksia, jotka 

kohtaavat teitä polullanne, herätyksenä, jos ette valvo ja rukoile. 

20 Omatuntonne on tuomari, joka ei nuku ja joka aina neuvoo teitä toimimaan esirukouksenne 

kanssaihmistenne ja itsenne puolesta. 

21 Miksi ihmiset tuovat kansoille kurjuutta ja tuhoa? Miksi he eivät kunnioita omaa ja naapureidensa 

elämää? Henkisen kehityksen puutteen vuoksi, koska he ovat etääntyneet laini täyttämisestä. 

22 Voisitko väkivallan hetkellä tarttua murha-aseeseen tappaaksesi lähimmäisesi? Ei, opetuslapset, 

kukaan teistä ei tunnu kykenevän siihen, vaikka joutuisin koettelemaan häntä ankarasti. Miksi? Koska 

tiedätte, että jokaisen luodun kohtalona on löytää täyttymyksensä ja hetkensä palata luokseni. 

Muistatte, millainen hyvitys teitä odottaa, jos tahraatte itsenne ihmisverellä, ja tämä tuomioni pelko saa 

teidät kunnioittamaan lähimmäisenne henkeä, ja toivotte, että kaikki tuntisivat samaa kunnioitusta. 

Isä sanoo sinulle: Nykyään vääryyden valtakausi on korkeimmillaan. Mutta spiritualismi, joka on 

Pyhän Hengen ilmestys, ei jätä yhtäkään maailman kolkkaa ilman hänen läsnäoloaan, ja kun opetukseni on 

juurtunut ihmisten sydämiin, oikeudenmukaisuuden valtakuntani tulee hallitsemaan kaikkien 

hyväntahtoisten ihmisten keskuudessa. 

23 Kun kaikki ovat ymmärtäneet tämän jumalallisen ilmoituksen oikein, itsemurhia ja murhia ei enää 

tapahdu, kukaan ei enää riistä omaa henkeään eikä varsinkaan lähimmäisensä henkeä. Ihmisellä on kattava 

tieto kaikista toimintatavoistaan. Mutta ensin jatkan hänen koettelemistaan, ja aivan kuten olen tehnyt 

teille tiettäväksi opetukseni inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta, minä, "Sana", tiedän, miten tehdä 

itseni kuultavaksi ja ymmärrettäväksi kaikille lapsilleni. 

24 Koska kerroin teille toisella aikakaudella, että jokainen silmä näkee minut, täytän teille antamani 

lupauksen antamalla kaikkien ihmisten nähdä ja tuntea minut kaikessa totuudessani. 

25 Siksi Mestari sanoo teille jatkuvasti, että tehtävänne opetukseni levittämisessä ei ole vaikea eikä 

edes mahdoton. Sillä maa on muuttunut hedelmälliseksi, ja te, jotka olette hyviä työntekijöitä, opitte joka 

päivä lisää viljelemään sitä paremmin. Tietäkää kuitenkin, että te ette tule olemaan ainoita opetukseni 

sanansaattajia tai äänenkantajia. Myös henkimaailma täyttää tällä hetkellä tehtäväänsä ihmiskunnan 

keskuudessa. Yhdessä teette veljistänne ja sisaristanne opetukseni pioneereja tuleville sukupolville. 
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26 Luonnon kautta teillä on ollut merkkejä tulemisestani tähän aikaan. Annan parhaillaan 

ihmiskunnalle merkkejä ja herätän tiedemiesten huomion. Sillä tänä vuonna 1950 minä ravistelen kaikkien 

lasteni sydäntä. Monet eksyvät näistä koettelemuksista, mutta toiset heräävät, ja näiden tapahtumien 

jälkeen tulen Pyhänä Henkenä ja käsken heitä etsimään opetuslapsiani, joilla on hallussaan tämän 

kolmannen aikakauden ilmestykseni. 

27 Jos he tekevät virheitä aloittelijoina, Minä, täydellisenä Mestarina, annan heille anteeksi ja annan 

heille teidän välityksellänne opetukseni siitä valmistelusta, jonka annan teille tällä hetkellä inhimillisen 

älyllisen kyvyn kautta. Sitten, kun näen teidän kaikkien tunkeutuvan rakkaudella opetusteni hengelliseen 

ymmärrykseen, yllätän teidät antamalla teille suuria ilmestyksiä, ja silloin sanotte Minulle täynnä iloa: 

"Mestari, sinun viisaudellasi ei todellakaan ole loppua." 

28 Pysykää sinnikkäästi hyvässä, opetuslapset, joka ei petä teitä. Totisesti sanon teille, että kun 

menette tuonpuoleiseen, löydätte Minun luonani hyvien tekojenne sadon. Silloin koet, kuinka kaunis 

palkintosi on. 

Toistaiseksi et tiedä, millainen hän on, etkä yritä kuvitella häntä. Sanon teille vain: Katsokaa ja 

rukoilkaa. Kylvä rakkauden siemeneni sanoilla, katseilla ja rukouksilla. Koska laupeus välittyy monissa eri 

muodoissa, toimi näin lähimmäistäsi kohtaan. Totisesti sanon teille, että ajatuksenne pelastuksen 

haluamisesta riittää Minulle tekemään toiveestanne Minun ja antamaan sitä tarvitseville tahtoni mukaan. 

29 Näin minä näen teidät, oi Pyhän Hengen opetuslapset, rauhan sanansaattajina, ruumiin ja sielun 

lääkäreinä, jumalallisten ominaisuuksien kylväjinä. Et koskaan lakkaa kylvämästä lohtua, balsamia ja 

rauhaa. Tällä tavoin täytät tehtäväsi työpäivän loppuun asti. Työnne kruunataan jumalallisella 

hellyydelläni, ja teen sielustanne vahvan siunaukseni ikuisilla juhlavaatteilla. 

30 Saatte nyt viimeiset oppituntini ihmismielen kautta, ja niissä pyydän liittoanne vuoden 1950 

jälkeen. Kun teillä ei enää ole tätä ilmentymää ─ kuka ottaa paikkani? Kuka tuo äänensä kuuluviin ja 

muistuttaa teitä Jumalallisen Mestarin opetuksesta? Apeus ja pelko tarttuvat teihin, jopa äänenkantajat, 

joiden kautta annoin teille opetukseni, tuntevat pelkoa, jopa yhteisöjen johtajat, jotka tuntevat yhteisönsä, 

uskaltavat antaa teille sanani. Mitä te, oi opetuslapset, sitten teette? 

31 Ihmiset: Puhun nyt niistä, jotka kerran jäivät maailmaan todistamaan sanastani: toisen aikakauden 

opetuslapsistani. 

32 Jeesus ei ollut enää paikalla, hänen totuutensa apostolit olivat lähetysmatkoilla, menivät 

kaupunkeihin, vierailivat kodeissa, kirjoittivat kaukana asuville veljilleen ja sisarilleen. 

33 Jumalallinen Sana alkoi uuden aamunkoiton tavoin valaista ihmiskunnan elämää ja hälvensi 

pimeyttä, jossa ihmiset olivat eläneet. 

34 Opetukseni oli opetuslasteni huulilla ja teoissa rakkauden ja valon miekka, joka taisteli 

tietämättömyyttä, epäjumalanpalvelusta ja materialismia vastaan. Närkästyksen huuto nousi niiltä, jotka 

näkivät myyttiensä ja perinteittensä lähestyvän tuhoa, kun taas samaan aikaan muista sydämistä nousi 

riemuhuuto valoisasta polusta, joka avautui totuutta janoavien ja synnin rasittamien ihmisten toivolle ja 

uskolle. 

35 Ne, jotka kielsivät Hengellisen elämän, raivostuivat kuullessaan ilmestykset taivasten 

valtakunnasta, kun taas ne, jotka tiesivät sen olemassaolon ja toivoivat siitä vanhurskautta ja pelastusta, 

kiittivät Isää siitä, että hän oli lähettänyt ainosyntyisen Poikansa maailmaan. 

36 Ihmiset, jotka olivat säilyttäneet sydämessään siunatun kaipuun palvella Jumalaansa vilpittömästi 

ja rakastaa Häntä, näkivät tiensä tulevan valoisaksi ja mielensä kirkastuvan, kun he uppoutuivat Sanaani, 

ja he tunsivat herätyksen hengessään ja sydämessään. Kristuksen opetus todellisena hengellisenä leipänä 

täytti heidän sisällään olleen mittaamattoman tyhjyyden ja täytti täydellisyydellään ja 

tarkoituksellisuudellaan yltäkylläisesti kaikki heidän henkensä kaipaukset. 

37 Uusi aikakausi koitti, valoisampi polku avautui, joka johti ikuisuuteen. 

38 Kuinka kauniita kohotuksen, rakkauden ja hellyyden tunteita heräsi niissä, jotka uskon kautta 

valaistuivat vastaanottamaan Sanani! Mikä rohkeus ja lujuus liittyi niihin sydämiin, jotka osasivat kärsiä ja 

voittaa kaiken luopumatta hetkeksikään! 

39 Koska Mestarin veri oli vielä tuoretta? Ei, ihmiset: tuon veren hengellinen olemus, joka oli 

jumalallisen rakkauden aineellinen ruumiillistuma, ei kuivu eikä se koskaan vanhene; se on läsnä 

tänäänkin, kuten se oli silloin, elävänä ja lämpimänä elämästä. 
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40 Syynä tähän on se, että noissa sydämissä oli myös rakkautta totuutta kohtaan, jolle he pyhittivät 

elämänsä ja jonka vuoksi he jopa antoivat verensä todistaakseen, että he olivat oppineet Mestarinsa 

opetuksen. 

41 Tuo anteliaasti annettu veri voitti esteet ja kärsimykset. 

42 Mikä kontrasti näkyi Sanani opetuslasten hengellisyyden ja muinaisten perinteiden fanaatikkojen 

tai pakanoiden epäjumalanpalveluksen, materialismin, itsekkyyden ja tietämättömyyden välillä, jotka 

elivät vain kunnioittaakseen ruumiin nautintoa! 

43 Jumalan laki ei ole koskaan ollut niin selvä kuin Jeesuksen huulilla. Siksi maailma tunsi 

järkyttyneensä syvimpiä juuriaan myöten, ja monet kansat irrottautuivat sydämestään vanhoista perinteistä 

ja omistautuivat Sanalle, joka tuli ihmisille ymmärrettäväksi Kristuksessa. 

44 Maailmassa ei ole koskaan ollut miestä, joka olisi paljastanut suurempia opetuksia ja tehnyt 

suurempia tekoja. 

45 Kuinka monta mysteeriä ihminen selvitti tuolloin? Kuinka paljon valoa tulvi hänen sieluunsa, 

sydämeensä ja mieleensä! Nuo Mestarin hellyyttä täynnä olevat sanat, hänen viisaat, syvälliset ja samalla 

selkeät vertauksensa, nuo vertailut, joissa hän käytti lasta, kukkia, tehdäkseen itsensä ymmärrettäväksi, 

nuo voimakkaat teot, jotka olivat mahdollisia vain Jumalalle ja joita maailma kutsui "ihmeiksi" ─ kaikki 

tämä oli kuin uusi aamukaste, joka tekisi hedelmälliseksi aavikkokuivat pellot, jotka olivat ihmisten 

sydämissä. 

46 Siihen asti ihmiset eivät olleet vielä havainneet sitä hengellistä aistia, joka on läsnä kaikessa, 

minkä Herra on luonut, jopa pienimmissä olennoissa. Kun he ottivat lapsen syliinsä ja katsoivat syvälle 

hänen silmiinsä ja kuuntelivat hänen viattomuuttaan ja intuitiivista tiedonjanoa täynnä olevia kysymyksiä, 

he tunsivat sielun läsnäolon, olennon, joka oli jotakin enemmän kuin tuo lapsi. 

47 Kun he havaitsivat herkän kasvin kasvavan piilossa aluskasvillisuuden alla, he huomasivat heti, 

että sillä oli halu kasvaa ja pystyä tarjoamaan kauneutensa kukka ja siten täyttää Luojan sille osoittama 

kohtalo. 

48 Niinpä nämä ihmiset heräsivät ja saivat vaikutelman, että he elivät maailmassa, jota he eivät olleet 

koskaan ennen nähneet. Tämä johtui siitä, että he olivat "sokeita" eivätkä nähneet silmillään, koska he 

olivat "kuuroja" eivätkä kuulleet korvillaan. Mutta tulin ihmiskunnan luo antaakseni heille näön, kuulon, 

äänen, liikkuvuuden, tahdon, ymmärryksen ja herkkyyden, jotta heidän lihan vankilaan vangittu sielunsa 

vapautuisi pimeästä tyrmästään ja oppisi lukemaan ja tulkitsemaan Iankaikkisen elämän kirjaa. 

49 Kysykää nyt itseltänne, uudet Sanani kuulijat: Onko maailmassa vielä niitä yksinkertaisia ja 

selkeitä jumalallisten ilmoitusten tulkitsijoita? "Ei", vastaatte Minulle sydämenne syvyydestä, koska 

tiedätte hyvin, että jokainen askel, jonka maailma ottaa tieteessään, on askel, joka vie sen kauemmas 

henkistymisestä. Sillä sen sijaan, että he olisivat etsineet merkitystä tai hengellistä olemusta, jonka kaikki 

olennot sisältävät, heitä on kiinnostanut aineen ja puhtaasti aineellisen voiman löytäminen. 

50 Tunnistakaa, miksi olen palannut ihmiskunnan luo, ja antakaa Sanani tunkeutua sydämiinne. Sillä 

tänä aikana ihmiskunnan keskuudessa toteutuu henkistymisen ja ylöspäin suuntautuvan kehityksen uusi 

kääntymysihme. Oppikaa minulta, jotta voitte olla tämän ajan hyviä opetuslapsia. 

51 Tässä on opetukseni kirja, jonka testamenttaan teille tällä kertaa. Siinä ovat transkriptiot, jotka 

jatkavat työtäni keskuudessanne. Kun ette enää kuule Minua tässä muodossa, toistatte oppituntini, ja niissä 

löydätte aina uusia ilmestyksiä. 

52 Kun luet opetuksiani, saat viisauttani, suuria viestejä ja inspiraatioita. Muistatte henkimaailman 

neuvot samalla tuoksulla, jolla otitte ne vastaan. Tämä aika omistetaan opiskelulle, tulkinnalle ja 

valmistautumiselle, ja kun vähiten ajattelette sitä, teidän keskuuteenne ilmestyy niitä, jotka toistavat 

kaunopuheisesti inspiraation kautta saamani opetuksen. Mutta kuinka suuri heidän valmistelunsa on 

oltava, jotta ihmisjoukot voivat uskoa sitä. Tänään katsotte näitä äänenkantajia, jotka puhuvat teille 

haltioituneina, ja vaikka joidenkin epäusko on suuri, ajattelette, että julistukseni on mahdollista näiden 

lähettimien kautta. Mutta kun ihmiset näkevät opetuslasteni julistavan jumalallisia ilmestyksiä 

normaalitilassaan, he epäilevät heitä. 

53 Omassa yhteisössänne ne, jotka epäilevät, nousevat ylös, kun he kuulevat teidän puhuvan 

innoittaminani, ja teidän on valmistauduttava hyvin ja teidän on oltava sielun puhtaita löytääksenne uskon. 

Näin teen itseni edelleen tunnetuksi, olipa se sitten yksi, joka kuulee teitä, tai väkijoukko, koostuipa 
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yleisönne valituista ihmisistä, sivistymättömistä tai niin sanotuista oppineista ─ niin joidenkin kuin 

kaikkienkin edessä teen itseni tunnetuksi älykkyytenne kautta. Jos osaatte valmistautua, annan todisteet, 

joita ne, jotka kuulevat teitä, pyytävät. 

Niinpä jatkan kolminaisuus-marialaisen hengellisen työni, Pyhän Hengen ilmestykseni kylvämistä 

ihmisten sydämiin. Silloin ymmärrätte, että yhteyteni teihin ei katkea vuoden 1950 lopussa. Sillä Jumalan 

ja hänen lastensa väliset siteet ovat ikuisia. 

54 Kolmannella aikakaudella, ilmentymieni kirkkauden myötä, tajusin sen, mikä oli ihmiselle 

mahdotonta: kommunikoida Minusta inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. Ymmärtäkää Minua, 

opetuslapset, sillä teitä odottavassa hengen ja hengen välisessä vuoropuhelussa tulette tuntemaan 

läsnäoloni ikuisesti. Jos osaatte valmistautua, ette enää sano Minulle: "Herra, miksi et tule?". Miksi Sinä et 

näe tuskaani?" Et enää puhu minulle näin. Todellakin, opetuslapset, sanon teille, että jokainen, joka puhuu 

Minulle näin, antaa konkreettisen todisteen tietämättömyydestään ja valmistautumattomuudestaan. En 

halua nähdä opetuslapsiani erillään Minusta, vaan haluan, että sanotte Minulle hengessänne: "Mestari, 

Sinä olet keskuudessamme, henkemme tuntee Sinut, Sinun viisautesi on inspiraationi lähde." Tämän 

todellisen tunnustuksen haluan kuulla teiltä. 

55 En halua nähdä uudessa apostoliuudessani Tuomasta, vaan haluan nähdä teissä Johanneksen 

antaumuksen, että te kaikki aina tunnette Minut sielussanne. Mutta en halua, että tunnette itsenne Minun 

orjikseni, sillä silloin saattaisitte sortua uuteen fanaattisuuteen. 

56 Tehtävänne täyttämisen hetkinä omistautukaa hengellisesti täysin opetukselleni, ja maallisten 

velvollisuuksienne hetkinä omistautukaa niille kaikella ahkeruudella. Sanon teille jälleen kerran, että 

teidän ei pidä tuntea itseänne Minun orjikseni. Omistakaa todellinen hengellisyys, joka välittää Minun 

oppini, jotta voitte antaa Jumalalle sen, mikä kuuluu Jumalalle, ja "keisarille" sen, mikä kuuluu 

"keisarille". Tällä tavoin saatte rauhan ja olette onnellisia suorittaessanne tehtäväänne pysähtymättä. Te 

ette tule julistamaan, että olette minun todistajiani, vaan te tulette osoittamaan teoillanne, että kylvätte 

minun totuuttani. 

57 Jos en enää vuoden 1950 jälkeen anna teille Sanaani tässä muodossa, en vetäydy eläkkeelle, sillä 

Universaalinen Henkeni ei koskaan lepää. Olen ikuinen toiminta, joka aina kamppailee kaikkien luotujeni 

täydellisyyden puolesta. Olen matkakumppani lasteni kehityksessä, olen heidän neuvonantajansa, ja 

jokaisen kehitysvaiheen lopussa minä olen se, joka vastaanotan hedelmän, jonka he ovat saaneet 

täyttämällä tehtävänsä laissani. 

58 Olen täydellinen puutarhuri enkä revi hedelmiä pois, kun ne ovat vielä vihreitä. Osaan muuttaa 

itseni myrskyksi, joka ravistelee puita ja saa niiden huonot hedelmät kaatumaan, mutta hyvät hedelmät 

rakkauteni säilyttää, ja ikuisesti henkeni iloitsee niiden edistymisestä ja kehityksestä. 

59 Kiipeä ylös polkua, joka johtaa sinut vuoren huipulle, ja jokaisella askeleella ymmärrät paremmin 

opetuksiani ja täydellistyt yhä enemmän jumalallisen viestin tulkinnassa. 

60 Mikä on hengen kieli? Se on rakkautta. Rakkaus on kaikkien henkien universaali kieli. Ettekö näe, 

että myös ihmisrakkaus puhuu? Usein se ei tarvitse sanoja, vaan se puhuu paremmin tekojen ja ajatusten 

kautta. Jos ihmisrakkaus ilmaisee itseään tällä tavoin, millaista sen kieli on, kun te täydellistätte itsenne 

minun laeissani? 

61 Kulkekaa lujasti, opetuslapset, älkää muuttuko pelkurimaisiksi koettelemusten ja vastoinkäymisten 

edessä. Muistakaa, että olen kulkenut tätä tietä ennen teitä ja jättänyt sen siunattuna jäljilleni. Rukoilkaa 

ihmiskunnan puolesta, tämä on teidän tehtävänne. Tulkaa luokseni, joka olen ehtymätön lohdutuksen ja 

balsamin lähde, ja tuokaa tämä lahja lähimmäisillenne. 

62 Tällä hetkellä astun lasteni sydämeen ja levitän rakkauden siemeniä. Mutta mikä sydän on kuin 

hedelmällinen maaperä, joka saa siemenen itämään? Tänään et vielä tiedä. Mutta jos teistä tulee hyviä 

työntekijöitä, osaatte kylvää opetukseni sairaisiin, riivattuihin, ilkeisiin ja niihin, jotka janoavat rakkautta 

ja rauhaa. 

63 Niihin kaikkiin te sijoitatte sanani mittaamattoman aarteen, joka kasvaa sielussanne yhä 

suuremmaksi. 

64 Jos te kaikki olette Jumalallisen puutarhurin työntekijöitä, jos te kaikki olette työtovereita 

rakkauden istutuksessani, se johtuu siitä, että teidän kaikkien on määrä nauttia työni huipentumasta. 
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65 Te kaikki istutte minun pöytääni, sillä taivaassa on juhla-ateria. Teistä kaikista tulee vertaukseni 

viisaita neitsyitä. Siellä ei tule olemaan tuhlaajapoikaa, te kaikki olette ottaneet valtakuntani ja kuulette 

kauneimman ja ylentävimmän konsertin. Sielusi kokee suurinta onnea, koska se vihdoin ymmärtää Isäsi ja 

Herrasi suuren rakkauden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 317 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Rakkaat opetuslapset: Näen teidät valmistautuneina, olette kokoontuneet hengellisesti saadaksenne 

armon kuulla ja ymmärtää sanaani. Matkallasi olet kokenut Läsnäoloni ─ olipa se sitten antanut sinulle 

ihmeen, antanut sinulle suojelukseni tai puhunut sinulle omantuntosi kautta. Haluan asua sydämessäsi 

ollakseni oppaasi ja mestarisi. 

2 "Minä olen tie, totuus ja elämä", sanon teille jälleen kerran. Sanani on leipä, joka ravitsee sieluasi, 

ja läsnäoloni tuo sinulle kaipaamasi rauhan. Kuinka monta koettelemusta olettekaan kokeneet maailmassa! 

Olette etsineet rauhaa ja lohdutusta maallisista nautinnoista, ja kun ette ole löytäneet sitä, olette palanneet 

luokseni ja sanoneet: "Herra, vain Sinun luonasi me löydämme rauhan ja lohdutuksen sielullemme." 

3 Israel: Opettele etsimään minua rukouksissasi tänä ahdistuksen aikana. Kun koettelemukset ovat 

vielä suurempia, etsi Minua loistavana majakkana tai pelastusveneenä. Luota minuun, sillä minä johdatan 

sinut turvalliseen satamaan. Jokainen, joka etsii minua, löytää minut. Jokainen sielu, joka nousee uskossa 

Minuun, saavuttaa pelastuksen. 

Siksi olen lähettänyt teidät maailmaan ja sanonut teille: "Valvokaa ja rukoilkaa ihmiskunnan puolesta, 

sillä he eivät ole kuulleet sanaani, ja vain Israelin kansa kuulee opetukseni herättää ja valmistaa. Ja 

ihmiskunnalle Mestari sanoo: "Tässä on pelastuksenne edunvalvoja, tässä on Israelin kansa, joka on 

opetuslapsiani, jotka lähtevät teidän luoksenne antaakseen teille oppituntini, antaakseen teille ikuisen 

elämän leivän, jota ette halunneet ottaa vastaan niin kauan kuin annoin sen inhimillisen älyn kautta, koska 

keinot, jotka valitsin tehdäkseni itseni tunnetuksi tänä aikana, näyttivät teistä epätäydellisiltä." Tämä ei ole 

totta. 

4 Kuinka moni onkaan kuullut Sanani, mutta kun he eivät ymmärtäneet sitä, he eksyivät polulta. 

Kutsun heidät uudelleen, annan heille todisteita totuudestani, ja heidän on uskottava minuun, koska 

elämän ja henkistymisen siemen, jonka olen kylvänyt heidän sydämeensä, kukkii uskossa. Tämä totuus 

loistaa heissä, ja he tunnustavat kanssaihmistensä edessä, että olen ollut ihmisten kanssa ja tehnyt itseni 

tunnetuksi ihmisen älyllisen kyvyn kautta. 

5 Kuinka ihmiset voisivat arvioida tekojani ja tunkeutua sisimpääni? Mutta olen antanut heille 

tahdonvapauden, oman tahdon, ja näiden lahjojen perusteella olen asettanut heidät koetukselle. Ne, jotka 

ovat uskoneet, ovat voittaneet testin, ovat vahvistaneet uskoaan, ovat nousseet hengen alueille ravitsemalla 

itseään ilmestysteni merkityksellä. 

6 Totisesti sanon teille, että Henkeni ja teidän Henkenne kohtaaminen tapahtui tuonpuoleisessa. Olen 

opastanut teitä etsimään Minua nousemalla rukouksen tikapuita ja kohtaamalla Minut tällä 

vilpittömyydellä hengellisessä, koska en ole inhimillistänyt Itseäni tänä aikana. Olen vain käyttänyt 

luotujeni mieliä ja sydämiä tehdäkseni itseni tunnetuksi heidän kauttaan. 

7 Olen antanut teille tämän opetuskirjan, jotta myös ne, jotka ovat tulleet viimeisinä, voisivat oppia 

tuntemaan ilmestykseni. Olen toistanut oppitunteja, olen nähnyt, että monet ovat tunkeutuneet Työhöni ja 

haluavat tietää kaiken sen alusta alkaen. Siksi olen toistanut opetukseni teille. Olen kertonut teille, että 

Elias avasi kolmannen ajan lähettämällä Roque Rojasin, jotta voisitte tavata Jumalallisen Mestarin 

polullanne. 

8 Autuas on se, joka kuulee minua rakkaudella, joka tulee luokseni ja avaa sydämensä 

vastaanottamaan Sanani olemuksen, sillä hän saavuttaa valon. Tämän viisauden avulla hän ymmärtää 

työni, osaa harjoittaa sitä vuoden 1950 jälkeen ja kutsuu itseään oikeutetusti oppilaakseni. 

9 Haluan kutsua teitä kaikkia opetuslapsikseni. Mutta muistakaa, että hyvän oppilaan on oltava 

uskollinen opetuksille ja otettava Mestaristaan mallia. 

10 Muistatte, että henkinen kamppailunne täällä maan päällä on suuri, ja sielunne antaa teidän arvata, 

että kun se astuu siihen elämään, joka odottaa sitä tämän maailman tuolla puolen, sen on jatkettava 

kamppailua noustakseen ylöspäin. 

Kun ajattelee asiaa, tuntee lopulta tietynlaista surua ajatuksesta, että ihmiselämän päättyessä ei ole 

lepoa. Tämä suru ei tule sielusta, vaan "lihasta", joka on heikko ja vähäuskoinen, koska sen luonto ei ole 

ikuinen ja sen on oltava epätoivoinen ikuisuuden edessä. 
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11 Sielulle ikuisuus merkitsee sen suurinta siunausta. Kun se ajattelee autuutta, se tietää, että sillä ei 

ole loppua, ja kun se ajattelee hyvitystä, se tietää, että sillä on riittävästi aikaa hyvittää rikkomuksensa ja 

täydellistää itsensä. 

12 Henkistä lepoa, sellaisena kuin maallinen luontonne sen ymmärtää ja käsittää, ei ole olemassa. 

Lepo, joka odottaa sielua, on toimintaa, hyvän tekemisen lisääntymistä, jokaisen hetken hyödyntämistä. 

Silloin sielu lepää, se pääsee eroon itsensä moittimisesta ja kärsimyksestä, se lepää tekemällä hyvää, se 

lepää rakastamalla Luojaansa ja veljiään ja sisariaan. 

13 Totisesti sanon teille, että jos jättäisin sielunne toimimattomaksi, jotta se voisi levätä niin kuin 

kuvittelette lepäävänne maan päällä, epätoivon ja pelon pimeys ottaisi sen valtaansa; sillä sielun elämä ja 

valo sekä sen suurin onni ovat työtä, taistelua, lakkaamatonta toimintaa. 

14 Sielu, joka palaa maan päältä "henkiseen laaksoon" tuoden mukanaan itseensä painuneen lihan 

väsymyksen ja etsiessään tuonpuoleista lepopaikkaa levätäkseen, unohtaakseen ja pyyhkiäkseen pois 

elämän taistelun jäljet, tuntee itsensä kaikkein onnettomimmaksi olennoksi eikä löydä rauhaa eikä 

autuutta, kunnes se herää horroksestaan, tajuaa virheensä ja nousee henkiseen elämään, joka on, kuten 

juuri kerroin, rakkautta, toimintaa, lakkaamatonta taistelua täydellisyyteen johtavalla tiellä. 

15 Täällä maan päällä sielunne sen sijaan tuntee itsensä masentuneeksi, koska täällä kaikki on 

rajallista ja ohimenevää. Täällä sen on todella levättävä niin paljon syntiä ja epärehellisyyttä kuin 

ihmiselämässä on. Mutta se ei ole levon tarvetta, koska se voittaa lihan, vaan inhoa kaikkea pahaa kohtaan, 

vastenmielisyyttä kaikkea epärehellistä kohtaan, väsymystä taistella ja kärsiä yhä uudelleen 

moraalittomuuden vuoksi tai syistä, jotka eivät ole oikeutettuja. 

16 Jos ihmiset olisivat tehneet tästä elämästä täällä puhtaan olemassaolon ja valmistaneet ruumiinsa 

arvokkaaksi asunnoksi sielun oleskelua varten, silloin ei tunnettaisi uupumusta, ei olisi inhoa eikä 

vastenmielisyyttä, ja siksi ruumiiton sielu ei tulisi henkimaailmaan levon kautta levon halussa. Päinvastoin 

─ se saapuisi paikalle täynnä voimaa ja uskoa jatkaakseen päivän työtään ─ sitä taistelua, jota se ei 

koskaan pystynyt lopettamaan maan päällä ja jota edes kuolema ei keskeyttänyt. 

17 Haluan, että kamppailun lopussa, kun kaikki lapseni ovat ikuisesti yhdistyneet Hengelliseen 

Kotiin, he jakavat äärettömän onneni Luojana tunnustuksena siitä, että jokainen teistä osallistui 

jumalalliseen työhön rakentavalla tai korjaavalla tavalla. 

18 Vain hengellisinä olentoina huomaatte, että mikään kaikesta siitä, mitä olen alusta asti luonut, ei 

ole kadonnut, että kaikki Minussa herää henkiin, kaikki herää henkiin ja uudistuu. 

19 Niinpä kun niin monet olennot ovat olleet eksyksissä pitkään, kun monet ovat elämän töiden sijasta 

tehneet tuhoisia töitä, he huomaavat, että heidän eksymisensä oli vain väliaikaista ja että heidän työnsä, 

olivatpa ne kuinka huonoja tahansa, saavat hyvityksensä ikuisessa elämässä, ja he muuttuvat lakkaamatta 

luovan työni työtovereiksi. 

20 Mitä ovat muutamat synnin ja pimeyden vuosisadat, jollaisia ihmiskunnalla oli maan päällä, kun 

niitä verrataan ikuisuuteen, evoluution ja loputtoman rauhan aikaan? Olette lähteneet minusta 

tahdonvapautenne vuoksi, ja omantunnon kannustamana palaatte luokseni. 

21 "Liha" oli liian itsepäinen ja vastahakoinen noudattaakseen sen sisäisen valon ohjeita, jota te 

kutsutte omaksi omaksiuudeksenne, ja sen oli paljon helpompi seurata niitä impulsseja, jotka houkuttelivat 

sitä vaistojensa ja intohimojensa vapaamielisyyteen. 

22 Ihmiskunta on kulkenut maanpäällisen elämän polkua pitkään vaikeassa kamppailussa 

omantunnon, joka ei ole koskaan vaiennut, ja "lihan" välillä, joka haluaa tehdä kultin ja lain 

materialismista, ilman että aine tai henki olisi voittanut tähän päivään mennessä, koska kamppailu jatkuu. 

23 Kysytte Minulta, kuka on voittaja? Ja sanon teille, että ei kestä kauan ennen kuin omantunnon 

ehdoton voitto saavutetaan sielun avulla "lihassa". 

24 Ettekö ymmärrä, että niin monen kamppailun ja niin pitkän kamppailun jälkeen ruumiin, joka on 

inhimillinen ja katoavainen, on annettava periksi Hengelle, joka on ikuinen valoni? 

25 Ymmärtäkää, että näin pitkän kamppailun jälkeen ihminen saavuttaa lopulta sen herkkyyden ja 

periksiantamattomuuden, jota hänellä ei ole koskaan aikaisemmin ollut tuota ääntä ja henkistä elämää 

kohtaan, joka värähtelee ja elää hänen olemuksessaan. 

26 Olette kaikki siirtymässä kohti tätä pistettä huomaamatta sitä. Mutta kun näette hyvyyden ja 

oikeudenmukaisuuden voiton maan päällä, ymmärrätte taistelun, taistelujen ja koettelemusten syyn. 
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27 Tämän valmistelun avulla haluan nähdä teidät, jotta voitte kylvää polullenne hyviä esimerkkejä ja 

siten todistaa kaikesta siitä, mitä olette saaneet ja kuulleet minulta. 

28 Kun tämä ilmentymä on ohi, tulette näkemään opetukseni yliluonnollisena, joka ylittää 

ymmärryksenne, ja kysytte itseltänne: "Miten on mahdollista, että Herra on puhunut meille omalla 

kielellämme tänä ihmiskunnan suuremman evoluution aikana?"." 

29 Kuulkaa, opetuslapset: Jo menneinä aikoina oli kirjoitettu, että tulisin ja tekisin itseni tunnetuksi 

kaikille lapsilleni, ja näin valmistaisin rauhan ajan tuloa ihmisten keskuuteen saattamalla heidät 

henkistymisen harjoittamiseen. Nyt tämän profetian täyttymys on täällä, tänään valmistelen teitä 

henkimaailman ympäröimänä, kun taas muut sielut tuonpuoleisessa odottavat ohjeitani ja tulevat asumaan 

ihmisten keskuuteen tulevina aikoina. Heidän joukossaan ovat ne, jotka tulevat hallitsemaan kansoja ─ ne, 

jotka suuren hyveellisyytensä ansiosta saavat ihmiset tottelemaan käskyjäni ja jotka johdattavat heidät 

hyvälle tielle. He tulevat perääsi. 

30 Työni kasvaa yhä enemmän ja enemmän, kunnes lopulta kaikki sielut yhdistyvät Laini 

täyttämisessä, ja tästä maallisesta kodista tulee täydellisyyden maailma. Ne, jotka asuvat siinä tuolloin, 

tuntevat rakkauteni vaikuttavan kaikissa luoduissa asioissa ja valmistautuvat elämään paremmassa 

maailmassa. 

Tämä maanpäällinen maailma on sielullenne vain väliaikainen, se menee toisille alueille, muille 

tuonpuoleisille tasoille täydellisyyttä tavoitellessaan. 

Muistakaa, että olen sanonut teille: "Isäni huoneessa on monta kartanoa." Ja tänä suuremman 

kehityksen aikana, kun ymmärrätte opetuksiani paremmin, olen sanonut teille: "Isän talossa on ääretön 

määrä asuntoja." Älkää siis luulko, että kun lähdette tästä maailmasta, olette jo saavuttaneet suurimman 

hengellisen korkeuden. Ei, opetuslapsia. Kun kehitysvaiheenne tällä planeetalla on ohi, opastan teidät 

muihin koteihin, ja niin opastan teitä ikuisesti täydellisyytenne äärettömillä tikkailla. Luota minuun, 

rakasta minua, niin pelastut. 

31 Älkää pysähtykö, ihmiset. Pidä kiirettä, sillä tunnet tien. Täyttäkää lakini, eläkää rakastavasti ja 

olkaa hyväntahtoisia lähimmäistänne kohtaan. Silloin kaikki lahjat, jotka olen antanut teille, ovat kuin 

valot, jotka valaisevat ihmisten tietä. 

32 Miksi epäilette joskus itseänne ja Minua, vaikka olen kertonut teille, että olette osa Henkeni osaa? 

Miksi epäilette, että teillä on Minun ominaisuuksiani? Koska olette tulleet tähän maailmaan 

hyvittääksenne aiemmat rikkomuksenne ─ miksi pilkkaatte, kun kohtaatte koettelemuksia matkan 

varrella? 

33 Näin valmistan teidät, opetuslapset, näin painan opetusteni kirjan sydämeenne. Kun kaipaat 

lohdutusta kärsimyksiisi, etsi Sanaani sydämeesi, ja se virtaa siitä kuin kristallinkirkkaan veden lähde. 

34 Opetan teitä tänä vuonna 1950, joka on viimeinen oleskeluvuoteni keskuudessanne. Haluan, että 

saavutatte sen henkistymisen, jota olen teiltä pyytänyt. Olette ymmärtäneet Isäänne ja tehneet hengellisesti 

parannuksen. Sinä olet rakastanut Minua, ja joiltakin ovat pudonneet epäpuhtaat vaatteet, jotka peittivät 

heidän sielunsa, ja toisten näen ponnistelevan puhdistautumisensa eteen. Älkää unohtako, että 

noudattaaksenne ohjeitani teidän on päästävä eroon kaikesta materialismista. 

35 Olen asettanut valoni omaantuntoonne, jotta sen ohjaamana voitte poistaa kaikki epätäydellisyydet 

ja jotta ne hyveet, jotka löydän sielustanne Sanani ansiosta, voivat kukoistaa. Olen tehnyt sinut 

vastaanottavaiseksi rakkaudelle ja myös kivulle. Olen sanonut teille: "Rakastakaa toisianne", jotta voisitte 

tuntea Sanani kaikessa puhtaudessaan. Jaa rauhasi lähimmäistesi kanssa, auta heitä juomaan 

kärsimyksensä malja. 

36 Muistakaa, että olen sanonut teille: Minun silmissäni te kaikki olette lapsiani. Jos sallin teidän 

kehittyä ja teillä on siinä kamppailujanne, se johtuu siitä, että toivon kiihkeästi, että saavutatte 

täydellisyytenne. 

37 Teidän on aika aloittaa henkinen työ, joka on uskottu teille. Katso, kuinka karuja pellot ovat, koska 

rakkauden ja laupeuden siemen elää kätkettynä sydämesi pohjassa. 

38 Olen tullut opetukseni kanssa rohkaisemaan teitä hyvyyteen. Johdan teitä rakkauden polkuja 

pitkin, jotta voitte mennä lähimmäistenne luo valon ja lohdutuksen viestini kanssa. Jos saarnani aika on 

ollut teille pitkä, se on ollut sitä varten, että voitte omaksua opetukseni sisällön ettekä koskaan vääristä sen 

merkitystä. Sillä te olette uusi Israel ─ kansa, joka todistaa minun totuudestani. 
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39 Joka käänteessä omantuntonne ääni herättää teidät ja saa teidät ymmärtämään, että teillä on korkea 

kohtalo ihmiskunnan keskuudessa ja suuri tehtävä täytettävänä. 

40 Eikö sinussa ole voimaa, joka ei anna sinun kaatua, ja ääntä, joka ei anna sinun nukahtaa? Kun 

eksytte polulta tai unohdatte tehtävänne ─ ettekö tunne levottomuutta, joka ei anna teidän levätä? Sillä 

tämä voima, tämä sisäinen valo, tämä ääni, joka puhuu teille sisäisesti, on teidän omatuntonne, johon 

minun lakini ja teidän tehtävänne on kirjoitettu lähtemättömästi. 

41 Antakaa tämän sisäisen oppaan ohjata teitä rakastavasti, ja totisesti sanon teille, että kaikki 

henkinen huoli katoaa ja jättää tilalle syvän rauhan ja todellisen tyytyväisyyden. 

42 Jos hyödynnätte näitä arvokkaita hetkiä, ette huomenna vuodata kyyneleitä menetetyn ajan vuoksi, 

ette valita virheistä ettekä kaadu. Muistakaa, että hyvien tekojenne on todistettava minusta. Vai luuletteko, 

että lähimmäisenne pystyvät tunnistamaan totuuteni jopa epätäydellisten töiden kautta? Älä unohda, että 

"puu tunnetaan hedelmistään". 

43 Älkää pelätkö, että olette liian harvoja ja merkityksettömiä. Mukanasi kulkee näkymätön valo-

olentojen armeija, joka valmistelee polkuasi avaamalla ovia, joiden läpi voit kulkea, kaatamalla esteitä ja 

voittamalla vaikeuksia. 

44 Pimeyden maailmaa vastaan voit luottaa tähän valon maailmaan. Sodan vaikutuksen voittamiseksi 

luotat rauhan enkeliin. Sairautta, ruttoa ja kuolemaa vastaan teillä on mukananne niiden näkymättömien 

olentojen armo, jotka seisovat valmiina vuodattamaan armon ja lohdutuksen balsamiaan ihmiskunnan 

päälle. 

45 En ole koskaan jättänyt opetuslapsiani suojelematta, eivätkä ne olennot, jotka asuvat valon ja 

harmonian alueilla, ole koskaan hylänneet heitä. 

46 Kuka innoitti toisen aikakauden opetuslapsiani, jotta he muistaisivat Mestarinsa jumalallisen sanan 

ja kirjoittaisivat sen muistiin perinnöksi kaikille sukupolville? Kuka johdatti opetuslapseni tuntemattomille 

poluille kaukaisiin kaupunkeihin? Kuka vapautti Pietarin vankilasta, kun hänen vanginvartijansa 

nukkuivat, ja kuka seisoi näiden totuuteni apostolien rinnalla heidän uhrikuolemansa vaikeimpana 

hetkenä? Henkiolennot, veljesi ja sisaresi, joita ihmiset ovat kutsuneet "enkeleiksi". 

47 Voi, jospa vain tietäisitte tuon vaikutuksen arvon elämässänne! Olisitte halukkaampia, nöyrempiä 

ja kuuliaisempia heidän kutsuilleen ja ohjeilleen. Mutta te olette vähäuskoisia olentoja, koska haluatte 

koskettaa ja nähdä hengellisen elämän fyysisillä aisteillanne. Ja koska ette ole saavuttaneet tätä, olette 

tunteneet itsenne petetyiksi uskossanne. 

48 Totisesti sanon teille, että jos uskonne olisi luja, teillä ei olisi halua tuntea hengellisen läsnäoloa 

lihan aisteilla, sillä silloin sielu havaitsisi hienolla herkkyydellään sen maailman, joka sykkii lakkaamatta 

ympärillänne. 

49 Kyllä, ihmiskunta, jos tunnette olonne etäiseksi henkimaailmasta, nuo olennot eivät kuitenkaan voi 

tuntea oloaan etäiseksi ihmisistä, koska niille ei ole etäisyyksiä, rajoja eikä esteitä. Ne elävät hengellisessä, 

ja siksi ne eivät voi olla kaukana ihmisten elämästä, joiden korkein kohtalo on sielun ylöspäin suuntautuva 

kehitys ja täydellisyys. 

50 Olette kaikki veljiä ja sisaria, kaikilla sieluilla on samat ominaisuudet, jopa kehonne on luotu 

tasavertaisiksi keskenään. Miksi sitten olette jakautuneet yhteiskuntaluokkiin ja kansoihin, ihmiskunta? 

Rakastan sinua kuin ainoaa lastani, ja samoin annan sinulle anteeksi. Mutta olkaa tämän armon arvoisia, 

saavuttakaa lunastuksenne. Tulee aika, jolloin opetuksiani pohtimalla rakastatte toisianne rakkauteni 

innoittamina ettekä tuomitse vikojaan. 

51 Neuvokaa ja korjatkaa polullanne rakkaudella, mutta älkää tunteko itseänne ylemmiksi kuin 

lähimmäisenne. Rakastakaa vain ja eläkää oikeudenmukaisesti, niin kuin olen teitä opettanut. 

52 Valmistautukaa, sillä huomenna teistä tulee ihmiskunnan johtajia ja opettajia. Sinä aikana, josta 

puhun sinulle, sinun tulee rakkaudella välittää opetukseni eteenpäin niin kuin olen sinua opettanut. Älkää 

tuomitko lähimmäisiänne ankarasti ─ ajatellen, että siten teette mieliksi Herralle. Totisesti minä sanon 

teille: vaikka opettaisitte ihmisiä minun nimessäni, ette ole vapaita synnistä. Katsokaa ja rukoilkaa. Mutta 

kun näen teidän rankaisevan lähimmäistenne rikkomuksia ilman rakkautta, puhun teille omantunnon 

kautta ja sanon teille, kuten toisella aikakaudella: "Se, joka on vapaa synnistä, heittäköön ensimmäisen 

kiven." 
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53 Opetukseni on tarkoitettu kaikkia aikoja varten. Tällä hetkellä kertaan teille menneiden 

aikakausien oppitunteja, jotta ymmärtäisitte Minua paremmin. Niin kuin te kuulette Minua, niin myös 

toisen aikakauden opetuslapset kuulivat minua. Kun otatte ensimmäiset askeleet opetuksessani, niin hekin 

ottivat. Niin kuin te kamppailette voittaaksenne puutteenne, myös he kamppailivat ja lopulta voittivat. 

54 Aivan kuten te epäilette lahjoja, jotka olen teille antanut, niin myös niiden opetuslasten joukossa 

oli niitä, jotka luulivat, että Mestari ei tarkkaillut heitä, ja koettelivat salaa hänen sanaansa. Jos he ottivat 

esimerkkini malliksi, heidän valmistelunsa hedelmä näkyi heidän töissään. Jos he eivät valvonneet ja 

rukoilleet, heidän kauttaan ei tapahtunut ihmeitä, ja he palasivat luokseni epäilykset sydämessään. Mutta 

kun he taas kuulivat sanani totuuden, he katuivat rikkomuksiaan ja lupasivat kyynelehtien, etteivät enää 

epäile minua. 

55 Samoin näen teidät tänä aikana, opetuslapset: joillakin teistä on näkymättöminä aseina usko ja 

hyvät teot, ja he näkevät Sanani paljastuvan tehtävänsä täyttämisessä. Mutta toiset lapseni ovat vaatineet ─ 

tottelematta lakiani ─, että annan heille ihmisten silmien edessä ihmeen, joka tekee heidät tunnistettaviksi 

sanansaattajikseni, ja kun he eivät saaneet sitä, he epäilivät Minua ja kielsivät Minut. 

56 Minä annan heille anteeksi, sillä vaikka he epäilevät tänään, huomenna he uskovat ─ jos he eivät 

hyväksy opetustani tänään, huomenna he antavat oman henkensä tunnustaakseen ja todistaakseen tämän 

ilmoituksen totuuden. 

57 Siunaan niitä, jotka elävät laissani, ja niitä, jotka hylkäävät sen, sillä jälkimmäisten kautta, kun he 

ovat ymmärtäneet opetusteni merkityksen, annan ihmiskunnalle suuria todisteita. Sillä he ovat luotettavia 

välineitä, joiden avulla Jumalallinen Henkeni voi vuodattaa itseään lähimmäisiinsä voimalla, 

totuudellisuudella ja rakkaudella. 

58 Näin iloitsen teistä, opetuslapset, näin Isä rohkaisee teitä koettelemusten aikaa varten, jonka tulette 

kokemaan. 

59 Pysykää tarkkaavaisina omantunnon äänelle, ja totisesti sanon teille, että saatte jatkossakin 

opetukseni. Vaikka vuonna 1950 tämä äänenkantajan ilmaisu loppuu ─ kuunnelkaa omaatuntoa, silloin 

yhteytenne Jumalan kanssa on ikuinen, eikä ole mitään eikä ketään, joka erottaisi opetuslapset 

Mestaristaan. 

60 Luota sanaani. Totisesti minä sanon teille: kaikki profetiat täyttyvät profeettojen iloksi ja Israelin 

kansan iloksi. 

61 Katsokaa ja rukoilkaa, sillä ajat muuttuvat. Yhdistykää rakkauden lakiini, eikä mikään koettelemus 

pysäytä teitä matkallanne. Eläkää niiden esimerkkien mukaan, jotka annoin teille Jeesuksessa, ja te tulette 

varmasti pysymään pystyssä. Kukaan ei pysty hiljentämään sanaani huuliltasi. Totisesti sanon teille, että 

edes teloitus ei saa teitä unohtamaan lakiani. Sillä uhratun Karitsan muisto tekee teistä vahvoja, ja te 

uhraatte itsenne Jumaluudelleni. 

62 Kuinka moni teistä jättää rakkaimmat ihmiset ja lähtee niiden luo, joiden on määrä kuulla sanani 

teidän välityksellänne. Kuinka moni teistä luopuu rakkaudesta oppiini aineellisista hyödykkeistä ja elää 

suurimmassa köyhyydessä? Mutta jos ruumiistasi riistetään maalliset tavarat tässä maailmassa, koristelen 

sieluasi rakkaudellani ikuisuudessa. 

Mutta älkää olko huolissanne, rakkaat lapset! En pyydä ketään teistä uhraamaan henkeänne. Olen vain 

sanonut teille sanassani: Kaikki, mitä annatte minun työhöni, saatte takaisin satakertaisesti. Kylvä polullesi 

hyviä tekoja, niin saat niittää niiden hedelmiä tuonpuoleisessa. 

63 Näin valmistelen teitä tänä aamuna, jolloin kristinusko juhlii Jeesuksen kärsimystä. Myös te, 

opetuslapset, koette Messiaan aina läsnä olevan uhrikuoleman ja ravitsette itseänne jumalallisen 

Lunastajan esimerkeillä. 

64 Israelin kansa: Olkaa ihmiskunnan valo, muistuttakaa häntä lupauksestani tulla takaisin, jonka 

annoin hänelle Jeesuksen kautta, ja kertokaa hänelle, että olen pitänyt sanani. 

65 Ihmiset ovat unohtaneet nuo profetiat, mutta muistutan heitä uusien apostolieni kautta. 

66 Opetuslapset: Kun sanani ilmenee, isällinen rakkauteni ja rauhani on läsnä. Ottakaa se sisimpäänne 

─ te, jotka vielä asutte kyynelten laaksossa. 

67 Juo kärsimysmaljasi kärsivällisesti. Sillä tämän katkeruuden jälkeen nautitte ikuisesti rakkauteni 

leipää ja viiniä. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 318 

57 

Ohje 318 
1 Autuaita olette te, jotka tulette minun luokseni opetukseni perään. Autuaita olette te, jotka osaatte 

löytää sanastani iankaikkisen elämän aarteen. Mutta ketkä ovat niitä, jotka vahvistavat itseään 

opetuksillani, jotta he voivat pysyä sanansaattajina ihmiskunnan keskuudessa, kun sanani näiden 

suukappaleiden kautta on lakannut? Te olette ne, jotka puhdistatte itsenne vanhoista tahroista, jotka 

johtuvat minun lakini rikkomisesta, jotka tyhjennätte kärsimyksen maljan, jotka tulette suuresta 

ahdistuksesta ja puhdistatte sielunne opetusteni kristallivesissä. 

2 Jos tulette tänään tähän kokoontumiseen, tunnette itsenne kelvottomiksi läsnäololleni. Mutta minä 

näen, että te uudistutte, ja tämä puhdistus tekee teistä Minun arvoiseni. Tunne hellyyttäni, tunne 

rakkauteni, se on balsamia, joka parantaa kärsimyksesi. 

3 Muistatte ─ viimeisen kerran tässä muodossa ─ minun intohimoni Toisella Aikakaudella. Ette tule 

seuraamaan perinteitä. Sillä Pyhän Hengen opetuslasten ei tule olla traditionalisteja, vaan heidän tulee 

noudattaa minun lakiani. Tulette vain muistelemaan niitä jumalallisia tapahtumia, täydellisiä 

opetusesimerkkejä, jotka jätin teille Jeesuksen kautta ja jotka opettavat teitä ikuisesti saavuttamaan oman 

pelastuksenne. 

4 Tänään näen, että sielunne järkkyy noiden opetusesimerkkien muistamisesta, ja sanon teille: Oi 

rakkaat lapset, älkää hylätkö näitä opetuksia teiltä, sillä ne ovat teidän perintönne! 

5 Kiitä Minua siitä rohkaisusta, jota saat Sanastani. Mutta joukossanne on niitä, jotka esittävät 

Minulle tämän kysymyksen: "Isä, miksi et tee elämässäni sitä ihmettä, jota olen odottanut jo kauan?" 

Mutta Mestari sanoo teille: Olen kylvänyt elämäänne ihmeitä tänä aikana. Minun hengestäni teidän 

henkeenne on tullut jatkuvia siunauksia ja armolahjoja. Henkisen maailman välityksellä olen levittänyt 

rakkauttani teidän keskuuteenne. Uskonne ja hyvien tekojenne kautta olette nähneet näiden ihmeiden 

tapahtuvan. Kysyn teiltä: Tarvitsetko päivittäisen ihmeen uskoaksesi Minuun? 

6 Kehityksenne alussa annoin teille fyysisesti näkyviä, konkreettisia armolahjoja ja etuja. Mutta kun 

tietosi ja uskosi syttyivät sielussasi kuin valo, lakkasin antamasta sinulle näitä aineellisia todisteita. 

Tänään, opetuslapsina, uskonne on oltava yhteneväinen Minun Tahtoni kanssa, jotta voitatte kaikki esteet 

ja vastoinkäymiset. 

Te kysytte Minulta: "Mestari, mitä on usko? Ja Mestari vastaa sinulle: Usko on hengellinen katse, joka 

näkee pidemmälle kuin sydän ja mieli. Usko on katse, joka näkee ja löytää totuuden. Siksi uskosi näkee ne 

ilmenemismuodot, joita et useinkaan kykene käsittämään, ja niiden kautta se tekee sinusta vahvan uskossa. 

7 Tämä on merkittävä aamuhartaus, oi rakastettu kansa, sillä minä rakennan teidän keskuuteenne 

"Uuden Jerusalemin". Te olette sen valkoisena loistavan kaupungin ensimmäiset kivet, josta olen 

ilmoittanut profeettojen kautta. Tämän hengellisen kaupungin perustukset eivät ole tässä maailmassa. Sillä 

jos uskotte, että Uusi Jerusalem on maallinen isänmaanne, olette suuressa erehdyksessä: Uusi Jerusalem, 

jota minä nyt rakennan sieluunne, ja tämä kaupunki, joka on valkoisempi kuin lumen häikäisevä 

valkoisuus, levittäytyy kaikille ihmisille, kun koko ihmiskunnan lunastus tulee. 

8 Tänään, kun tulen luoksenne aloittamaan Suuren Kaupungin rakentamisen, näen kansani 

keskuudessa harmonian ja hengellisyyden puutteen, ja Jumalallinen Henkeni kärsii, koska ette vielä tiedä, 

miten olla täysin kanssani. ─ Huolimatta täydellisistä opetuksista, joita olen antanut teille aikojen 

kuluessa, te pidätte itsepäisesti kiinni alemmista intohimoista, eripuraisuudesta ja 

epäjumalanpalveluksesta. 

9 Totisesti minä sanon teille: jos haluatte olla suuria, älkää etsikö suuruutta maailman turhuuksista, 

sillä ne ovat katoavia. Etsikää sitä hengellisestä, joka on ikuinen. 

10 Tämän kohoamisen saavuttaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua, periksiantamatonta tahtoa ja 

ehdotonta uskoa. Vain tällä tavoin voitte saavuttaa sielun kirkastumisen. 

11 Polku on omiaan hankkimaan ansioita, koska se on täynnä koettelemuksia. Siellä voit oppia 

hylkäämään ylimielisyytesi, hyväksymään kivun kärsivällisesti, hylkäämään turhamaisuuden ja intohimot. 

Toisaalta tiellä on monia tarvitsevia ihmisiä, joita voit auttaa, jotta hekin pääsisivät tavoitteeseensa. 

12 Jokainen ihminen kantaa ristiä, riippumatta siitä, onko hänen elämässään hengellisyyttä vai ei. 

Sanani opettaa kantamaan sitä rakkaudella, tekemään siitä helppoa ja jopa välttämätöntä, jotta voisimme 

elää. Se, joka rakastaa ristiään, rakastaa kohtaloaan, koska hän tietää, että se olin minä, joka sen merkitsin. 



U 318 

58 

Tämä rakastaa minun tahtoani, ja se, joka tekee minun tahtoani, saa osansa rauhastani, valostani ja 

voimastani. 

13 Se, joka välttelee tehtävänsä taakkaa, joka hylkää oikean polun tai jättää huomiotta sielunsa 

Minulle tekemät sitoumukset ottaakseen sen sijaan vastaan velvoitteita makunsa tai tahtonsa mukaan, ei 

voi saada todellista rauhaa sydämeensä, sillä hänen sielunsa ei koskaan tule olemaan tyytyväinen ja 

rauhallinen. Ne, jotka aina etsivät nautintoja unohtaakseen piinansa ja levottomuutensa, huijaavat itseään 

väärillä nautinnoilla ja ohimenevillä tyydytyksillä. 

14 Annan heidän kulkea omaa tietään, koska tiedän, että vaikka he tänään etääntyisivätkin, 

unohtaisivat Minut ja jopa kieltäisivät Minut, he ymmärtävät pian rikkauksien, arvonimien, nautintojen ja 

kunnianosoitusten merkityksettömyyden, kun todellisuus herättää heidät unelmastaan maanpäällisestä 

suuruudesta, kun ihminen joutuu kohtaamaan hengellisen totuuden, ikuisuuden, jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden, jota kukaan ei voi paeta. 

15 Kukaan ei ole tietämätön tästä, sillä teillä kaikilla on henki, joka intuition lahjan kautta paljastaa 

teille elämänne todellisuuden ─ polun, joka teille on viitoitettu, ja kaiken sen, mitä teidän on tarkoitus 

toteuttaa sillä. Mutta haluatte epätoivoisesti vapauttaa itsenne kaikista henkisistä lupauksista, jotta voitte 

tuntea itsenne vapaiksi ja elämänne mestareiksi. 

16 Eikö suurin osa ihmisistä halua täyttää uskonnollisia velvollisuuksiaan? Minä sanon teille, että te 

olette luoneet uskontoja yrittäessänne paeta lakiani ja saadaksenne itsenne uskomaan, että te täytätte sitä. 

17 Tähän ihmiskuntaan voisin soveltaa samoja sanoja, joita sanoin juutalaisille tuolloin, kun sain 

heidät näkemään, että noudattaakseen vanhoja ja jo hyödyttömiä perinteitä he olivat unohtaneet lain. 

18 Kristinuskon symboli, risti, on kaikkialla. Kaikkialla löydän kivestä tehtyjä kirkkoja, suurin osa 

ihmisistä lausuu nimeni, ihmiset kunnioittavat Minua ja suorittavat päivittäisiä riittejä Minulle. Silti en 

löydä ihmisten sydämistä mitään rakkauden ilmentymää, joka on oppini ydin, alku ja lopullinen päämäärä. 

Silti te kaikki uskotte olevanne laissa ja totuudessa. Siksi valitatte, kun paljastan teille päinvastaista, ja kun 

joku osoittaa teille virheenne, annatte vihan tarttua teihin. 

19 Totisesti sanon teille, kristityt, jos tulisin maailmaan ihmisenä tänä nykyaikana, te kaikista 

ihmisistä vetäisitte minut uuden Golgatan ristille, jos kuulisitte totuuden huuliltani. Mutta en tule enää 

maailmaanne miehenä. Olen tullut hengessä, ette näe minua ruumiinne silmillä, mutta teidän on kuultava 

minut. Haluat tavata minut tuhota minut. Mutta kun tapaatte Minut, se tapahtuu palvellaksenne Minua. 

Sillä jokainen, joka puhuu Minulle hengellisesti, todistaa, että usko on noussut hänen sydämeensä ja 

valaissut hänen mielensä. 

20 Tänään löydän yhä uusien opetuslasteni joukosta Pietarin heikkouden, Tuomaksen epäilyksen ja 

Juudaksen kunnianhimon, ja siksi on välttämätöntä, että jatkan opettamista teille Mestarina. 

21 Tässä viimeisessä muistotilaisuudessa, jonka pidän kanssanne tänään, vuonna 1950, muistakaa sitä 

päivää, jolloin Jeesus astui opetuslastensa saattelemana voitokkaasti ensimmäiseen Jerusalemiin 

saadakseen jumalallisen tehtävänsä päätökseen ristillä. 

22 Koe nämä hetket hengellisesti ja aidolla antaumuksella ─ ei pelkkänä muistamisena. Ei ─ tuntuu, 

että annan teille vain viimeiset oppituntini Äänenkantajien kautta kolmannella ajalla. Nämä sanat ovat 

ikuisen elämän leipää sielullesi koko sen vaelluksen ajan. Nämä opetukset ovat puolustuksenne ja 

henkilökuntanne. Teidän on tehtävä niistä omianne, painettava ne omaantuntoonne rakkauteni tulella, jotta 

voitte myöhemmin painaa ne, niin kuin olen ne teille antanut, lähimmäistenne sydämiin. 

23 Suuri osa ihmiskunnasta juhlii tätä perinnettä, ja Henkeni antaa rakkautensa tuntua kaikille 

lapsilleen. 

24 Se on valmistelu, jonka annan sieluille. Kun hengellinen ja inhimillinen uudistuminen tapahtuu 

kaikissa ihmisissä, hengellisyys tuo hedelmänä veljeyttä ja rakkautta kansojen välille. Silloin tältä 

planeetalta säteilee henkisen harmonian kirkas valo, joka näkyy kaikissa maailmoissa. Siitä tulee 

häikäisevän valkoinen kaupunki, jonka apostoli Johannes näki tempauksessaan. 

Se ei ole enää se Jumalaa tappava kaupunki, joka ylentää Mestarinsa ristille nähdäkseen Hänen 

vuotavan verta ja kuolevan. Se on uudistunut kaupunki, joka odottaa Herransa, Isän, tuloa, joka laskeutuu 

marttyyrikuolemansa ristiltä asuakseen ikuisesti lastensa sydämissä. 

25 Kun Mestari itki entisessä Jerusalemissa, se ei johtunut tuosta rodusta, vaan niiden ihmisten 

sokeudesta, jotka eivät tunnistaneet Häntä, vaikka olivat niin lähellä Isää. 
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Mestari levitti isälliset käsivartensa syleilemään lapsiaan. Mutta lasten sydämet sulkeutuivat, Hänen 

pimeytensä sokaisemina, ja niin Isä ei voinut tuntea omiensa hellyyttä. Sen sijaan hän sai vastaanottaa 

epäuskoa, pilkkaa, halveksuntaa ja kuolemaa. Koska Jeesus ei kuitenkaan itkenyt maanpäällisen 

kaupungin tähden, hän salli sen tuhoutumisen osoittaakseen ihmiskunnalle, että Isä etsi ja tulee aina 

etsimään synnin pimeään metsään eksyneitä hengellisiä lampaita. 

26 Koska sanoin teille toisella aikakaudella: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta" ─ miksi 

luulitte, että Pyhänä Henkenä tapahtuva ilmestymiseni tapahtuisi jälleen Jeesuksen rajoitetussa muodossa? 

Muistakaa, että sanoin Samarian naiselle: "Tulee hetki, jolloin todelliset palvojat palvovat Isää hengessä ja 

totuudessa." 

27 Olen tullut luoksenne hengessä, olen täyttänyt teille antamani lupauksen. Mutta älkää tulko 

fanaattisiksi kansastanne, sillä se on vain ollut suojanne tänä aikana, kuten mikä tahansa muu kansakunta 

maan päällä olisi voinut olla. Mutta te, joiden on määrä kuulla sanani tänä aikana, olette todella ne, jotka 

on valittu aloittamaan Uuden Jerusalemin rakentaminen sielujenne yhteyteen. 

28 Tänään olette vielä kaukana siitä, että näkisitte rauhan valtakunnan maailmassanne. Vapauttakaa 

itsenne kaikesta itsekkyydestä, ja vaikka ette nauti rauhasta nykyisessä ihmiselämässä, älkää lakatko 

pyrkimästä siihen. 

Olen opettanut teitä unohtamaan itsenne ja ajattelemaan muita. Miksi teidän on aina etsittävä omaa 

hyvinvointianne ja annettava Minun olla ainoa, joka huolehtii koko ihmiskunnasta? Monilta teistä 

puuttuvat sananne, rukouksenne ja rakkautenne. Heiltä puuttuu näiden ilmestysten tarjoama rikkaus, jonka 

te olette tuhlanneet. Viljelkää näitä peltoja, tehkää ne hedelmällisiksi rakkaudellanne. Jos jätätte työnne 

kesken, kun kutsun teidät tuonpuoleiseen, älkää huolestuko, sillä fyysinen kuolema ei tee loppua 

tehtävänne täyttämiselle. 

29 Minä olen elämä, olen ikuinen, ja olen antanut teidän asua luonani, jotta ette koskaan hylkäisi 

aloittamaanne työtä. Luottakaa minuun, ja totisesti sanon teille: yksikään siemen ei mene hukkaan, ja 

satonne on täydellinen. 

30 Ajattele tulevia sukupolvia, jotka tulevat sinun jälkeesi, ja kylvä heille rakkauden siemeniä jättäen 

hyveen jälkesi tunnistettavaksi. Tiedättekö, enkö anna teidän palata niissä sukupolvissa? Ole hyveellinen 

ilossa ja kärsimyksessä, rauhassa ja taistelussa. 

31 Totelkaa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden lakiani, ei ole mitään "mahdotonta", joka estäisi teitä 

täyttämästä korkeimpia käskyjäni. En vaadi teiltä täydellisiä tekoja, sillä näen teidän yhä kamppailevan 

elämänne puolesta elämän myrskyisällä merellä. Taistelet siellä, takerrut omantuntosi pelastusveneeseen, 

jotta et hukkuisi turmeltuneeseen turmeltuneisuuden mereen. 

32 Sielun suuret kataklysmit ja materialismin opetusten aiheuttamat pimennykset valmistavat 

ihmiskunnalle kärsimyksen ja suurten tapahtumien maljan. 

33 Silti planeettanne ei ole rakkauden, hyveellisyyden eikä rauhan paikka. Lähetän maailmaanne 

puhtaita sieluja, ja te palautatte ne Minulle epäpuhtaina, koska ihmisten elämä on synnin ja turmeluksen 

läpäisemää. 

34 Näen hyveet pieninä, yksittäisinä valoina itsekkyyden, koston ja vihan myrskyjen piiskaamien 

sielujen keskellä. Tämä on se hedelmä, jonka ihmiskunta tarjoaa Minulle. 

35 Ennen kuin sielusi löysi rauhan ja harmonian tässä maailmassa, materiasi nautti tästä autuudesta jo 

pitkään. 

36 Jotta ihminen voisi asua tällä planeetalla, ravistin ja valmistelin tämän maan täydellisellä 

viisaudellani ja luonnonvoimien avulla. Mutta ennen kuin ihminen asutti sen, siellä asuivat alkukantaiset 

eläimet. 

37 Kun tämä maailma muutettiin kodiksi, joka oli täynnä iloja, ihmeitä ja kauneutta, tarjosin sen 

rakkaalle lapselleni, ihmiselle. Näin annan teidän asua maan päällä, jotta voisitte elää sillä, sillä elämän 

rakastaminen ja ymmärtäminen on myös Minun rakastamistani ja ymmärtämistäni. Kun rakkaus ja 

ymmärrys kaikesta, mikä teitä ympäröi, on todella läsnä, silloin olette tunnistaneet Minut ja lunastaneet 

itsenne todellisessa tietämyksessä, sillä Minä olen kaikessa luodussa. 

38 Ne, jotka tutkivat luontoa ilman rakkautta ja joita ohjaa vain ihmistieteellinen tieto, kieltävät 

Minut, ja se johtuu siitä, että he eivät ole osanneet nähdä, koska he eivät ole todella ymmärtäneet, saati 

sitten tunteneet ja rakastaneet. 



U 318 

60 

Toisaalta, kuinka monta on nöyrien, halveksittujen, niiden ylpeyden ja tietämättömyyden 

nöyryyttämien joukossa, jotka pitävät itseään oppineina ihmiskunnan joukossa, jotka ovat uskoneet 

tietämättä, koska heidän uskonsa katse on nähnyt totuuden suoraan ja he ovat ymmärtäneet, että tämä 

planeetta on ollut olemassa ihmiselle alusta asti ─ armon, harmonian ja siunausten paratiisi. 

39 Ihmettelitte, kun tajusitte jokaisen olennon täydellisyyden, kuinka jokainen Minun luomani luotu 

olento ottaa paikkansa omalla tiellään, kaikki on käskyn alainen, kaikki tottelee lakiani. Sinun ei tarvitse 

epäillä luontosi alkuperää, koska luotat jo sen lain tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Olette löytäneet 

elämästä monia opetuksia ja luotatte sen luonnonlakien noudattamiseen, jotka eivät ole pettäneet teitä. 

40 Maasta olette saaneet sen hyödyt. Se on teille kuin siunaus, joka on aina antanut teille ravintoa, 

paratiisi täynnä nautintoja, ja maallisen elämänne lopussa se on avannut kohtunsa ottaakseen teidät 

rakastavasti vastaan. Mutta vaikka löysitte ihmiselämän kauneuden olemassaolonne alussa tässä 

maailmassa, sielunne, vaikka se on kolmannella aikakaudella, kamppailee yhä rauhan saavuttamisesta. 

Aivan kuten alussa ravistin tätä planeettaa luonnonvoimien kautta tarjotakseni sen teille siunauksia 

täynnä olevana paratiisina, niin tänä aikana luonnonvoimani ravistelevat teitä jälleen. Täydellinen 

oikeudenmukaisuuteni auttaa sieluja saavuttamaan vapautensa. 

Samalla tavoin ilmoitan itseni uskonnollisten yhteisöjen, lahkojen ja instituutioiden keskellä ja poistan 

niiden vihamielisyydet ja koston tunteet, jotka ovat jakaneet ihmisiä hengellisen yhteyden puutteen vuoksi. 

41 Nämä tapahtumat odottavat ihmiskuntaa. Katsokaa ja rukoilkaa, opetuslapset, sillä monet teistä 

todistavat näitä koettelemuksia. Tulette näkemään, että materialismin opeista tulee erittäin aktiivisia, kun 

ne nielevät ihmiset ja saavat heidät huutamaan tuskanhuutoja. 

42 En halua pelotella teitä tällä herätyskutsulla, vaan varoittaa teitä, jotka elätte tätä koettelemuksen 

aikaa maan päällä. Kaiken tämän on tapahduttava, jotta kaikki sielut voivat saavuttaa pelastuksensa. 

43 Jumalallinen Henkeni poistaa ihmisten ylimielisyyden. Minun viisauteni paljastaa totuuden teille, 

jotka olette vaeltaneet pimeydessä. Se on Pyhän Hengen valo, joka valaisee ihmisten sielun heidän 

tieteissään ja johdattaa heidät anteeksiannon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tielle. 

44 Kun olette läpäisseet nämä rakkauteni koettelemukset, ihmiskunnan henkinen ja fyysinen 

uudistuminen tapahtuu. Sitten, kun ihmiset kulkevat hyveen ja henkistymisen polkua pitkin, he yllättyvät 

tajutessaan, että tämä elämä on sama kuin se, jonka tarjosin heille alusta alkaen, että mikään siinä ei ole 

muuttunut. He oppivat, että planeetta, jonka olen antanut heille väliaikaiseksi kodiksi, on edelleen 

ylenpalttinen siunausten lahjoissa ─ että Äiti Maa, armollinen elämän Luojana, tarjoaa heille edelleen 

syliään ravitakseen heitä rakkaudellaan. Sillä tämä on se tehtävä, jonka Isä on antanut hänelle. 

Myös aurinko on sama, se lähettää aina virkistävää lämpöään Herran läsnäolon symbolina. Tuona 

aikana, oi rakas kansa, ihmiset ymmärtävät, että heidän pahat tekonsa ovat tehneet heidän 

olemassaolostaan katkeraa. Siksi heistä tulee hyviä työntekijöitäni ja he valmistautuvat asumaan 

täydellisemmissä kodeissa ikuisuudessa harmonisella tavalla. 

45 Näin valmistan teidät, opetuslapset, teitä odottaviin aikoihin, jolloin ei ole nälkäisiä täysien kanssa, 

tietämättömiä oppineiden kanssa eikä voimakkaita voimattomien kanssa. Te kaikki tulette olemaan Herran 

juhlaillallisilla ja nauttimaan Hänen rakkautensa ikuisesta konsertista. 

46 Siihen aikaan, oi opetuslapset, Uusi Jerusalem on ihmisten sydämissä. Saavutatte korkeat 

henkistymisasteet, enkä ainoastaan lähetä hyvin kehittyneitä sieluja ruumiillistumaan keskuuteenne, jotta 

he voivat tuoda teille viestini. Lähetän teille myös sieluja, jotka tarvitsevat hyveenne ja jotka teidän 

keskuudessanne asuessaan puhdistavat itsensä synneistään. Noina aikoina tapahtuu päinvastoin kuin 

tänään, kun lähetän teille puhtaita sieluja ja te palautatte ne tahriintuneina Minulle. 

47 Luokaa sanani merkityksellä lastenne sydämiin hengellisyyden, ei fanaattisuuden tai 

epäjumalanpalveluksen, pyhäkkö. Johda heitä minun lakini tiellä. Ei riitä, ettei vahingoita ketään. On 

oikein olla tekemättä pahaa, mutta jos teette hyvää, olette minulle mieluisia. 

48 Kuinka selkeä ja yksinkertainen onkaan totuus! Kuinka selkeää ja yksinkertaista hengellisyys 

onkaan! Ja kuitenkin ─ kuinka vaikea sitä onkaan ymmärtää sille, joka itsepäisesti pysyy fanaattisuutensa 

ja perinteidensä pimeydessä. Hänen mielensä ei voi käsittää, että on olemassa jotakin muuta kuin se, mitä 

hän ymmärtää; hänen sydämensä vastustaa sen hylkäämistä, mikä oli hänelle hänen Jumalansa ja hänen 

lakinsa: perinne ja riitti. 
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49 Luuletteko, että inhoan niitä, jotka eivät missään nimessä halua tunnustaa totuuttani? Ei, lapseni, 

armoni on ääretön, ja juuri heidän puoleensa käännyn auttaakseni heitä poistumaan vankilastaan, jotta he 

voisivat iloita valon katselemisesta. Heille on varattu ne koettelemukset, jotka ovat välttämättömiä heidän 

heräämisekseen uskoon. Ne eivät ole koettelemuksia, jotka ylittävät heidän voimansa, vaan ne ovat 

oppitunteja, jotka on viisaasti sovitettu kullekin sielulle, kullekin elämälle, kullekin ihmiselle. 

50 Sieltä, noiden pimennettyjen aivojen keskeltä, noiden uskonnollisen fanaattisuuden ja 

tietämättömyyden sairaiden sydämien keskeltä, näette ilmestyvän suuria ja intohimoisia totuuden sotilaita. 

Sillä sinä päivänä, kun he vapautuvat kahleistaan, pimeydestään, ja näkevät valon, he eivät pysty 

hillitsemään riemuaan ja huutavat kovaan ääneen, että olen palannut pelastamaan maailman nostamalla 

sen henkistymisen tikapuita ylöspäin todelliseen valtakuntaan. 

51 Kehityksenne avuksi teille on ilmestynyt Elia, henkinen oppaanne, kolmannen aikakauden 

edelläkävijä, joka on valmistanut sieluanne. Mutta hän näkee surullisena, että monet ovat eksyneet, ja 

kuinka suuri onkaan Elian tuska. Hän etsii lampaitaan yhdessä hengellisten palvelijoidensa kanssa kaikin 

tavoin. Kuka teistä valmistautuu tuomaan poissaolijat ─ ne, jotka ovat tuskan tiellä? 

Vahvistan niitä, jotka kärsivät, jotta he eivät pilkkaa, jotta he voivat tuntea läsnäoloni ja kiirehtiä tällä 

kertaa olemaan samassa pöydässä Mestarin kanssa ja syömään leipää ja viiniä, jotka olen valmistanut 

rakkaudellani. 

52 Te olette se sukupolvi, joka kuulee sanani tällä kolmannella aikakaudella, jotta elämänne voi 

mukautua lakini täyttämiseen ja jotta voin tehdä itseni tunnetuksi sen ymmärryksen elimen kautta, jonka 

olen valmistanut täyttämään lupaukseni toisesta aikakaudesta. 

53 Menneinä aikoina apostolini tunsivat surua, kun kerroin heille, että pian jättäisin heidät ja että sen 

jälkeen he olisivat ne, jotka levittäisivät opetustani. Mutta huomautin heille, että tulisin uudelleen, kun 

maailma olisi korruption huipulla. 

Jotkut eivät ole tunnistaneet Minua, mutta toiset tulevat, jotka ─ kun he ottavat vastaan Sanani 

olemuksen ─ ymmärtävät Mestarinsa ja tuntevat Läsnäoloni. Olet jälleen kanssani, ja otan sinut vastaan 

samalla rakkaudella kuin aina, jotta voit olla rinnallani. 

54 Olen antanut teille opetukseni, jotta ─ elämällä sen mukaan ─ tekisitte itsenne kelvollisiksi 

pääsemään valtakuntaani. 

55 Jo toisella aikakaudella opastin teitä torjumaan kiusaukset ─ kaiken sen, mikä ei ole teidän tästä 

maailmasta, jotta voisitte olla kanssani niin kuin Jeesus oli Isässä. 

56 Valmistautukaa, sillä te olette opetuslapsia, jotka kuljette vielä kerran Golgatalle kiipeävän 

Mestarin jalanjäljissä. Nämä opetuksen viimeiset sanat ovat kuin Jeesuksen elämän viimeiset hetket. Sillä 

kun vuosi 1950 on ohi, Jumalallinen "Sanani" ei enää puhu teille näiden suukappaleiden kautta. Tulit 

tänään kiireellä, koska et halua missata yhtäkään oppituntiani. Säilyttäkää ne sydämessänne, koska 

haluatte olla todistajia viimeisistä sanoistani ihmiskunnalle. 

57 Olette samoja kuin ne, jotka lauloivat Hosanna toisena aikakautena, kun Jeesus astui Jerusalemiin. 

Tänään, kun teen itseni tunnetuksi teille Hengessä, ette enää levitä viittojanne tielleni, vaan tarjoatte 

sydämenne asuinpaikaksi Herralle. Hoosianna ei enää tule kurkustanne, vaan se kumpuaa sielustanne 

nöyryyden, rakkauden ja Isän tuntemisen virtenä, uskon virtenä tähän ilmentymään, jonka Herra on tuonut 

teille kolmannella aikakaudella. 

58 Niin silloin kuin nytkin, olette samanlaisia kuin ne, jotka seurasivat minua, kun menin 

Jerusalemiin. Suuret väkijoukot ympäröivät Minua, rakkauden sanojeni lumoissa. Miehet ja naiset, 

vanhukset ja lapset järisyttivät kaupunkia riemuhuudoillaan, ja jopa papit ja fariseukset, jotka pelkäsivät 

kansan kapinoivan, sanoivat Minulle: "Mestari, jos Sinä opetat rauhaa ─ miksi annat seuraajiesi aiheuttaa 

tuollaista meteliä?" Mutta minä vastasin heille: "Totisesti minä sanon teille: jos nämä olisivat hiljaa, kivet 

puhuisivat." Sillä nämä olivat riemun hetkiä, se oli Messiaan huipentuma ja kirkastuminen niiden 

keskuudessa, jotka janosivat ja janoavat vanhurskautta ─ niiden sielujen keskuudessa, jotka olivat kauan 

odottaneet Herran tulemista ennustusten täyttymyksenä. 

59 Tuon ilon ja riemun myötä kansani juhli myös Egyptistä vapautumista. Halusin tehdä tuosta 

pääsiäisjuhlasta kansalleni unohtumattoman. Mutta totisesti, sanon teille, en vain noudattanut perinnettä 

uhraamalla karitsan ─ en, vaan tarjosin itseni Jeesuksessa, uhrilampaassa, tieksi, jonka kautta kaikki 

lapseni löytäisivät pelastuksen. 
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Jopa kolmannella aikakaudella en noudata perinteitä. Sanani kautta olen saanut teidät kokemaan 

uudelleen menneiden aikojen tapahtumat. Mutta tietäkää, opetuslapset, että laki, jonka sanelin teille 

Siinain vuorella, on läsnä omassatunnossanne. Tahrattoman Karitsan uhri sekä ilmestykset, jotka olen 

tuonut teille Pyhänä Henkenä, ja opetukset, jotka annan teille tulevina aikoina ─ kaikki tämä on läsnä 

ikuisuudessa. 

60 Myöhemmin muistatte näitä tapahtumia, mutta muistamisenne tulee koostua meditaatiosta, 

todellisista uudistumislupauksista ja oppini toteuttamisesta. Älkää viettäkö juhlia, älkää viettäkö 

seremonioita tai riittejä siinä uskossa, että te miellytätte minua, kun unohdatte lain. Te ette saa olla 

traditionalisteja. Spiritualistiset opetuslapset näkevät aina Herransa kärsimyksen, tuntevat Hänen 

jumalallisen läsnäolonsa ja opettavat lähimmäisiään, kun kuulevat hänen henkensä äänen. 

61 Kun tulee aika viettää pyhää ehtoollisjuhlaa, teidän tulisi tehdä se rukouksin, ja silloin tunnette, 

kuinka Jumalallinen Henkeni jakaa keskuudessanne hengellisen leivän ja viinin. Tällä tavoin valaisen 

teille oppitunteja, joita pidätte edelleen mysteerin peittäminä. 

62 Herätkää, opetuslapset! Olette astuneet aikaan, jolloin kristillinen ihmiskunta tutkii Sanaani ja 

profetioita halutessaan saada oikean tulkinnan edellisistä ilmoituksista. Joissakin löydän hieman valoa, 

toiset ovat eksyneet. Joissakin näen riittävästi nöyryyttä, kunnioitusta ja rakkautta, jotta he ymmärtäisivät 

profetiat, joita he tutkivat. Toisissa näen ylpeyttä ja turhamaisuutta, ja he selittävät pyhien kirjoitusten 

merkityksen kansakunnille halussaan kuuluisuuteen. Mutta totisesti MINÄ sanon teille, että he ovat 

erehdyksillään hämmentäneet ihmiskuntaa. 

63 Muistakaa, että toisella aikakaudella kerroin teille, että lähettäisin teille "Totuuden Hengen", Pyhän 

Hengen, ja että Hän selittäisi teille ne ilmestykset, joita ette tuolloin voineet ymmärtää, ja antaisi teille 

uusia opetuksia. 

64 Tässä on Totuuden Henki, Pyhä Henki, joka puhuu teille menneisyydestä, nykyisyydestä ja 

tulevaisuudesta. 

65 Katsokaa ja rukoilkaa, ihmiset, sillä rukouksessa löydätte valon, jonka avulla voitte paremmin 

ymmärtää opetuksiani. Tämä on leipä ja viini ─ ravitsekaa itseänne, opetuslapset, vahvistukaa, sillä 

huomenna teidän on jaettava tämä ravinto ihmiskunnan kanssa. 

66 Opetelkaa minulta, siirtäkää esimerkkiä ja viisauttani, te ihmiset, te rakastetut opetuslapset. 

67 Olette kaikki työntekijöitä minun kerroksessani ─ toiset "ensimmäisinä" ja toiset "viimeisinä", 

mutta te kaikki pystytte olemaan "ensimmäisiä" innostuksenne ja henkistymisenne kautta. 

68 Tällä hartauden tunnilla, jolloin sielunne tarjoaa Minulle hengellisen hurskautensa, Jumalallinen 

Henkeni tulvii teille rauhaa, rakkautta ja siunausta. 

69 Siunausteni kautta sielujen legioonat, jotka ovat puhdistaneet itsensä hengellisessä laaksossa, 

saavat valon. Tällä hetkellä he kokevat Työni jatkumista, Uuden Jerusalemin nostamista ihmisten 

yhdistyneissä sieluissa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 319 
1 Olkaa jälleen kerran tervetulleita luokseni. Kuka paljastaa itsensä sinulle tällä hetkellä? Isä, Poika 

vai Pyhä Henki? Minä vastaan teille: Teidän Jumalanne ilmoittaa itsensä teidän keskuudessanne. Jos 

sanoin teille toisena aikakautena ihmisenä: "Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän", sanon teille tänään, koska 

en tule luoksenne ihmisenä vaan Hengessä: Se, joka kuulee Jeesusta, kuulee ja ottaa vastaan Jehovan, ja 

tämä on Pyhän Hengen ääni. 

Älkää nähkö siinä kolmea persoonaa tai kolmea jumalaa, vaan tunnistakaa yksi Jumalallinen Henki, 

joka ilmenee runsaasti keskuudessanne tällä hetkellä tässä äänessä, tässä kaikkien Mestarien Mestarinne 

sanassa. Tapaat Tuomarin, löydät Isän ja tunnet Pyhän Hengen olemuksen. 

2 Viimeisissä ihmisäänenkantajien kautta tapahtuvissa ilmestymisissäni tänä vuonna 1950 testaan 

opetuslasteni edistymistä. Laitan ne koetukselle peruuttamalla ohjeesi. Sillä minä näytän teille, kuka on 

edistyneempi opetuksessani ja kuka on jäänyt jälkeen. 

Tiedän kaiken. Antamani oppitunnit ja kokeet saavat jokaisen teistä sisäisesti tiedostamaan 

edistyksenne, pysähtyneisyytenne tai taantumisenne. 

3 Tuon yhä enemmän valoa sieluunne, jotta Sanani lakkauttamisen jälkeen pysytte valaistuneina ja 

sitten ─ kuten olen jo kertonut teille ─ olette säteileviä majakoita tässä intohimojen ja myrskyjen meressä, 

joka muodostaa maailmanne. 

4 Ne, joilla on suuri usko Minuun, valmistavat nöyrästi sielunsa vastaanottamaan sisälleen kaiken 

sen, mitä annan alas tällä hetkellä. Mutta on yhä opetuslapsia, jotka avaavat sielunsa silmät laajalle, koska 

he etsivät totuutta läsnäolostani tuonpuoleisessa. 

5 Epäilys valtaa yhä joitakin sydämiä, ja he miettivät, olenko se Minä vai en. Jotkut ovat edelleen 

hämmentyneitä joistakin sanoistani ja ilmestyksistäni. Mutta kysyn teiltä: Miksi, koska olette kolmannella 

aikakaudella? Jätä epäilykset Tuomaksen huoleksi, sillä hän eli toisella aikakaudella. Mutta muistakaa 

oppitunti, jonka annoin hänelle, ja kaikki se, mitä ilmeni tuona aikana materialismin tuhoamiseksi ja 

noiden ihmisten epäilyksen poistamiseksi. 

Mutta tänään, Kolmannella Aikakaudella, kun menneiden aikojen ja Kolmannen Aikakauden opetukset 

ja ilmoitukset kerääntyvät sieluunne ja sydämeenne, miksi epäilette yhä? Miksi pohditte sisimmässänne, 

olenko se minä vai en, onko tässä teoksessa, jota parhaillaan vastaanotatte, totuus vai petos? 

Puhun tällä tavalla vain niille, jotka epäilevät ─ niille, jotka painiskelevat sisäisesti, koska he elävät 

viimeisiä aikoja, jolloin ilmentymäni ilmenee ihmisen älyn kautta. Mutta minä sanon teille uudestaan: 

"Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä!" 

6 Muistatte yhdessä Mestarinne kanssa toisen aikakauden tapahtumat. Olen opettanut teille, että olen 

jättänyt sieluunne sen opetuksen, jonka annoin teille silloin. Jokainen tekoni ja sanani oli iankaikkisen 

elämän teko, jonka annoin teille. Veri, jonka vuodatin osoittaakseni teille tien pelastukseenne, on yhä tuore 

ja pysyy ikuisesti kaikkien lasteni sielussa. Sillä se, mikä tuolloin virtasi ruumiistani, oli symboli 

vuodattamastani elämästä ─ anteeksiannosta, jolla ympäröin kaikki syntiset ─ valosta, jolla sytytin uskon 

epäuskoisissa ─ valosta, jolla haihdutin kaikki tämän ihmiskunnan pimeät sumut. Tämä hengellinen elämä 

on ikuisesti sinussa ─ siinä veressä, joka on aina tuoreena sielussasi. 

7 Kun tulin ihmiseksi tuodakseni pelastuksen, pelastuksen ja valon ihmisille, en tullut vain heidän 

luokseen. Jumalallinen Henkeni oli määrännyt sen ajan, jolloin lähdin liikkeelle kaikkien sielujen puolesta 

asettamatta mitään etusijalle maailmoja tai kehitysasteita. Sen vuoksi, kun olin suorittanut tehtäväni 

Mestarina keskuudessanne, Henkeni meni kaikkiin koteihin, joissa Herran sielut asuvat. 

Sillä vaikka teillä oli lupaus Messiaasta, tuo lupaus ei koskenut ainoastaan ruumiillistuneita sieluja, 

vaan myös niitä, jotka odottivat Minua tuonpuoleisessa ─ niitä, jotka odottivat hyvityksessä, sovituksessa, 

hengellisessä kokemusten keräämisessä sitä päivää, jolloin kaikkien sielujen Lunastaja tulisi avaamaan 

oven. 

8 Niinpä tapahtui, että ─ sen jälkeen, kun olin suorittanut työni teidän keskuudessanne ja avannut 

valtakuntani portit kaikille maallisille lapsilleni antamani rakkaudenuhrin kautta ─ käännyin muiden 

sielujen puoleen ja annoin heillekin vapauden. Mutta joillakin tapasin ihmisen "vaatteet" ja toisilla oli 

erilaiset "vaatteet". Mutta totisesti sanon teille, että nämä "vaatteet" eivät koskaan olleet Minulle tärkeitä, 

vaan sielujen ylöspäin suuntautuva kehitys. Sillä tulen tekemään heidät vapaiksi epätäydellisyydestä ja 
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materialismista ─ tulen puhdistamaan heidät Opetuksellani, antamaan heille valkoisen vaatteen, 

valkoisemman kuin lumen sokaiseva valkoisuus, josta olen usein puhunut teille tänä aikana. 

9 Aivan kuten tuolloin vierailin joidenkin ja toisten luona heidän eri maailmoissaan, niin 

kolmannella aikakaudella olen jälleen kerran käynyt kaikkien luona. Olen jälleen kerran paljastanut itseni 

sieluille, jotka asuvat kaikkialla maailmankaikkeudessa. 

Olen todellakin luonut rakkauden siteet ja pyrkinyt kaikkien sielujen yhteyteen. Mutta haluan, että 

tämänpäiväinen ilmenemismuotoni on täydellisempi kuin menneinä aikoina, jotta sen kautta saavutatte 

minut pian, jotta hengestä henkeen tapahtuvan ilmenemisen kautta voitte ottaa vastaan Isän innoitukset, 

Hänen käskynsä, Hänen nuhteensa ja Hänen oikeudenmukaisuutensa täydellisemmin. 

10 Pyhänä Henkenä olen omistanut Kolmannen ajan tehtävälle valaista kaikki sielut, jotta ne eivät 

enää koskaan lankeaisi, pelastaa eksyneet, käännyttää sokeutuneet ja puhdistaa ne, jotka ovat suuresti 

saastuttaneet itsensä, vapauttaa heidät häpeän, häpeän, rikoksen ja katumuksen kahleista ─ kaikki ne, jotka 

kantavat mukanaan, hengessään painettuna, koko rikkomustensa historiaa, lakini rikkomista. 

11 Kaikki maailmankaikkeudessa on viisaasti järjestetty. Puhun tällä hetkellä maailmoille, kaikille 

lapsilleni, siinä muodossa, jossa minun on tehtävä itseni tunnetuksi jokaiselle heistä, jotta voin saattaa 

heidät täydelliseen vuoropuheluun hengen ja hengen välillä, jotta voin saattaa heidät täydellisyyteen, joka 

on kaikkia odottava päämäärä. Oletko sinä maailmankaikkeuden henkisesti kehittynein? Älkää kysykö 

tietää, sillä ette voisi ymmärtää. 

12 Toisella aikakaudella kerroin teille: "Isän huoneessa on monta asuntoa." Tänään kerron teille 

omalla kielellänne: Minun luomassani maailmankaikkeudessa on monia maailmoja, joita asuttavat 

Jumalallisen Henkeni lapset. Olette kaikki veljiä ja sisaria Minussa, olette kaikki Minun kaltaisiani, ja 

vaikka olette tällä hetkellä erilaisia puutteellisuuksissanne, täydellisyydessä tulette kaikki olemaan 

samanlaisia. Tähän täydellisyyteen johdatan teidät, ja jotta voisitte saavuttaa sen, valmistan teitä, opetan 

teitä, koettelen teitä ja työskentelen teidän parissanne. 

Johdan teitä kaikkia yhtä lailla kohti yhteyttä Jumalallisen Henkeni kanssa, ja johdan teitä myös kohti 

yhteyttä keskenänne. Milloin tämä sielujen välinen yhteys on täydellinen? Et tiedä sitä nyt. Tulee olemaan 

paljon puhetta ─ jotkut uskovat moniin ilmenemismuotoihin ja toiset kieltävät ne. Mutta Henki tulee 

ilmestymään, Henki tulee puhumaan, Henki tulee vallitsemaan koko maan päällä. 

13 Kaikelle tälle sanon teille, että se ei ole maallinen päivä, se ei ole vain muutama tunti, jotka 

omistan teille tunkeutuakseni valon maailmaan ja pimeyden kuiluihin etsiäkseni sieluja, jotka odottavat 

Minua. Ei, ihmiset, se on kokonainen ajanjakso, se on kokonainen aikakausi ikuisuuden sisällä, jonka olen 

luomakunnan alusta asti määrännyt tulemaan kaikille Pyhänä Henkenä, joka paljastaa Minut kolmannen 

aikakauden sielujen edistymisen mukaan korkeammalla tasolla ja täydellisemmin. 

14 Tänään ette katso maailmanne ulkopuolelle, joten henkenne, katseenne tai älynne ei onnistu 

tutkimaan sitä, mikä ei ole vielä teidän mukananne ja mikä tulee luoksenne vain kunnioittavalla ja 

kuuliaisella asenteella, jotta voitte ottaa sen vastaan ─ rukouksen avulla, ylöspäin suuntautuvan kehityksen 

avulla, joka johdattaa teidät luokseni ja Henkiseen maailmaani, joka on omistettu suojelemaan teitä. 

Tämän ylöspäin suuntautuvan kehityksen kautta, sen hyödyn kautta, jonka saatte siitä, mitä paljastan 

teille tänä aikana, onnistutte tietämään sen, mitä haluatte tietää tänään uteliaisuudesta, ja sen, mitä tiedätte 

huomenna oikeudenmukaisuuden vuoksi, palkkioksi, palkkioksi, oi rakkaat Herran opetuslapset! 

15 Lähestyy aika, jolloin jätän teidät ilman tätä Sanaa. Kun ette enää kuule sitä, monet ovat surullisia, 

toiset ovat kylmiä, mutta loput pysyvät uskossaan vahvoina. Mutta jos kysytte minulta tänään, mikä on 

jumalallinen toiveeni, vastaan teille: että te kaikki olette vahvoja uskossa, että valmistaudutte ennen kuin 

lopetan tämän sanan keskuudessanne. 

Tutkikaa Työtäni, jos tahdotte, jotta voitte olla vakuuttuneita, jotta voitte olla lujia, jotta epäilykset 

eivät tule myöhemmin päällenne. Sillä se saa teidät kärsimään ja kompastumaan, koska epäily jättää teille 

voimakkaan tuskan, jonka kautta omatuntonne muistuttaa itseään. Mutta en halua, että opetuslapseni 

kantavat omallatunnollaan mitään moitteita ─ haluan vain, että he tuntevat Henkeni rauhan. 

16 Jos tämä kansa ei osaa valmistautua, jos se ei hyödynnä viimeisiä opetuksiani, se ei myöhemmin 

saa sanaani, ja aika, koettelemukset, onnettomuudet ja ihmisten järjettömät sanat saavat sen epäilemään. 

Silloin opetuslapsen on pysähdyttävä matkallaan ja kysyttävä itseltään, oliko se, mitä hän kuuli, oikein vai 

eikö se ollut totuus, ja sitten, kun vain näennäinen hiljaisuus vastaa hänen epäilyihinsä, hän kohottaa 
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kasvonsa epäkunnioittavasti sanoakseen Isälle: "Herra, vaikka Sinä lupasit pysyä kanssamme ikuisesti ─ 

miksi lapsesi eivät näe Sinua?". Miksi meidän korvamme eivät kuule sinua? Miksi sydämemme ei tunne, 

että sinun sydämesi lyö? Miksi Sinä et näyttäydy meille selvästi?" 

17 Ja kun näette ihmisten oppien ja uskonnollisten instituutioiden nousevan suurissa kilpailuissa ja 

etenevän omalla tavallaan, voittavan "taisteluita", sanotte: "Mihin Isän työ on kadonnut? Miksi Hän 

vaikeni ja jätti meidät yksin kohtalon iskujen ja vaarojen uhreiksi?" 

Teillä tulee olemaan hyvin suuria epäilyksiä, kuten muillakin opetuslapsillani on ollut toisena aikana, 

ja epäilykset tulevat vielä suuremmiksi, kun muistatte monia sanojani, jotka huonojen tulkintojen mukaan 

eivät toteutuneet, ja silloin sanotte: "Miksi Hänen Sanallaan ei ollut vaikutusta eikä voimaa jättää Hänen 

kansaansa yhdistyneeksi?". Miksi Hän ei kaikella voimallaan tehnyt ihmettä, jolla sulautti tämän 

hengellisen Herran kansan yhdeksi sydämeksi? Miksi silloin, kun hän opetti opetuslapsiaan, ihmisiä ei 

tullut kaikista maailman kansoista kuulemaan häntä? Miksi ihmisten keskuudessa ei ollut rauhaa, kun Hän 

laskeutui alas voimalla Universaalisen Säteensä kautta? Miksi Hänen lähtönsä oli niin surullinen? Miksi 

hän lähti meistä hiljaisuudessa, ilman että koko ihmiskunta olisi kuullut häntä eikä ylistänyt häntä?" 

Kaikki tämä piinaa sydäntänne epäilyksen tulessa, mutta en halua, että näin tapahtuu. Haluan, että 

sielunne, joka on vapautettu kaikista epäilyistä ja epävarmuuksista, ei vaadi Isältä mitään sellaista, mikä 

merkitsee Hänen Jumalallisen Henkensä materialisoitumista. En halua, että vaaditte Sanani lopettamisen 

jälkeen, että inhimillistän itseni, rajoitan itseäni tai otan Jeesuksen muodon ihmisenä. 

18 Haluan, että sielusi todella seuraa Minua ─ ei vain siksi, että haluat tuntea Minut, ei siksi, että 

sielusi tarvitsee niin paljon voimaa nähdä ja kuulla Minut, vaan tuntea Minut totuudenmukaisuuden 

vuoksi, nähdä Minut sielusi tasapainossa olemuksesi uskollisuuden kautta. Silloin näet Minut suurempana, 

täydellisempänä ja muuttumattomampana. 

19 Muistakaa, että ihmiset tunsivat itsensä petetyiksi noina Toisina aikoina. He odottivat Messiasta, 

joka olisi täynnä maallista voimaa ja vapauttaisi Israelin ihmisten orjuudesta. He odottivat sotaisaa 

ruhtinasta, armeijoiden, kansakuntien ja maallisten maiden herraa. 

Mutta kun he kuulivat tuon lempeän ja nöyrän Mestarin sanan, joka puhui vain Isänsä teoista ja joka 

lupasi heille paremman valtakunnan kuin maan valtakunnat, joka ilmoitti opetuksensa hengellisestä 

voitosta, joka julisti heille oikeudenmukaisuutta niille, jotka vuodattivat kyyneleitä hengellisesti köyhien, 

sairaiden ja nöyryytettyjen puolesta, orjille ─ silloin ne tunsivat itsensä petetyiksi, jotka odottivat 

maallisen vapautumisensa ja tuon Herran kirkastumisen läheistä aikaa ─ he, jotka kaipasivat nähdä hänet 

istumassa valtaistuimella tässä maailmassa ja nähdä oikeuden valtikan hänen oikealla kädellään 

tuomitsemassa kansoja ja alistamassa tämän maailman suuria valtakuntia. 

20 Kun Mestarin pidätyksen yö koitti, heidän sydämensä järkkyivät tällaisen nöyryyden edessä, koska 

Herra ei vastustanut, koska Hän ei lyönyt omia vihollisiaan voimallaan, koska Hän antoi raahautua kuin 

lempeä karitsa pääkallopaikalle. Ja kun hänen apostolinsa näkivät tuon kansan pilkan ja pilkan, hekin 

lähtivät hämmentyneinä ja epäluuloisina. Ja he kysyivät itseltään: "Miksi tapahtumat tapahtuivat tällä 

tavalla?". He tunsivat suurta rakkautta Mestariaan kohtaan ja tekivät Jeesuksen tuskan omakseen, mutta he 

eivät olleet vielä hengellisesti heränneet eivätkä heidän hengelliset silmänsä avautuneet totuuden valolle. 

Ja kun he näkivät Hänet siellä kallopaikalla ja todistivat Hänen kuolemansa tuolla häpeällisellä 

kidutuspuulla ja näkivät Hänen verensä valuvan alas kuin kenen tahansa ihmisen veri, epäilys valtasi 

heidän sydämensä. 

21 Miten he pystyisivät jatkamaan Mestarinsa työtä? Miten he jatkaisivat tuota esimerkkiä 

lunastuksesta? Mutta Mestari oli kulkenut kuoleman läpi noustakseen täyteen kirkkautta ja elämää kaiken 

luodun yläpuolelle. Hän katseli omiaan ja kärsi opetuslastensa epäilykset, ja lisätodisteena äärettömästä 

rakkaudestaan hän salli ylösnousemuksensa jälkeen, että naiset, jotka rakastivat häntä vankkumattomasti 

ja seurasivat häntä, näkisivät hänet, jotta he todistaisivat opetuslapsilleen siitä, mitä olivat nähneet ja 

kuulleet. 

Mutta tästä todistuksesta huolimatta he epäilivät. Oli välttämätöntä, että Mestari ilmoittautuisi, 

hälventäisi epäilyksen pimeyden ja sytyttäisi valon kaikkiin näihin sydämiin. Mutta oli vielä se 

opetuslapsi, joka epäili eniten ─ Tuomas, joka oli sanonut, että vain jos hän voisi koskettaa Mestarinsa 

haavoja omilla sormillaan, hän voisi uskoa, että tämä oli noussut ylös. Ja niinpä Mestarin oli vakuutettava 

hänetkin epäilyksistään. 
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22 Kun Mestari löysi opetuslapsensa yksin ja levottomina, koska jotkut uskoivat Mestarin 

ylösnousemukseen ja Tuomas epäili, Herra näyttäytyi heidän keskellään ja sanoi: "Rauhani olkoon teidän 

kanssanne!" Hän kutsui Tuomaksen luoksensa, näytti hänelle haavojaan ja sanoi hänelle: "Pane sormesi 

siihen, Tuomas, äläkä epäile, sillä se olen todella minä." 

Mutta Tuomas, joka sillä hetkellä katui epäilyksiään, huudahti ─ epäuskoisuudestaan kukistuneena ─ 

"Minun Herrani!" Mutta minä sanoin hänelle: "Koska olet nähnyt minut, olet uskonut. Autuaita ovat ne, 

jotka uskovat näkemättä." 

23 Haluatko kantaa hengessäsi ikuisesti tätä Mestarin Jeesuksen rakastavaa moitteita? Ja että minä 

sanoisin teille jälleen: "Te olette uskoneet, koska olette nähneet?" Ei, Pyhän Hengen opetuslapset ─ ei, 

kolmannen aikakauden opetuslapset! Älkää epäilkö sisällänne, poistakaa se jo nyt, katsokaa Minua 

Hengessä, katsokaa Minua totuudellisuudessani ja olemuksessani, jotta myöhemmin, kun teiltä puuttuvat 

nämä ilmenemismuodot, voitte nähdä Minut rakkauden ja uskon kautta hengellisellä katseella, joka on 

puhdas ja vapaa epäilyksistä ja tahroista. 

24 Jotta voitte ryhtyä täyttämään tehtäväänne, teidän ei pitäisi odottaa, että voin kertoa teille vain 

näkijöiden kautta: Nouskaa ja tehkää velvollisuutenne, älkää odottako Minun tulevan jälleen ihmiseksi 

löytääksenne uskon. Tämä tapahtui toisella aikakaudella, koska se oli niin välttämätöntä. Mestari ei voinut 

vaatia opetuslapsiltaan enempää silloin, kun ihminen alkoi tunkeutua hengellään tuonpuoleisen 

mittaamattomiin maailmoihin. 

Mutta te, jotka olette niitä, jotka ovat nyt elossa, ja niitä vanhoja, jotka olette kehittäneet sielujanne, 

joita olen usein koetellut ja joille olen usein puhunut ihmisälyn kautta tuodakseni teille totuuden ja 

tehdäkseni teille suuria ilmestyksiä, voisitteko epäillä, voisitteko vaipua aineellistumiseen, voisitteko antaa 

sydämenne rakkauden kylmetä ja sielunne harhautua polulta Sanani lakkaamisen jälkeen? Ei, opetuslapset, 

puhun teille tällä hetkellä ja valmistelen teitä vielä monta kertaa Sanani kautta, jotta sielussanne olisi vain 

valoa, voimaa, päättäväisyyttä ja tuhoutumatonta uskon kiihkoa kaikkien koettelemusten edessä. 

25 Kun näytin itseni hengellisesti toisen aikakauden opetuslapsilleni, he tunsivat sielussaan todellista 

rakkautta. Tuolloin he yhdistyivät veljeyden ja hengellisen voiman syleilyyn jatkaakseen Mestarinsa työtä. 

Sillä kun he olivat poistaneet epäilyksensä, he sanoivat täynnä sielullista onnellisuutta: "Todellakin ─ 

olemme todella olleet Messiaan, Jumalan Pojan, kanssa, olemme todella eläneet yhdessä maailman 

Vapahtajan kanssa, Hän ei ole pettänyt meitä. Hän on Elämä, Hän on Lunastaja, Hän on Totuus, Hänen 

valtakuntansa ei ole tästä maailmasta, Hänen kotinsa on Iankaikkinen valtakunta, josta Hän katsoo meitä 

tänään, puhuu meille ja antaa itsensä näkyä. Hän on luvannut olla kanssamme ikuisesti. Ja todellakin 

olemme yhdistyneet, rakastamme toisiamme ja todistamme Hänestä kaikille maan kansoille." 

26 Tiedättekö, tuleeko Sanani lakkaamisen jälkeen todellinen liitto myös teidän keskuudessanne, kun 

tunnette Sanani puuttumisen sydämenne ja sielunne syvyyksissä, kun henkinen maailmani ei enää kaiku 

Sanaansa teidän keskuudessanne lahjojen kantajien kautta? Silloin yhteisöt etsivät toisiaan, ja ne, jotka 

ovat pysyneet etäällä ja toimineet omiensa mukaan, etsivät veljiään ja sisariaan, tarjoavat toisilleen lämpöä 

ja läsnäoloa, neuvoja ja apua. He tulevat kaipaamaan sanaani, ja jotkut tulevat etsimään parantavaa 

balsamia toisten piiristä, ja tulen jälleen ilmaisemaan itseni. 

27 Kyllä, kansani, ja Minä puhun lähellä teidän hengellistä korvaanne, ja te kaikki tulette näkemään 

Minut, ja nämä selkeät lausunnot, jotka Minä annan teille, joita te ette vielä tänään tiedä, millä tavalla ne 

tulevat, tulevat selvällä ja selkeällä tavalla, jotta teidät saadaan oikealle tielle. He ovat puolustuksenne, 

kannustimenne, jotta ette koskaan ajattele kulkevanne yksin. 

Yllätän teidät poluillanne, tehtävänne hengellisessä täyttämisessä, velvollisuutenne maallisessa 

täyttämisessä ja myös rikkomuksissanne. Valitsen sopivan hetken antaakseni itseni tuntua jokaisen 

opetuslapseni tiellä. Olen läsnä ja havaittavissa kokouksissanne, ja tunnette lämpöni, Henkeni 

hengenvedon ja saatte inspiraationi. 

28 Haluan, että kun uskotte minuun yhä enemmän ja enemmän, teillä on usko keskenänne ─ ettei 

teidän keskuudessanne syntyisi väärää todistusta ─ ettei huuliltanne tulisi valhetta, joka tekisi teistä suuren 

tai tunnetun ihmisten tai ihmiskunnan keskuudessa. Voi sitä, joka valehtelee! Voi sitä, joka sanoo: "Minä 

olen nähnyt Mestarin", näkemättä Häntä! Voi sitä, joka sanoo: "Olen saanut tämän sanoman Herralta", 

mutta ei ole saanut sitä! Sillä silloin inspiraationi vedetään häneltä pois, ja hän saa sen takaisin vain 

puhdistamalla itsensä tahroistaan. 
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Älkää käyttäkö nimeäni väärin, älkää käyttäkö työtäni valehteluun, älkää käyttäkö henkeäni tai työtäni 

väärin peitelläksenne petoksenne. 

29 Haluan, että puhutte vain totuutta, että jos ette koskaan saa minulta inspiraatiota tai ilmentymää, 

olette sen kanssa samaa mieltä ettekä valehtele, sillä silloin kukaan ei voi syyttää teitä. Mutta kysyn teiltä: 

Kuka voi olla se, joka ei saa minulta mitään? Kuka voi olla se, joka ei nauti inspiraatiostani, joka ei saa 

ohjeitani ja tunne ilmenemisiäni? Minä en vetäydy rikkomustenne edessä. Olen aina kanssanne ja jätän 

teidät profeetoiksi ─ mutta totuuden profeetoiksi, en vääriksi profeetoiksi, jotka menevät kaduille 

kerskailemaan profetioillaan. 

30 Alkuaikoina profeettani lähtivät kaduille ja julistivat Herran sanomaa. Mutta kuinka paljon 

nöyryyttä, kuinka paljon voimaa ja uskoa heissä olikaan! 

Ajat ovat muuttuneet, eikä nykyään voi mennä kaduille, maalaiskaduille tai ihmisten torille huutamaan 

viestejäni täysillä. Tänään teidän on tiedettävä, milloin on tullut hetki puhua, toimia tai rukoilla. Jos 

valmistaudutte tällä tavoin, kansani ei epäile omia todistuksianne. 

31 Kun olette lähellä oikeudenkäyntiä, kun oikeudenmukaisuuteni on aikeissa näkyä maan kansojen 

keskuudessa ja myös teidän keskuudessanne ─ kun tahtoni on paljastaa teille jokin tapahtuma, valitsen 

yhden teistä varoittamaan teitä ja ilmoittamaan teille, mitä tulee tapahtumaan. Valitsen kaksi tai kolme tai 

niin monta kuin on tarpeen viestin vahvistamiseksi. Älkää kuitenkaan epäilkö, sillä niin tehdessänne 

pyytäisitte Isältä vielä suurempaa ilmenemistä. 

Ettekö tiedä, että Mestari on sanonut teille tässä Kolmannessa ajassa: "Hyötyjen aika on tullut 

loppuun?" Jos sitten sanotte: "Kyllä, Isä, aineelliset hyödyt ovat loppuneet, mutta hengelliset hyödyt, jotka 

olet luvannut meille." Vastaan teille: "Kyllä, lapseni ─ mutta jos vaaditte Mestarilta, että Hänen tulisi tulla 

ihmiseksi, niin tämä vaatimuksenne kuuluu maallisiin etuihin, ja se aika on nyt ohi." 

32 Siksi olen vapauttanut teidät monista perinteistä, koska te tahdotte häpäistä ja halventaa Isän 

hengellenne ilmoittaman palvontatavan, joka on armon ja täydellisyyden ympäröimä palvontamuoto. 

Antaisitte sen rappeutua riiteiksi, seremonioiksi ja maallisiksi juhlallisuuksiksi ja keskittyisitte yhä 

enemmän ja enemmän ulkoiseen palvontaan, perinteiden noudattamiseen lain ja opin täyttämisen sijasta. 

Siksi, joidenkin harmiksi ja toisten iloksi, olen vapauttanut teidät tällä kertaa monista perinteistä, monista 

uskonnollisista käytännöistä, joihin sielunne oli sidottu. 

33 Nyt, pikkuhiljaa, löydätte todellisen temppelin, ja tämän temppelin löydätte sekä sisältänne että 

ulkopuolelta, universumin äärettömyydestä. 

Tänään ymmärrätte, että todellinen alttari on sydämessänne, että usko on se lampunjalka, jonka teidän 

tulee sytyttää Minulle, että kukkien, uhrien, tekojenne, ansioidenne tulee olla ─ että Herranne kuva olette 

te itse, jotta voisitte katsoa Minua teidän kauttanne. 

Tänään ymmärrätte, että armon lähde on Jumalallinen Henkeni ─ täydellisyyksien ja siunausten 

ehtymätön lähde ─ että Minä olen Työ, koska oma Työni on Minussa ja se on ääretön ja universaali ─ että 

Minä olen kaikkien niiden sielujen paimen, jotka seuraavat Minua loistavissa lukumäärissä, ja että lopulta 

kaikki saavuttavat ainoan esteen, joka on täydellinen rauha, joka on sielujen ikuinen koti tuonpuoleisessa 

ja että Isän koti on kaikkialla, ettekä ole koskaan lähteneet tuosta talosta. 

34 Näin sielusi levittää siipensä ja näkee äärettömyyden avaruuden kautta, ikuisuuden ajan kautta, 

täydellisen ja valoisan polun, joka johtaa sinut Isän luo "Tien" kautta. Silloin olette unohtaneet perinteet, 

jotka olivat esteitä ja sudenkuoppia ja jotka jäivät taaksenne polulla ─ rutiini, joka oli vain muuri, joka oli 

pysäyttänyt sielunne, ja mielikuvat ─ fanaattisuuden kohteet ─ jäävät taaksenne, ja sielunne kulkee 

kiireettömästi ja vapaasti, täynnä kiihkoa, iloa, toivoa ja uskoa kohti hengellistä tulevaisuuttaan. 

35 Kaikki se, mitä sielu piti sauvana pitääkseen itsensä pystyssä, nojautuakseen, uskoakseen ja 

rakastaakseen Minua, on edelleen sen käytettävissä, jotta se voi katsoa Minuun hengellisellä katseellaan, 

luottaakseen Iankaikkiseen ja Totuuteen, jonka olen paljastanut runsaasti keskuudessanne tänä aikana. 

Joidenkin valmistelujen avulla voitan toisten puutteet. Kun haluatte edistystä, lähestymistä Minuun, 

kehitystä ylöspäin, ihanteen ja ymmärrystä Jumalallisessa Työssäni, tulen ja paljastan itseni, vuodatan 

itseni keskuuteenne viisautena ja valona. 

36 Jeesuksen veri, joka on muuttunut pelastuksen valoksi, tunkeutui pelastuksena kaikkiin sieluihin ja 

tunkeutuu edelleen. Ikuisesti Henkeni antaa pelastuksen ja valon, lakkaamatta annan valonsäteideni 
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tunkeutua sinne, missä on pimeää, lakkaamatta Jumalallinen Henkeni ─ ei ihmisverenä vaan 

lunastusvoimana, hengellisenä elämänä ─ vuodattaa kaikkiin lapsiini. 

37 Tulevaisuutenne odottaa teitä, nämä ajat ovat lähestymässä ja tulossa luoksenne, ja näiden aikojen 

myötä tulevat ihmiset, ihmisjoukot, jotka ovat innokkaita saamaan hengellistä tietoa ─ myös innokkaita 

saamaan epäilyksensä hälvenemään ja löytämään sielulleen oven valoon ja rauhaan. 

38 Ihmiset tulevat, ja heidän joukossaan on "Tuomas", jota tiede ja materialismi edustavat, valppaina 

silmin tutkimaan; eikä vain silmillään, vaan myös kätensä sormilla tutkimaan, koskettamaan, koska vain 

tällä tavoin hän voi uskoa läsnäolooni ja henkisiin tapahtumiin, joita tapahtuu yksi toisensa jälkeen 

ihmiskunnan keskuudessa ja joista ihmisten on todistettava, jotta "kolmannen aikakauden Tuomas" 

epäilyksissään ja materialismissaan voi voittaa rakkauteni. 

39 Valmistautukaa, jotta teistä tulisi uskon apostoleja, jotta teistä tulisi kiihkeitä opetuslapsia, jotka 

todistavat paitsi sanoilla myös teoilla. Tällä tavoin esimerkkinne voittavat ihmisten kovasydämisyyden. 

Teen ihmeitä ja annan todisteita, jotka todella valaisevat niiden epäuskoisuutta, jotka tulevat luoksenne. 

40 En pyydä teiltä mitään mahdotonta, teidän ei tarvitse tehdä mitään vaikeita töitä, 

valmistautumisenne, rukouksenne ja uskonne riittävät Minulle, ja kaiken muun teen Minä, rakkaat lapseni! 

41 Kaikki se, mihin ette kykene, ─ kaikki vaikeudet, joita kohtaatte ─ jättäkää minun huolekseni, ja 

minä teen kaiken mahdolliseksi. Silloin ihmiset saavat kokea, että se, mikä on ihmiselle mahdotonta, 

muuttuu todellisuudeksi teidän välittämisenne kautta. He eivät pysty liittämään näitä ihmeitä ihmisiin, ja 

hämmästyksessään heidän on mentävä tuonpuoleiseen pohtimaan korkeinta ja ylevää voimaa. 

42 Paljastan itseni kirkkaudessa mitätöidäkseni ihmisten synnin. Ihmisen voiman edessä paljastan 

itseni viisautena ja jumalallisena tieteenä. Aion myös häpäistä ihmistieteiden materialismin. Kaikille 

uskonnollisille yhteisöille ja ihmisten instituutioille tulen Vapahtajana ─ niin olen ilmoittanut. Epäsovun ja 

taistelun kentillä olen läsnä näkymättömien rauhanaseideni kanssa, kaksiteräisen miekkani kanssa, 

tuhotaakseni kaiken synnin ja turmeluksen. 

43 Olen tullut Suurena Taistelijana, koska ihmiset haluavat nähdä Minut ja koska monet maan 

asukkaat odottavat Minua. Soturina olen tullut totuudessa ja hengessä. Sotani alkoi kauan sitten, ja silti se 

on tuskin vielä alkanut: tämän taistelun vaikein ja kauhein vaihe on vielä edessä, ja tähän taisteluun 

menette te, joita parhaillaan koulutan sotilaiksi. 

Tiedätte kuitenkin, että sotani ei johdu epäoikeudenmukaisuudesta vaan nimenomaan 

oikeudenmukaisuudesta ihmisten epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Rakkauteni hävittää tekopyhyyden, 

itsekkyyden ja ihmisten pahuuden. Rauhani poistaa kaiken, mikä kantaa sisällään vihan ja eripuran 

siemeniä ja perustaa. Mitä näkymätön miekkani sitten säästää, jonka annan käsiisi? Lapseni elämä, 

herkkyys ja hyveellisyys. Kaikki muu kaatuu. 

44 Jos näen kipinän rakkautta Minua kohtaan, atomin totuudellisuutta, vähänkin rakkautta tai 

myötätuntoa muita kohtaan, kaikki tämä säästää aseeni. 

Siksi voitte nyt ymmärtää, että tämä taistelu tulee olemaan hyvin suuri teidän keskuudessanne. Mutta 

tämä ei koske vain ihmisiä, vaan tämä taistelu on yleismaailmallista. Tämän taistelun jälkeen kaikki sielut 

ovat ottaneet askeleen kohti todellista elämää ─ askeleen kohti edistystä, lujan askeleen kohti Minua, 

totuudessa ja hengessä. 

45 Ettekö tunne, kuinka hengellinen elämä ympärillänne on levottomuudessa? Ettekö tunne, että 

tämän suuren taistelun pauhu kuuluu sielussanne? Jopa syvän unesi hetkellä sielusi painii ja kamppailee, 

vapauttaa itsensä ja työskentelee sille antamassani tehtävässä. 

46 Nämä ovat ne suuret taistelut, jotka opetuslapseni Johannes näki profeetallisen lahjan avulla. Hän 

näki armeijat, jotka ovat samoja kuin ne, jotka ovat täydessä taistelussa tänään. 

47 Taistelun kiivaimmat vaiheet eivät ole vielä tulleet, ja siksi opetan teitä lakkaamatta jättääkseni 

teidät muuttuneiksi rohkeiksi oppini, lakini sotilaiksi ─ sen lain, joka käskee sotilaitaan: "Rakastakaa 

toisianne!". 

48 Näin sanoo Suuri Soturi, sotajoukkojen ruhtinas teille, rakkaat ihmiset, kolmannella aikakaudella. 

Nouskaa tämän rakkauden miekan kanssa, tarttukaa siihen, vetäkää se ulos tuppeen ja kukistakaa kaikki 

ihmiskunnassa vallitseva viha ja pahuus. 

49 Tiedätte, että "korkealta valtaistuimeltani" ympäröin maailmankaikkeuden rauhallani ja 

siunauksillani. 
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50 Minä siunaan kaikkea joka hetki, joka tunti, joka hetki. Minulta ei tule eikä tule koskaan tule 

mitään kirousta tai tuomiota lapsilleni. Siksi, näkemättä vanhurskaita tai syntisiä, annan kaikille 

siunaukseni, rakkauden suudelmani ja rauhani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 320 
1 Onnellinen olkoon ihmissuku, koska sillä on ollut Herransa ruumiillistunut läsnäolo. Onnellinen 

olkoon ihmissuku, koska se on saanut tämän rakkauden perinnön. 

2 Olemassaoloni maailmassa Jeesuksen kautta tapahtui Palestiinan maassa, saarnani kesti vain kolme 

vuotta, vierailin vain muutamassa kylässä, eikä Golgatalle mukanani kulkenut väkijoukko ollut kovin 

suuri. Jeesuksen huulilta tullut Sana on kuitenkin tavoittanut kaikkien aikojen ihmiskunnan. 

Ei ole ollut tarpeen mennä kaikkiin tuon ajan maihin etsimään opetuslapsia, koska tiesin, että Sanani, 

kuin siemen, kantautuisi pian tuosta maasta ja levittäytyisi kaikille maailman kansoille. 

Ne, jotka kuulivat Jeesusta ja todistivat hänen "kuolemaansa", edustivat kaikkia tulevia sukupolvia. 

Sillä opetukseni ydin ja rakkaus, jolla tuo veri vuodatettiin, oli tarkoitettu kaikille. 

3 Älkää tuomitko tätä kansaa siitä, että se ei tunnistanut Jeesuksessa Messiasta ja että se uhrasi 

hänet. Älkää suuttuko ajatuksesta, että Hän, jota he pilkkasivat, oli itse Jumala. Totisesti minä sanon teille: 

Minä yksin olen tuomari. 

Monet niistä, jotka epäoikeudenmukaisesti tuomitsevat tuon kansan eivätkä anna heille anteeksi sitä, 

että he uhrasivat Mestarin, kantavat sydämissään masennusta huomaamattaan, koska he ovat ottaneet 

paikan, joka ei ole heille kuuluva. 

4 Aivan kuten minä, kun roikuin kuolemaisillani ristillä, huusin kärsimyksilläni herkuttelevan 

väkijoukon edessä: "Isäni, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät", voisin toistaa saman 

lauseen päivittäin teille osoitettuna. Sillä vaikka te tunnette nimeni syntymästänne asti ja vaikka teillä on 

hengessänne minun opetukseni, minun käskyni ja lakini, te ette lakkaa haukkumasta minua ja 

pilkkaamasta minun periaatteitani. 

5 Olette eläneet kolmen hengellisen ilmestyksen aikakauden aikana, mutta ihmiskunta ei ole 

vieläkään pystyttänyt temppeliä, jota odotan. Kuitenkin ─ tällä Kolmannella Aikakaudella ─ ihmiset 

pystyttävät sydämensä pohjalle Pyhäin pyhän, jossa on arkki, joka on sielu, joka pitää sisällään 

hengessänne olevat lain taulut. 

6 Teistä ihmiskunnan moraalinen ja hengellinen muutos näyttää mahdottomalta, koska olette hyvin 

kaukana niistä periaatteista, jotka teille on ilmoitettu. Ette voi kuvitella, saati sitten uskoa maailmaan, jossa 

vallitsee rakkaus, rauha ja oikeudenmukaisuus. 

7 Sanon teille, että ette voi uskoa tähän kaikkeen, koska ette ole halunneet tutkia sanani merkitystä 

ettekä tekojeni merkitystä. Jos omistaisitte vähänkin aikaa hengelliselle mietiskelylle, saisitte suuria 

inspiraatioita ja saavuttaisitte viisautta. 

8 Kenellä 2000 vuotta sitten eläneistä ihmisistä oli aavistustakaan nykyisestä maailmasta, jonka 

olette luoneet älykkyytenne voimalla? Ei kukaan. Siksi monia muinaisia ennustuksia, joissa ilmoitettiin 

tästä nykymaailmasta, ei uskottu. 

9 Ilmoitan teille profeetallisesti uudesta maailmasta ja henkistyneestä ihmiskunnasta, mutta kun tämä 

sana tulee tunnetuksi, sitä ei taaskaan uskota. 

10 Sukupolvi toisensa jälkeen katoaa, ihmisen ylimielisyys saa aikaan myrskyjä ja tulvia, kulkutauteja 

ja ruttoja, ja ihmiskunnan itku ravistelee avaruutta. Mutta kaiken tämän jälkeen maan uudet asukkaat 

aloittavat itsetutkiskelun ja hengellistymisen elämän, jossa he käyttävät hyväkseen aiempien sukupolvien 

heille jättämää mittaamatonta kokemusaarretta, ja jumalallinen siemen alkaa itää. 

11 Jokaisessa sielussa on jumalallinen alkio, joka on tullut Minusta, ja aivan kuten lapsenne perivät 

vanhempiensa piirteet tai luonteen, niin sielut paljastavat lopulta sen, mitä ne ovat perineet taivaalliselta 

Isältään: rakkauden. 

12 Muistakaa se päivä, jolloin rakkaudesta teitä kohtaan kuolin miehenä ristillä. Muistakaa 

Intohimoni ─ kyllä, mutta älkää enää tehkö sitä sillä perinteisellä tavalla, johon olette tottuneet 

vuosisatojen ajan ─ ulkoisella ja aistillisella tavalla, joka ei ole jättänyt siementä sieluunne, koska ette ole 

uppoutuneet sen merkitykseen ja merkitykseen. 

13 Huomaan, että liikuttaaksenne sydäntänne dramatisoitte kuolemaani veristen kuvausten ja 

mielikuvien avulla, että itkette ja pukeudutte suruvaatteisiin ikään kuin ihminen olisi juuri kuollut ja että 

vuodesta toiseen osoitatte surunvalittelunne Äidille tietämättä, mitä teette. 
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14 Miksi antaa Marialle surunvalitteluja, kun hän ei ole menettänyt ketään, koska Hän, joka kuoli 

ristillä, nousi iankaikkiseen elämään? Miksi vuodattaa kyyneleitä Minun vuokseni, koska olen tuskan ja 

kuoleman tuolla puolen? 

15 Totisesti, sanon teille, teidän olisi parempi vuodattaa kyyneleitä itsenne vuoksi ja tuntea surua 

syntienne vuoksi ja kantaa surua sydämessänne niin monien hyveiden ja jalojen tunteiden vuoksi, jotka 

ovat kuolleet teissä. 

16 Haluan teidän, odottamatta vuosipäiviä, päivämääriä tai perinteisiä muistopäiviä, kokoontuvan 

kokouksiin tai perheidenne yhteyteen ja käyvän läpi niitä esimerkkejä ja tekoja, jotka esittelin teille 

toisella aikakaudella, ja kokoontuvan yhteen hengellisyyden ja hartauden vallassa pohtimaan ja 

tulkitsemaan sanaani. Sillä silloin teistä olisi todella hyötyä sielullenne, koska te löytäisitte teosteni ja 

sanojeni merkityksen tai olemuksen. 

17 Älkää yrittäkö tuntea sääliä Minua kohtaan, sillä Minussa ei ole mitään sellaista, mikä saisi ihmiset 

tuntemaan katumusta. Sen sijaan antakaa sen rakkauden innoittaa teitä, jota olen osoittanut teille koko 

elämänne ajan, ja kohdistakaa tuo sääli, tuo pahoittelu loukkaamisesta ja tuo katumus lähimmäisiinne, 

joiden joukossa on tuhansia, jotka ovat kaiken säälin ja myötätunnon arvoisia: toiset siksi, että he kärsivät 

suuresti, toiset siksi, että he ovat heittäytyneet paheiden likaan, toiset siksi, että he eivät tunne totuuden 

valoa, toiset siksi, että he elävät ilman rakkautta, tai siksi, että he janoavat ja janoavat 

oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. 

18 Tunne todellista myötätuntoa ja armoa heitä kohtaan, itke ja rukoile heidän puolestaan. Mutta 

ennen kaikkea tee jotakin, joka helpottaa heidän kipuaan tai parantaa heidän elämäänsä. Silloin olette 

todella matkalla ymmärtämään opetustani, ymmärtämään uhrikuolemani ja tulkitsemaan tahtoani oikein. 

19 Toistenne rakastaminen on ainoa tapa totella sanaani ja olla mieluinen hengelleni. 

20 Sanoin ristillä Jeesuksen kautta: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät!" 

Monien vuosisatojen jälkeen voin jälleen sanoa tälle ihmiskunnalle, että se ei vieläkään tiedä, mitä se 

tekee. Sillä usein se vääristää lain tai sen opin merkityksen, jonka olen sille ilmoittanut, ja rikkoo 

molempia, vaikka se luulee kunnioittavansa ja täyttävänsä niitä. 

21 Jos ymmärtäisitte ja tuntisitte opetukseni, rakkaus virtaisi suonissanne ─ rakkaus kanssaihmisiänne 

kohtaan, jotka ovat osa Minua. Mutta te olette kaukana siitä, että rakastaisitte toisianne, ja osoitatte sen 

lähes kaikissa teoissanne. 

22 Muistakaa muistotilaisuuksissanne, että Minä, Jumalallinen Mestari, rakkaudesta teitä kohtaan 

jätin Henkisen Valtakunnan ja tulin ihmiseksi asuakseni ihmisten parissa ─ että minä jätin Valtakuntani 

asuakseni maailmassanne ihmisolentona, joka on 

osoittaakseen palvelua tarvitseville ─ että kaikkien luotujen asioiden Isä, joka on Kristuksessa, tuli teidän 

luoksenne nöyrimmäksi ja omistamaan koko elämänsä teille. 

23 Opetukseni opetti, että mitä enemmän sinulla on, sitä enemmän sinun on annettava, ja mitä 

suurempi olet, sitä nöyrempi sinun on oltava. 

24 Mitkä ovat ne, jotka ottavat Minusta esimerkkiä tänä aikana? Ketkä kykenevät laskeutumaan 

valtaistuimelta tai kunniatuolilta köyhien ja hädänalaisten pariin ja antamaan heille elämän? En löydä 

niitä, vaikka maailmanne on niin suuri ja ihmiskunta niin runsaslukuinen. 

25 Kun tällaisia esimerkkejä löytyy runsaasti maan päällä, silloin voitte sanoa, että noudatatte sanaani 

ja esimerkkejäni, että elätte niiden mukaan. 

26 Sukupolvesta toiseen ja aikakaudesta toiseen ihmiset ovat siirtyneet yhä kauemmas jumalallisista 

laeista, mikä on aiheuttanut taantumista hengellisellä alueella. 

27 Jos pysähdytte hetkeksi katsomaan maailmaanne, katsomaan sitä järjen kautta, ikään kuin olisitte 

vuoren huipulla katsomassa kaupunkia, huomaatte, että ihmiset ovat kehittäneet intohimojaan ja 

älykkyyttään ja käyttäneet niitä aina maallisiin tarkoituksiin. 

28 Jos tutkit ja pohdit asiaa, huomaat, että missään ei näy merkkejä todellisesta henkistymisestä ─ 

jotakin, joka todistaa, että ihmisessä asuu valo-olento. 

29 Kun laskeudutte alas tältä mietiskelyvuorelta, teette sen surullisena ja murheellisena ─ tajuamalla, 

että olette eksyneet kauas hengellistä elämää ohjaavista jumalallisista laeista. 

30 Matkallanne tapaatte pieniä, alempia olentoja: mehiläisen, muurahaisen, madon, ja sanotte: "Isä, 

miksi et salli näiden meitä alempana olevien olentojen tehdä syntiä ja toisaalta sallit henkisten lastesi, 
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kuten meidän, tehdä syntiä erittäin hyvin?" Ah, te pikkuiset, te, jotka uskallatte kysyä Herralta tällaisia 

järjettömiä kysymyksiä! 

31 Olen jo yllättänyt teidät kadehtimalla näitä olentoja siitä huolettomuudesta ja rauhasta, jossa he 

elävät. Olen nähnyt sinun kadehtivan lintuja niiden pesien ilosta, jotka ne ovat tehneet itselleen kodin, ja 

olen kuullut sydämesi sanovan itsekseen: "Ehkäpä nämä olennot ansaitsevat suurempia siunauksia kuin 

Jumalan lapset?"." 

Nyt kerron teille, että kyseenalaistatte ja tuskastutte niin, koska ette tiedä, miten tutkia opetustani, 

kunnes löydätte totuuden. 

32 Miksi ette näe, että näillä luoduilla on vain yksi koti, joka on maa, ja että niillä on taivas ja autuus 

juuri siellä? Ettekö näe, että annan heidän seurata voimaa, joka on luonnonlaki? Koska he elävät lain 

puitteissa, heidän on nautittava kaikesta siitä, mitä laki sisältää, eli rakkaudesta, rauhasta, hyvinvoinnista, 

ilosta, aktiivisuudesta ja elämästä. 

33 Teillä ihmisillä on tilaisuus tuntea jotakin, mikä on maallisen luonnon yläpuolella, mikä on 

Hengellinen elämä. Tätä varten teille on ilmoitettu tie, joka johtaa Isänne valtakuntaan. Mutta olen jättänyt 

teille vapauden kulkea tuota polkua tai olla kulkematta ─ nousta tai laskeutua, lähestyä tai poistua. Sillä 

tämä on tapa hankkia todellisia ansioita Isää kohtaan ja samalla osoittaa rakkautesi Häntä kohtaan. 

34 Aistitonta olentoa ohjaa vaisto, joka on sen sisäinen ääni, sen mestari, sen opas. Se on kuin valo, 

joka tulee sen äidiltä, luonnosta, ja valaisee polkua, joka sen on kuljettava elämässään ─ tämäkin on 

vaarojen ja riskien tie. Sielu ohjaa teitä ihmisiä, ja sieluja ohjaa henki, joka on valoa, jonka Jumalallinen 

Henki on asettanut hengellisiin lapsiinsa. 

35 Luonnonlasten kohtalo on maan päällä, täällä se alkaa ja täällä se päättyy. Sielun kohtalo sen sijaan 

alkaa minusta, eikä se koskaan lopu. Sillä kun se nousee maallisen elämän yläpuolelle, kun se ylittää 

täydellisyyden maailmat ja astuu ikuisuuteen, se siirtyy kodista toiseen, löytää uusia maailmoja täynnä 

viisautta, tulee yhä autuaammaksi ja rakastaa yhä enemmän. 

36 Älkää pysähtykö miettimään kohtaloanne, älkääkä myöskään jättäkö huomiotta alempana olevia 

veljiänne ja sisarianne, sillä heistä löydätte äärettömiä esimerkkejä viisaudesta, joka ─ omassa 

elämässänne sovellettuna ─ saa teidät korjaamaan hyviä hedelmiä. 

37 Ottakaa esimerkki siitä harmoniasta, jolla kukin laji elää, ja ottakaa esimerkki niiden toiminnasta, 

jotka ovat ahkeria. Ottakaa sydämellenne esimerkkejä uskollisuudesta tai kiitollisuudesta. Ne ovat 

esimerkkejä, jotka sisältävät jumalallista viisautta, sillä ne ovat peräisin luoduistani, jotka ovat myös 

syntyneet minusta, jotta ne ympäröisivät teitä ja kulkisivat kanssanne maailmassanne, jotta ne voisivat 

jakaa sen, mitä olen sijoittanut maan päälle, ja jotta voisitte löytää heistä äänen, joka kertoo teille, että..., 

jos noudatatte Jumalan lakia kirjaimellisesti ja annatte omantunnon äänen ohjata itseänne, kuten vaisto 

ohjaa heitä, tulette tuntemaan harmonian, koette rauhan, ja se tuo teille tavaroidenne lisääntymisen, 

yltäkylläisyyden sekä henkisen ja inhimillisen edistyksen. 

38 Luuletteko, että hän, joka ajattelee syvällisesti kaikkea tätä, kykenisi sitten lietsomaan sotaa? 

Luuletteko, että hän, joka on selvästi kuullut omantuntonsa äänen, ryhtyisi nöyryyttämään omaa 

lähimmäistään? Ei, rakkaat ihmiset. Tulkaa siis siihen johtopäätökseen, että teidän on pohdittava 

ilmestyksiäni, että myös maailman on pohdittava, jotta sielu kohoaisi noiden mietiskelyjen äärellä, mieli 

olisi kunnioituksen vallassa ja ihminen ─ sanalla sanoen ─ voisi todella kuulla omantunnon äänen ja 

totella sitä. 

39 Pohdi tämän päivän oppituntia ja opeta pohtimaan sitä. Se on viesti, joka teidän on vietävä 

lähimmäistenne sydämiin sillä sydämellisyydellä, jonka olen antanut teille. Teidän on nimittäin täytettävä 

tehtävänne, ja siksi olen tullut tähän aikaan tuomaan teille Sanani. Mutta tähän julistukseen en ole 

käyttänyt niitä, jotka ovat kouluttaneet mielensä tämän maailman oppineisuudella, vaan niitä, jotka ovat 

yksinkertaisuudessaan olleet kuin toisen aikakauden opetuslapseni. 

40 Näyttäkää hänelle työni ilman pelkoa, sillä sen on valaistava maailmaa kaikkina aikoina. 

41 Harjoitelkaa itseänne, jotta minun sanani pysyisi kirjoitettuna sydämiinne, jotta olisitte Mestarinne 

kaltaisia ja jotta olisitte nöyrinä minun todellisia opetuslapsiani. Tuokaa totuus, jotta sen kautta koko 

ihmiskunta voisi valaistua. 

42 Harjoitelkaa hyveitä ja liittykää yhteen yhdeksi opetuslapseksi. Tästä kirjasta kaikki ottavat 

opetuksen mukaansa, ja niin "viimeiset ovat ensimmäiset". 
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43 Rakas kansa, kuinka hartaasti olette kuulleet tätä sanaa, joka opastaa teitä ja ilmoittaa teille 

tapahtumista, jotka kohta näette tapahtuvan omassa maassanne. 

44 Ihminen ottaa suuria askelia kohti henkistymistä; hänen henkensä pystyy ylittämään inhimilliset 

rajoitukset ja pääsemään korkeampiin elämänmaailmoihin ottaakseen yhteyttä veljiinsä ja 

vastaanottaakseen valoa, jota nämä voivat tarjota hänelle. Hän pystyy myös laskeutumaan elämän tasoille, 

joilla alemmalla kehitystasolla olevat olennot, jälkeenjääneet olennot, asuvat, auttaakseen heitä jättämään 

köyhän olemassaolonsa taakseen ja siirtääkseen heidät parempaan elämänsuunnitelmaan. Tikkaat, joita 

pitkin sielu nousee kohti täydellisyyttään, ovat hyvin pitkät; niiden varrella kohtaatte olentoja, joilla on 

äärettömän monta erilaista kehitystasoa, ja te tarjoatte heille jotakin siitä, mitä teillä on hallussanne, ja he 

puolestaan antavat teille jotakin omasta henkisestä rikkaudestaan. 

45 Silloin huomaat, että tämä ei ole ainoa maailma, joka kamppailee itsensä parantamiseksi. Tulette 

oppimaan, että kaikilla planeetoilla sielu kehittyy, että kaikilla planeetoilla se herää ja kasvaa täyttääkseen 

kohtalonsa, ja haluan teidän valmistautuvan niin, että voitte tehdä liiton kaikkien veljienne kanssa, että 

voitte vaihtaa heidän kanssaan tietoja siinä pyhässä halussa tuntea, rakastaa ja auttaa toisianne. Tehkää se 

minun nimessäni ja ehdottomassa kuuliaisuudessa ajatustenne avulla. Jos aloitat tämän harjoituksen, 

ymmärrät vähitellen niiden pyynnöt, opetukset ja hyödyt. 

46 Kaipaan, että olisitte harmoniassa veljienne kanssa tällä planeetalla ja sen ulkopuolella, joka on 

kotinne tällä hetkellä. Muodostakaa ystävyyssuhteita, pyytäkää apua, kun tarvitsette sitä, ja kiirehtikää 

myös auttamaan niitä, jotka pyytävät teiltä sitä, mitä teillä on. 

47 Kuinka paljon ne olennot, joiden kohtalona on tällä hetkellä tuoda teidät tietoisuuteen paluustani, 

rakastavat ja suojelevat teitä, ja kuinka suotuisasti he vaikuttavat tähän ihmiskuntaan! Minä yksin näen 

tämän jatkuvan ponnistelun ja tiedän sen ansiot. Siunaan heitä, koska heidän työnsä on hienoa. Jos voisitte 

perehtyä hengelliseen elämäänne, näkisitte sen olevan täynnä huolenpitoa ja ihmeitä, jotka olette velkaa 

hengellisille hyväntekijöille. He työskentelevät eri tehtävissä maailmassasi ilman, että edes epäilet heidän 

hyvyyttään ja ponnisteluitaan. Kerron teille vain, että he kamppailevat koko ajan palauttaakseen 

järjestyksen ja oikeudenmukaisuuden ihmisten elämään. 

48 Auttakaa heitä heidän vaikeassa tehtävässään, ymmärtäkää heidän rakkauttaan, heidän 

epäitsekkyyttään ja tulkaa heidän työtovereikseen tässä suuressa työssä! 

49 Henkimaailmaa on lähetetty, ei ainoastaan tänä aikana, vaan siitä lähtien, kun ensimmäinen 

ihminen asui maan päällä, ja se on ilmaissut itsensä ja osallistunut kärsimyksiisi ja iloihisi. Olen 

määrännyt sen, jotta ette tuntisi itseänne hylätyiksi tai etääntyneiksi hengellisistä veljistänne ja 

sisaristanne. Kun palaatte yksinkertaisuuteen, kun olette yhteydessä näihin olentoihin ja näette heitä 

ympärillänne, tunnistatte heidän työnsä ja siunaatte heitä. Ja kun lähdette maasta ja aloitatte matkan 

seuraavaan kotiinne, yhdistytte niihin, jotka ovat olleet elämänne suojelijoita. Mutta kun olette oppineet 

tuntemaan hengellisten veljienne ja sisartenne hyveellisyyden ─ ettekö silloin ole pikkuveljillenne ja -

sisarillenne sitä, mitä suojelusenkelinne ovat teille? 

50 Paljastan teille nyt sen, mikä oli piilossa maalliselta ymmärrykseltänne, koska en halua teidän 

jäävän tietämättömäksi siitä, mikä on perustavanlaatuista elämässänne: sielunne kuolemattomuudesta, sen 

alati nousevasta polusta ja sen lopullisesta päämäärästä Minussa. 

51 Kulje polkua askel askeleelta, eläen maan päällä, mutta katsoen aina ylös taivaaseen. Muistakaa, 

että siitä hetkestä lähtien, kun olette aloittaneet matkanne, elätte ikuista elämää, ja että jokainen 

koettelemuksenne tuo teidät lähemmäksi Minua ja että jokainen kuljettu matka lyhentää paluumatkanne 

aikaa. 

52 Olette nähneet tämän henkistymisen aikakauden ensimmäiset valot, mutta ette näe sen täydellistä 

kehittymistä tästä maailmasta käsin. Jälkeläisesi jatkavat työtänne. Silti annan teidän jatkaa siementenne 

hoitamista, aivan kuten olen sallinut niiden sielujen, jotka ovat olleet vanhempianne, jatkaa työtä 

tehtävänne täyttämiseksi. 

53 Tehkää hyvää työtä tässä maailmassa, tuokaa sanani sydämiin. Usein jotkut eivät kuule teitä, mutta 

toisilta löydätte vastakaikua, ja heille teidän on annettava runsaasti tätä opetusta, jonka olen antanut teille, 

jotta voitte välittää sen kaikille lähimmäisillenne. 
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54 Tänään teillä on käytössänne Sanani, joka paljastaa saman ja ainoan olemuksen, jonka olen antanut 

teille kaikkina aikoina: rakkauden. Periaatteet, joihin lakini ja oppini perustuvat, ovat muuttumattomia ja 

ikuisia. 

55 Tänään tulen Hengessä paljastamaan totuuteni ja läsnäoloni jumalallisen valon avulla, aivan kuten 

tuona toisena aikakautena tein "Sanani" ruumiillistumaan Jeesuksessa paljastaakseni totuuteni teille Sanan 

kautta ja sinetöidäkseni sen verellä. Oli välttämätöntä tulla ihmisten luo, elää heidän kanssaan, antaa 

itsensä nähdä ja tuntea niin kuin he näkevät ja tuntevat, jotta he saisivat todisteita siitä äärettömästä 

rakkaudesta, jota Henkeni tuntee ihmisiä kohtaan. 

56 Minä, Kristus, paljastin Isän kirkkauden, hänen viisautensa ja voimansa ihmisen Jeesuksen kautta. 

Voimaa käytettiin ihmeiden tekemiseen niiden hyväksi, jotka tarvitsivat uskoa hengessään, valoa 

mielessään ja rauhaa sydämessään. Tämä voima, joka on itse rakkauden voima, vuodatettiin hädänalaisille, 

jotta voisin antaa itseni kokonaan heille, mikä meni niin pitkälle, etten käyttänyt sitä omaan ruumiiseeni, 

joka myös tarvitsi sitä kuoleman hetkellä. 

57 En halunnut käyttää voimaani välttääkseni ruumiini lävistävää kipua. Sillä kun tulin ihmiseksi, 

tarkoituksenani oli kärsiä teidän vuoksenne ja antaa teille konkreettinen jumalallinen ja inhimillinen 

todiste äärettömästä rakkaudestani ja myötätunnostani epäkypsiä, hädänalaisia ja syntisiä kohtaan. 

58 Kaikkea sitä valtaa, jonka paljastin muille, paransinpa sitten spitaalisen, palautin sokealle näön ja 

ontuvalle liikuntakyvyn tai käännytin syntisiä ja herätin kuolleita, kaikkea sitä valtaa, jonka paljastin 

väkijoukkojen edessä antaakseni heille todisteen totuudestani osoittamalla heille, että minulla on valta 

luonnon valtakuntiin nähden ja että minulla on valta elämään ja kuolemaan nähden, en halunnut käyttää 

itselleni, jolloin annoin ruumiini kokea tuon kärsimyksen ja kärsiä tuon kivun. On totta, että voimani olisi 

voinut säästää ruumiini kaikelta tuskalta, mutta mitä ansioita minulla olisi silloin ollut teidän silmissänne? 

Minkälaisen, ihmiselle ymmärrettävän esimerkin olisin jättänyt, jos olisin käyttänyt voimaani säästääkseni 

Minua tuskalta? Oli välttämätöntä luopua voimastani noina hetkinä, hylätä jumalallinen voima, jotta voisin 

tuntea ja kokea lihan tuskan, surun kiittämättömyyden edessä, yksinäisyyden, tuskan ja kuoleman. 

59 Siksi Jeesuksen huulet pyysivät apua kuoleman hetkellä, koska hänen tuskansa oli todellista. Mutta 

Jeesuksen kuumeista ja uupunutta ruumista ei vaivannut vain fyysinen kipu, vaan myös hengellinen tunne 

Jumalasta, jonka sokeat, kiittämättömät ja ylimieliset lapset, joiden puolesta hän vuodatti verta, nylkivät ja 

pilkkasivat häntä tuon ruumiin avulla. 

60 Jeesus oli vahva häntä elävöittäneen Hengen, joka oli jumalallinen Henki, ansiosta, ja hän olisi 

voinut olla kivuttomana ja voittamattomana vainoojiensa hyökkäyksille; mutta hänen täytyi vuodattaa 

kyyneleitä, tuntea, että hän kaatui maahan yhä uudestaan ja uudestaan kansan silmien edessä, että hänen 

ruumiinsa voimat olivat ehtyneet ja että hän kuolisi sen jälkeen, kun hänen ruumiinsa oli menettänyt 

viimeisenkin veripisaran. 

61 Näin minun tehtäväni maan päällä oli suoritettu; näin päättyi hänen maanpäällinen 

olemassaolonsa, jonka kansa oli julistanut kuninkaaksi muutamaa päivää aiemmin, kun hän astui 

Jerusalemiin. 

62 Ne, jotka olivat ottaneet Minut vastaan, olivat samoja, jotka saattoivat Minua pääkallon paikalle, ja 

monet, jotka olivat laulaneet: "Hosanna! Hosanna!" huudettiin myöhemmin, "Ristiinnaulitse hänet! Mutta 

monet, jotka ottivat Minut vastaan sydämiinsä rakkaudella ja uskolla valmistautuneina, seurasivat Minua 

uskollisesti viimeiseen hetkeen asti ja antoivat kyyneltensä pudota Mestarin jättämälle verijäljelle. 

63 Niille, jotka näkivät minut sielunsa valon kautta, olin itse Jumala ruumiillistuneena. Niille, jotka 

näkivät minut vain aistiensa kautta, en ollut totuus, koska kuolemani ihmisenä hämmensi heitä ja sai 

heidät tuntemaan itsensä petetyiksi. Juuri nämä pilkkasivat, kutsuivat itseään valehtelijoiksi 

muistuttaessaan siitä, miten Jeesus oli luvannut heille valtakunnan, joka on täynnä iloja. Mutta nyt, kun he 

näkivät hänen taipuvan ristin painon alla ja sitten naulattuna häpeälliseen ristiin, he saattoivat vain nauraa 

ja huutaa, että Jeesus oli väärä profeetta, joka ei ansainnut elää. 

64 He olivat köyhiä tietämättömiä mieliä, köyhiä aineellistuneita sieluja, jotka olivat kiinni omissa 

arveluissaan: "Jos hän on Jumalan Poika ─ miksi häntä ei pelastettu sortajiensa ja teloittajiensa käsistä?". 

Jos hänen äänessään ja oikeassa kädessään on voima, miksi hän valitti ristillä, että hänet oli hylätty? Jos 

hän on elämä, joka herätti kuolleet ─ miksi hän kuoli mitättömien ihmisten käsissä?" 
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65 Valon ei ollut vielä aika saavuttaa näiden olentojen sieluja. Heidän oli jatkettava elämän polkujen 

kulkemista, jotta he oppisivat ymmärtämään tuskani ja kuolemani jumalallisen totuuden. Toisaalta ne, 

jotka rakastivat Minua sielustaan, eivät olleet hetkeäkään tyrmistyneitä tai epäileviä, ja mitä enemmän he 

näkivät Herransa kärsivän, sitä suuremmaksi heidän ihailunsa kasvoi näiden äärettömän rakkauden, 

täydellisimmän oikeudenmukaisuuden ja viisauden todisteiden edessä. 

66 Jopa ryöstäjä Dimas, josta kaikki olisivat sanoneet, että hänen sydämensä oli täynnä pimeyttä ─ 

hän ei kyennyt löytämään edes atomia minun totuudestani, kykeni tunnistamaan jumaluuteni juuri siellä, 

missä muut eivät sitä enää tunnistaneet: ristillä. Hän pystyi tunnistamaan valoni, hän pystyi löytämään 

rakkauteni, hän näki Jeesuksen nöyryyden ja maailman sokeuden, ja koska hän oli kärsinyt paljon maan 

päällä, hänet oli tuomittu ja hän oli oppinut tuntemaan veren telineet, hän ymmärsi minut ja sanoi itselleen 

sydämessään: "On oikein, että kuolen ristillä ryöstäjänä ja pahantekijänä". Mutta miksi annatte tämän 

maljan Mestarille ─ tälle henkilölle, jolta olette saaneet vain hyötyä?" Ja kun hän näki sen kärsivällisyyden 

ja nöyryyden, jolla vanhurskas Jeesus paini kuoleman kanssa, hän ei voinut pysähtyä ja huudahti: "Herra, 

muista minua, kun olet valtakunnassasi." 

67 Kyllä, rakas Dimas, olit kanssani valon ja hengellisen rauhan paratiisissa, jonne kannoin sieluasi 

palkkioksi uskostasi. Kuka olisi voinut kertoa niille, jotka epäilivät, että Jumala asui Jeesuksessa ─ joka 

oli kuolemaisillaan ja verissään ─ että valon henki oli kätketty ryöstäjään, joka makasi hänen oikealla 

kädellään kuoleman kourissa? Aika kului, ja kun mielenrauha palasi, monet niistä, jotka olivat hylänneet 

ja pilkanneet Minua, läpäisivät totuuteni valon, minkä vuoksi heidän katumuksensa oli suuri ja heidän 

rakkautensa Minua seuratessaan tuhoutumaton. 

68 Minä jätin ristiltä maailmalle elämän ja hengellisen viisauden kirjan ─ kirjan, jota ihmiset 

tulkitsevat ja ymmärtävät kautta vuosisatojen, aikakausien ja aikakausien. Siksi sanoin tuskan 

ravistelemalle Marialle ristin juurella: "Nainen, tämä on sinun Poikasi", ja osoitin katseellani Johannesta, 

joka tuolla hetkellä ruumiillisti ihmisyyttä, mutta ihmisyyttä, joka muuttui Kristuksen hyväksi 

opetuslapseksi, hengelliseksi ihmisyydeksi. 

69 Osoitin myös Johannekselle sanat: "Poika, tämä on sinun äitisi" ─ sanat, jotka nyt selitän teille. 

70 Maria ruumiillisti puhtautta, kuuliaisuutta, uskoa, hellyyttä ja nöyryyttä. Jokainen näistä hyveistä 

on yksi porras niillä tikkailla, joilla tulin maailmaan tullakseni ihmiseksi tuon pyhän ja puhtaan naisen 

kohdussa. 

71 Hellyys, puhtaus ja rakkaus ovat jumalallinen kohtu, jossa elämän siemen hedelmöittyy. 

72 Ne tikapuut, joilla laskeuduin luoksenne tullakseni ihmiseksi ja asuakseni lasteni kanssa, ovat 

samat kuin ne tikapuut, jotka tarjoan teille, jotta voitte nousta niitä pitkin luokseni ja muuttua ihmisistä 

valon hengiksi. 

73 Maria on tikapuut, Maria on äidillinen kohtu. Kääntykää hänen puoleensa, niin tapaatte minut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 321 
1 Olkaa siunattuja, opetuslapset, koska käytätte hyvää tahtoanne tulkitsemaan sanaani. Tällä tavoin 

voit kehittää lahjoja, joita sinulla on, ja käyttää niitä lähimmäistesi hyväksi. 

2 Elätte nyt aikaa, jolloin ihmiset tuntevat levottomuutta ikuisesta, siitä elämästä, joka on ohikiitävän 

ihmiselämän tuolla puolen. Mutta te, jotka olette olleet opetuslapsiani tänä aikana, olkaa aina tietoisia siitä, 

että avain, joka avaa oven hengelliseen viisauteen, on rakkaus. 

3 Olen selittänyt teille koko opetukseni ajan, kuinka tämä elämä maan päällä toimii sielulle kouluna, 

kokemuksena, koetinkivenä ja kehittymisenä, mutta että se saavuttaa korkeimman tiedon henkisestä 

elämästä vasta, kun se on jättänyt maallisen ruumiin ja on äärettömässä "laaksossa", maallisen tuolla 

puolen. 

4 Ihailkaa opetukseni yksinkertaisuutta, jota voidaan soveltaa jokaiseen toimintaan, jokaiseen alaan, 

koska sen valo valaisee ja elävöittää koko maailmankaikkeutta. Kun sen olemus vuodatetaan älyynne, se 

paljastaa ihmisille tavan parantaa itseään, kunnes he saavuttavat hengellisen täydellisyyden. Tämä olemus 

on se hyvä, joka on läsnä Jumalassasi ehtymättömänä inspiraation lähteenä elämässäsi. 

5 Opetukseni on yksinkertaista, ja siksi se on ihmisolennon ymmärrettävissä, kaikkien 

ymmärrettävissä, koska teillä kaikilla on henki. Missä on monimutkaisuutta, mystifiointia tai 

materialismia, se ei ole minun totuuteni, joka on valoa. 

6 Pyrkikää yksinkertaisuuteen, rakastakaa nöyryyttä, niin mysteerit ja kaikkein vaikeimmatkin 

mysteerit näkyvät mielessänne kuin kirjan sivut, jotka esittävät selkeästi koko sisältönsä. 

Kun puhun teille mysteereistä ja salaisuuksista, joita ihmiset eivät ole kyenneet tai halunneet purkaa, 

viittaan kaikkeen siihen, mitä pidän salaisessa aarrekammiossani lasteni tietoon. En puhu siitä, mitä teidän 

ei koskaan tarvitse tietää, sillä siitä on vastuussa vain Isänne. 

7 Toisella aikakaudella annoin teille opetuksen, jonka avulla sain ihmiset ymmärtämään, etteivät he 

ole vain aineesta tehtyjä, vaan että jokaisessa heistä asuu Olento, jonka elämä on ihmistä korkeampi ja 

jonka koti ei ole ikuisesti tässä maailmassa, vaan äärettömän paljon korkeammassa valtakunnassa kuin 

maan päällä. Tämä opetus, vaikka se oli ikuisuuteen asti syvällinen, ilmaistiin kuitenkin selkeässä ja 

yksinkertaisessa muodossa, jotta kaikki ihmiset voisivat ymmärtää sen, koska kaikilla oli oikeus tietää se. 

8 Tuo oppitunti oli valmistautumista siihen, että ihmiskunta siirtyisi kokonaan hengelliseen 

maailmaan tällä kolmannella aikakaudella. Tänään, kun jälleen kerran inhimillistän ääneni tehdäkseni 

itseni ihmisten kuultavaksi, olen tullut heidän luokseen laajentamaan tuota oppituntia, avaamaan sitä ja 

selittämään sitä, koska näen, että tämä ihmiskunta kykenee nyt ymmärtämään kaiken sen merkityksen, 

joka alussa oli kuin lupaus. 

9 Kokoan kaikki ihmiset ja kansat uuden sanomani ympärille, kutsun heitä niin kuin paimen kutsuu 

lampaitaan, ja annan heille tallin rauhan, jossa he voivat löytää turvapaikan kovalta säältä ja myrskyiltä. 

10 Tulette vielä näkemään, kuinka monet, vaikka heillä ei näytä olevan pienintäkään merkkiä uskosta 

tai hengellisyydestä, ovat säilyttäneet sielunsa puhtaimmassa osassa Henkisen elämän kuolemattomat 

periaatteet ─ tulette vielä huomaamaan, kuinka monilla niistä, jotka eivät teidän mielestänne tunne 

minkäänlaista kunnioitusta Jumalaa kohtaan, on sisimmässään tuhoutumaton alttari. 

11 Tämän sisäisen alttarin edessä ihmisten on polvistuttava hengellisesti itkemään rikkomuksiaan, 

pahoja tekojaan ja loukkauksiaan, katuen vilpittömästi tottelemattomuuttaan. Siellä, omantunnon alttarin 

edessä, ihmisen ylimielisyys romahtaa niin, että ihmiset eivät enää pidä itseään ylivertaisina rotunsa 

vuoksi. Sitten tulevat luopumiset, hyvitykset ja lopulta rauha rakkauden ja nöyryyden, uskon ja hyvän 

tahdon laillisena hedelmänä.  

12 Ne ihmiset, jotka tällä hetkellä ravitsevat vain kunnianhimoista pyrkimystä valtaan ja maalliseen 

kunniaan, tietävät, että heidän voimakkain vastustajansa on henkisyys, ja siksi he taistelevat sitä vastaan. 

Ja koska he aistivat jo lähestyvän taistelun ─ hengen taistelun pahaa vastaan ─ he pelkäävät menettävänsä 

omaisuutensa ja vastustavat siksi valoa, joka jatkuvasti yllättää heidät inspiraation muodossa. 

13 Kumpi ─ luuletko ─ lopulta voittajaksi: henki vai liha? Epäilemättä voiton vie Henki, joka, oltuaan 

maailman orja, on nyt se, joka hallitsee "lihan" intohimoja. Se on aika, jolloin "annatte Jumalalle sen, mikä 

on Jumalan, ja maailmalle sen, mikä on maailman". 
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14 Kerron teille tänä päivänä profeetallisin sanoin, että lähestyy aika, jolloin kaikki maan kansat 

yhdenmukaistuvat hengellisesti. Kuka teistä pystyy suorittamaan tämän työn? Kenellä ihmisellä on voimaa 

ja valoa tehdä ennustuksestani totta? Ei ole ketään, rakkaat ihmiset, ei ole yhtään ihmistä, joka pystyisi 

sytyttämään valoa teitä ympäröivään pimeyteen. Kuten aina, minä olen se, joka hälvennän varjot, joka 

tyynnyttelen myrskyn ja saan teidät kaikki yhdistymään rakkauden pöytäni ympärille todellisina veljinä ja 

sisarina, yhden Isän lapsina, joita te olette. 

Silti en ole yksin taistelussa, tämä kansa tekee yhteistyötä kanssani, nämä opetuslapset ovat tulkkejani 

ihmiskunnalle. Heistä tulee uskollisia todistajiani partiolaisille, he ovat välineitä, joita käytän antaakseni 

maailmalle todisteita voimastani, rakkaudestani ja läsnäolostani. 

15 Ette koskaan tule kantamaan koko ristini taakkaa ─ sanon teille vielä kerran. Mutta se osa, joka 

teidän on kannettava ─ kuinka vaikeaa se onkaan! Vastuullasi on suuri. 

16 Taistelu on kovaa, mutta sitä keventävät aina suotuisat tapahtumat, jotka ovat todiste siitä, että olen 

kanssanne. Ne ovat kuin ääneni, joka puhuu sydämellenne. 

17 Kuinka sielusi iloitsee jokaisesta kansasta, joka vähitellen herää uuden päivän valoon, kolmannen 

aikakauden valoon, jolloin kaikki ihmiset yhdistyvät rakentamaan Jumalalleen kumartaen hengellisen 

temppelin, sisäisen pyhäkön, jossa uskon ja rakkauden sammumaton liekki loistaa. 

18 Tällä hetkellä tunnette olevanne hyvin kaukana rauhasta, harmoniasta ja veljeydestä, ja teillä on 

siihen hyvä syy. Kunkin ihmisen käsitykset Jumalasta, elämästä ja totuudesta ovat niin erilaisia, että 

syntyy vaikutelma, että jumalia on monia ja että jokaiselle ihmiselle on olemassa oma jumala. 

19 Ettekö ole ainakin havainneet teitä ympäröivässä luonnossa, kuinka kaikki noudattaa yhtä ainoaa 

periaatetta, kuinka kaikki noudattaa yhtä ja samaa järjestystä ja kuinka kaikki sopii yhteen ja samaan 

lakiin? 

20 Jos olisi olemassa erilaisia järjestyksiä, jos olisitte löytäneet muita lakeja kuin ne, jotka olen 

paljastanut teille, ja joku muu kuin Minä, teillä olisi syy siihen, että uskomuksissanne, 

palvontamuodoissanne, ajatuksissanne ja elämäntavoissanne olisi eroja. Mutta sanon teille vielä kerran, 

että se on vain valo, joka on loistanut ikuisuudesta alas inhimillisen ja hengellisen elämänne 

taivaanrannalle. 

21 Kenellekään ihmiselle ei ole uhraus kääntyä tähän oppiin, eikä hänen tarvitse raataa aivojaan, eikä 

hänen tarvitse hylätä kaikkea hyvää, totta tai vanhurskasta, mitä hän kantaa sydämessään. 

22 Ainoa asia, johon työni tähtää, on kaikkien ihmisten henkistyminen, sillä henkistymisessä heistä 

tulee yhtä ja he ymmärtävät toisiaan. Hengellistämisessä he näkevät nimien katoavan, heidän uskontojensa 

ulkoiset muodot, jotka ovat olleet syynä heidän hengelliseen erillisyyteensä, koska kukin on tulkinnut 

Jumalansa eri tavalla. 

23 Heti kun he kaikki lähestyvät henkistymistä eri poluillaan, he ymmärtävät, että ainoa asia, joka 

heiltä puuttui, oli vapautua materialismista, jotta he voisivat tulkita henkisesti sen, minkä he olivat aina 

käsittäneet aineellisessa mielessä. 

24 Niinpä hän, joka polvistui kuvan eteen tunnistaakseen läsnäoloni siinä, tuntee minut sielussaan sen 

jälkeen ilman tarvetta luoda mitään muotoa, joka edustaisi minua sen kautta. 

25 Jokainen, joka on tehnyt pitkiä pyhiinvaellusmatkoja päästäkseen paikkaan, jossa hänelle on 

kerrottu, että Minä olen siellä ja että hän voi siellä parantua, oppii, ettei Minun löytämisekseni ole tarpeen 

kulkea maapallon yhdestä pisteestä toiseen, koska ihminen voi rukouksen jumalallisen lahjan avulla löytää 

Minut paikasta riippumatta milloin tahansa elämänsä aikana. 

26 Silloin ihmiset puhdistavat itsensä vilpittömän katumuksen kautta ja tunnustavat syntinsä hengestä 

henkeen jumaluuteni kanssa, jolloin heidän omatuntonsa osallistuu tähän hengelliseen tekoon. 

27 Hengellisesti ei tule olemaan muuta leipää eikä viiniä kuin Sanani ydin ─ ydin, josta ihmiset saavat 

ravintonsa ja josta he vahvistuvat rakkaudessa, vanhurskaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja laupeudessa. 

28 Ja ne, jotka omistavat elämänsä menneiden aikojen pyhien kirjoitusten tutkimiselle ja jotka ovat 

samoin jakautuneet lahkoihin ja kirkkoihin noiden sanojen erilaisten tulkintatapojen vuoksi, tulevat niin 

ikään lähestymään toisiaan hengellistymisessä, koska korkeampi näkemys analysointi- ja tulkintatavassa 

paljastaa heille kaiken sen todellisen merkityksen, jota he eivät olleet koskaan löytäneet, koska he olivat 

aina antaneet jumalalliselle ilmoitukselle inhimillisen ja maallisen merkityksen. 
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29 Pyydän ihmisiltä tällä hetkellä vain henkistymistä, ja silloin he näkevät korkeimpien ihanteidensa 

toteutuvan ja vaikeimpien ristiriitojensa ratkeavan sallitun rajoissa. 

30 Tänä hämmennyksen aikana Sanani ilmestyy maailmaan kuin pelastusvene. Ihmiset voivat nousta 

uuteen elämään, joka on täynnä valoa, rauhaa ja veljeyttä. 

31 Nyt ihmiskunta näkee pian rauhankyyhkysen lentävän kansojen yllä, nokassaan symbolinen oliivin 

oksa. 

32 Säteeni on tullut luoksenne, ja vaikka ette näe sitä aisteillanne, sielunne tuntee valoni läsnäolon, 

joka valaisee teitä. 

33 Löydätte nyt olemuksestanne jotakin muutakin kuin ruumiinne elimet, ja nämä ovat sielun lahjoja, 

kykyjä, voimia ja ominaisuuksia, jotka ovat uinuneet ihmisessä vuosisatojen ajan. Ette löydä ainetta ettekä 

muotoa, ja siksi sanon teille, että teidän tieteenne ei tule löytämään tätä mysteeriä. 

34 Tähän asti olette tienneet vain sen, mitä olette havainneet mielellänne ja koskettaneet aisteillanne. 

Mutta tulee aika, jolloin ymmärrätte, että todelliset arvot ovat hengellisessä elämässä, siinä elämässä, jota 

ette halunneet tuntea. Silloin olemassaolosi valaisee uusi valo, joka paljastaa sinulle suurimmat salaisuudet 

ja kauneimmat opetukset. Siunaan teitä, sillä vihdoin teette yhteistyötä Isänne kanssa elämän 

avautumisessa ja sielunne kehittämisessä. 

35 Tällä hetkellä olette pysähdyksissä kykenemättä tiedostamaan sitä, huomaamatta yhden jakson 

loppumista ja toisen alkamista, löytämättä koettelemustenne merkitystä ja kykenemättä poistamaan 

jumalallisia merkkejä, joita annan teille joka käänteessä. 

36 Ette tiedä, oletteko Minun sisälläni vai ilman Minua, ettekä myöskään sitä, oletteko elossa vai 

kuolleita Hengelliselle Elämälle, sillä tunnemaailmanne on edelleen unen kaltaisessa tilassa 

olemuksessanne. 

37 Totisesti sanon teille, että vain minun ääneni voi herättää teidät, vain minun kutsuni voi herättää 

teidät, ja siksi olen tullut armosta pelastamaan teidät. Jo nyt valoni lähestyy jokaista sydäntä, jo nyt se 

tunkeutuu huomaamattomasti ymmärryksenne sisälle, kuten varas astuu makuuhuoneeseen keskellä yötä: 

varpaillaan, pienintäkään ääntä pitämättä. 

38 Kun ääneni kuuluu henkisesti ihmiskunnassa, ihmiset tuntevat jotain sellaista värähtelevää, joka on 

aina ollut heidän sisällään, vaikka se ei ole voinut ilmaista itseään vapaudessa. Se on se henki, joka 

Herransa äänen rohkaisemana nousee ja vastaa kutsuuni. 

39 Silloin maan päällä alkaa uusi aikakausi, sillä ette enää katso elämää alhaalta päin, vaan näette sen, 

tunnistatte sen ja nautitte siitä henkisen kohonneisuuden korkeuksista käsin. 

40 Ymmärtäkää, että rakkauteni ei odota teidän heräävän itsestään, vaan se tulee avuksenne 

herättääkseen teidät materialismin syvästä unesta. 

41 Näen sinut pienenä ja haluan, että olet suuri, että otat kykyjesi, älykkyytesi ja aistiesi avulla 

vastaan kaiken sen, mikä minun suostumuksellani kuuluu sinulle. 

42 Anna intuition herätä, herkkyyden henkiselle herätä, inspiraatiosi aktivoitua, sydämesi puhdistua 

synneistä ja mielesi kirkastua. 

43 Pyrkikää olemaan solidaarisia toisillenne, pyrkikää siihen, että te kaikki olette sopusoinnussa 

toistenne kanssa. Taistelkaa sitä jatkuvaa vihamielisyyttä vastaan, jossa olette eläneet maan päällä, kunnes 

olette hävittäneet sen. Huolehtikaa siitä, että hyvä tulee esiin maailmassa, että elämänne jalostuu 

noudattamalla oppiani, josta kumpuaa rakkauden ja oikeudenmukaisuuden laki. Silloin olette 

työskennelleet jalon asian puolesta, ja sielunne on tullut paljon lähemmäksi Minua. 

44 Pahuuden tuhoaminen, jota olette halunneet jatkaa maailmassanne ja josta monet ─ vaikka ette 

uskoisi sitä ─ ovat tehneet jumalansa ja omistaneet sille kaikki voimansa ja ajatuksensa, on oltava 

tavoitteenne taistelemalla sitä vastaan ─ ajatuksenne on eliminoida ja karkottaa se yhä enemmän 

elämästänne. 

45 Tätä siunattua kamppailua varten teidän on kerättävä uskoa, tahtoa, rohkeutta, voimaa, 

kärsivällisyyttä ja sitkeyttä. 

46 Et myöskään ole yksin tässä taistelussa. Minä panen voimani käsivarteenne ja valoni älyynne. 

Teen ihmeen jokaisesta teoksestanne, jos ne ovat armon ja rakkauden innoittamia. 
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47 Ottakaa tämä oppitunti vastaan, pitäkää se sydämessänne ja käyttäkää koko tahtonne sen hyväksi, 

että haluatte tuntea itsenne paremmin. Miten? Yrittämällä löytää sielusi sen lahjoissa, kyvyissä, tehtävissä, 

sovitustehtävissä ja kaikessa, mitä se pitää sisällään perintönäsi. 

48 Älkää lannistuko, jos näette päivien kuluvan ilman, että löydätte mitään tästä itsestänne. Rukoilkaa 

ja mietiskelkää, toimikaa esimerkkieni ja opetusteni mukaan, ja kun vähiten ajattelette sitä, jokin sielunne 

lahja tulee paljastumaan teoistanne. 

49 Avaa silmäsi ja tarkenna aistejasi, jotta voit havaita sen näkymättömän maailman, joka elää ja 

kutoo ympärilläsi. Olette jäykistäneet itsenne niin, ettette kiinnitä mitään huomiota siihen henkiseen 

elämään, joka on lakkaamatta liikkeellä sisällänne, ulkopuolella ja yläpuolellanne, kykenemättä 

kuvittelemaan, että olette yhtä läheisessä yhteydessä siihen kuin hengittämääsi ilmaan. 

50 Syynä on se, että olette kiinnostuneet liikaa maallisesta tieteestä ja unohtaneet hengellisen 

viisauden. 

51 Tiedätte, että henkisen elämän äärettömään valtamereen tunkeutuminen edellyttää rohkeutta, 

hyvyyttä, uskoa ja rakkautta Jumalaa kohtaan, ja tämä tuntuu teistä vaikealta ja vaikeasti saavutettavalta, 

minkä vuoksi suositte aina ihmistieteitä, jotka eivät mielestänne vaadi sitä puhtautta ja korkeutta, jota 

henkisen elämän tutkiminen vaatii. 

52 Jos saisitte tietää, ettei ole mitään työtänne, johon jokin henkiolento ei olisi vaikuttanut, tämä 

tuntuisi teistä käsittämättömältä, ja kuitenkin se on niin. 

53 Ihmiselämänne ulkopuolella on henkimaailma, veljienne ja sisartenne, ihmiselle näkymättömien 

olentojen maailma, jotka taistelevat keskenään valloittaakseen teidät. 

54 Tämä kamppailu johtuu toisten ja toisten välisestä kehityserosta. Kun taas valon olennot, joita 

kuljettaa rakkauden, harmonian, rauhan ja täydellisyyden ihanne, sirottavat ihmiskunnan tietä valolla, 

inspiroivat sitä aina hyvällä ja paljastavat sille kaiken sen, mikä on ihmiskunnan parhaaksi, ne olennot, 

jotka yhä takertuvat maan materialismiin, kylvävät, jotka eivät ole kyenneet irrottautumaan 

itsekkyydestään ja rakkaudestaan maailmaan tai jotka loputtomasti ruokkivat ihmisten riippuvuuksia ja 

taipumuksia, kylvävät ihmiskunnan tielle sekaannusta pimentämällä järjen, sokaistamalla sydämet ja 

orjuuttamalla tahdon käyttääkseen ihmistä hyväkseen ja tehdäkseen hänestä suunnitelmiensa välineen tai 

käyttääkseen häntä ikään kuin se olisi hänen oma ruumiinsa. 

55 Valon henkinen maailma pyrkii voittamaan ihmisen sielun avatakseen sille tien kohti ikuisuutta; 

Samalla kun nämä siunatut joukot ponnistelevat lakkaamatta, lisääntyvät rakkaudessa ja tulevat 

sairaanhoitajiksi kivun sängyn vierellä, neuvonantajiksi suuren vastuun taakkaa kantavan ihmisen rinnalla, 

nuorison neuvonantajiksi, lasten suojelijoiksi, unohdettujen ja yksin elävien kumppaneiksi, niiden 

olentojen legioonat, joilla ei ole hengellisen viisauden valoa eikä rakkauden kohottavaa tunnetta, 

työskentelevät niin ikään lakkaamatta ihmisten keskuudessa. Mutta heidän tavoitteenaan ei ole helpottaa 

tietänne Hengelliseen valtakuntaan ─ ei; näiden olentojen aikomus on täysin päinvastainen, heidän 

pyrkimyksenään on hallita maailmaa, jatkaa sen herroina olemista, jatkaa itseään maan päällä, hallita 

ihmisiä ja tehdä heistä orjia ja tahtonsa välineitä ─ sanalla sanoen, ei antaa kenenkään viedä sitä, mitä he 

ovat aina pitäneet omana: maailmaa. 

56 Niinpä, opetuslapset: yhden olennon ja toisen olennon välillä raivoaa raju taistelu ─ taistelu, jota 

fyysiset silmänne eivät näe, mutta jonka heijastukset tuntuvat päivä toisensa jälkeen maailmassanne. 

57 Jotta ihminen voisi puolustaa itseään ja vapautua pahoista vaikutteista, hänen on tunnettava häntä 

ympäröivä totuus, hänen on opittava rukoilemaan hengen kanssa ja hänen on myös tiedettävä, millaisia 

kykyjä hänen olemuksellaan on, jotta hän voisi käyttää niitä aseina tässä suuressa taistelussa, jossa hyvä 

taistelee pahaa vastaan, valo pimeyttä vastaan, henkistyminen materialismia vastaan. 

58 Juuri valon henkinen maailma työskentelee ja taistelee ja valmistelee kaikkea, jotta maailma jonain 

päivänä lähtisi henkistymisen tielle. 

59 Ajatelkaa tätä kaikkea, niin voitte kuvitella, miten raivokkaasti hengelliset veljenne ja sisarenne, 

jotka ponnistelevat ihmisten pelastuksen puolesta, taistelevat ─ taistelu, joka on heille malja, josta annatte 

heille jatkuvasti juotavaksi kiittämättömyyden sappea, koska rajoitutte ottamaan heiltä vastaan kaiken sen 

hyvän, mitä he teille antavat, mutta ette koskaan asetu heidän rinnalleen auttamaan heitä heidän 

taistelussaan. 
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60 Vain harvat osaavat liittyä heihin, vain harvat ovat vastaanottavaisia heidän inspiraatiolleen ja 

noudattavat heidän neuvojaan. Mutta kuinka vahvasti he kulkevat läpi elämän, kuinka suojattuja he 

tuntevat olevansa, millaiset ilot ja inspiraatiot inspiroivat heidän henkeään! 

61 Suurin osa ihmisistä on näiden kahden vaikutuksen välissä valitsematta jompaakumpaa, 

sitoutumatta täysin materialismiin, mutta myös ponnistelematta vapautuakseen siitä ja henkistääkseen 

elämänsä, toisin sanoen kohottaakseen sitä hyvyyden, tiedon ja henkisen voiman avulla. Nämä ovat 

edelleen täysin sodassa itsensä kanssa. 

62 Ne, jotka ovat täysin antautuneet materialismille välittämättä enää omantunnon äänestä ja jotka 

jättävät huomiotta kaiken, mikä liittyy heidän sieluunsa, eivät enää taistele, heidät on voitettu taistelussa. 

He luulevat voittaneensa, he luulevat olevansa vapaita eivätkä ymmärrä, että he ovat vankeja ja että valon 

legioonien on tultava alas pimeyteen vapauttamaan heidät. 

63 Lähetän tämän valon viestin kaikille maan kansoille, jotta ihmiset heräisivät, jotta he tulisivat 

tietoisiksi siitä, kuka on vihollinen, jota vastaan heidän on taisteltava, kunnes he ovat voittaneet hänet, ja 

mitä aseita he kantavat tietämättään. 

64 Totisesti sanon teille, että jos olisin tullut ihmisenä tuohon aikaan, teidän silmänne olisivat 

joutuneet näkemään haavani yhä tuoreina ja vuotavina, koska ihmisten synti ei ollut lakannut eivätkä he 

halunneet lunastaa itseään sen veren muistoksi, jonka vuodatin Golgatalla ja joka oli todiste rakkaudestani 

ihmiskuntaa kohtaan. Mutta tulin hengessä säästääkseni teidät häpeältä tarkastella niiden työtä, jotka 

tuomitsivat ja tuomitsivat minut maan päällä. 

65 Kaikki on annettu anteeksi, mutta jokaisessa sielussa on jotakin siitä, mitä vuodatin kaikkien 

puolesta ristillä. Älkää ajatelko, että elämänvoima ja veri liukenivat tai katosivat. He ruumiillistivat 

Hengellisen Elämän, jota vuodatin kaikille ihmisille siitä hetkestä lähtien. Tuon veren kautta, joka sinetöi 

Sanani ja vahvisti kaiken sen, mitä olin puhunut ja tehnyt maan päällä, ihmiset kehittyvät ylöspäin sielunsa 

uudistamisen halussa. 

66 Minun sanani, minun tekoni ja minun vereni eivät olleet eivätkä tule olemaan turhia. Jos joskus 

teistä tuntuu, että nimeni ja sanani on melkein unohdettu, näette pian, että ne ilmestyvät uudestaan täynnä 

elinvettä, elämää ja puhtautta, kuin siemen, joka ei koskaan häviä, vaikka sitä vastaan taistellaan 

jatkuvasti. 

67 Eivätkä minun sanani ja ilmestykseni tänä aikana katoa. On totta, että tulee aikoja, jolloin näyttää 

siltä, että kaikki tämä on päättynyt ilman, että maailmaan on jäänyt jälkiä tai jälkiä. Mutta yhtäkkiä, kun 

vähiten ajattelette sitä, opettamani hengellistämisen oppi nousee jälleen esiin yhtä suurella tai jopa 

suuremmalla voimalla. 

68 Kärsivällinen työni älykkyytesi avulla ei ole turhaa, sillä aivan kuten tuolloin symbolisesti 

vuodatin elämäni tuon veren kautta opettaakseni sinulle rakkautta, vuodatan nyt Henkeni päällesi 

avatakseni ikuisuuteen nousemisen tien. Jos Vereni ei kuitenkaan ole ollut hedelmätöntä, se on vielä 

vähemmän Henkeni valoa. 

69 Nyt ette voi vielä arvioida sen Sanan vaikutuksia, jota parhaillaan kuulette. Mutta valosielusi, jolla 

on ikuinen alkuperä, pystyy todistamaan totuuden ja kaiken sen toteutumisen, mitä olen paljastanut 

maailmalle tällä kolmannella aikakaudella kouluttamattomien ja epäpuhtaiden äänenkantajien ja valon 

henkimaailman kautta. 

70 Joskus pohdinnoissanne kysytte itseltänne, miten avaruudessa olevat henkiset olennot liikkuvat 

pisteestä toiseen, kun kutsutte niitä samaan aikaan eri puolille maapalloa. Mielikuvituksesi saa ne sitten 

lentämään lakkaamatta, nopeasti kuin valo, pisteestä toiseen ja maailman äärestä toiseen. 

71 Te ajattelette: Kuinka vaikea ja vaikea heidän tehtävänsä onkaan! Te sanotte: "Kuinka surullinen 

onkaan heidän hyvityksensä!" 

72 Minun on kerrottava teille, että tämä tehtävä ei ole sellainen kuin mielessänne on kuviteltu. Kun 

nämä olennot ovat saavuttaneet tarvittavan kehitystason saadakseen oppaiden, suojelijoiden, 

neuvonantajien ja hyväntekijöiden tehtävän, heillä on niin laaja säteily, että heidän ei tarvitse siirtyä 

paikasta toiseen, sillä he voivat vaikuttaa heitä tarvitseviin veljiinsä ja sisariinsa siellä, missä he ovat. 

Sieltä käsin he voivat nähdä, kuulla, tuntea ja tehdä tehtäviä, jotka ovat osa heidän tehtäväänsä. 

73 Korkealle sielulle etäisyydet katoavat sen viisauden ja rakkauden vuoksi, ja sen toiminta-alue 

vastaa sen saavuttamaa kehitystasoa. 
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74 Voisitte kuitenkin ajatella, että sielu, jolla ei ole minkäänlaista kehitystasoa, joutuisi varmasti 

siirtämään itseään voittaakseen etäisyydet, koska sen arvokkaimmat ominaisuudet eivät ole kehittyneet. 

75 Älkää yrittäkö kuvitella paikkaa, jossa tuo muistinne herättämä olento on. Sillä se ei ole lähellä 

eikä kaukana, aivan kuten minä, joka en ole lähellä enkä kaukana teistä, olen läsnä kaikessa ja kaikkialla. 

76 Ainoa etäisyys, joka on teidän ja Jumalan tai teidän ja henkiolennon välillä, ei ole aineellinen vaan 

hengellinen etäisyys, joka johtuu siitä, että teiltä puuttuu valmistautuminen, puhtaus tai halukkuus ottaa 

vastaan inspiraatiota ja hengellistä vaikutusta. 

77 Älkää koskaan asettako tätä etäisyyttä teidän ja Mestarinne tai teidän ja henkisen maailman välille, 

ja tulette aina nauttimaan niistä eduista, joita rakkauteni vuodattaa niille, jotka osaavat etsiä sitä. Tulette 

aina tuntemaan, että henkinen maailma on lähellä niiden sydäntä, jotka valmistautuvat tuntemaan sen. 

78 Kuinka suuri onkaan se etäisyys, jonka tämän ajan ihmiskunta asettaa itsensä ja hengellisen 

elämän välille! Se on niin suuri, että nykyään ihmiset tuntevat Jumalan olevan äärettömän kaukana heistä 

ja pitävät taivasten valtakuntaa kaukaisena ja saavuttamattomana. 

79 Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä kauempana ihmiset tuntevat olevansa hengellisestä valtakunnasta. 

He menettävät siunatun ajatuksen siitä, että he ovat kerran asuneet siinä, ja kun he kuolevat ja antavat 

sielun erota lihasta, heillä on vain maalliset vaikutelmat, jotka saavat heidät menettämään kaiken 

käsityksen hengellisestä. 

80 Rakkauden sanomani poistaa tällä hetkellä etäisyyksiä, poistaa virheitä, hälventää pimeyksiä ja saa 

ihmisen sielun, joka on jo elänyt äärettömässä henkisessä maailmassa, palaamaan rukoillen ja meditoiden 

alkuperäänsä, löytämään olemuksensa ja paljastamaan sen ihmiselle, mielelle ja sydämelle, joka on 

uskottu sille välineeksi suorittamaan tehtävänsä maan päällä. 

81 Huomaatte, että yksi hetki henkistä valaistumista riittää, jotta tämä näennäisesti suuri etäisyys 

katoaa ja saa teidät kokemaan kaiken sen ilon, jonka olette riistäneet itseltänne niin kauan, kun piditte 

Minua kaukaisena. 

82 Tänään kykenet paremmin muuttamaan mieltäsi, vaikka se tuntuukin sinusta vaikealta. Kerron 

teille tämän, koska koko olemuksenne on avautunut ja kehittynyt sekä sielussa että ruumiissa pysähtymättä 

koko tahdonvapautenne tiellä. 

83 Aivan kuten nykyihmisten älyllinen kapasiteetti on paljon suurempi kuin menneiden aikojen 

ihmisten, koska heidän kykynsä ovat kehittyneet, niin myös sielu on kehittynyt jatkuvassa 

elämänkokemuksessaan, jonka avulla se voi ymmärtää, käsittää, uskoa ja hyväksyä sen, mitä muiden 

aikojen ihmiset eivät kyenneet saavuttamaan. 

84 Siksi, jotta voisin paljastaa itseni ihmiskunnalle, olen valinnut täydellisen muodon, eli hengellisen 

muodon, koska tiedän, että pystytte nyt ymmärtämään sen. Toisin oli menneinä aikoina, jolloin Minun oli 

etsittävä mielekkäitä muotoja tehdäkseni Itsestäni ihmisille kuultavan ja ymmärrettävän. 

85 Nyt on aika, jolloin ihmiskunta kamppailee ottaakseen käyttöön hengellisen palvonnan Jumalalle. 

Mutta on vain luonnollista, että tämä tapahtuu vasta taistelun jälkeen, kun ymmärrys ja mielenrauha ovat 

saavuttaneet sydämet. 

86 Te, jotka kuulette Minua tämän opetuksen kautta, olette oppineet vapauttamaan sydämenne 

ennakkoluuloista ja fanaattisuudesta ja palvomaan Minua luonnollisella ja yksinkertaisella tavalla, 

tuntemalla Minut sisällänne. Voitte pitää itseänne etuoikeutettuina olentoina ihmisten joukossa, ja käytän 

teitä henkistymisen aikakauden pioneereina. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 322 
1 Esittelen teille toisen sivun Opetuskirjastani, joka on rakkautta ja valoa sielullenne. Autuaita olette 

te, jotka todella kuulette Mestarianne, sillä opastan teitä selkeästi ja täydellisesti, jotta ymmärtäisitte 

kohtalonne ja tehtävän, jonka olen uskonut sielullenne. 

2 Tulette opiskelemaan ja ymmärtämään opetuksiani, välittääksenne niitä lähimmäisillenne, ja 

vaikka he ovat joskus torjuneet teidät, ette ole tunteneet oloanne loukkaantuneeksi vaan tyytyväiseksi 

siihen, että olette kyenneet vastaamaan heidän kysymyksiinsä. 

3 Puhutte Minulle sydämenne syvyyksissä osoittaaksenne Minulle kanssaihmistenne uskottomuutta. 

Mutta minä sanon teille: Kun olette kohdanneet sydämet, jotka ovat kuin kovia kiviä, puhun heille heidän 

omantuntonsa kautta, niin että he tuntevat halua olla kanssani. Tehtävänne on pyrkiä ihmisten parhaaksi 

seuraamalla teille viitoittamaani polkua ilman, että arvioitte aikaa tai etäisyyttä. 

4 Löydätte monia tarvitsevia, sairaita ja "orjia", jotka teidän on parannettava ja vapautettava 

murtamalla heidän kahleensa ja antamalla heille rakastavasti minun opetukseni. Sillä tulee päivä, jolloin te 

ette enää kuule sanaani, ja silloin teidän on jäätävä opettajiksi, jotta voitte kouluttaa tulevia sukupolvia. 

5 Valon miekalla voit hälventää pimeyttä ja tehdä läpimurron kanssaihmisillesi. Haluan, että ihmiset 

voivat elää rauhassa, harmoniassa ja hyvässä tahdossa tällä kolmannella aikakaudella. Keneltä he saavat 

opetuksen tätä varten? Opetuslapsiltani, rakkaat ihmiset ─ niiltä, jotka rakastavat Minua eivätkä väsy 

olemaan kanssani ─ jotka tuntevat sydämensä syvyyksissä. 

6 Autuaita ovat ne, jotka ovat aina kanssani ja torjuvat kiusaukset pysymällä erossa maailman 

irstauksista. Heidän hengelliset silmänsä näkevät ikuisen kirkkauden tuonpuoleisessa ─ valtakunnassa, 

jossa sielun on oltava kotona. 

7 Jätän teihin liiton ja veljeyden opetuksen. Valvokaa ja rukoilkaa, etteivät kiusaukset riistäisi teiltä 

sitä, minkä olen teille uskonut ─ jotta teistä tulisi sanansaattajia ja opetuslapsia, jotka ─ kun aika koittaa ─ 

minä lähetän ihmiskunnalle. 

Kun olette vapaita kaikesta aineellistumisesta ja pukeutuneet vain rakkauteeni ja valooni, kuulette 

ääneni sielussanne, tunnistatte paimenenne äänen, ja silloin kiipeätte vapaaehtoisesti vuorta kuin lampaat 

päästäksenne jumalalliseen kotiin. 

8 Taivaallinen Äitisi on kuin paimentyttö, joka seuraa askeleitasi. Maria hoitaa teitä ihanassa 

puutarhassaan kuin ruusuja ja liljoja, hän antaa teille tuoksun, jotta olisitte kuin kukat, jotka tarjoavat 

olemuksensa Isälleen. 

9 Toisella aikakaudella kerroin teille, että olisin jälleen kerran kanssanne. Mutta nyt, kun olen 

täyttänyt teille antamani lupauksen, jotkut ovat tunnistaneet minut ja toiset ovat epäilleet läsnäoloani. 

Jotkut teistä ovat vuodattaneet ilon kyyneleitä, koska olette kuulleet Minut uudelleen ja nähneet Minut 

henkenne silmin. Olen kuullut niiden sanovan Minulle: "Mestari, jos ruumiini uhraaminen olisi 

välttämätöntä, antaisin sen kaikella antaumuksella ja nöyryydellä sieluni ja ihmiskunnan pelastamiseksi." 

10 Olen antanut sinut henkisen valomaailmani haltuun, jotta se toimisi neuvonantajanasi ja 

suojelijanasi ─ opastaisi sinua polkua pitkin ja auttaisi sinua tehtäväsi täyttämisessä. Niille teistä, jotka 

eivät ole ymmärtäneet minua, sanon: Älkää epäilkö, sillä olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmisten kautta 

kaikkina aikoina. Mutta en halunnut yllättää heitä ilmestyksilläni, ja siksi lähetin sanansaattajani 

etukäteen. Olen lähettänyt Vaeltajan valmistelemaan ihmisten tietä ja sydämiä. 

11 Vuoden 1950 aikana annan teille viimeiset opetukseni, ja haluan teidän ymmärtävän, ennen kuin 

lopetan julistukseni ihmisälyn kautta, miten kylvätte rakkauden sanaani ja miten levitätte sitä sydämestä 

sydämeen, maakunnasta maakuntaan, kaikkiin niihin maan paikkoihin, joissa minua ei ole kuultu ja koettu 

tänä aikana. 

12 Olette vahvoja sieluja täynnä rakkautta ja valoa. Älkää ryhtykö kirjanoppineiksi älkääkä 

kerskaileko ihmisten edessä, sillä nöyryydessänne on Isänne armo ja valkeus. 

13 Olkoon katseenne täynnä sydämellisyyttä, olkoon tieteenne rakkauden tiedettä, antakaa kätenne 

hyväillä, antakaa sananne lohduttaa ihmisiä, ja silloin maailma hyväksyy esimerkkinne eikä enää lietso 

sotia, joita se on sytyttänyt vuosisadasta toiseen ja aikakaudesta toiseen. 
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14 Silloin minun tahtoni ja niiden tahto, jotka ovat raataneet kovasti ja vuodattaneet monia kyyneleitä 

ihmiskunnan yhdistymisen saavuttamiseksi, toteutuu. Silloin ei ole enää rotuun tai ihonväriin perustuvia 

eroja. Tämä on lupaukseni teille. 

15 Nykyään kaikki uskovat tuntevansa totuuden täysin. Jokainen uskonto väittää omistavansa 

totuuden. Tutkijat julistavat löytäneensä totuuden. Minä sanon teille, että kukaan ei tiedä absoluuttista 

totuutta, koska ihminen ei ole edes kyennyt käsittämään järjellään sitä osaa, joka hänelle on ilmoitettu. 

16 Kaikki ihmiset kantavat sisällään osan totuudesta ja virheistä, jotka he sekoittavat totuuden valoon. 

17 Taistelu lähestyy, jossa kaikki nämä voimat taistelevat toisiaan vastaan, sillä kukin haluaa saada 

maailmankuvansa läpi. Lopulta voittoon ei kuitenkaan pääse jokin inhimillinen ideologia, tieteellinen 

teoria tai uskonnollinen uskontunnustus, vaan kaikkien hyvien tapojen tarkastella asioita, kaikkien ylevien 

uskomusten, kaikkien korkeimpaan henkisyyteen kohonneiden palvontamuotojen ja kaikkien todellisen 

inhimillisen edistyksen palvelemiseen omistautuneiden tieteiden harmoninen liitto. 

18 Annan ihmisten puhua ajatuksistaan ja esitellä niitä, sallin toisten esitellä julkisesti kultin 

muotojaan ja riittejään, sallin ihmisten keskustella ja taistella toisiaan vastaan, sallin tiedemiesten levittää 

edistyksellisimpiä teorioitaan, sallin kaiken, mikä on kätkettynä jokaisessa hengessä, avautua, tulla valoon 

ja tehdä itsensä tunnetuksi. Sillä viikatemiehen päivä on lähellä ─ se päivä, jolloin omatunto kuin armoton 

sirppi katkaisee juurineen kaiken, mikä on väärin ihmisen sydämessä. 

19 Te, ihmiset, olkaa hereillä älkääkä unohtako, että olen ilmoittanut teille tämän taistelun, jotta ette 

joutuisi epätoivoon, kun näette ihmisten kiihkeästi riitelevän, kun näette uskonnollisten yhteisöjen sotivan 

ja Hengen taistelevan heidän kanssaan. 

20 Herätettäköön maailma, puhkeakoon myrsky ja taistelu, jotta ihminen voi herätä ja herätessään 

nähdä valon, jota hän on kauan haaveillut ihailevansa ─ jotta itsekkäät miehet, jotka ovat sulkeneet sen 

tien portit, joka johtaa totuuden tuntemiseen, voivat laskeutua korkeilta istuimiltaan, valtaistuimiltaan ja 

jalustoiltaan, ja päästää Hengen valoa nälkäisesti ja janoisesti janoavat ihmisjoukot läpi. 

21 Teidän kaikkien on etsittävä minun valoani, teidän kaikkien on etsittävä majakkaa, jotta voitte 

tunnistaa tien pimeyden päivinä ─ pohdinnan ja katumuksen päivinä, syvän itsetutkiskelun päivinä 

omaatuntoonne nähden, jolloin ei ole yhtään ihmisolentoa, joka tuntee olonsa rauhalliseksi ja joka voi 

sanoa: En pelkää mitään, koska olen aina toiminut oikein. 

22 Ei, ei ole ketään, joka huutaa tai ajattelee näin, koska omatunto antaa äänensä kuulua jokaisessa 

sielussa. 

23 Vain ne, jotka rukoilevat ja tekevät parannuksen, saavuttavat sielunsa puhdistumisen. Vain ne, 

jotka luopuvat turhamaisuudestaan, vallan käyttämisestä muihin ja ylimielisyydestään, onnistuvat 

asettumaan pelastusveneeseen. Sillä ne, jotka pitävät kiinni hulluuksistaan, jotka pitävät kiinni 

erehdyksistään ja perinteistään ─ valmiina pitämään niistä kiinni loppuun asti omantunnon tuomioista ja 

ohjeista huolimatta ─ nämä suuntaavat vastoin parempaa tietoaan kohti hämmennyksen ja pimeyden 

kuilua, johon kukaan ei Isänne tahdon mukaan halua pudota. 

24 Tämän rakkauden ja laupeuden sanoman, jonka olen tuonut teille ajoissa pelastuksenne vuoksi, te 

tulette tekemään tunnetuksi ihmiskunnalle aikanaan. 

25 Viisauden sanomani tehtävänä on yhdistää ihmiset hengellisesti, pelastaa heidät hämmennyksen 

pyörteistä ja pelastaa heidät pimeydestä, kun he ovat menettäneet uskonsa. 

26 Ainoastaan Sanallani on voima pysäyttää ne, jotka liikkuvat hurjaa vauhtia kohti kuilua, koska se 

paljastaa kaiken, koska se ei epäröi purkaa mysteeriä, koska se on Isänne armon ja rakkauden läpäisemä. 

27 Kuka muu kuin Minä voisi pelastaa kaikki nämä ihmiset ilman uskoa korkeampaan elämään ja 

ilman tietoa Minun oikeudenmukaisuudestani? Kuka on todella ymmärtänyt tuskan merkityksen ja 

alkuperän elämässään koettelemusten, sorron ja pelkojen keskellä? Kuinka harvoja ihmiskunnan 

mestareita ja johtajia minä näenkään! Mitä ihmiset tietävät hengestä? He ovat huolissaan vain 

inhimillisestä puolesta, eivätkä kykene löytämään, mitä on maallisten tarpeiden ja huolien takana. Siksi 

ihmiset ovat pettyneinä siihen, etteivät he löydä tyydyttävää vastausta kysymyksiinsä tieteistä tai 

uskonnoista, omistautuneet etsimään totuutta itse. Jotkut tulevat lähemmäksi polkua, kun taas toiset 

omaksuvat alhaisen henkisyytensä vuoksi uusia virheitä. 
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28 Ihmiset, jotka ovat elämässään juoneet kärsimyksen maljan toisensa jälkeen, sanovat minulle: 

"Herra, miksi kukaan ei selitä meille tuskamme syytä, jotta meissä syttyisi usko, joka auttaisi meitä 

kantamaan ristimme painon?" 

29 Lähetän näille lapsille taivaallisena balsamina valoni heidän mieleensä ja rohkaisuni heidän 

sydämilleen. Minulla on äärettömät mahdollisuudet tavoittaa jokainen luotu. 

30 Voi, jospa kaikki osaisivat kysyä Minulta, jospa kaikki rukoilisivat hengellisesti, jospa kaikki 

olisivat kiinnostuneita totuuden tuntemisesta! Totisesti MINÄ sanon teille, että he saisivat sen, mitä he 

ovat kaivanneet. Sillä kukaan ei ole etsinyt, joka ei olisi löytänyt, eikä kukaan ole koputtanut ovelleni, 

jolle sitä ei olisi avattu. 

31 Jätä jälkeesi nöyryyden jälki. Älkää antako ylpeyden tunkeutua sydämeenne, koska luulette 

olevanne ainoita, joilla on hengellistä tietoa. 

32 Olkaa aina tietoisia siitä, että olette kaikki samanlaisia Minun edessäni, että teillä kaikilla oli sama 

alkuperä ja että teillä kaikilla on sama päämäärä, vaikka ulkoisesti jokaisen kohtalo näyttäytyykin 

erilaisena. 

33 Älkää koskaan unohtako, että teidän kaikkien on saavutettava Minut, mikä tarkoittaa, että teidän 

kaikkien on ─ vaikkakin eri tavoin ─ tehtävä tarvittavat ansiot saavuttaaksenne suurimman hengellisen 

korkeuden. Älkää siis koskaan pitäkö ketään alempiarvoisena. 

34 Turhamaisuus ei saa koskaan juurtua spiritualistiin. Toisaalta, todellisen vaatimattomuuden tulisi 

aina olla hänen kumppaninsa, silloin hänen tekonsa, sen sijaan että häikäisevät väärällä valolla, löytävät 

suosiota lähimmäistensä sydämissä. 

35 Teidän on kannettava ristinne rakkaudella ─ ei niin kuin joku kantaa velvollisuutensa, ei sillä 

ajatuksella, että jos ette tee sitä, teille käy elämässänne huonosti ─ ei, se ei saa tapahtua Minun 

oikeudenmukaisuuteni pelosta. Olette sielultaan riittävän kehittyneitä vaatia itseltänne ─ kuten minä teen 

juuri nyt ─ että lakini käskyjen täyttäminen tapahtuu rakkaudesta lähimmäisiänne kohtaan ja että tämä 

tunne on rakkauden innoittama Minua kohtaan. 

36 Jättäkää taaksenne ajat, jolloin ihmiset katuivat rikkomuksiaan, eivät katumuksesta siitä, että olivat 

loukanneet Minua, vaan ikuisen kadotuksen pelosta, kuten ihmiset olivat sen kuvitelleet. 

37 Poista sydämestäsi ajatus siitä, että voit lykätä katumustasi viimeiseen hetkeen luottaen Jumalan 

armoon, ja muista, että sielusi niittää tuona tuomiohetkenä vain sitä, mitä se on kylvänyt koko maan päällä 

olonsa ajan. Sen sato tai hedelmät ovat kehitystä, edistystä ja kohoamista, jonka se on saavuttanut sen 

elämän aikana, joka sille on uskottu. 

38 Kuinka erilainen hengellinen todellisuus onkaan kuin kaikki se, mitä ihmiset ovat kuvitelleet! 

Oikeuteni ei myöskään ole sitä, mitä uskotte, eikä jumalallinen rangaistus ole sitä, mitä sillä nimellä 

kutsutte, eikä taivas ole sitä, mitä luulette, eikä sitä saavuteta niin helposti ja nopeasti kuin kuvittelette, 

aivan kuten hengellinen sovitus ei ole sitä, mitä sanotte, eikä kiusaaminen ole henkiolento. 

39 Teidän on opiskeltava jumalallisia ilmoituksia, jotka olen antanut teille kaikkina aikoina, teidän on 

ymmärrettävä teille puhuttua kuvakieltä, teidän on herkistettävä henkiset aistinne tällä tavoin, jotta 

tunnistatte, mikä on Jumalan sana ja mikä ihmisten sana, jotta löydätte opetusteni merkityksen. 

40 Vain hengellisestä näkökulmasta voitte löytää oikean ja totuudenmukaisen tulkinnan Sanastani ─ 

sekä siitä, jonka lähetin teille profeettojen kautta, että siitä, jonka jätin teille Jeesuksen kautta, tai tästä 

Sanasta, jonka annan teille Kolmannen Aikakauden äänitorvien välityksellä. 

41 Kun tämä ihmiskunta on löytänyt lain, opetusten, profetioiden ja ilmestysten todellisen 

merkityksen, se on löytänyt olemassaolostaan kaikkein kauneimman ja syvällisimmän. 

42 Silloin ihmiset tuntevat todellisen oikeudenmukaisuuden ja heidän sydämensä näkevät todellisen 

taivaan; silloin te myös tiedätte, mitä sovitus, puhdistus ja hyvitys ovat. 

43 Tänään teitä peittää yhä tietämättömyyden verho, jota ette ole uskaltaneet repiä maallisessa 

materialismissanne ja uskonnollisessa fanaattisuudessanne, joka on täynnä vääriä pelkoja ja 

ennakkoluuloja. Siksi, kun elämääsi kohdistuu koettelemus etkä löydä sille selvää syytä, huudat: "Mitä 

olen tehnyt, että minua rangaistaan näin?" tietämättä, että oikeuteni odottaa joskus vuosisatoja ─ ja jopa 

vuosituhansia. Mutta oikeudenmukaisuuteni tulee aina, ja vaikka se tuntuisi tulevan liian myöhään tai 

epäsopivasti, on varmaa, että se ilmenee aina viisaalla tavalla. 
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44 Hengellisellä opetuksellani on useita tavoitteita tai tehtäviä: yksi niistä on lohduttaa sielua sen 

maanpaossa ja saada se ymmärtämään, että Jumala, joka loi sen, odottaa sitä ikuisesti rauhan 

valtakunnassaan. Toinen on antaa sen tietää, kuinka paljon lahjoja ja kykyjä sillä on käytettävissään 

pelastuksen ja kohoamisen tai täydellisyyden saavuttamiseksi. 

45 Tämä Sana tuo henkistymisen sanoman, joka avaa ihmisten silmät, jotta he voivat nähdä 

kasvokkain todellisuuden, jonka he luulevat löytävänsä vain siitä, mitä he näkevät, mitä he koskettavat tai 

mitä he todistavat inhimillisellä tieteellään, tajuamatta, että näin tehdessään he kutsuvat ohimenevää 

"todellisuudeksi" ja arvioivat väärin ja kieltävät ikuisen, jossa todellinen todellisuus on olemassa. 

46 Kulkekoon tämä viesti kansakunnasta toiseen, talosta taloon, jättäen valon, lohdutuksen ja rauhan 

siemeniä, jotta ihmiset pysähtyisivät muutamaksi hetkeksi ja antaisivat hengelleen välttämättömän levon, 

jotta se voisi pohtia ja muistaa, että mikä tahansa hetki voi olla se hetki, jolloin se palaa henkimaailmaan, 

ja että sen teoista ja kylvöistä maailmassa riippuu, millaisia hedelmiä se niittää saapuessaan henkiseen 

elämään. 

47 Tänään löydän sinut murheellisena, masentuneena ja toivottomana, ja kerrot minulle 

rukouksessasi, että elämä on jo pitkään vetänyt sinulta suosionsa pois. Mestari kertoo teille, että nämä ajat, 

joita elätte, ovat niitä aikoja, joista ensimmäisten aikojen profeetat ilmoittivat ja jotka "jumalallinen sana" 

myöhemmin vahvisti hänen kansalleen. Mutta vaikka olisikin totta, että tyhjennätte hyvin katkeran maljan, 

tietäkää, että tuskanne ei ole hyödytöntä, jos osaatte kestää sen rakkaudella ja kärsivällisyydellä. 

Oli välttämätöntä, että ihmiset saavuttaisivat sen pisteen, jossa kipu lävistäisi ja kummittelisi kaikissa 

heidän olemuksensa kuiduissa, jotta he heräisivät syvästä unesta, jossa heidän sielunsa elää, ja aloittaisivat 

itsemääräämisoikeuden elämän, jossa he tarjoaisivat Luojalleen sen kunnianosoituksen ja tunnustuksen, 

jonka he olivat Hänelle velkaa. 

48 Olen jo pitkään patoillut heidän tahdonvapauttaan ja osoittanut heille, että on tullut aika pohtia ja 

toimia oikein, jotta he eivät jatkaisi kärsimystä ja syöksyisi kaaokseen. Halusin välttää heidän 

putoamisensa neuvomalla ja varoittamalla heitä, mutta he ovat olleet kuurot sanoilleni. Mutta jatkan tämän 

niin rakkaan ihmiskunnan kutsumista, kehotan heitä uudistumaan ja olemaan kunniallisia kaikissa 

toimissaan, kunnes olen tehnyt heistä opetusteni arvokkaita oppilaita. 

49 Olen palannut luoksenne, kuten lupasin, lohduttaakseni teitä ja antaakseni teille toivoa 

ahdistuksissanne. Mutta ei pelkästään tätä, vaan myös valistaa teitä, jotta voitte ottaa suuria askelia 

henkisellä polulla. Olen antanut teille ohjeita, joita tarvitsette juuri näinä hämmennyksen hetkinä, joita 

olette innokkaasti odottaneet, jotta voitte parantaa haavanne ja kokea pelastavan polun. 

50 Olen valmistellut kaiken niin, että voitte suorittaa suuren työn ja tulla sen päätteeksi luokseni 

rauhallisina, tyytyväisinä ja rauhassa Minun ja lähimmäistenne kanssa. Sillä hetkellä, kun olette 

yhteydessä Henkeni kanssa, en vaadi teiltä mitään veroa, ansiot eivät siis ole Minulle vaan teille itsellenne, 

ja sen, mitä tarjoatte Minulle, palautan teille siunauksina ja hyödyinä loputtomasti korkoineen. 

51 Ymmärrä, kuinka paljon rakastan sinua. Jos haluatte lisää todisteita Isänne rakkaudesta, pyytäkää, 

ja minä annan ne teille, sillä rakkauteni on ehtymätön. Jos haluatte koetella kärsivällisyyttäni ja 

suopeuttani, tehkää myös näin. Mutta sen jälkeen kun olette vastaanottaneet sen ja tunnustaneet sen, 

tehkää lähimmäisillenne samoin kuin minä olen tehnyt teille. 

52 Anna anteeksi niin usein kuin sinua loukataan. Älä edes mieti, kuinka monta kertaa sinun on 

annettava anteeksi. Kohtalosi on niin korkealla, ettet saa jäädä kiinni näihin polun jalansijoihin, sillä sinua 

odottavat hyvin suuret tehtävät kauempana edessäsi. Sielunne pitäisi aina olla valmis rakkauteen, 

ymmärrykseen ja hyvyyteen, jotta voitte nousta korkeammille tasoille. Aivan kuten menneinä aikoina 

monet veljistänne ja sisaristanne kirjoittivat teoillaan kauniita sivuja Hengen ikuiseen kirjaan, teidän tulisi 

jatkaa tätä historiaa heidän perässään esimerkkinä ja maan päälle tulevien uusien sukupolvien iloksi. 

53 Olkaa vahvoja, sillä teillä on koettelemusten aika. Jokainen olento ─ pikkulapsesta, joka on juuri ja 

juuri avannut silmänsä tämän maailman valolle, aina vuosien painon taivuttamaan vanhaan mieheen ─ käy 

läpi koettelemuksen, hyvitysprosessin. Mutta annan teille voimani, vaikutusvaltani, jotta voitte käydä läpi 

nämä koettelemukset uskossa ja mielenrauhassa, mikä tekee teistä haavoittumattomia kipua vastaan. 

54 Maailmankatsomusten välillä käydään taistelua, ja molempien usko ja vakaumus joutuvat 

koetukselle. Mutta ne, jotka rakensivat työnsä juoksuhiekalle, näkevät sen romahtavan, koska sen 

perustukset eivät olleet vakaat. 
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Tällä hetkellä vahvojen on tuettava heikkoja. Ne, jotka eivät ole osanneet rukoilla eivätkä tunkeutua 

opetusteni totuuteen, tulevat itkemään tietämättömyyttään, tarpeettomuuttaan ja ansiottomuuttaan. Monet 

heistä ovat kuitenkin viattomia, koska heillä ei ole ollut todellista ihmisopasta, ja paimenet, kuten lampaat, 

vuodattavat kyyneleitä heidän epävarmuutensa ja hämmennyksensä vuoksi. 

55 Te ihmiset, jotka olen määrännyt käyttämään vaikutusvaltaanne tähän maailmaan, valvokaa ja 

rukoilkaa sen rauhan ja pelastuksen puolesta. Levitätte siipenne suojellaksenne ihmiskuntaa näinä vaaran 

ja pelon tunteina. 

56 Siksi olen opettanut teille rukouksen hengestä henkeen ja poistanut kaikki jumaluuteni symbolit ja 

tunnukset. Olette rakentaneet itsellenne temppelin, ja sieltä käsin rakastatte ja ylistätte minua. 

Olen opettanut teille kunnioitusta kanssaihmistenne uskoa kohtaan ja kouluttanut teidät kuin vartijan, 

joka elää valppaasti puolustaakseen niiden uskoa, jotka heikkenevät siinä taistelussa, joka on jo 

lähestymässä. 

Sitten, kun olette suorittaneet tehtävänne, voitte tyytyväisinä sanoa Minulle: "Isämme, me taistelemme 

miekalla, joka ei haavoita, rakkaudella ja hyvällä tahdolla". Me puhumme jumalallista sanaa, me 

kutsumme ihmisiä rukoilemaan sinua. Me tuomme lohtua niille, jotka kärsivät, ja käännymme hyvään ne, 

jotka ovat rikkoneet lakia. Me herätämme miehiä ja naisia, jotka tietämättömyydessään olivat neuvottomia, 

ja herätämme heidän uskonsa ja luottamuksensa Sinuun, ja siitä lähtien he rakastavat meitä ja seuraavat 

meitä." Ja minä otan teidät vastaan asiani sotureina ja annan teille ansaitsemanne palkkion. 

57 Työni leviää ympäri maailmaa. Ensimmäisten joukkoon tulee muita ja sitten muita, sillä on 

kirjoitettu, että ihminen nousee nykyisen tilansa yläpuolelle pyrkiessään kohti hengellistä täydellisyyttään. 

58 Kuinka paljon teidän onkaan ponnisteltava valmistellaksenne maata, jotta voin saada Rauhan 

Valtakuntani tulemaan alas ihmiskunnan luokse! 

59 Rukoilkaa ja pohtikaa sanojani, ja huomaatte, että ne sisältävät rakkauden valtameren. Olen 

puhunut teille ihmisen rajallisen älykkyyden kautta, eikä se voi kaikesta valmistelusta huolimatta ilmaista 

sitä merkitystä, sitä järkeä, jonka opetukseni sisältää. Tunkeudu siihen sielullasi, jotta voit ymmärtää sen 

suuremmalla selkeydellä kuin sydämellä tai ihmisolentosi rajallisella älyllä. Koska toisen aikakauden työni 

on vaikuttanut teistä suurelta, tunnustatte myös, että tuloni tällä kertaa on osoitus Isänne äärettömästä 

rakkaudesta. 

60 Mitä enemmän täydellistätte itseänne, sitä lähempänä näette tavoitteenne. Et tiedä, oletko vain 

askeleen päässä pelastuksestasi vai onko sinulla vielä pitkä matka edessäsi. Käsken teitä vain olemaan 

vapaaehtoisesti ja kuuliaisesti tämän sanan, joka on Jumalallisen Henkeni ääni, johdattamana. Varo 

rikkomasta lakia, tekemästä samaa virhettä toistuvasti. Kuunnelkaa tätä kutsua, joka on oikaisupyyntö ─ 

pyyntö, jonka Isänne osoittaa teille, sillä en halua nähdä teidän elävän turhaan maan päällä ja sitten itkevän 

tottelemattomuuttanne. 

61 Työskentele lakkaamatta edistyksesi eteen, ja tulet näkemään, että ne koettelemukset, jotka saavat 

sinut tänään kärsimään ja joiden merkitystä et ole ymmärtänyt, ovat sinun parhaaksesi ja täyttävät sinut 

rauhalla ja ilolla. Ne ovat viisaita koettelemuksia, jotka lähetän teille puhdistaakseni ja terästääkseni 

sieluanne taistelussa, aivan kuten olen tehnyt niin monien niiden olentojen kanssa, joita rakastatte ja 

ihailette tänään ja joiden sielunvoiman ja todistetun hyveellisyyden te tunnistatte. He ovat veljiänne ja 

sisarianne, jotka ovat kulkeneet tämän maailman yli jättäen jälkeensä puhtauden ja pyhyyden jäljen. 

Haluan, että yhdistytte heidän kanssaan ja seuraatte heitä. Sillä kohtalonne on sama, te kaikki olette suuria 

silmissäni, te kaikki olette arvokkaita, ja haluan nähdä teidät asumassa rauhan maailmassa, jossa he asuvat. 

 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 323 
1 Tulen antamaan sielullenne opastusta, ravitsemaan ja vahvistamaan sitä rakkaudellani. 

2 Rakkaat lapseni, te olette Minun pieniä lapsiani, Minun pieniä lapsiani, jotka vaeltavat maan päällä 

ja kestävät katkeruutta ja kärsimystä. Autuaita ovat ne teistä, jotka jättävät synnin tien, jotta sielunne voisi 

tulla lähemmäksi Minua. 

3 Isä opettaa sinulle, miten vastaanottaa ja miten pyytää. Sillä totisesti minä sanon teille: jos 

puhdistatte itsenne synnistä, saatte minun anteeksiantamukseni ja vahvistutte. 

4 Haluan puhdistaa sinut kaikista tahroista, jotta voit saada armoa Isältäsi. Älkää kuitenkaan koskaan 

menettäkö tätä armoa, sillä se tulee Jumalalliselta Hengeltäni, ja se on perintö, jota teidän on kannettava 

mukananne matkallanne. Minä olen Mestari, ja annan teille jälleen opetukseni, jotta voitte kantaa sitä 

sydämessänne ja välittää sitä eteenpäin niin kuin olen sen teille antanut. 

5 Omatunto on kuin peili, josta sielu näkee itsensä. Minä sanon teille: Nyt ei ole enää aika nähdä, 

että tarvitsette tätä peiliä, sillä olen antanut teille valoni, ylevän Sanani, jotta teiltä ei huomenna puuttuisi 

mitään, jotta voisitte noudattaa lakiani ja jatkaa esimerkkinä ihmisille, kuten toisen aikakauden apostolini 

tekivät. 

6 Et saa tätä opetusta äänen kantajalta, sillä hän on syntinen kuten sinäkin. Olen vetänyt hänet pois 

teiltään ja valmistanut hänet antamaan teille sanani hänen välityksensä kautta. Tämän opetuksen merkitys 

on oma mieleni. 

7 Jo toisella aikakaudella sanoin teille: "Rakastakaa toisianne", sillä joka rakastaa lähimmäistään, se 

rakastaa Minua. 

8 En erota teitä rodun tai ihonvärin tai luokan mukaan. Puhun kaikille tasapuolisesti, jotta teillä olisi 

yksi tahto ja jotta voisitte ottaa hymyillen ja avosylin vastaan eri kansoista tulevat kanssaihmiset. Jos 

harjoitatte tätä rakkautta, huomenna ei ole enää sotia, eikä kuolema enää valloita ihmiskuntaa. Oi 

ihmiskunta, älkää syyttäkö Minua sodistanne. 

9 Älkää joutuko hämmennykseen, älkää rakentako uutta Baabelin tornia, jotta ne, jotka lähestyvät 

teitä, löytäisivät teidät kaikki yhtä valmistautuneina. Epäuskoisen on saatava todisteita, jotta hän voi 

tunnustaa Isän ihmeet, jotta hänen sielunsa voi tuntea Jumalansa Sanani ansiosta. 

10 Todisteena pitäisi olla rakkaus, sillä silloin kristallinkirkkaan veden on lähdettävä kovimmastakin 

kalliosta. 

11 Nostakaa itsenne Minun luokseni, ja Minä vapautan teidät kaikista sairauksista, sillä Minä olen 

paras lääkäri. Jätän teille kaiken sen, mitä ihmiskunta tarvitsee henkisesti, ja kun teidät on tunnustettu, 

kaikki maan lääkärit ovat tunnustaneet Minut henkisessä työssäni, koska tämä on minun tahtoni. 

12 Olen jättänyt teille rukouksen puolustukseksi. Sen tähden minä sanon teille: Valvokaa ja rukoilkaa, 

jotta ihmiskunta saisi pelastuksen teidän kauttanne, jotta voitte tuoda sille aikanaan sen Sanan, jonka 

parhaillaan vastaanotatte. 

13 Aika, jota elätte ja jolla on niin suuri henkinen merkitys kaikille ihmisille, on menossa ohi 

ihmiskunnan huomaamatta. Tulee kuitenkin aika, jolloin se tunnustetaan erittäin merkittäväksi ─ ei 

ainoastaan niiden ihmisten elämässä, jotka saivat tämän viestin, vaan myös kaikkien maailman kansojen 

historiassa. 

14 Ajattele sanani kuulemisen kunniaa. Älkää kuitenkaan lepääkö laakereillanne, sillä samaan aikaan 

kun saatatte tuntea iloa tästä armosta, olkaa tietoisia siitä, että vastuunne kansoja, kanssaihmisiänne 

kohtaan on hyvin suuri, sillä teidän on tuotava heille todistus kaikesta siitä, mitä olette saaneet näinä 

aikoina. 

15 Autuaita ovat ne, jotka pitävät Sanani sydämessään, sillä he rakastavat ristiään ja kolkuttelevat sen 

kanssa harteillaan lähimmäistensä oville ja tuovat heille valon, rauhan ja rakkauden sanoman, jonka olen 

antanut tälle kansalle Sanassani. 

16 Jokainen tämän vuoden 1950 oppituntini on valmistautumista, jotta kun tulee hetki, jolloin julistan 

julistukseni teille päättyneeksi, ette vuodata kyyneleitä, sillä annan teille kaiken, jotta teiltä ei puuttuisi 

mitään. Ihmiset, älkää sitten itkekö Sanani puuttumista. Olen jo kertonut teille, että olemukseni säilyy 

sydämissänne, ja jos muistinne on heikko, innoitan joitakin lapsistani yhdistämään kirjoihin ja albumeihin 

sivut ja kirjoitukset, jotka he ovat luoneet sanastani. 
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17 Vahvistukaa meditaatiossa ja rukouksessa. Olette ihmisiä ja pieniä, ja ilmentymäni "jäähyväiset" 

ravistelevat koko olemustanne. Kuinka tämä kansa ei järkyty sinä päivänä, jolloin ihmiset kaikkialla maan 

päällä tuntevat Hänet tavalla tai toisella, vaikka heillä ei ole edes aavistustakaan Läsnäolostani 

Kolmannella Aikakaudella? 

18 Kun valo on valjennut ihmisten mielissä, ihmiset tulevat ymmärtämään, että kaikki vuoden 1950 

lopun tienoilla tapahtuneet tapahtumat olivat todiste siitä, että minun ilmestymisaikani oli päättynyt, aivan 

kuten tämän ajan alkamista enteilevät myös tapahtumat, jotka järisyttivät koko maan ihmisiä. 

19 Valmistaudun ja varoitan teitä maailmankatsomusten sekaannuksen aikaa silmällä pitäen, jotta 

voitte vapautua sielun sisäisestä kamppailusta ja ajatusten kidutuksesta. Sillä kaikki ihmiskunnan 

maailmankatsomukset, opit, teologiat, filosofiat ja uskontunnustukset järkkyvät ja symboloivat siten 

myrskyä, todellista hengen myrskyä, jonka kuohuvilla aalloilla purjehditte tahtoni mukaan ja pysytte 

huipulla, kunnes myrsky ja pimeys ovat ohi. En anna teille parempaa reseptiä selvitäksenne tästä 

koettelemuksesta yhtenä kappaleena kuin rukous ja sanani seuraaminen, jonka kautta uskonne tuntuu 

jatkuvasti vahvistuvan. 

20 Tämä maailmankatsomusten taistelu, uskontunnustusten ja ideologioiden yhteenotto, tämä taistelu 

on ehdottoman välttämätön, jotta kaikki jokaisen kultin ja jokaisen instituution pohjalle kertyneet 

heikkoudet ja virheet nousevat pintaan. Vasta tämän "myrskyn" jälkeen voi alkaa ihmisten moraalinen ja 

hengellinen puhdistus, sillä he näkevät totuuden tulevan päivänvaloon, tunnistavat sen, tuntevat sen 

sisimmässään eivätkä enää kykene syömään itsekkyyttä ja teeskentelyä. 

21 Aivan kuten jokainen ihminen käyttää vapaaehtoisesti ja täysin omasta puolestaan hyväkseen 

auringon elintärkeää vaikutusta ruumiiseensa, koska hän ymmärtää, että sen valo, lämpö ja vaikutus on 

aineellisen elämän perusta, niin hän käyttää totuuden valoa hyväkseen kaikessa, mitä hän tarvitsee sielunsa 

säilyttämiseksi, vahvistamiseksi ja valistamiseksi. 

22 Silloin voima, jota ihminen ei ole koskaan aiemmin tuntenut, tulee voimaan, koska hänen 

elämänsä mukautuu yhä enemmän elämän todellisiin periaatteisiin, minun lakini asettamiin normeihin. 

23 Teidän tehtävänne, ihmiset, on viedä teille tuomani henkistämisen sanoma kaikkialle maailmaan. 

Mutta haluan teidän ymmärtävän, että tämän valon levittämisessä on kaksi puolta: toinen, täysin 

hengellinen, ajatuksen ja rukouksen avulla, jonka avulla luotte hengellisyyden ilmapiirin, ja toinen, 

hengellinen ja samalla inhimillinen, sanan avulla, fyysisen läsnäolon avulla, selittämällä sanaani heikoille. 

Muistakaa Jeesuksen esimerkki. 

24 Jos sinulla olisi suuri usko ja enemmän tietoa rukouksen voimasta ─ kuinka monta laupeudentyötä 

tekisit ajattelukykysi kautta. Mutta ette ole antaneet sille kaikkea sitä voimaa, joka sillä on, ja siksi ette 

useinkaan tajua, mitä olette torjumassa aidosti tuntevan ja todellisen rukouksen hetkellä. 

25 Ettekö ymmärrä, että jokin korkeampi taho estää kaikkein epäinhimillisintä sotaanne puhkeamasta 

maailmassanne? Ettekö ymmärrä, että tähän ihmeeseen vaikuttavat miljoonien miesten, naisten ja lasten 

rukoukset, jotka taistelevat hengellään pimeitä voimia vastaan ja vastustavat sodankäyntiä? Jatkakaa 

rukoilemista, jatkakaa tarkkailua, mutta pankaa tähän toimintaan kaikki se usko, johon kykenette. 

26 Rukoilkaa, ihmiset, ja levittäkää sodan, tuskan ja kurjuuden ylle ajatustenne rauhan vaippa, jonka 

avulla muodostatte kilven, jonka suojassa lähimmäisenne löytävät valaistumisen ja turvapaikan. 

27 Koska maailma on tällä hetkellä niin sokea, ettei se pysty tunnistamaan totuuden valoa eikä 

sisimmässään kuule kutsuani, teidän on rukoiltava ja saatava henkistä maaperää. Sillä tällä hetkellä teitä ei 

kuultaisi, koska kaikki kansat ovat kiireisiä valmistautumaan, tuhoamaan ja puolustautumaan. 

28 Ihmisten on tultava entistä sokeammiksi, kun epätoivo, viha, kauhu ja tuska saavuttavat rajansa. 

29 Tämä ei myöskään olisi oikea hetki välittää sanomaani, sillä te olisitte kuin kutsujat keskellä 

erämaata; kukaan ei kuuntelisi teitä. 

30 Älkää unohtako, että ihmissydän on kuin viljelysmaa, jota on viljeltävä: Ensin se on puhdistettava 

poistamalla siitä lohkareita ja kitkemällä sitä peittävät rikkaruohot. Sitten sade tekee siitä hedelmällisen, 

jotta siemen voi itää, ja lopuksi on aika kylvää siemen, ennen kuin maa ei enää halua odottaa ja suotuisa 

aika on kulunut. 

31 Samoin tässä ihmiskunnassa on meneillään puhdistustyö, jossa ihminen on tietämättään ojentanut 

itselleen kärsimyksen maljan, joka antaa hänelle takaisin hänen puhtautensa. 
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32 Kaikki se tuska, jonka hän aiheuttaa itselleen, pehmentää hänen sydäntään, niin että hän voi lopulta 

heittää pois syvyyksistään kaiken sen pahan, joka on itänyt hänen sisällään. Sitten, kun hän ei enää jaksa 

kärsiä eikä kestä enempää tuskaa, hän tuntee, kuinka hänen sydämeensä tulee omantunnon valo, 

katumuksen hyvinvointi, uuden elämän elinehto hänen sielulleen. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Mitä tästä ihmiskunnasta tulisi, jos silloin, kun se kaipasi sanomani tuloa, tämä kansa ei olisi 

valmistautunut esiintymään lähimmäisilleen Sanani sanansaattajina tai "työntekijöinä"? 

35 Opetuslapset, kuinka suuri onkaan teidän vastuunne ─ niin suuri, että teidän on vastattava Minulle 

jokaisesta minuutista, jonka olen antanut teille tehtävänne suorittamiseksi. 

36 Olen käskenyt teitä ensin rukoilemaan, toisin sanoen aloittamaan hankkimalla todellisen tiedon 

tehtävästä, jonka tulette täyttämään ─ että teidän tulisi virittää sydämenne armon harjoittamisen kautta ─ 

että teidän tulisi vähitellen hellittää olemustanne pyrkimällä torjumaan itsekkyyttänne, joka on 

materialismin hedelmä. Silloin henkistyminen tulee teihin yhä enemmän ja enemmän. 

37 Älkää enää olko pikkulapsia, niin että kun käsken teitä rukoilemaan, ymmärrätte, että pyydän teiltä 

hyviä tekoja, sillä ne ovat teidän sanojanne tai ajatuksianne, jotka todella puhuvat Hengelleni. Jos ajatusta, 

vaikka se olisi kuinka kaunis, ei tunneta, siitä puuttuu sisältö. Jos sanasta tai lauseesta, kuinka kauniisti se 

onkaan ilmaistu, ei tule teosta, sillä ei ole elämää, ja tiedätte jo, että se, millä ei ole elämää, on yhtä kuin 

ei-olemassaolo, minkä vuoksi Minä en voi vastaanottaa sitä. 

38 Tiedätte nyt: Kun sanon teille: rukoilkaa, teidän ei pidä tyytyä vain keräämään ajatuksianne 

sisäiseen hartauteen, vaan poistukaa jälleen tästä pyhäköstä ja jättäkää todellisen veljeyden rakkauden 

lupaus jokaiselle lähimmäisellenne varmimpana todisteena siitä, että elätte valvoen ja rukoillen 

lähimmäisenne puolesta. 

39 Näin vähitellen puutteenne katoavat, taistelette eripuraisuuttanne vastaan ja saavutatte sen 

valmistuksen, josta niin usein puhun teille opetuksissani. 

40 Jos tämä kansa ei nyt, kun ihmiset kaipaavat sydämissään uutta sanomaani, ole valmistellut itseään 

käytännön toimilla eikä puhdistanut itseään rakkauden taistelussa vihaa vastaan, laupeuden taistelussa 

egoismia vastaan ja rauhan taistelussa eripuraa, sairautta ja kärsimystä vastaan, niin älkööt he sitten 

odottako saavuttavansa pelkällä sanalla sydämien pohjaa ja vakuuttavansa heidät totuudestani. 

41 Siksi samaan aikaan, kun annan teille sanani, kehotan teitä harjoittamaan sitä, koska vain siten 

voitte ymmärtää opetusteni ytimen, niiden merkityksen ja äärettömän hyvyyden. 

42 Vuodesta 1866 vuoteen 1950 on kulunut 84 vuotta, kokonainen hengellisten ilmestysten aikakausi, 

jonka aikana jumalallinen valo on loistanut lakkaamatta jokaiselle sielulle ja kaikelle "lihalle" ─ jonka 

aikana henkimaailma on paljastanut itsensä tälle kansalle yhdellä tavalla ja koko ihmiskunnalle monin 

tavoin. 

43 Nyt lähestyy hetki, jolloin jätän teille jäähyväiset niiden keinojen kautta, jotka olen valinnut 

julistustani varten tällä kertaa. Mutta odotan edelleen valmistautumistanne ja henkistymistänne jatkaakseni 

julistustani ihmiskunnalle, vaikka en enää käytä aivoja viestieni välittämiseen, vaan käytän Henkeni 

suoraa julistusta teille. 

44 Kun sanoin muinaisen profeetan suulla, että tulisivat ajat, jolloin Henkeni vuodatettaisiin jokaisen 

sielun ja kaiken lihan päälle ja että ihmiset näkisivät näkyjä ja näkisivät profeetallisia unia, viittasin 

nimenomaan lähestyvään aikaan, jolloin jokaisen sielun hallussa olevat lahjat ilmenevät ja jolloin se etsii 

jumalallista totuutta ja todistaa kaiken sen toteutumista, mitä teille on ennustettu. 

45 Älkää pelätkö sitä päivää, jolloin puhun teille viimeisen kerran, älkääkä pelätkö mietiskelyn aikaa, 

jolloin ette enää kuule sanojani ihmishuulten kautta. Sillä totisesti sanon teille, että olen läsnä, kuulen teitä 

enkä hylkää teitä hetkeksikään, rohkaisen uskoanne rakkauteni kautta, annan läsnäoloni näkyä teille eri 

muodoissa, täytän kokouksenne hengen olemuksella ja jumalallisilla inspiraatioilla antamalla teille 

ajatuksia, tekoja ja sanoja, johdatan askeleitanne ja pelastan teidät putoamisilta ja kompastumisilta. 
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46 Älkää pelätkö uutta aikaa, älkää epäilkö läsnäoloani hengessä, sillä annan teidän kuulla ääneni, 

poistan epäilyksenne ja sanon teille: "Voi te vähäuskoiset ihmiset, teidän on nähtävä ja koskettava 

uskoaksenne". 

47 Jos todella haluatte henkistyä ja kutsua itseänne oikeutetusti Minun opetuslapsikseni tällä 

Kolmannella Aikakaudella, miettikää syvällisesti näitä juhlallisia hetkiä, näitä opetuksia, jotka ovat 

viimeisiä, joita saatte. 

48 Haluan, että te, hyvät opetuslapset, otatte Mestaristanne esimerkkiä hänen totuudellisuudessaan, 

niin että koko vaelluksenne ajan voitte täyttää tehtävänne poikkeamatta koskaan lain ja omantunnon 

viitoittamasta suunnasta. 

49 Siitä lähtien, kun ilmoitin teille tulostani monta vuosisataa sitten, olen täyttänyt lupaukseni. Koska 

lupasin ─ sen jälkeen kun olin ottanut yhteyttä teihin äänenkantajieni kautta ─ majoittumisen ajan, jolloin 

puhuisin lakkaamatta hengellisestä valtakunnasta, olen tehnyt niin. Mutta koska paljastin teille 

päivämäärän, jolloin lopetan tämän viestin, minun on pidettävä se. Sillä Minun Tahdossani ei voi tapahtua 

minkäänlaista muutosta, eikä Jumalalliset suunnitelmani voi muuttua, eikä ole mitään muuta voimaa tai 

tahtoa, joka voisi muuttaa elämän ja ihmisten kohtaloa. 

50 Minä olen ennakoinut kaiken iankaikkisuudesta lähtien, mikään ei ole välttynyt viisaudeltani. 

Jokainen aika oli määrätty alusta alkaen, ja jokainen kohtalo oli ennalta määrätty. Vaikka ihmiset eivät ole 

koskaan saattaneet tahtoaan sopusointuun minun tahtoni kanssa, minun tahtoni on kuitenkin toteutunut. 

51 Olen aina antanut teille aikaa valmistautumiseenne ja antanut teille keinoja pelastaa itsenne. Ennen 

kuin lähetin teille tuomioni vaatimaan teiltä tiliä aikakauden tai ajanjakson lopussa, osoitin rakkauteni teitä 

kohtaan varoittamalla teitä, herättämällä teitä ja kehottamalla teitä parannukseen, korjaukseen ja 

hyvyyteen. Mutta kun tuomion hetki koitti, en pysähtynyt kysymään teiltä, oletteko jo tehneet 

parannuksen, oletteko jo valmistautuneet vai jatkatteko edelleen pahuutta ja tottelemattomuutta. Tuomioni 

tuli määrätyllä hetkellä, ja se, joka osasi rakentaa arkkinsa ajoissa, pelastui. Mutta se, joka pilkkasi, kun 

hänelle ilmoitettiin tuomion hetki, eikä tehnyt mitään pelastuksensa eteen, joutui kadotukseen. 

52 Pohtikaa sitä, mitä sanon teille, jotta tietäisitte, että teidän tahtonne ei voi koskaan muuttaa Minun 

tahtoani, vaikka se saattaa joskus tuntua teistä siltä ─ että kun tuomion hetki on tullut, etsin teidät ja käyn 

luonanne antaakseni kullekin hänen ansioidensa mukaan. Sillä jo sitä ennen puhuin teille täynnä rakkautta 

ja valoa, jotta rakentaisitte ajoissa pelastavan arkin, joka voisi pelastaa teidät hukkumasta 

maailmanlaajuisen puhdistuksen tulvissa suurimman tuomion päivinä. 

53 Jos tämä tapahtuma ei ole vielä muotoutunut uusissa tulokkaissa ja harhailijoissa, vastuu siitä on 

vanhimmilla, "ensimmäisillä", opetuslapsilla, jotta he voivat opettaa pikkuveljilleen ja -sisarilleen, miten 

totella Isän tahtoa ja täyttää Hänen lakiaan. Mutta minä sanon teille: Jos he eivät anna esimerkkiä 

kuuliaisuudesta eivätkä todistusta totuudestani, annan heille varmasti toisen todisteen 

oikeudenmukaisuudestani ja siitä, kuinka tahtoni toteutuu yli kaiken. 

54 Kysykää itseltänne sydämenne pohjasta, miksi moitin sieluanne niin kovasti. Mutta minä sanon 

teille: Jos olisin teitä luodessani kieltänyt teiltä jonkin ominaisuuteni, teillä olisi syytä valittaa tai 

hämmästyä moitteitani. Mutta koska tiedän, että olen sijoittanut olemukseenne jotakin jokaisesta 

kyvystäni, hyveestäni ja ominaisuudestani, ja koska olen myös antanut teille ilmestyksiä laistani, 

kohtalostanne ja elämästä, ja koska olen myöntänyt teille tarvittavan ajan ymmärryksenne, kehittymisenne 

ja avautumisenne kannalta, teidän on pidettävä oikeudenmukaisena sitä, että tulen luoksenne 

tuomitsemaan tekojanne ja lahjojeni käyttöä. 

55 Sanon teille vielä kerran, että jos olisin kieltänyt teiltä yhdenkin ominaisuuteni, en olisi oikeutettu 

moittimaan teitä virheistä, joita teette elämässänne. 

56 Näin voitte ymmärtää, että ei ole olemassa, eikä ole koskaan ollutkaan, sellaista ihmisolentoa, 

jossa ei olisi ollut sielua, joka olisi elävöittänyt sitä, eikä ole koskaan ollut olemassa ihmissielua, joka olisi 

ollut ilman henkeä. 

57 Mitä suurempaa kunniaa ihmiselle voi olla kuin tietää, että häntä elävöittää valo-olento, henkisen 

valtakunnan asukas, korkeamman maailman lähettiläs tai sanansaattaja? Ja toisaalta ─ mitä suurempaa 

onnea sielu voi kokea kuin sen tietämisen, että sen kanssa on ikuisesti Hengen säteilevä majakka, joka on 

Jumaluuden valo, joka valaisee sen tietä? 
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Koska olette kuitenkin tuhlanneet aikaanne, koska olette keskittyneet vain maallisiin asioihin ja koska 

olette päivä päivältä etääntyneet yhä enemmän hengellisen elämän ajatuksista ─ koska jopa uskonnolliset 

yhteisönne kärsivät hengellisyyden puutteesta, teillä on väsynyt, sairas ja melankolinen ihmiskunta, joka, 

kun se kuulee Isänsä äänen, joka on tulossa tuomitsemaan sitä ja vaatimaan sitä tilille, hämmästyy 

tilintekovaatimusta ja kysyy itseltään: Miksi niin suuri ankaruus tätä heikkoa, pientä, sairasta ja 

tietämätöntä kansaa kohtaan? 

Mutta se ei ole tietoinen siitä, että se ei ole oikeassa, kun se näin vastaa Mestarinsa ääneen. Sillä se ei 

ole heikko, koska se kantaa sisällään Jumalan sille antamaa voimaa, eikä se ole pieni, koska sen sielussa ja 

ruumiinmuodostuksessa piilee se viisaus ja täydellisyys, jolla minä sen loin, eikä se ole tietämätön, koska 

hengen avulla se on täysin tietoinen siitä, mitä se tekee, mitä sen pitäisi tehdä ja mitä sen pitäisi jättää 

tekemättä. 

Jos se kuitenkin tuntee itsensä sairaaksi, se johtuu siitä, että sen harmonian puute sekä henkisen että 

maallisen kanssa on poistanut sen elämän alkuperäisistä lähteistä, kuten henkisestä yhteydestä Minuun ja 

yhteydestä äitiinsä, luontoon. 

58 Kehotan teitä miettimään syvällisesti Sanaani, ja minun on kerrottava teille: Jos joku ─ kuultuaan 

Minua ─ pitää edelleen moitteitani ja tuomioitani epäoikeudenmukaisina, se johtuu vain siitä, että hän ei 

ole kyennyt ymmärtämään Sanani merkitystä, ja silloin minun on annettava anteeksi hänen sydämensä ja 

mielensä paatuminen. 

59 Teidät on koeteltu pitkään, rakkaat ihmiset, koska on välttämätöntä, että puhdistatte itsenne, jotta 

teistä tulisi kelvollisia olemaan minun palvelijoitani. 

Sana lähimmäisillenne ─ tänään, kun kansakunnat tarvitsevat niin paljon rauhan sanomaa. 

60 En lähetä sanansaattajiksi niitä, jotka ovat kuolleet armon elämälle, sillä heillä ei olisi mitään 

annettavaa. En anna tätä tehtävää niille, jotka eivät ole puhdistaneet sydäntään itsekkyydestä. 

61 Sanani sanansaattajan on oltava opetuslapseni, jonka pelkkä läsnäolo saa rauhani tuntumaan 

sydämissä. Hänellä on oltava kyky lohduttaa lähimmäisiään jopa elämän vaikeimpina hetkinä, ja hänen 

sanoistaan on aina säteilevä valo, joka hälventää kaiken sielun tai järjen pimeyden. 

62 Löysin nämä ihmiset "kuolleina" ja herätin heidät henkiin Sanani valolla. Mikseivät opetuslapseni 

voisi tehdä samoin lähimmäisilleen, koska olen opettanut heille juuri tätä? 

63 Kun puhun "kuolleista", tarkoitan niitä, jotka ovat kuolleet uskon, hyvän ja totuuden suhteen, ja 

voin kertoa teille, että teissä jokaisessa oli "kuollut", kun tulitte ilmentymääni. 

64 Kun sanani kosketti sydämesi hautakiveä, se sai sielusi, joka oli pitkään haudattu elämäsi 

materialismin alle, vapisemaan. 

65 Tuntemattomat tuntemukset, haudatut rakkauden tunteet ja sielun ilot saivat sinut kokemaan 

sanani. Tulitte innokkaasti Äänenkantajan julistaman Jumalallisen Säteen luo nauttiaksenne siitä 

olemuksesta, jonka tunsitte laskeutuvan sydämeenne Äärettömyydestä. 

66 Nämä ovat olleet teille todellisen rauhan hetkiä, kun olette unohtaneet maallisen kohtalonne, kun 

teidät on siirretty maailmaan, joka on täynnä valoa ja täydellisyyttä. 

67 Silloin sydämesi valtasivat kiitollisuuden tunteet, sillä juuri kun odotit elämältä vain tuskaa, 

salaperäisyyden verho repeytyi ja jumalallisen valon säde laskeutui sielullesi rakkauden, totuuden ja 

lohdutuksen viestinä. 

68 Pimeässä, tuskallisessa ja yksitoikkoisessa elämässäsi paluuni odottamaton ihme tapahtui 

hengellisen ja samalla ymmärrettävän julistuksen kautta. 

69 Siitä päivästä lähtien silmiesi eteen ilmestyi uusi elämä. Epäilyksen ja epävarmuuden varjot 

katosivat ja valo syttyi sydämessäsi. 

70 Tämä on se uusi aamunkoitto, josta puhun niin usein Sanassani, tämä on se uusi päivä, johon olette 

heränneet. 

71 Teillä on nyt toivoa, tunnette olonne turvalliseksi ja tiedätte, mitä teidän on tehtävä elääksenne 

tällä polulla. 

72 Sydämessänne on syntynyt jaloja aikomuksia, hyviä aikomuksia, kauniita aikomuksia. 

73 Polku levittäytyy silmiesi eteen täynnä valoa ja kutsuu sinua kulkemaan sitä lakkaamatta, 

näyttämään sinulle sen kauneudet ja paljastamaan sinulle uusia opetuksia joka käänteessä. 
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74 Kuka teistä ei toivoisi tätä ihanaa heräämistä koko ihmiskunnalle? Kuka teistä haluaa tämän 

aarteen vain itselleen? Ei kukaan. Näen jokaisessa sydämessä toiveen maailmanlaajuisesta 

ylösnousemuksesta, toiveen rauhasta ja valosta kaikissa ihmisissä. Totisesti sanon teille, että tämä halu, 

joka kasvaa päivittäin sydämessänne, on se voima, joka johtaa teidät huomenna taistelemaan sen ihanteen 

toteuttamisen puolesta, jonka Sanani on saanut itämään sielussanne. 

75 Annan kansalleni keinot viedä sanomani kaikille kansoille. Huolehdin siitä, että se löytää matkan 

varrella hyväntahtoisia ihmisiä, jotka auttavat sitä viemään julistukseni maailman ääriin. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 324 

93 

Ohje 324 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Olen tullut alas sydämeenne, jonka olen löytänyt valmiina ottamaan minut vastaan. Kuka teistä on 

etsinyt minua ja ei ole löytänyt minua? 

2 Vaellatte tällä hetkellä autiomaassa, mutta teillä on läsnäoloni tässä äänessä, joka rohkaisee teitä 

lakkaamatta polun lukemattomissa koettelemuksissa. Teidät on ravittu Hengen leivällä, kun taas monet 

ihmisjoukot asuvat autiomaassa, jossa he eivät ole löytäneet vettä, ruokaa tai opasta. 

3 Tulen alas kaikkien luokse, enkä suosi mitään rotua. Henkeni laskeutuu alas kaikkien ihmisten luo, 

mutta vain ne, jotka ovat valmiita, ottavat minut vastaan ja virkistyvät läsnäolossani. 

4 Siunaan "Israelin kansaa", joka on avannut sydämensä ovet antaakseen Minulle suojan ─ niitä, 

jotka ovat avanneet silmänsä valolle ja löytäneet tässä teoksessa kaiken sen sisältämän totuuden ja 

kirkkauden. Sillä he pelastuvat, ja heidän kauttaan tulevat sukupolvet pelastuvat. 

Te, valittu kansa, joka olette kuunnelleet Minua kaikkina aikoina, tulkaa tänään vielä kerran, 

kumartukaa edessäni ja sanokaa Minulle: "Isä, ohjaa askeleemme, sytytä uskomme entistä enemmän, älä 

anna meidän langeta kiusaukseen." 

Kerrot minulle rukouksessasi, että sinulla on suuria ahdistuksia, että olet tyhjentänyt kärsimyksen 

maljan, että jalkasi ovat ruhjoutuneet tien orjantappuroihin. Mutta Mestari vastaa teille: Olkaa kärsivällisiä 

koettelemuksissa, juokaa kärsimyksen maljanne antaumuksella ja odottakaa huomista, kun olette mukana 

opetuksessani. 

5 Teidät on varoitettu, tiesitte, mitä nämä ajat toisivat tullessaan, koska ilmoitin sen teille. Ette ole 

sokeita, vaan kuljette polkua, joka on täynnä valoa. Toiset kompastuvat, kaatuvat ja vuodattavat 

kyyneleitä: tietämättömät eivät tiedä, minne ovat menossa, ja he elävät hedelmättömän ja hyödyttömän 

elämän. 

Mutta te, ihmiset, joilla on tieto siitä, että teillä on kaikki hengen lahjat, että teillä on läsnäoloni 

sanassani ja että te olette vastaanottaneet Minut päivä toisensa jälkeen opetuksissani, olette se vahva, joka 

näyttää Minulle taisteluhenkensä ─ henki, joka on voittanut vastoinkäymiset, joka on ylittänyt suuret esteet 

ja murtautunut suurten esteiden läpi halussaan Minuun, täydellisyyteen. Sillä sinun on oltava 

ensimmäinen, vahva ihmisten joukossa, joka puhuu totta ja todistaa kokemastaan. 

6 Kun tuo suuri viimeinen koetus lähestyy, teidän on puhuttava lähimmäisillenne. Teidän sanojenne 

on murrettava hiljaisuus, johon ihmiskunta vaipuu, kun se on hetken aikaa häiriintynyt tuosta suuresta 

vierailusta. Se on "Israelin" ääni, joka nousee ylös, puhuu maailmalle ja ilmoittaa sille, mitä olen luvannut 

sille: Rauha hyvää tahtoa omaaville ihmisille, pelastus uskoville ihmisille, auktoriteetti ja voima jokaiselle, 

joka nousee puhtaaseen ihanteeseen. 

Rohkaistakseni teitä, annan sanani huulillenne ja inspiraationi sydämeenne, jotta voitte turvallisesti 

johtaa tätä ihmiskuntaa. 

Sinua on valmisteltu perusteellisesti. Jokaisessa opetuksessani olen avannut silmienne eteen äärettömän 

polun, joka on täynnä ihanteita ja henkistymistä. 

7 Mielenne ja vielä enemmän sielunne ovat virkistyneet, kun olette nauttineet tämän Sanan 

ihanuudesta ja säilyttäneet sen sydämessänne opiskellaksenne sitä myöhemmin. Jo nyt lähestyy "Israelin 

kansan" suuren tutkimuksen aika, jolloin teidän on pohdittava sanoja, jotka olen kertonut teille, opetuksia, 

jotka olen antanut teille testamentiksi teitä ja koko ihmiskuntaa varten. 

8 Valmistautukaa, ihmiset, sillä kaikista sydämistä kumpuaa monia ajatuksia, jotka haastavat 

ajatuksenne, ettekä löydä hengellistä sukulaisuutta ihmisten keskuudesta. Nyt on ilmoitetun taistelun aika. 

Vaikka jotkut lähtevät puolustamaan totuuttani ja levittämään opetustani, toiset haluavat tuhota sen, 

haluavat kaataa kivi toisensa jälkeen tämän työn, jonka olen rakentanut Israelin kansan sydämeen. 

9 He nousevat fanaattisina ja tietämättöminä, koska kukin on ymmärtänyt sen ymmärryskykynsä 

mukaisesti. Mutta Minä, Valo, tulen alas luoksenne opastamaan teitä. Minä, Vanhurskaus, loistan 

Totuuden niiden sydämiin, jotka ovat kuunnelleet Minua valmistautuneilla sieluilla. 

10 Israelin kansa: Tässä suuressa taistelussa teidän on kannettava vain rakkauden, rauhan ja 

oikeudenmukaisuuden aseita. Mitä sinusta tulisi, jos tarttuisit kaksiteräiseen miekkaan, joka satuttaa ja 

tappaa? Ennen kaikkea antakaa valoni loistaa ja tuokaa sanani sydämiin. Teidän tulee varustautua 
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kärsivällisyydellä, varovaisuudella ja rakkaudella ja muistaa nämä opetukset, jotka annoin teille tämän 

rauhan keskellä. Vaikka olen nähnyt yhteisöjen kamppailevan suurissa myrskyissä, suuressa sekasorrossa, 

Sanani on ollut kuin majakka tällä merellä, jota maailmankatsomukset, ajatukset ja erilaiset tulkinnat ovat 

kuohuttaneet. 

Jokaisen teistä tulisi olla totuuden sanansaattaja, kaikkien teidän tulisi ottaa Minusta mallia, kaikkien 

teidän tulisi muistaa se rakkaus, jolla opastin jokaista opetuslastani ─ se kärsivällisyys, jolla koulutin 

jokaista peruskoululaistani ─ se anteeksianto, jonka annoin kaikille silloin, kun he tekivät virheitä ja 

alistuivat kiusaukseen. 

11 Teidän, Israel, jotka jäätte Minun opetuslapsikseni ja todistatte tästä Mestarista, on siis otettava 

Minusta mallia. Silloin on koettelemuksen hetki, tilaisuutenne hetki, silloin tunnette myös itsenne, silloin 

tiedätte sielunne suuruuden. Mutta jos et ole valmistautunut, tulet valittamaan heikkouttasi. 

Minä, Mestarina, olen opettanut teitä, olen antanut teille ääretöntä opetusta, ja kun tämä vuosi 1950 

päättyy ─ armon vuosi, viimeinen, jolloin puhun tässä muodossa ─ te olette valmistautuneet, ja kaiken sen, 

mitä teidän ei olisi pitänyt kuulla äänenkantajan kautta, te saatte sielussanne intuition kautta. 

12 Tällä tavoin ymmärrätte suuria opetuksia. Polku, jonka olen merkinnyt teille, on ääretön. Ette voi 

koskaan sanoa, että olette saavuttaneet lopun, että teillä ei ole enää mitään opittavaa tai opiskeltavaa, että 

olette ymmärtäneet kaiken. Ei, ihmiset, lyhyt aika ei riitä teille ymmärtämään opetustani, vaan teidän on 

opiskeltava koko tämän maanpäällisen matkan ajan, ja sen jälkeen, tuonpuoleisessa, sielunne siirtyy 

hengellisille alueille etsiessään Henkeni olemusta ja viisautta, ja löydätte vielä muita näköaloja, ihanteenne 

kasvavat, ja silloin ymmärrätte, että Isänne on valossaan ja rakkaudessaan lapsiaan kohtaan ääretön. 

13 Tänään ette ole enää lapsioppilaita, ette enää pieniä lapsia tässä Työssä, vaan olette vaeltaneet 

kauas tehtävänne täyttämisessä. Olen puhunut teille ja kertonut teille, että "Israelin kansa" asui maan 

päällä ottaakseen minut vastaan. Siksi on monia aikakausia, jolloin sielusi on kuullut Minut. 

14 Olette jo käyneet läpi useita elämänvaiheita, olette kehittyneet. Sinulla on kokemusta ja hedelmiä, 

joita olet niittänyt menneinä aikoina. Olette jo eläneet suurten koettelemusten läpi, joten sieluanne ei 

petetä väärillä valoilla. Tunnette Sanani "maun", olette avanneet silmänne ja tunnette puhtaimman 

hengellisen valon. Olette lukeneet viisauteni suuresta kirjasta, eivätkä epätäydelliset tieteet voi hämmentää 

teitä. 

15 Olen tuonut tietoonne todellisen valon ja todellisen tieteen, joka on minussa. Olen tehnyt teistä 

suuria sielun mukaan, koska haluan teidän etsivän Minua enemmän sielun kuin järjen avulla, jotta teistä 

tulisi spiritistejä totuudessa. Sillä jo nyt Israelin kansalle on tulossa suurten mahdollisuuksien aika. Jos 

olette tänään tunteneet olonne vangeiksi, joilla on rajallinen toimintakenttä opetukseni toteuttamiseen, nyt 

on lähellä hetki, jolloin avaan teille jokaiselle tiet, ja siellä voitte soveltaa opetustani, ja sitä 

harjoittaessanne havaitsette jokaisen sanani suuruuden. 

16 Vain tällä tavoin voitte ymmärtää Minua, tällä tavoin tulkitsen Sanaani oikein, ettekä muodosta 

mielessänne teorioita ja ajatuksia, jotka hämmentävät teitä eivätkä johda teitä opetukseni ymmärtämiseen. 

Teidän on harjoitettava rakkautta, rauhaa ja laupeutta tullaksenne yhdeksi Isänne kanssa, ja silloin 

voitte tuntea itsenne sellaisiksi kuin olen valmistanut teidät ─ täynnä lahjoja ja armoja. Olen kertonut 

teille, että olen luonut teidät kuvakseni ja kaltaisekseni, että jokainen teistä voi tehdä suuria tekoja tavalla, 

joka todistaa minusta, joka tekee teistä minun kaltaisiani, ja kykenevyytesi ansiosta voit tehdä niitä. 

17 Oletko jo valmis? Oletteko jo valmistautuneet ottamaan Minusta esimerkkiä? Totisesti sanon teille, 

teiltä ei puutu mitään tähän, olette jo saavuttaneet sielun kypsyyden, ja tästä pisteestä lähtien voitte tulla 

aktiivisiksi ja tarjota Minulle tehtävänne täyttämisen ensimmäiset hedelmät, kun taas suuri osa 

ihmiskunnasta jatkaa nukkumista odottaen sysäystä tai ravistusta, joka herättää heidät. 

18 Katsokaa ja rukoilkaa, pitäkää uskonne palavana. Rukoilette kaikkien niiden puolesta, jotka 

tuntevat itsensä hylätyiksi ja jotka ovat eksyneet hengelliseltä polulta, ja tämä rukous ympäröi ihmisiä ja 

pelastaa heidät, lunastaa heidät. Tulee aika, jolloin ne sydämet, joihin olet kylvänyt rakkautta ja joita et 

vielä tunne, koska olet rukoillut sekä niiden puolesta, jotka tunnet, että niiden puolesta, joita et tunne, 

tulevat polullesi, tai sinä tulet heidän luokseen polullasi ja löydät heidät, ja silloin teistä tulee yhtä 

toistenne kanssa, ja silloin sielusi tunnistaa kylvämänsä siemenen. 

19 Maakunnat odottavat teitä, ja olen puhunut teille siitä paljon, mutta te olette pitäneet sitä 

kaukaisena asiana, koska ette nähneet sen tapahtuvan välittömästi. Mutta tulee hetki, jolloin hajotatte, ja 
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silloin otatte tämän siemenen mukaanne runsaana siemenenä, jonka voitte hajottaa ihmiskunnan pelloille. 

Siellä huomaatte edistyksenne, siellä alatte edistää ihanteitanne, siellä teistä tulee suuria rakkauden 

tekojenne ja ihmiskunnan hyväksi tekemienne uhrausten kautta. 

20 On välttämätöntä, että käytte läpi nämä koettelemukset, jotta ymmärtäisitte opetukseni. Jokaisesta 

teistä on tultava apostoli, ja minä valaisen ja siunaan teitä tuonpuoleisesta. 

21 Teillä on samat lahjat kuin heillä oli tuolloin. Kyllä, Israelin kansa, sillä te olitte minun 

opetuslapsiani tuona aikana, kuten olivat nuo kaksitoista ja kaikki, jotka kuulivat minua toisella 

aikakaudella. Olen sijoittanut siemeneni teihin, viisauteni on ympäröinyt sielunne. Mutta jos ette ole 

hetkeen tunteneet, että se on täyttänyt teitä, se johtuu siitä, että ette ole vielä pohtineet ja opiskelleet. 

22 Myönnän teille nyt rauhan ajan, ajan, jolloin voitte ottaa etäisyyttä maalliseen elämäänne, jotta 

voitte opiskella ja aloittaa sitten tehtävänne valmistautuneena. Kun tämä aika tulee, älkää antako sen 

mennä ohi huomaamatta, älkää omistako tätä aikaa, jonka nyt annan teille, maalliselle elämälle. Annan 

teille kaiken, mitä tarvitsette toimeentuloonne, ja kaiken, mitä tarvitsette sielullenne. 

23 Olen tullut ihmisen sielun tähden, pelastamaan sen pimeydestä, jossa se on elänyt. Ruumis on 

toissijainen, maallinen elämä, vaikka se onkin ihmiselle tärkeä, on myös toissijainen. Leipä riittää 

ravinnoksi, peitto peittää vartalosi ja suojaa sitä sään ankarilta vaikutuksilta, jopa yksinkertainen vaate, ja 

tämä riittää. Mutta sielu, jolla on vielä pitkä matka edessään, jonka on saavutettava Minut suurilla ansioilla 

saadakseen suuret lupaukset, ei ole vielä saanut tilaisuuttaan kanssasi, se on yhä kahleissa, se huutaa yhä 

jatkuvasti pelastusta ja vapautusta. Hän nousee olemuksesi ytimeen ja ravistelee kovaa sydäntäsi. 

Kuitenkin juuri hänen on määrä hallita "lihaa" eikä tätä, jonka on määrä hallita sielua. 

24 Fyysinen kuori on vain vaate, väline, jonka olen antanut teille maan päällä, jotta voitte elää sillä 

jonkin aikaa. Pyydän sielua antamaan tiliä ruumiistaan silloin, kun olet riisunut tämän vaatteen. 

Mutta materialismi, jossa elätte, on tyrmä, johon olette tukahduttaneet sielunne. Avaan nyt sen ovet, 

annan teille vapauden, jotta voitte elää hyvin lähellä Minua ja rakastaa tätä ihmiskuntaa kaikin voimin. 

25 Haluan, että Israelin kansa on kuin hellä äiti, joka toivottaa tämän puolustuskyvyttömän 

ihmiskunnan tervetulleeksi, että kohtunne on lämmin ja että silmänne ovat täynnä rakkautta ja 

myötätuntoa tätä ihmiskuntaa kohtaan. Luovutan heidät sinulle, jotta voit ajatella heitä nuorempana 

sisarena tai ─ jos haluat ─ tyttärenä. 

Jätän teidät edustajikseni, ja niin kuin minä rakastan, siunaan ja syleilen ihmiskuntaa, niin tekin tulette 

tekemään. He janoavat rakkautta, esimerkkejä ja valoa. Minä sanon ihmiskunnalle: Etsikää "Israelin 

kansa", heissä te löydätte sijaisuuteni ja ihmeeni, heihin Minä vuodatan opetukseni ja hyötyni! 

26 Kuinka suuri onkaan teidän tehtävänne, rakkaat ihmiset, ettekä ole vieläkään ymmärtäneet sitä! 

Mutta älä huoli. Jos uskotte Minuun, voitte nousta sen täyttymykseen, ja teidän on otettava tuo kunniakas 

paikka ihmiskuntaa kohtaan. 

Valmistautukaa nyt, kun teillä on vielä aikaa pohtia ja mietiskellä ─ nyt kun ette vielä saarnaa suurten 

ihmisjoukkojen edessä ja kun voitte vielä itse korjata virheet. Tunkeudu sisimpääsi tunnistaaksesi, mitä 

hyvää ja pahaa siellä on, ja edistämään löytämiäsi hyveitä, jotka olen painanut sieluusi alusta alkaen, siitä 

lähtien kun sinut luotiin. Mutta se, mitä teidän pitäisi löytää huonosta ─ kaikki epätäydellisyydet, joita 

teissä pitäisi olla, teidän pitäisi muuttaa täydellisyydeksi. 

27 Maa on hengelle sovituksen ja koettelemuksen laakso. Mutta sen on voitettava antamani voiman ja 

vallan avulla, koska se on osa Minua, se on oma olemukseni, oma elämäni. Olette minun luomuksiani, 

kuten minä. Mitä sellaisia esteitä kohtaatte siis polullanne, joita ette ole kyenneet voittamaan 

henkistymisen ja ylöspäin suuntautuvan kehityksen tiellä? 

28 Ihmiset: Teille riittää, että rukoilette päivittäin ja harjoittelette itseänne opetukseni tutkimisessa, 

jotta voitte raivata itsellenne tietä omilla ponnisteluillanne, läpäistä kaikki koettelemukset, odottaa 

kärsivällisesti, kun teidän on odotettava, ja vastaanottaa kaiken niin kuin se on Minun Tahtoni. En ole 

luvannut teille kukkaloistoa, en ole sanonut teille, että tulette olemaan onnellisia ja nauttimaan 

täydellisestä onnesta tässä maailmassa. Olen opettanut teille, että joudutte koettelemuksiin ja kuljette 

sovituksen tietä, jolla hyvitätte aiemmat rikkomuksenne, aivan kuten teidän on hankittava ansioita 

noustaksenne ylöspäin. 

29 Tämän olen sanonut teille, ihmiset. Olkaa siis antaumuksellisia ahdistuksissa, kestäkää elämänne 

ilolla. Toivokaa, että sen, mitä ette saaneet yöllä, saatte aamunkoitteessa. Sillä jokainen, joka luottaa 
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minuun, saa ─ jokainen, joka rukoilee, on vahva. Siksi tämä Mestari ohjaa teitä opetuslapsia aina 

rukoukseen, hengellisten opetusten tutkimiseen ja ihmiselämän tutkimiseen, jotta voisitte olla aina viisaita 

ja oikeudenmukaisia, jotta voisitte olla oikeudenmukaisia kaikissa päätöksissänne, jotta voisitte todistaa, 

että olette apostoleitani, ja jotta voisitte tuntea itsenne täynnä rauhaa sen oikeudenmukaisuuden vuoksi, 

jonka olette toteuttaneet teoissanne. 

30 Näin minä valmistan teitä, Israelin kansa, näin minä olen yhdistänyt teidät tähän yhteisöön. Niitä 

teistä, jotka ovat tulleet Sanani viimeisinä tunteina, olen opettanut ja nostanut ylös yhdistäkseni teidät 

kaikki samaan ajatukseen, samaan tutkimukseen, jotta te tulokkaat pääsisitte samalle kehitystasolle niiden 

kanssa, jotka ovat jo pitkään kuulleet Minua. 

31 Näen teidän kaikkien kulkevan samoja tikapuita ja vaalivan korkeita ihanteita, asettaen sielun aina 

etusijalle, rukoillen ja odottaen kaikkea Minulta. Siunaan teitä ja sanon teille: Tätä odotan myös 

ihmiskunnalta. 

Milloin hän kääntyy? Milloin hän on riisunut epäpuhtauden viitan? Milloin hän on luopunut 

materialismista ja lähtee etsimään henkistä vaatetta? 

Tätä suurta työtä ette saa aikaan yksin. Minä, joka työskentelen väsymättömästi, käännyn 

ihmiskunnasta siihen tarvittavassa ajassa. Se kehittyy, se ottaa suuria askelia hetkessä, koska valmistelen 

koettelemuksia ja olosuhteita, joiden on saatava se henkistymään. 

Te suoritatte tehtävänne nykyisenä aikana, mutta minä teen työtä ja täytän tehtäväni kaikkina aikoina. 

32 Olette oppineet tuntemaan Sanani, olette tunnistaneet, että se tulee minulta, mutta joskus kaipaatte 

myös äidinrakkauden lämpöä ja hellyyttä. Mutta Mestari kysyy teiltä: Ettekö tekin ole tunnistaneet Äidin 

hellyyttä ja rakkautta tässä Mestarin sanassa? 

     Olen kertonut teille, että olen yksi Mestari, yksi Henki, ja Minussa on kaikenlaista rakkautta. Jos teillä 

on halu Mariaa kohtaan, etsikää häntä omasta Sanastani ─ tästä Sanasta, joka siunaa ja hyväilee teitä 

jatkuvasti. 

33 Kyllä, Israelin kansa, minussa puhuvat Isä ja Äiti, minussa puhuu kaikenlainen rakkaus. Tässä 

sanassani, jota olen puhunut kaikkina aikoina, löydät ─ jos tunnistat minut ─ kaiken, mitä kaipaat. 

Sydämessänne ei tule olemaan tyhjyyttä, Minussa löydätte Isän, Ystävän, Veljen, Mestarin, mutta myös 

Äidin. Minä olen täydellinen Rakkaus, suurin Rakkaus. Olkaa hyvillä mielin, ihmiset, ja kiittäkää Minua 

siitä, että olen tuonut nämä opetukset tietoonne. 

34 Täytän polkusi siunauksilla joka armon aamu. Kuka teistä, joka kysyy Minulta pelolla tai 

kaipauksella, ei ole kuultu? Näen kaiken ja tiedän kaiken. Puhun teille tuonpuoleisesta. 

Te kuulutte niihin, jotka tulevat luokseni, jotka kohoavat löytääkseen Minut hengen alueilta. En ole 

astunut maan päälle tällä hetkellä, laskeudun henkisesti ja otan teihin yhteyttä Universaalisäteen kautta, ja 

sieltä käsin näen ja kuulen kaiken, puhun teille ja siunaan teitä, ja tänä armon aamuna sanon teille: 

hankkikaa ansioita, sillä lähestytte jo tämän vuoden puoliväliä. Jos olet käyttänyt sitä oikein, ole siunattu. 

Mutta minä mestarina neuvon teitä: Hyödynnä jokainen päivä ja jokainen hetki, jotta voit muistaa sanani 

ulkoa ja säilyttää sen sydämessäsi ikuisesti. 

Tämä ilmapiiri, tämä rauha, tämä valo, tämä ilo ja tämä rakkaus jatkuu, hengitätte sitä edelleen tämän 

vuoden jälkeen kokoontumisissanne ja niiden ulkopuolella, minä annan sen teille. Mihin ikinä 

kokoonnuttekin, teillä on läsnäoloni, missä ikinä kutsutte minua, siellä minä olen kanssanne. 

35 Ymmärtäkää siis, ihmiset, että Jumalallinen Mestari ilmestyy tällä hetkellä rauhan, ymmärryksen 

ja henkistymisen ilmapiirin keskellä. Olen yhdistänyt mielenne, ja olette rakentaneet hengellisen 

temppelin, johon tulen alas. Siellä paljastan itseni ja annan itseni tuntua. Siellä tunnistatte Minut tämän 

vuoden jälkeen, sillä tällä tavoin jatkan itseni ilmentämistä rauhan ja henkistymisen keskellä. Sielunne 

poistaa erimielisyydet ja luo harmonisen ilmapiirin, jossa uskomukset ovat yhtenäisiä. 

36 Kun aika koittaa, hajaannutte muodostamatta puolueita, jättämättä sekaannusta tai huonoja 

esimerkkejä. 

37 Teidän pitäisi puhua sydämestänne ja sielustanne täynnä rauhaa, niin kaikki se oikeudenmukaisuus 

ja totuus, jonka haluan tehdä tunnetuksi tässä maailmassa, sisältyy yhteen lauseeseenne. Huolehtikaa siis 

siitä, että säilytätte rauhanne, hengellisen energianne ja uskonne hyvin, jotta voitte aina olla totuuden ääni, 

ääni, joka profetoi, ääni, joka hiljentää pahan ja joka herättää sielun hengen äänen kautta. 
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38 Tällaisia te tulette olemaan, ihmiset, häiriintyneen ihmiskunnan keskellä, sillä tähän minä olen 

teidät valmistanut. Jokainen teistä suorittaa tehtävänsä ihmisjoukossa, mutta te kaikki olette hengellisesti 

yhdistyneet, vaikka olisittekin fyysisesti kaukana toisistanne. Ja te tulette vaihtamaan tietoja keskenänne, 

joko hengellisellä tavalla tai kirjeiden välityksellä. Näin te vähitellen avaatte teokseni, näin tuotte sen 

lähelle maailmaa. Tämän vuoksi olen herättänyt teissä tällä hetkellä ihanteen kehittää hengellisiä lahjoja 

totuudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kautta, jotta olisitte aina vanhurskaita ja hengellisiä. 

39 Jätän teidät yhdistyneinä yhdeksi perheeksi, jossa ei ole riitoja. Teidän kaikkien on pidettävä 

itseänne veljinä ja sisarina, jotka ovat kaikki samalla kehitystasolla, joilla on sama halu täyttää tehtävänsä 

ja joilla on korkea ihanne. Te kaikki saatte Hengeltäni siunauksia, rohkaisua ja sitä, mitä tarvitsette 

kamppailussanne. 

Minä vahvistan teitä tänä armon aamuna. Opettakaa jokainen opetukseni ulkoa, ne sisältävät suurta 

valoa, vaikka ne ovatkin lyhyitä. 

40 Olkaa siunattuja. Odotan aina niitä, jotka haluavat nousta henkisesti ylöspäin ─ niitä, jotka etsivät 

sen tuolle puolen, mitä heidän silmänsä voivat nähdä ─ niitä, jotka löytävät Iankaikkisen elämän henkensä 

silmin tuonpuoleisessa. 

41 Teen teidät tutuiksi hengellisten lahjojenne kanssa ja annan kutsun kuulua teille. Mutta jokaisen 

teistä on saavutettava Minut omien ansioidensa kautta. 

42 Tänä armon aamuna Israelin kansan rukouksen kautta, joka on kokoontunut eri yhteisöihin tämän 

maan sisällä ja ulkopuolella, siunaan koko ihmiskuntaa ja annan heille rauhani ja armoni. 

43 Näin ollen valmistelen teitä parhaillaan vaikeisiin aikoihin. Sanojenne on murrettava hiljaisuus, 

joka nyt lankeaa ihmiskunnan ylle, joka on monien onnettomuuksien murskaama ja hämmentynyt 

maailmankatsomusten moninaisuudesta, joka syntyy eri uskontojen hengellisten johtajien keskuudessa. 

Tuona ahdistuksen aikana, josta ette tiedä, kuinka kauan se kestää, nousee jokaisessa sielussa ääni, joka 

sanoo: "Rauha hyvätahtoisille ihmisille." Silloin pelastuvat ne, jotka tuntevat uskoa sydämessään, jotka 

pitävät lamppunsa palamassa. Nämä tuntevat suurta voimaa sisällään. 

44 Nyt lähestyy tämän kansan opiskelun aika, jolloin he miettivät sanojani ja käskyjäni, ja te 

valmistaudutte tähän taisteluun. Ajatuksenne törmäävät toisiinsa, johtopäätöksissänne on eroja. Mutta 

kaikkien ajatustenne ylle valoni loistaa, ja käytän hyväkseni niitä, jotka lähtevät terveellä sielulla 

toteuttamaan suunnitelmiani. 

45 Annan teille vain rakkauden, viisauden ja kärsivällisyyden aseet tässä taistelussa. Mutta tätä 

tehtävää suorittaessanne muistatte kaihoisasti ne rauhan tunnit, sen ihastuttavan ilmapiirin, jossa opastin 

teitä ja valmistelin teitä tuleviin aikoihin. Mutta tuossa erilaisten maailmankatsomusten, ajatusten ja 

tapojen tarkastella asioita meressä teidän on ponnisteltava säilyttääksenne rauhanne ja arvokkuutenne 

Minun opetuslapsinani. 

46 Pelastuksen saavuttamiseksi ei riitä, että ymmärtää opetuksiani ja niiden merkitystä. On 

välttämätöntä noudattaa heidän ohjeitaan, jotta teistä tulee yhtä Minun kanssani ja jotta sielunne saavuttaa 

yhä enemmän kypsyyttä ja vakaumuksenne lujuutta. 

47 En ole luvannut teille kukkivaa polkua tässä maailmassa, mutta sen vaikeuksista huolimatta voitte 

elää elämäänne iloisesti, toivoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja olla oikeudenmukaisia ja oikein ajattelevia 

kaikissa teoissanne. Työskentele ja täytä tehtäväsi tässä ajassa, ja minä työskentelen koko ajan. 

48 Säilyttäkää hengellisyytenne niin, että olette aina ääni, joka puhuu totuutta, joka hiljentää pahan ja 

täyttää tehtävänsä opastaa ja opastaa kanssaihmisiä. 

Kutsukaa taivaallista äitiänne rakastavasti jokaisessa kokoontumisessanne. Mutta Mestari kertoo teille: 

Hänen henkensä ja minun henkeni ovat yhtä. Ettekö ole tunnistanut hänen hellyyttään ja armoaan 

sanoissani? Tässä opetuksessa Isä ja Äitinne puhuvat täydellisessä jumalallisessa liitossa. 

49 Kuinka usein olenkaan saanut ihmisiä kiinni siitä, että he ovat kysyneet itseltään, eikö ole 

olemassa jokin keino ottaa yhteyttä Jumalaan, ja usein he ovat huokailleet: "Kunpa voisinkin kysyä 

Herralta kysymyksen ja saada vastauksen!" Mutta sen jälkeen he alistuvat, koska he uskovat, että tämä on 

mahdotonta, ja he jatkavat armoni etsimistä ulkoisten palvontamuotojen ja aineellisten uhrausten avulla, 

vaikka he eivät voi olemuksensa syvyyksissä ymmärtää, miten Isä, joka on aina sanonut rakastavansa 

luotujaan niin paljon, ei suostu vastaamaan heille, kun he pyytävät ja huutavat Häntä. 

50 Voi teitä kypsymättömiä, jotka olette langenneet maallisen elämän uhriksi! 
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Ihmisolennot, jos vain tietäisitte, että tuo tarve olla yhteydessä Minuun on jano, jota tunnen hengessäni! 

Kunpa vain tietäisitte, että teille ei ole suotu ainoastaan tuo kaipaamanne yhteys, vaan että kaikki teille 

kaikkina aikoina paljastetut opetukseni ovat sitä varten, että ne johdattaisivat teidät yhteyteen hengestä 

henkeen! Mutta siitä lähtien, kun elätte aineellistuneena, olette halunneet kuulla ääneni, joka vastaa niihin 

sanoihin, joita huulenne lausuvat, ja näin ei voi eikä tule tapahtumaan. Sillä silloin se ei olisi enää 

hengellistä vuoropuhelua, vaan sellaista, jossa Herranne alentuisi teidän materialisminne tasolle. 

51 Siksi tavan, jonka olen valinnut tänä aikana, kun ilmoitan itseni näiden äänenkantajien välityksellä, 

on oltava lyhyt, koska se ei ole täydellinen ilmestysmuoto, mutta ─ kun se on ohi ─ tulee 

valmistautumisen aika, jolloin monet ihmiset alkavat kehittyä kohti hengen ja hengen välistä 

vuoropuhelua. 

52 En ole koskaan ollut kaukana teistä, kuten olette joskus luulleet, enkä ole koskaan ollut 

välinpitämätön kärsimyksistänne, enkä ole ollut kuuro huudoillenne. Näin on tapahtunut: Ette 

vaivautuneet jalostamaan korkeampia aistejanne ja odotitte havaitsevanne Minut lihan aisteilla. Kuitenkin 

kerron teille, että aika, jolloin annoin tämän ihmisille, on kauan sitten. 

53 Jos olisitte hieman ponnistelleet kehittääksenne joitakin hengellisiä kykyjänne, kuten sisäistä 

kohottamista hengellisen mietiskelyn, rukouksen, ennustamisen, profeetallisten unien tai henkisten 

näkyjen kautta ─ vakuutan teille, että kaikkien näiden kautta olisitte yhteydessä Minuun ja saisitte siksi 

vastauksia kysymyksiinne ja jumalallista inspiraatiota ajatuksiinne. 

54 Olen aina valmis puhumaan teille, odotan aina kohotustanne ja hengellistä valmiuttanne 

miellyttääkseni teitä ja valmistellakseni teille onnea, jotta voisin tehdä itseni tunnetuksi hengellenne. Tätä 

varten teidän on vain valmistauduttava äärimmäisen vilpittömästi saavuttamaan tämä armo. 

55 Myönnettäköön, että otan teidät vastaan ja annan teille hyvyyteni, riippumatta siitä, missä 

muodossa armoani anotaan. Mutta jos saatte Minulta myös sen, mitä olette pyytäneet, sielunne ei koskaan 

koe sitä onnea, että olette tehneet itsenne tuon hyvän arvoiseksi. 

56 Minun on kerrottava teille, että sinä päivänä, kun osaatte saavuttaa hengellisen tason 

pyynnöissänne, onnellisuutenne armoni vastaanottamisesta on verrattomasti suurempi. Sillä se, joka osaa 

pyytää, osaa luonnollisesti myös saada. 

Kerron teille tämän, koska jotkut saavat minulta sen, mitä he haluavat, vaikka he eivät osanneet pyytää. 

Mitä arvoa he voivat siis antaa sille, mitä he eivät edes osanneet kerjätä tai pyytää? He kuuluvat niihin, 

jotka eivät osaa ottaa vastaan, jotka eivät ymmärrä sitä rakkautta, jolla heidän Isänsä myönsi heidän 

pyyntönsä. 

Mutta minun velvollisuuteni isänä on auttaa lapsia heidän taistelussaan elämästä, suojella heitä, seisoa 

heidän rinnallaan ja lohduttaa heitä. Siksi armoni ei voi koskaan lakata vuotamasta lasteni päälle. 

57 Tämä Isä, joka rakastaa teitä niin paljon, ei voi nähdä teidän vajoavan hengelliseen 

tietämättömyyteen, joka on pimeyttä, köyhyyttä ja kurjuutta. Siksi herätän omantuntonne, joka on kuin 

Mestari, joka nousee teistä itsestänne ja etsii aina keinoja tulla kuulluksi ja tunnetuksi, ilmaisemaan itseään 

sanoina ja opetuksina, jotka korjaavat erehdyksenne ja kohottavat teidät valon, tiedon, hengen ja sielun 

suuruuden korkeuksiin. 

58 Yhdistäkää mielessänne ja hengessänne ilmoitukseni Jumalana, jotka julistavat teille lakia; 

ilmoitukseni Isänä, jotka paljastavat teille äärettömän rakkauteni; ja opetukseni Mestarina, jotka 

paljastavat teille viisauteni, niin saatte kaikesta tästä olemuksen, jumalallisen aikomuksen: että tulette 

luokseni hengellisen valon tiellä ─ jotain enemmän kuin julistus teille. Haluan johdattaa teidät omaan 

valtakuntaani, jossa olen aina läsnä teille, ikuisesti sisällänne. 

59 Ponnistelkaa ennen kaikkea henkistääksenne itsenne, jotta kätketyt lahjanne heräisivät vähitellen ja 

jotta pääsisitte askel askeleelta lähemmäksi ja lähemmäksi ensin hengen ja hengen välistä vuoropuhelua ja 

sitten täydellisyyden maailmaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 325 
1 Autuaita ovat ne, jotka itkevät rakkaudesta, sillä se on todiste siitä, että heidän mielensä ja 

sydämensä elävät sopusoinnussa. 

2 Se on itsetutkiskelusi hetki, sopiva hetki ymmärtää ja tuntea rakkauteni, hetki, jolloin sydämesi 

avautuu ─ melkein huomaamattasi ─ kuin kukka ja kyynelten suloinen kevät puhkeaa silmistäsi. 

3 Nämä kyyneleet puhuvat enemmän kuin kaikki sanat ja sanovat enemmän kuin kaikki ajatukset. 

Niissä on vilpittömyyttä, nöyryyttä, rakkautta, kiitollisuutta, katumusta, lupauksia. 

4 Kun kuulette Minun puhuvan näin, tunnette itsenne ymmärretyksi ja rakastetuksi. Kyllä, pienet 

lapseni, minä näen teidät kaikki ja kuulen teidät kaikki, tunnen nimenne, tiedän kaikki tarpeenne, kuulen 

valituksenne ja anomisenne ja otan vastaan kaikki anomuksenne ja uhrilahjanne. 

5 Kyllä, te olette minun lapsiani, koska olette syntyneet Hengestäni. Kuinka en voisi olla tuntematta 

ja rakastamatta sinua? 

6 Jos joskus rukouksistanne huolimatta kipu tai kärsimys jatkuu, se ei johdu siitä, etten olisi kuullut 

teitä ─ enkä siitä, ettenkö haluaisi rohkaista teitä, vaan siitä, että haluan koetella teitä antaakseni teille 

oppitunnin toisensa jälkeen, koska velvollisuuteni Isänä on oikaista teitä, vierailla luonanne ja täydellistää 

teitä sillä polulla, joka on elämä. 

7 Autuaita ovat ne, jotka siunaavat Minua luomakunnan alttarilla ja osaavat nöyrästi hyväksyä 

rikkomustensa seuraukset ilman, että ne johtuvat jumalallisista rangaistuksista. 

8 Autuaita ovat ne, jotka osaavat totella Tahtoani ja ottavat koettelemuksensa vastaan nöyrästi. He 

kaikki tulevat rakastamaan minua. 

9 Te ihmisjoukot tulette hakemaan turvaa minulta, koska se, mitä maailmassanne tapahtuu, täyttää 

teidät pelolla. Olette huomanneet, että kaikki oikeudenmukaisuus, kaikki rakkaus ja kaikki totuudellisuus 

ovat poistuneet ihmisten sydämistä. Olette kysyneet itseltänne: "Kenen luokse minun pitäisi suojautua? 

Keneltä anoa apua ja keneltä toivoa?" Ja sitten sinä muistit minut. 

10 Te maan köyhät kansat ─ jotkut ovat orjuutettuja, toisia sorretaan ja loput ovat omien johtajiensa ja 

edustajiensa hyväksikäyttämiä! 

11 Sydämesi ei enää rakasta niitä, jotka hallitsevat sinua maan päällä, koska luottamuksesi on 

pettänyt. Ette enää usko tuomareidenne oikeudenmukaisuuteen tai suurpiirteisyyteen, ette enää usko 

lupauksiin, sanoihin tai hymyileviin kasvoihin. Olette nähneet, kuinka tekopyhyys on vallannut sydämet ja 

perustanut valheiden, valheellisuuden ja petoksen valtakunnan maan päälle. 

12 Kansanparat, te, jotka kannatte harteillanne vaivaa kuin sietämätöntä taakkaa ─ sitä vaivaa, joka ei 

ole enää se siunattu laki, jonka avulla ihminen sai kaiken elantonsa kannalta välttämättömän, vaan joka on 

muuttunut epätoivoiseksi ja pelottavaksi taisteluksi eloonjäämisestä. Ja mitä ihmiset saavat siitä, että he 

uhraavat voimansa ja henkensä? Epäolennainen pala leipää, malja täynnä katkeruutta. 

13 Totisesti sanon teille, että tämä ei ole sitä ravintoa, jonka olen asettanut maahan iloksenne ja 

säilyttääksenne, vaan tämä on eripuran, turhuuksien ja epäinhimillisten tunteiden leipää ─ lyhyesti 

sanottuna todiste siitä, että ihmiselämäänne hallitsevien henkilöiden hengellinen kypsyys puuttuu tai on 

puutteellinen. 

14 Minä näen, että te riistätte toisiltanne leivän, että ne, jotka tavoittelevat valtaa, eivät voi sietää sitä, 

että toisilla on jotakin, koska he haluavat kaiken itselleen; että vahvat riistävät heikkojen leivän, ja 

jälkimmäisten on tyydyttävä näkemään, kun vahvat syövät ja nauttivat. 

15 Nyt kysyn teiltä: Mikä on tämän ihmiskunnan moraalinen kehitys? Missä on heidän jaloimpien 

tunteidensa kehitys? 

16 Totisesti sanon teille, että aikakautena, jolloin ihminen asui luolissa ja peitti itsensä nahoilla, hän 

myös nappasi ruokaa toistensa suusta, vahvimmat ottivat myös suurimman osan, heikkojen työ oli myös 

niiden hyväksi, jotka alistivat heidät väkisin, miehet, heimot ja kansat myös tappoivat toisiaan. 

17 Mitä eroa sitten on tämän päivän ihmisyydellä ja tuon ajan ihmisyydellä? 

18 Kyllä, tiedän jo, että kerrotte minulle, että olette saavuttaneet paljon edistystä ─ tiedän, että 

osoitatte minulle sivilisaationne ja tieteenne. Mutta sitten kerron teille, että kaikki tämä on vain 

tekopyhyyden naamio, jonka taakse kätkette todelliset tunteenne ja yhä alkukantaiset vaistonne, koska ette 

ole ponnistelleet vähimmässäkään määrin sielunne avaamiseksi ja Laini täyttämiseksi. 
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19 En käske teitä olemaan etsimättä tieteellisesti ─ ei, päinvastoin: Etsikää, tutkikaa, kasvakaa ja 

lisääntykää aineellisessa elämässä, mutta olkaa armollisia toisillenne, kunnioittakaa lähimmäisenne pyhiä 

oikeuksia, ymmärtäkää, ettei ole olemassa lakia, joka antaisi ihmiselle valtuudet määrätä lähimmäistensä 

hengistä ─ lyhyesti sanottuna, miehet, tehkää jotain, soveltamaan korkeinta käskyäni "rakastakaa 

toisianne" elämäänne, jotta pääsette pois moraalisesta ja hengellisestä pysähtyneisyydestä, johon olette 

joutuneet, ja jotta, kun kasvonne peittänyt valheellisuuden verho putoaa pois, valonne pääsee läpi, 

vilpittömyys loistaa ja totuudellisuus tulee elämäänne. Silloin voitte oikeutetusti sanoa, että olette 

edistyneet. 

20 Vahvistukaa hengellisesti seuraamalla opetuksiani, niin että tulevaisuudessa sanojanne vahvistavat 

aina todelliset laupeuden, viisauden ja veljeyden teot. 

21 Tiedän, että sydämesi syvyyksissä mietit, onko sinulla, kun et enää kuule sanaani, tarvittavaa 

inspiraatiota ja voimaa nousta taisteluun etkä antautua siinä. 

22 Mietit, ettetkö menettäisi sitä voimaantumista tai varustautumista, jonka saat kuullessasi sanaani. 

23 Näen sinut ailahtelevana ja epävarmana, kun ajattelet päivää, jolloin puhun sinulle viimeisen 

kerran. Ymmärrättehän, että silloin on tullut hetki, jolloin alatte muuttua opetuslapsista mestareiksi ja 

tunnette, että ette pysty elämään ilman Sanaani. 

24 Kerron teille kaiken tämän, koska jos tietäisin, että ilman näitä ilmentymiä teidän on mahdotonta 

olla hengellisessä taistelussanne, en vetäisi sanaani takaisin. Mutta tiedän, että on välttämätöntä saattaa 

viestini loppuun, jotta ette pian enää ajattelisi kuin opetuslapset tai oppilaat, vaan alkaisitte ajatella kuin 

mestarit. 

25 Ymmärtäkää, että teidän ei pidä viettää elämäänne näissä kokoontumispaikoissa hengellisen 

autuuden tai mukavuuden toivossa. Teidän on ymmärrettävä, että on tultava hetki, jolloin henkenne on 

opetettava kaikki se, mitä se on minulta saanut lähimmäistenne edistämiseksi. 

26 Totisesti sanon teille, että henkistymisenne kannalta on välttämätöntä, että lakkaan ilmentämästä 

itseäni tässä muodossa. Kun viestini on päättynyt, pyrkitte täydellistämään rukouksenne ja 

haltioitumisenne, jotta voisitte tuntea näkymättömän Jumalallisen Läsnäoloni, ja pyrkitte myös 

jalostamaan aistejanne ja kykyjänne. 

27 Eläkää kuitenkin valppaasti, sillä joukkoonne ilmestyy miehiä ja naisia, jotka kieltävät, että olen 

lopettanut ilmestymiseni. He esittävät monia perusteluja ja sanovat, että jumalallinen värähtely on ikuista 

ja että siksi on mahdotonta, etten enää antaisi itseni tuntua inhimillisen älyllisen kyvyn kautta. Mutta jo 

tänään kerron teille, että aivan kuten on varmaa, että Henkeni värähtelee ikuisesti ihmisissä, on myös totta, 

että tapa, jolla teen itseni tunnetuksi näiden äänenkantajien välityksellä, ei kestä ikuisesti, koska se ei ole 

kaikkein täydellisin, sillä valmistelen teitä nyt vuoropuheluun hengestä henkeen. 

28 Tämä teidän keskuudessanne tapahtuva ilmentymä ei saa kestää kauemmin, ettette tee siitä 

perinnettä, tapaa tai riittiä. Teidän ei myöskään pitäisi kuunnella niitä, jotka sanovat, että hengen ja hengen 

välinen vuoropuhelu on varattu hyvin kaukaisen tulevaisuuden sukupolville. Ei, opetuslapsia. On totta, että 

saavutatte täydellisen hengellisen yhteyden vasta suuren evoluution jälkeen, mutta se tapahtuu opetukseni 

harjoittamisen avulla, joka nousee aina korkeammalle tasolle. 

29 Rukoilkaa suoraan Minua ilman välikäsiä, sanoja, symboleja, riittejä tai kuvia. Tämä on hengen ja 

hengen välisen vuoropuhelun alku, sillä silloin sisäinen ja korkeampi olemuksenne nousee korkealle 

halussaan Minua kohtaan. Henkinen äänenne on silloin kutsunut Minua, ja jumalallinen ääneni vastaa 

teille. Miten olentonne vastaanottaa Henkeni viestin?: Intuition ja inspiraation lahjojen kautta, toisin 

sanoen hienovaraisella ja hengellisellä tavalla. 

30 Eikö tällainen viestintä ole täydellisempää ja hengellisempää kuin se, jota teillä on 

äänenkantajienne välityksellä? Siksi kerron teille myös, että hengellisen vuoropuhelunne täydellisyysaste 

määräytyy valmistelunne mukaan, aivan kuten kävi äänenkantajille ja niille joukoille, jotka auttoivat heitä 

heidän valmisteluissaan. 

31 Harjoittele yhä enemmän ja enemmän mielen rukousta, jotta voit jo nyt todeta sen hyvyyden ja 

totuuden. Tottukaa etsimään inspiraatiota ja intuitionne avautumista tämänkaltaisen rukouksen avulla. 

Silloin koette mielessänne valovirran, joka kamppailee muuttuakseen inhimillisiksi ilmaisuiksi ja sanoiksi, 

jaloiksi tunteiksi ja hyviksi teoiksi. 
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32 Kun olet kehittänyt rukouksen tällä tavoin, mikä on hengen ja hengen välisen vuoropuhelun alku, 

sinulla ei ole enää tarvetta siihen, että äänenkantajat välittäisivät sinulle jumalallisen viestin. Sillä sen 

sijaan, että joku toinen henkilö valmistaisi itsensä vastaanottamaan ja välittämään tuota valoa, jokainen 

teistä valmistaa itsensä vastaanottamaan sen Isältään suoraan ja niiden ansioiden mukaan, jotka hän on 

hankkinut Häntä kohtaan. 

33 Opetuslapset, minä olen paljastanut teille tällä hetkellä kaikki kyvyt, joita teillä on, jotta voisitte 

kehittää niitä yhä enemmän henkimaailman ohjauksessa, ja näin ─ kun veljienne, henkisten 

neuvonantajienne, ilmestyminen on ohi ─ olisitte jo valmiita täyttämään tehtävänne hyvin. 

34 Nyt kun saatte viimeiset opetukseni, koska olette vuonna 1950 ja koska henkimaailma antaa teille 

viimeiset ilmestyksensä, voitte hyvin ymmärtää, että tämä kansa täällä ei ole käyttänyt tätä 

valmistautumisen ja kehittymisen aikaa. 

35 Kuinka monet valitsemistani ihmisistä eivät ole ottaneet edes ensimmäistä askelta kohti 

valmistautumista! Mitä he tekevät, kun heillä ei enää ole mahdollisuutta kuulla Mestariaan ja hengellisiä 

veljiään, kuten heillä on ollut niin pitkään? 

36 Monet joutuvat itkemään menetettyä aikaa ja sanovat itselleen: "Miksi emme arvostaneet kaikessa 

arvossaan niitä siunattuja hetkiä, jotka Isä antoi kansalleen?". Mikä olisi voinut olla parempaa kuin aloittaa 

lahjojemme avautuminen Mestarin opastuksella ja Henkimaailman neuvojen ja valvonnan alaisena?" 

Mutta nyt on liian myöhäistä, koska ihmisen tahto ei pysty muuttamaan päivää ja hetkeä, jonka tahtoni on 

määrännyt tämän ilmestyskauden päättymiselle. Sitten alkaa uusi ajanjakso ja sen myötä uusi tapa avata 

hengellisiä lahjoja yksinkertaisemmin, korkeammalla ja hengellisemmällä tavalla. 

37 Niille, jotka ovat pyrkineet käyttämään tämänhetkisen ajan parhaalla mahdollisella tavalla 

hyväkseen, jää rauhallisuus sydämeen ja rauha sieluun. Mutta ne, jotka ovat odottaneet viimeiseen 

aamuhartauteen asti herätäkseen syvästä unestaan, näkevät kyyneleet silmissään, kuinka Sanani aurinko, 

joka valaisi tämän ajan, laskee ilman, että se olisi käyttänyt valoaan aloittaakseen henkistymisen siemenen 

kylvämisen. 

38 Muisto noista päivistä on joillekin iloinen, kun taas toisille se on tuskallinen. Näiden jälkimmäisten 

omatunto herää todellisuuteen, ja he ymmärtävät, mitä seurauksia uudella Sanallani on maailmalle. Tämä 

saa aikaan sen, että rakkaus Työni tutkimiseen herää heidän sydämissään, ja askel askeleelta he saavat 

menetetyn ajan takaisin rukoustensa ja kirjoitetun Sanan mietiskelynsä kautta. 

39 Totisesti sanon teille, että kaikissa niissä, joissa häkki on hyvin syvä ja halu henkistymiseen tulee 

hyvin suureksi, apuni tulee paljastumaan täysin, ja pian he pystyvät olemaan kaikkein edistyneimpien 

joukossa. 

40 Tulee aika, jolloin kaikki, jotka ovat kuulleet Minua tänä aikana, tuntevat tarvetta todistaa 

sanoistani, sillä maailma näyttäytyy valtavana peltona, joka janoaa vettä ja siementä. Mieti siis: Mitä 

sinulla on jo sydämessäsi tarjottavana lähimmäisillesi? Miten te todistatte totuudestani ja osoitatte työni 

suuruuden? 

41 Kun tulee hetki, jolloin ihmiset voivat kuulustella teitä, vaatia teiltä todisteita ja todistusta siitä, 

mitä olette nähneet ja kuulleet Minulta, jokainen antaa sen, mitä hänellä on, ja siksi sanon teille jo nyt, että 

on parempi, jos olette valmistautuneet, jotta oikeudenkäynnin hetki ei yllätä ketään. Katso, jos 

lähimmäisenne löytäisivät teidät nukkumasta, heräisitte päätöninä ja tyrmistyneinä, ja sanoissanne olisi 

epätarkkuuksia ja valheita, koska ette olleet valmistautuneet ajoissa, ja hätiköinti saisi teidät tekemään 

monia virheitä. 

42 Ei, rakkaat ihmiset, en halua, että valon tarve yllättää teidät pimeyteen uppoutuneina, ja siksi 

puhun teille täydellä selvyydellä, jotta voitte välttää putoamiset tulevaisuudessa. 

43 Olkaa aina tietoisia siitä, että mikä tahansa aika voi olla suotuisa sielun avautumiselle ja 

itsetutkiskelulle. 

44 Eivätkö kaikki ne "työntekijät", jotka työskentelivät kanssani, tehneet niin elämänsä kamppailujen 

ja onnettomuuksien keskellä? Mutta neuvoin heitä vetäytymään kaikesta heitä ympäröivästä, jotta he 

voisivat omistautua täysin tehtävälleen hengellisen työn hetkillä, olipa kyse sitten hengestä tai maallisesta 

ruumiista. 

45 Ottakaa minulta vastaan nämä opetukset älkääkä unohtako niitä, ja ottakaa näiltä veljiltänne 

vastaan se esimerkki, jotta se rohkaisisi teitä. 
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46 Jos odotatte rauhan aikoja ryhtyäksenne täyttämään tehtäväänne, olette erehtyneet, sillä nuo rauhan 

ajat tulevat juuri minun kansani työn, taistelun, ponnistelun ja jopa uhrausten kautta. 

47 Mitä järkeä olisi kylvää pellolle, joka on jo täydessä hedelmätuotannossa? Olen kutsunut teitä 

"työläisiksi", koska tehtävänne on kylvää. Mutta juuri se siemen, jonka olen antanut teille, antaa teille 

kaipaamanne rauhan, mikä tarkoittaa, että jotta voitte korjata sen, teidän on ensin kylvettävä se. 

48 Vaikka pidätte itseänne hyvin vähäpätöisinä, kerron teille totuuden nimissä, että teistä tulee hyvin 

hyödyllisiä ihmiskunnalle ─ henkisesti hyödyllisiä. Tätä varten teidän on valmistauduttava jo nyt. 

49 Myöhemmin teidän ei tarvitse kantaa henkiparantajan lahjaa eikä äänen kantajan lahjaa muille 

kansoille, sillä silloin julistukseni aika on jo ohi, mutta teidän on jatkettava inspiraation ja viisauden 

aarretta, jonka olen tuonut teille Sanassani. 

50 Työnne kannalta on välttämätöntä, että pysytte yhtenäisinä työssäni ja muodostatte siten todellisen 

hengellisen perheen. Mutta te kaikki tiedätte jo nyt, että vuoden 1950 lopun jälkeen ei tule enää 

ilmenemismuotoja tässä muodossa. 

Rohkaisuksi ja lohdutukseksi vakuutan teille kuitenkin, että Henkeni on aina kanssanne ja että tulette 

tuntemaan läsnäoloni entistä syvemmin olemuksessanne. 

51 Ilmennytän itseni teille ajatuksissanne, iloitsen kokoontumisistanne, annan itseni tuntua 

sydämissänne ja hengessänne ja vuodatan itseni armossa monin tavoin, palkiten ja rohkaisten uskoanne ja 

henkistymistänne. 

52 Jokainen, joka täyttää tahtoni tällä tavoin, on uskollinen todistajani Sanalleni, ja hänen 

innokkuutensa ja kuuliaisuutensa ohjeideni noudattamisessa on luja perusta, jolle hän rakentaa hengellisen 

temppelinsä. Heistä tulee opetuslapsiani, jotka levittävät oppejani ympäri maailmaa. Mutta jos jotkut 

vuoden 1950 jälkeen vaativat, että jatkan itseni ilmoittamista tässä muodossa, he tulevat pettämään ja 

heidän todistuksensa on väärä. Sillä kukaan opetuslapsistani ei ole tietämätön viimeisen ilmestymiseni 

ilmoitetusta ja määrätystä päivästä. 

53 Olen antanut tälle kansalle tarpeeksi aikaa kerätä henkistä valoa, joka on viisautta ja sielun 

kaikkien kykyjen avautumista, jotta he voisivat jäädä mestareiksi maailmaan, kun minä lähden. 

54 Luokaa jo nyt henkinen yhteys ihmiskunnan muihin kansoihin, jotta voitte pikkuhiljaa valmistella 

polkuja niille, joista on tultava Sanani sanansaattajia. Rukouksen kautta voitte luoda tuon hengellisen 

yhteyden, jonka annan teille. 

55 Jos nyt noudatatte tätä neuvoa, jonka juuri annoin teille tämän päivän opetuksessani, älkää 

ajatelko, tunsivatko ne kanssaihmiset, joiden puolesta rukoilitte, sillä hetkellä, kun rukoilitte tietyn kansan 

tai kansakunnan puolesta, sitä tai eivätkö he huomanneet, että joku ajatteli heitä ja rukoili heidän 

puolestaan. Sinun ei myöskään pidä odottaa, että he vastaavat samalla tavalla. Muistakaa, että sinä 

päivänä, kun ihmiset kommunikoivat ajatuksen avulla, he ovat jo ottaneet suuren askeleen kohti henkien 

välisen vuoropuhelun aikakautta, mutta tuskin nyt, kun vasta alatte venyttää näitä veljeyden, rakkauden, 

ymmärryksen ja henkisen lähentymisen näkymättömiä lankoja. 

56 Kaikki toteutuu aikanaan, koska kaikella ennustetulla on aina ollut syvä syy, vaikka ihmiset 

ovatkin epäilleet sitä, kun ilmoitus on ilmoitettu heille kauan ennen sen toteutumista. 

57 Näette jo, miten suurin osa menneiden aikojen ennustuksista on toteutunut. Luottakaa siihen, että 

se, mitä olen ilmoittanut ja luvannut teille nyt, myös toteutuu. Totuus voittaa, Tahtoni toteutuu, valo 

loistaa. 

58 Tunnista, miten näkymätön voima paljastaa itsensä päivittäin maailmassasi. Tunne tuomion ajan 

läsnäolo ihmisten keskuudessa, näe, kuinka kaikki valmistautuu tällä hetkellä viimeiseen taisteluun, jossa 

kaikki hyvää ja totuutta vastaan taistelevat inhimilliset intohimot kukistetaan ja mitätöidään ja tehdään 

tilaa uusille tunteille ja uusille ihanteille. 

59 Oikeuteni sirppi niittää peltonne, ja julistan teille totuudessa ja hengessä, että kaikki, millä ei ole 

syviä hyvyyden juuria, niitetään ja että kaikki tarpeeton poistetaan. 

60 Aika, jolloin paha estää hyvän kehittymistä, menee ohi, ja vaikka tämä taistelu on aina olemassa 

niin kauan kuin sielu asuu ihmislihassa, hyvä voittaa ja on silloin hallitseva. 

61 Ansaitkaa ansioita kuuluaksenne siihen valon maailmaan, josta ilmoitan teille. Jätä nyt siemen, 

joka kantaa hyvää hedelmää huomenna. Älkää ajatelko, että te ette enää voi korjata ja nauttia noista 

hedelmistä. Karkottakaa sydämistänne kaikki itsekkyys ja muistakaa, että juuri teidän verisukulaisenne tai 



U 325 

103 

henkiveljenne ja -sisarenne ovat ne, jotka korjaavat satoa vanhemmilta veljiltään ja sisariltaan, joita he 

kutsuvat pioneereiksi ja joita he siunaavat rukouksissaan. 

62 Ihmiset puhuvat menneistä ajoista, muinaisuudesta, pitkistä vuosisadoista ja loputtomista 

aikakausista, mutta minä näen sinut yhä pienenä. Huomaan, että olet kypsynyt sielullisesti hyvin vähän. 

Minun silmissäni maailmanne on vielä lapsenkengissä, vaikka teistä näyttääkin siltä, että olette 

saavuttaneet kypsyyden. 

63 Ei, ihmiskunta, niin kauan kuin sielu ei ole se, joka antaa todisteita kypsyydestä, ylöspäin 

suuntautuvasta kehityksestä, täydellisyydestä ja edistyksestä elämänne eri aloilla, te väistämättä esittelette 

Minulle inhimillisiä teoksia, jotka ovat hienoja vain ulkonäöltään, mutta jotka rakkauden puutteen vuoksi 

ovat vailla moraalista sisältöä eivätkä kestä. 

64 Luuletteko, että voisin hyväksyä teiltä tarjoamanne hedelmät, jos kutsuisin teidät tilille näinä 

hetkinä? Ei, ihmiskunta, kukaan ei voinut tarjota Minulle Minulle arvoista hedelmää ─ jotakin, joka olisi 

todiste ihmisten välisestä rakkaudesta, heidän sopusoinnustaan, heidän uskostaan Minuun, heidän 

elämänsä kohottamisesta hyvän harjoittamisen kautta. 

65 En hyväksy joitakin enkä hyväksy toisia, vaan odotan aikaa, kunnes tarjoatte Minulle 

sopusointunne hedelmän. Tämä on teidän hyvityksenne maan päällä. 

66 Sanotko minulle, että rakastat minua? Väitätte rakastavanne totuutta ja oikeutta? Sitten sanon 

teille, että jos te kaikki rakastaisitte totuutta ja oikeudenmukaisuutta, ette eläisi näin ─ sosiaaliluokkien, 

uskontokuntien, rotujen ja tapojen erottamina. 

67 Jos rakastaisitte totuutta ja oikeudenmukaisuutta, rakastaisitte toisianne, pyrkisitte tuhoamaan 

esteet, lyhentämään etäisyyksiä ja poistamaan erot. 

68 Oletko tehnyt tämän? Tiedätte hyvin, että näin ei ole, vaan olette pikemminkin työskennelleet 

näiden erojen ylläpitämiseksi, että on olemassa vahvoja ja heikkoja, rikkaita ja köyhiä, voimakkaita ja 

kurjia, koulutettuja ja tietämättömiä, ja löydän tämän huonon siemenen kaikkialta. 

69 Haluatteko, että otan teidät vastaan näin ─ kateuden, turhamaisuuden ja alhaisen intohimon 

turmelemana? 

70 Kuinka vähän te ymmärsittekään, mitä tarkoitti minun tulemiseni maailmaan tuolloin, kun 

ilmestyin keskuuteenne ihmisenä selittääkseni teille, että lain koko sisältö koostuu kahdesta ylimmästä 

käskystä: rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisten välisestä rakkaudesta. Sillä tämä on elämän ydin ja 

jumalallinen side, joka yhdistää Jumalan perheen! 

71 Ymmärrättekö, kuinka väärin elätte, kun luulette olevanne voimanne ja tietämyksenne huipulla? 

Jos ette ole vielä vakuuttuneita siitä, mitä olen kertonut teille, vastatkaa Minulle: Onko kaikki se, mitä 

luotte tieteellänne, lähimmäisenne onnellisuutta, hänen ongelmiensa ratkaisemista ja hyvinvointiaan 

varten? Ette pysty vastaamaan Minulle "kyllä", koska silloin valehtelisitte, ettekä pysty kertomaan 

Minulle, että teidän on tuhottava rikkaruohot, jotta parempi maailma voisi syntyä. Laini ei ole koskaan 

antanut ihmiselle valtuuksia määrätä lähimmäisensä elämästä. 

72 Inspiroiko rakkaus tiedettäsi näinä hetkinä? Eikö kaikki se, mitä valmistelet tällä hetkellä, palvele 

vihan ja vallanhalun tyydyttämistä? Alistakaa se siis omantuntonne tuomiolle, ja tulette näkemään, kuinka 

se kertoo teille, että suurin osa ihmisten tekemisistä tänä aikana ei ole todiste hengellisestä edistyksestä, 

vaan kaiken sen kumoamista, mitä opetin teille tuolloin sanallani ja elämälläni. 

73 Minä olen teidän Isänne, ja on välttämätöntä, että puhun teille tällä tavalla. En voi pettää teitä, enkä 

halua teidän elävän petettynä. Lähetän teille tämän viestin ja annan sen tavoittaa kaikki. Mutta jos ette 

uskoisi sitä, koska Sana on selvä ja myös sen äänenkantajat merkityksettömiä, tosiasiat, koettelemukset ja 

tapahtumat yllättävät teidät, ja silloin ymmärrätte, että tämä sanoma on ollut totta, mutta ette halunneet 

kuulla sitä ettekä hyväksyneet sitä ajoissa. Jälleen kerran, kuten Nooan aikoina, ihmiset pilkkaavat 

ennustuksia, ja vasta kun he tuntevat, että vesitulva on jo hautaamassa heidän ruumiinsa, he alkavat uskoa 

ja tehdä parannusta. 

74 Armoni on aina halunnut pysäyttää teidät hätiköidessänne, mutta te ette koskaan halunneet 

kuunnella Minua. Sodomaa ja Gomorraa varoitettiin samalla tavoin pelkäämään ja tekemään parannuksen 

ja välttämään tuhonsa. Mutta he eivät kuunnelleet ääntäni, ja he menehtyivät. 
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75 Kehotin Jerusalemia myös rukoilemaan ja palaamaan Jumalan todelliseen palvontaan. Mutta hänen 

epäuskoinen ja lihallisesti ajatteleva sydämensä hylkäsi isällisen kehotukseni, ja se, mitä tapahtui, oli 

vakuutettava totuudesta. Kuinka katkeria nuo päivät olivatkaan Jerusalemille! 

76 Tunnistatteko nyt totuuden, että olette edelleen sama? Sillä te ette ole halunneet jättää hengellistä 

lapsuuttanne kasvaaksenne ja noustaksenne ylöspäin sanassani olevan viisauden polulla. 

77 Lähetän teille kaikille tämän viestin, joka palvelee kansoja ja kansakuntia heräämisen ja 

valppauden ennusteena. Siunattu olet sinä, joka uskot sen sisältöön. Mieti sen merkitystä, mutta katso ja 

rukoile sen puolesta. Sillä jos teet niin, sisäinen valo ohjaa sinua ja korkeampi voima suojelee sinua, 

kunnes pelastut. 

78 Tänään olette todistajia siitä, että parannan "henkisesti sairaita" ihmisiä totuuden parantavalla 

balsamilla, josta kaikki viisaus tulee. 

79 Vielä puuttuu se, että yhdistätte kaiken ihmiselämästä hankkimanne tiedon hengellisen elämän 

tietoon. Niin kauan kuin teillä ei ole varmuutta alkuperästänne, kohtalostanne ja lopullisesta 

päämäärästänne, ette tunnista itseänne ettekä tiedä, keitä olette. 

80 Ihmisten maailmassa tiedätte syntymäpäivänne, ja tiedätte myös, että kun joku ei ole enää elossa, 

teidän on haudattava ruumis. Mutta kuka tietää sen hetken, jolloin henkisielunne syntyi kohdustani, miten 

se syntyi, miten se ruumiillistuu ja miten se palaa takaisin kohtuun, josta se syntyi? Ihmiset ovat saaneet 

selville jotakin, mutta hyvin vähän, mutta eivät ole kyenneet löytämään koko totuutta, koska ihminen ei 

koskaan kykene itse pääsemään elämän salaisuuteen. 

81 Minä, teidän Mestarinne, lähestyn jälleen kerran ihmisiä hengellisen ahdistuksen, kysymysten ja 

tyytymättömyyden aikana sen edessä, mikä on jäänyt mysteerin peittoon. 

82 Paljastan totuuden ja rauhoitan ihmisten henkistä ahdistusta. Vastaan heidän kysymyksiinsä ja 

poistan ahdistuksen, jota he kokevat, kun he eivät pysty löytämään totuutta. Lähestyn heitä myös 

kertoakseni heille, että suuri osa siitä, mitä he näkevät salaperäisyyden peittämänä, on ollut jotakin, mitä 

he eivät ole pystyneet selventämään valmistelun ja puhtauden puutteen vuoksi, mutta jonka Minä sallin, 

jotta he tietäisivät sen olemuksen. 

83 Koska lupasin maailmalle tulla uudelleen valaistakseni salaisuudet valollani ja poistaakseni 

ihmisjärjen pimeyden, nyt on sopiva aika paluulle, jolloin Henkeni avaa uudelleen Viisauden kirjan, jotta 

ihmiset löytäisivät siitä kaiken sen, mitä heillä on oikeus tietää ja mikä heille on suotu minun kauttani. 

84 Kaikki nämä ihmiset ovat kysyneet Minulta, miksi olen valinnut henkisen muodon tällä hetkellä 

tehdäkseni itseni tunnetuksi ihmisille, kun otetaan huomioon, että se on heille aivan liian korkea ja vaikea 

muoto ymmärtää ja tuntea. 

85 Tiedän, että tämän päivän ihmiset kertovat Minulle tämän, koska he tietävät, että menneisyydessä 

ruumiillistuin, tein Itsestäni ihmisen, näkyvän ja kosketeltavissa olevan. Mutta nämä ihmiset eivät ole 

ajatelleet sitä tosiasiaa, että ennen kuin tulin maailmaan ihmisenä, olin jo tehnyt itseni tunnetuksi ihmisille 

hengellisesti, ja he olivat kuulleet Minut ja uskoneet Minuun, mutta eivät koskaan pyytäneet Minua 

tulemaan alas maailmaan nähdäkseen Minut. 

86 Otin ihmismuodon, koska oli ehdottoman välttämätöntä antaa täydellinen ja elävä esimerkki siitä, 

mitä jumalallisen lain täyttäminen on, eikä kukaan muu kuin minä ollut sopiva tekemään sitä ─ minä, joka 

tein lain ─ minun, jonka oli tuotava teille laki selitettynä sanoin ja teoin, jotka antoivat muodon 

opetukselle. 

87 Jos sen sijaan, että olisin valinnut ihmismuodon asuakseni keskuudessanne, olisin ottanut enkelin 

muodon, ihmiset olisivat tunteneet itsensä merkityksettömiksi ja kyvyttömiksi seuraamaan askeleitani, ja 

he olisivat pitäneet Sanaani jotakin sellaista, jota ihmisen olisi mahdotonta toteuttaa, ja toisaalta te ette 

olisi uskoneet Minun uhraukseeni rakkaudesta teitä kohtaan. 

88 Jos nyt sen sijaan, että olisin valinnut ihmisen yläpuolella olevan muodon, olisin ottanut linnun tai 

kasvin muodon tai kätkenyt itseni johonkin monista ihmisen alapuolella olevista luoduista, ette olisi 

pitäneet tuota ilmenemismuotoa täydellisenä, olisitte tunteneet olonne nöyryytetyksi, koska teitä ei oltu 

valittu jumalallisen ilmoituksen välineeksi. 

89 Nyt kerron teille, että jokainen muoto, jota käytän ilmentääkseni itseäni, on oikea ja täydellinen, ja 

että jos ette ole tulleet tietoisiksi siitä, että olen läsnä, ilmentynyt ja kosketeltavissa kaikissa luonnon 

maailmoissa, syynä on se, että ette ole olleet kiinnostuneita oppimaan jumalallista kieltä. 
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90 Ajat ovat kuluneet, ja niitä on käytetty vain osittain. Siksi lähestyn teitä nyt näyttääkseni teille 

menettelyn, jolla menetetty aika saadaan takaisin. 

91 Tässä Mestarinne muistuttaa teitä siitä, että toisella aikakaudella tulin Jeesuksessa ihmiseksi 

puhuakseni teille sydämestä sydämeen ja että valmistelen teitä parhaillaan kommunikoimaan kanssani 

hengestä henkeen. Kehotan teitä myös tarkkailemaan luonnon elementtejä, joissa voimani, viisauteni ja 

oikeuteni ilmenevät. Lopuksi, opetuslapset, olen opettanut teille hengellistä kieltä, jotta kuulisitte ja 

ymmärtäisitte ääneni, joka puhuu teille jatkuvasti, opettaa teitä ja ohjaa teitä. 

92 Juuri tämä opetus antaa ihmiselle sen henkistymisen, jota hän tarvitsee noustakseen askel 

askeleelta, vaihe vaiheelta hengelliseen viisauteen, jossa hän löytää alkuperänsä, olemisensa ytimen, 

olemassaolonsa syyn, ja silloin hänen rakkautensa Minua kohtaan on hyvin suurta, ja hän siunaa koko 

elämää ja kaikkea, mikä on olemassa ja ympäröi häntä, koska hän näkee, kuulee ja tuntee kaikessa 

Taivaallisen Isänsä läsnäolon. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 326 
1 Alatte kuulla sanani, ja silmistänne tulee ehtymätön kyynelten lähde. Miksi te itkette, ihmiset? Et 

aina tiedä syytä; joskus se johtuu siitä, että elämän kamppailu on ollut julmaa ─ joskus siitä, että elämä on 

ruoskinut sinua vastoinkäymisillä, pettymyksillä, epäonnistumisilla, sairauksilla tai suruilla. Mutta on 

tilanteita, joissa ilman mitään näistä syistä vuodatatte monta kyyneltä kuullessanne Minua. 

2 Tiedän syyn tälle itkemiselle ilman näkyvää syytä, tiedän sen alkuperän: sielusi itkee ja tekee sen 

tiettäväksi kyynelillä lihan avulla. Jokainen kyynel on aarre, joka sisältää hellyyttä, kipua, koska se tuntuu 

ansassa, katumusta tehdyistä virheistä, tuskaa, koska sinusta on tullut heikko, surua hukkaan heitetyn ajan 

vuoksi. 

3 Mitä aineellinen luonto tietää tästä kaikesta? Siksi olet usein uskonut, että itket ilman syytä. 

4 Kysyt Minulta, onko virhe itkeä kanssani. Totisesti sanon teille, että joka ei tunne tätä tarvetta 

lievittää kipua tai ilmaista korkeinta iloa, kantaa sydämen sijasta kiveä rinnassaan, sillä hän ei tunne 

Läsnäoloani millään tavalla. 

5 Itkekää, rakkaat ihmiset, sillä itkeminen on myös keino, jonka olen antanut ihmiselle puhdistautua 

ja vapautua taakasta, joka painaa häntä. Huomaatko, kuinka sen jälkeen tunnet itsesi vapaammaksi, 

kevyemmäksi ja puhtaammaksi jatkaaksesi päivän työtä. 

6 Sielusi tarvitsee tätä puhdistusta tullakseen arvokkaaksi täyttämään sille määrätyn tehtävän, ja sen 

on vapautettava itsensä taakasta, joka on kertynyt siihen ajan myötä. Sillä uusi taistelu odottaa sitä ─ 

taistelu, joka sen on aloitettava väsymättä. 

7 Kyllä, opetuslapset! Itku sisäisen mietiskelysi hetkinä on todiste vilpittömästä tunteesta, ja 

jokainen kyynel on kaunopuheisempi kuin tuhat kauneinta ja ilmaisuvoimaisinta sanaa kielessäsi. Mutta 

kaikessa sielun itkussa ei katumus tai ilo näy kyynelten kautta. Monissa lapsissani tämä tunne on sisäinen, 

salattu, vain Minulle näkyvä. He vaikuttavat turtuneilta tai välinpitämättömiltä, mutta heidän sydämensä 

on yhtä herkkä tai herkempi kuin niiden, jotka ilmaisevat tunteensa. 

8 Kun olette kaikki ymmärtäneet ja eläneet hengellisyyttä, teillä on myös hengelliset tunteenne 

hallinnassa ilman, että näytätte niitä lähimmäisillenne, koska olette ymmärtäneet, että Hän, jonka edessä 

teidän tulisi tunnustaa, tehdä parannus ja puhdistautua, on Isänne, ja Häntä te kannatte olemuksessanne. 

9 Ensinnäkin, rakkaat oppilaat, on tärkeää, että sydämenne alkaa tuntea sielun värähtelyä 

olemuksessanne, tarvetta ymmärtää puhdistautua, jotta voitte ottaa vastaan kärsimyksen maljan, kun se 

saavuttaa huulenne, ja että on yhtä sielullisesti hyödyllistä tuntea olemuksenne ytimessä kätketyt tunteet 

kuin ilmentää ne ulospäin. 

10 Koko maailma odottaa teitä, koko ihmiskunta odottaa teitä, ja siksi teidän pitäisi pyrkiä 

puhdistumaan, jotta kun lähdette tälle tielle, kun teistä on tullut tämän hengellisen sanoman 

lähetystyöntekijöitä, hyveet eivät sekoituisi sydämessänne paheisiin, sillä silloin huomaatte jatkuvasti 

pettävänne itseänne. Haluatte olla vilpittömiä, ja tekopyhyys tulee esiin pettääkseen teitä. Sinulla on halu 

olla hyväntahtoinen, mutta sydämesi itsekkyys estää sen. Siksi sanon teille, että puhdistumisenne on oltava 

todellista, jotta teistä tulee tämän hengellisen tehtävän arvoinen. Mutta ei ole ketään muuta kuin 

omaatuntonne, joka saisi tämän sisäisen puhdistumisen pysyväksi, todeksi, kypsäksi hedelmäksi, 

itsetutkiskelun, kokemuksen, itsetutkiskelun ja opetusteni noudattamisen kautta. 

11 Voitteko kuvitella sitä onnea, jonka sydämenne kokee, kun puhutte kanssaihmisillenne siitä, mitä 

olen paljastanut teille tällä kertaa, ja sitten näette heidän itkevän hiljaisuudessa ─ itkua, joka ei ole vain 

"lihan" itkua, vaan myös sielun itkua, joka janoaa hellyyttä? 

12 Joka kerta, kun huuliltanne lausutaan sanani, joka on etukäteen valmisteltu rukouksen kautta ja 

inspiroitu armostani, olemukseni on elävä ja sanani on koskettava, minkä vuoksi kerron teille, että se 

tuottaa suussanne saman vaikutuksen kuin se tuotti kuulijoiden sydämissä, kun se välitettiin 

äänenkantajien välityksellä. 

13 Opetuslapset: Sanaa, jonka olen antanut teille tänä aikana, ei saa käyttää uuden uskonnon 

perustana, sillä se on vain sen lain selitys, jonka olen ilmoittanut teille varhaisimmista ajoista lähtien. 

14 Jos se olisi uskonto, se koskisi vain niitä, jotka sitä tunnustavat. Mutta koska se on Jumalan ääretön 

valo, se säteilee alas kaikille, se tulee alas kaikkien luo valaisemaan ihmiskunnan teitä erottelematta 

kansoja, rotuja, kieliä tai uskontunnustuksia. 
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15 Minun lakini on alttari, jolle kaikkien on tultava palvomaan Herraansa. Missä tahansa ihminen on 

olemassa, siellä alttari on hänen sielunsa onkalossa odottamassa hänen kunnianosoitustaan ja rakkauden 

uhraustaan. 

16 Ymmärtäkää, opetuslapset: Haluan teidän ymmärtävän, että jokaisen, joka saa tämän opetuksen, 

tulisi myös yhdistyä hengellisesti kaikkien kanssa ja tulla yhdeksi, ilman että eri palvontamuotojen 

ulkoinen erilaisuus olisi esteenä sille, että tunnistatte ja rakastatte lähimmäisiänne veljinä ja sisarina 

minussa. 

17 Kun tunnette näin, olette tehneet opetuksestani omanne, ja lähestyvinä vaikeina koettelemusten 

päivinä pystytte antamaan ja jakamaan lahjojaan sulkematta pois yhtään kanssaihmistänne. 

18 En pyydä ihmisiä yhdistämään tapoja, maallisia lakeja tai tieteellistä tietämystä. Sillä lopulta ja 

viimein koittaa päivä, jolloin sopimus saa kansat yhdistymään. Innoitan teitä hengelliseen harmoniaan, 

ajatusten yhdistymiseen, jotta koko ihmiskunta voi tuntea ja harjoittaa hengellistä rukousta, jossa te kaikki 

voitte nousta sisäisesti ja vastaanottaa ikuisen elämän leivän suoraan Hengeltäni. 

19 Maapallolla on monia uskonnollisia yhteisöjä, ja niiden enemmistön perustana on usko 

Kristukseen. Silti he eivät rakasta toisiaan eivätkä tunnusta toisiaan jumalallisen Mestarin opetuslapsiksi. 

20 Ettekö ajattele, että jos he olisivat ymmärtäneet kaiken opetukseni, he olisivat käyttäneet sitä 

hyväkseen ja johtaneet kirkkokunnat sovintoon ja rauhaan? Mutta näin ei ollut. He kaikki ottivat etäisyyttä 

toisiinsa, mikä erotti ja jakoi ihmiset hengellisesti toisistaan, ja he pitivät toisiaan vihollisina tai 

muukalaisina. Kukin etsii keinoja ja argumentteja todistaakseen muille, että hän on totuuden omistaja ja 

että muut ovat väärässä. Mutta kenelläkään ei ole voimaa ja rohkeutta taistella kaikkien yhdistymisen 

puolesta, eikä kenelläkään ole hyvää tahtoa havaita, että jokaisessa uskossa ja jokaisessa Jumalan 

palvonnassa on jotain totuutta. 

21 Odotan maailmalta henkistymistä. Minulle nimillä, joilla kukin kirkko tai lahko erottaa itsensä, ei 

ole minkäänlaista merkitystä, eikä sen riittien ja ulkoisten palvontamuotojen suuremmalla tai pienemmällä 

loistokkuudella. Tämä tavoittaa vain ihmisen aistit, mutta ei henkeäni. 

22 Odotan ihmisiltä henkistymistä, koska se merkitsee elämän kohottamista, täydellisyyden ihannetta, 

hyvän rakastamista, totuuteen kääntymistä, rakkauden harjoittamista, harmoniaa itsensä kanssa, mikä on 

harmoniaa toisten kanssa ja siten myös Jumalan kanssa. 

23 Annan parhaillaan sadetta, joka valmistaa pellot, joilla siemeneni huomenna nousee ja kantaa 

hedelmää. Vielä nykyäänkin näyttää mahdottomalta, että tämä maailma voisi muuttua maallisesti ja 

hengellisesti, kun otetaan huomioon, että paha on juurtunut tämän ihmiskunnan sydämeen. Mutta sanon 

teille, että ei mene paljon aikaa, ennen kuin koette kansojenne hengellisen muutoksen alkavan. 

24 Kuka olisi tuohon aikaan uskonut, että pakanallisessa, syntisessä ja aistillisessa Roomassa ─ 

kaupungissa, jossa elämä oli jatkuvaa paheiden ja nautintojen, syntien ja rikosten orgiaa ─ usko rakkauden 

sanaan, Kristukseen, syttyisi nopeammin kuin missään muussa kansassa? Ja kuitenkin näin tapahtui. 

25 Rooman täytyi tehdä paljon syntiä etukäteen ja saavuttaa uupumus ja vastenmielisyys päästäkseen 

pisteeseen, jossa hänen sydämeensä voitiin ottaa vastaan Sanani siemen. Mutta kun se tuli heidän 

luokseen, nuo sydämet, jotka olivat kyllästyneet nautintoon ja joita pettymys ja tuska repivät, avautuivat, 

kun he tulivat kosketuksiin viestini ytimen kanssa, kuten kuihtuneet kukkien kalvot avautuvat, kun kostea 

tuulenvire puhaltaa niitä hyväilemään. 

26 Tuon kansan sydän sykki voimalla, ja hänen sielunsa järkkyi. Hänen syntinsä annettiin anteeksi 

hänen uskonsa ja rohkeutensa vastata kutsuuni ansiosta. 

27 Nämä ihmiset tarvitsivat rohkeutta ja uhrauksia vahvistaakseen uskoaan ja totuuden rakkauttaan, 

joka alkoi valaista heidän sydämiään. He olivat kuitenkin vahvatahtoisia miehiä ja naisia, olivatpa he sitten 

aikuisia, nuoria tai lapsia. 

28 Ymmärrättekö, opetuslapset? Verratkaa sitten tuota turhamaisuuden, paheellisuuden ja 

maailmanrakkauden valtakautta tämän päivän ihmiskuntaan, ja huomaatte, että myös se ─ 

turhamaisuuteen inhoten ja siihen kyllästyneenä ja syntien tekemiseen kyllästyneenä ─ lähestyy yhä 

lähemmäs tätä päivää, kun sen sielu yllättyy jumalallisen tuulen henkäyksestä, joka herättää sen ─ 

tuulenhenkäys, joka edeltää kastetta, joka sammuttaa sitä piinaavan hengellisen janon ja joka on 

valmistelua henkistymisen siemenelle, joka myöhemmin putoaa kaikkiin sydämiin. 
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29 Kuinka usein olettekaan kysyneet Minulta sydämessänne, miksi en ole näyttänyt teille hengellistä 

elämää kaikessa sen selkeydessä. Mutta minä sanon teille: Jos koskettaisitte tuota elämää fyysisillä 

aisteillanne, ette koskaan tekisi pienintäkään ponnistusta saavuttaaksenne mitään henkistymistä. Ette 

koskaan kehittäisi hengellisiä lahjojanne ja kykyjänne, ettekä pyrkisi hankkimaan ansioita ansaitaksenne 

ilmestykseni. 

30 Teidän ja Henkisen laakson välissä on verho, joka ei salli kenenkään häpäistä tuon pyhäkön 

puhtautta, ja vain se, joka on pukeutunut kunnioitukseen ja nöyryyteen, vilpittömyyteen ja jaloon 

tarkoitukseen, rakkauteen ja aitoon uskoon, saa ylittää nuo kynnykset. 

31 Sanon "todellinen usko", koska on olemassa näennäistä uskoa, joka on saanut inspiraationsa jostain 

epätodellisesta, joka, koska se on valheellista, katoaa ja haihtuu heti, kun tiedät totuuden. 

32 Monet ovat yrittäneet kuvitella hengellistä elämää uskoakseen siihen. "Suuret ja pienet, 

tietämättömät ja koulutetut, he kaikki ovat halunneet tietää, millainen taivas on, millainen Jumala on, 

millaisen muodon hengelliset olennot saavat, millaista on valo ja olemassaolo tuossa maailmassa. Sitten he 

ovat kuvitelleet kauniin valtakunnan tähtien tuolla puolen, majesteettisen palatsin, valtaistuimen ja 

Jumalan, joka istuu sen päällä ihmisen muodossa. 

Olet myös antanut hengille ihmismuodon ja kuvitellut niiden lentävän kuin linnut siirtyäkseen paikasta 

toiseen. Kaikki tämä on täynnä valoa ─ valoa, joka on samanlainen kuin se, joka teillä on maan päällä, 

kaikki kiiltää kuin kulta ja on koristeltu kauneimmilla asioilla, joita aineellisessa maailmassa tunnette: 

taivaallisilla lauluilla ja jumalallisella musiikilla, joka täyttää avaruuden, samalla kun miljoonat olennot 

palvovat ikuisesti Herraa, aina polvistuen Hänen valtaistuimensa eteen, ylistäen Häntä ja tarjoten Hänelle 

suitsukkeita. 

33 Monien ihmisten mielissä henkinen elämä on käsitetty näin, ja kun he ovat luoneet mielessään tuon 

kuvan, he ovat uskoneet, että se on niin, että sen täytyy olla niin, ja he ovat sitoutuneet tuohon 

uskomukseen. 

34 Mitä heille tapahtuu, kun he oppivat tuntemaan tämän opetuksen ja oppivat, että se, mitä he ovat 

kuvitelleet, ei vastaa todellisuutta? Jotkut avaavat välittömästi silmänsä totuuden valolle, kun he 

tunnistavat materialisminsa luomat virheet. Toiset ovat hämmentyneitä ja kieltävät ilmestysteni totuuden. 

35 Sanon teille vain, että teidän on välttämätöntä karkottaa mielestänne kaikki mielikuvat, joita olette 

luoneet hengellisestä elämästä, sillä Jumala ei ole ihminen, eikä hän istu valtaistuimella kuten maan 

kuninkaat, eikä taivas ole tähtien yläpuolella, eikä hänen valonsa ole auringon valon kaltainen, eivätkä 

sielut ole ihmisiä. Kaikki on erilaista kuin mitä olette kuvitelleet ─ jopa siinä määrin, että vaikka selittäisin 

teille, millaista hengellinen elämä on todellisuudessa, ette ymmärtäisi sitä, koska edes kielenne ei kykenisi 

ilmaisemaan totuutta, ääretöntä kirkkautta, kauneutta ja Iankaikkisen täydellisyyttä. 

36 Voisitteko kertoa minulle, minkä muotoinen tai tilavuudeltaan se on? Voisitteko kertoa minulle, 

minkä muotoista rakkaus tai älykkyys on? "Ei, Mestari", sanot Minulle. Niinpä, aivan kuten 

omallatunnolla, älyllä tai rakkaudella ei ole muotoa, ei myöskään maallisia asioita voi verrata hengellisen 

elämän asioihin. Mikään ei kuitenkaan ole kauniimpaa kuin valon sielun ominaisuudet, joka on yhdistelmä 

kykyjä ja hyveitä, jotka eivät tarvitse olemassaoloonsa muotoa. 

37 Jumalalla ei ole muotoa, sillä jos hänellä olisi sellainen, hän olisi rajoitettu olento, kuten ihmiset 

ovat, eikä hän silloin olisi Jumala. Hänen "valtaistuimensa" on täydellisyys, oikeudenmukaisuus, rakkaus, 

viisaus, luova voima, ikuisuus. 

38 Taivas on korkein autuus, jonka sielu saavuttaa täydellisyyden tiellä, kun se nousee viisaudessa ja 

rakkaudessa niin korkealle, että se saavuttaa puhtauden asteen, jota mikään synti tai tuska ei voi saavuttaa. 

39 Kun profeettani puhuivat Hengellisestä elämästä, he tekivät sen joskus teille tuttujen inhimillisten 

ilmentymien ja esineiden avulla. 

40 Profeetat näkivät valtaistuimia, jotka muistuttivat maan kuninkaiden valtaistuimia ─ kirjoja, 

ihmismuotoisia olentoja, palatseja, joissa oli seinävaatteita, kynttilänjalat, Karitsan ja monia muita 

hahmoja. Mutta tänään teidän on ymmärrettävä, että kaikki tämä oli vain symboli, symboli, jumalallinen 

merkitys, ilmestys, joka oli ilmaistava teille kuvallisessa muodossa, koska ette kyenneet ymmärtämään 

toista, korkeampaa muotoa. 

41 Nyt teidän on aika tulkita oikein kaikkien vertausteni ja opetusteni merkitys, jotka olen paljastanut 

teille vertauskuvien avulla, niin että merkitys tunkeutuu henkeenne ja vertauskuvallinen muoto katoaa. 
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42 Kun saavutatte tämän oivalluksen, uskostanne tulee totta, sillä silloin olette perustaneet sen 

totuuteen. 

43 Te ihmiset, profetoin teille Sanassani paremman maailman kuin se, jossa elätte, ja se on silloin, 

kun sydämenne on pessyt epäpuhtautensa pois ristillä vuodattamassani veressä ─ veressä, joka on ollut 

jumalallisen rakkauden, korkeimman anteeksiannon ja kaikkien ihmisten lunastuksen ruumiillistuma. 

44 Te ─ epäuskoiset ja epäilijät ─ ette voi uskoa oikeudenmukaiseen maailmaan ettekä voi kuvitella 

rakkauden ja hyveen elämää maan päällä. Lyhyesti sanottuna pidätte itseänne kykenemättöminä 

mihinkään hyvään, eikä teillä ole uskoa itseenne. 

45 Minä kuitenkin uskon teihin, tunnen siemenen, joka on jokaisessa lapsessani, sillä minä loin 

heidät, sillä minä annoin heille elämän rakkauteni kautta. 

46 Asetan tosiaan toivoni ihmiseen, uskon hänen pelastukseensa, hänen arvoiseksi tulemiseensa ja 

hänen ylösnousemukseensa. Sillä kun loin hänet, määräsin hänet isännäksi maan päälle, jossa hänen oli 

määrä luoda rakkauden ja rauhan paikka, ja määräsin myös, että hänen sielunsa tulisi vahvaksi elämän 

taistelussa, jotta hän saavuttaisi ansioidensa kautta mahdollisuuden elää täydellisyyden valtakunnan 

valossa, joka on hänen ikuinen perintönsä. 

47 Valmistelin tämän maan, jota kutsutte "kyynelten laaksoksi" tai "karkotuspaikaksi", äärettömällä 

rakkaudella tarjotakseni sen lapsille, jotka asuisivat siinä. Kaikki siinä oli täynnä elämää, yltäkylläisyyttä, 

siunausta ja iloa niille, jotka halusivat sitä omistaa. Siinä ei ollut mitään, mikä olisi luotu aiheuttamaan 

ihmiselle tuskaa ─ päinvastoin, kaikki oli järjestetty niin, että jos ihmiskunta vahingoittaisi itseään 

virheillään, se löytäisi itselleen, tieltään ja kaikkialta, tarvittavat keinot kärsimystensä parantamiseen ja 

onnettomuuksiensa voittamiseen. 

48 Ihminen on elänyt maan päällä monta vuosisataa, eikä hän ole vieläkään kyennyt olemaan 

onnellinen maan päällä. Miksi? Yksinkertaisesti siksi, että hän halusi löytää tämän onnen etsimättä sitä 

oikealta polulta, joka on minun lakini viitoittama polku, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden, harmonian ja 

puhtauden laki. 

49 Uskotko, että on ehdottoman välttämätöntä kärsiä maan päällä ansaitakseen taivaan? Ei, 

ihmiskunta, ainoa asia, jonka saavutatte kärsimyksen kautta, on tietty puhdistuminen. Sillä sielun 

todellinen ja ehdoton puhdistus saavutetaan rakkauden kautta, jota Laini herättää teissä. 

50 Mitä hyötyä on siitä, että jotkut, jotka ovat kärsineet paljon maan päällä, elävät tästä syystä halusta 

päästä taivaaseen? On vain luonnollista, että kun he näkevät, ettei maailmalla ole nyt mitään tarjottavaa 

heille, he ajattelevat hengellistä elämää. Todellinen ansio on se, joka ─ vaikka hänellä on kaikkea 

maailmassa ─ on valmis milloin tahansa luopumaan omaisuudestaan ja mukavuuksistaan. Sillä silloin hän 

todella todistaisi henkisen kehityksensä korkeamman asteen ja todistaisi, että taivas tai autuus ei ole tietty 

paikka, jonka ihmisten mielikuvitus on luonut kautta aikojen, vaan sielun tila, jota hän voi alkaa kokea, 

tuntea ja nauttia jo ihmiselämässään ─ tila, joka muuttuu aina vain puhtaammaksi ja täydellisemmäksi sitä 

mukaa kuin sielu nousee ylöspäin tikapuita pitkin, jotka johtavat sen maallisesta maailmasta Henkisen 

elämän huipulle. 

51 Jos en tietäisi, että kohtalonne on niin korkea, en puhuisi teille tällä tavalla, enkä olisi lähettänyt 

teille lakiani, enkä olisi uhrannut henkeäni puolestanne, jos olisin tiennyt, että se ei koskaan lunastaisi 

teitä. 

52 Pyrin tekemään itseni tunnetuksi ihmisille kolmena aikakautena vain siksi, että tiesin, että 

aikakausien lopussa nousisitte intohimojen, lihallisuuden ja inhimillisten vastoinkäymisten yläpuolelle ja 

eläisitte jaloa elämää täynnä korkeita innoituksia ja tekoja, jotka paljastaisivat sielunne kypsyyden. 

53 Luuletteko, että kun ihmiset kerran elävät sellaisella tavalla, he tuntevat edelleen 

oikeudenmukaisuuden nälkää ja janoa, tai että he tarvitsevat edelleen tuomareita ja hallitsijoita johtamaan 

heitä maailmassa ja tuomitsemaan heitä ja rankaisemaan heidän teoistaan? Luuletteko, että maailmassa, 

jossa hyvä tahto vallitsee keskenään ja jossa vallitsee veljeys ja oikeudenmukaisuus, voi silti olla sotia, 

kurjuutta ja tuskaa? Ei, vaan ihmiskunta. Silloin näette, miten tämä maa voi antaa teille vain lämpöä ja 

elämää, ravintoa ja hyvinvointia, viisautta ja autuutta ─ autuutta, joka, vaikkei se olekaan korkeimmalla 

tasollaan ─ sillä sen oppii tuntemaan vasta, kun saavuttaa täydellisyyden korkeuden ─ on kuitenkin onni, 

joka palkitsee oikeutetusti ne, jotka ponnistelevat pysyäkseen totuudessa. 
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54 Sinne te kaikki olette menossa, kohti tuota ilon ja rauhan elämää, ei kohti kuilua ja "kuolemaa", 

kuten sydämenne uskoo teidän olevan menossa. On totta, että teidän on vielä koettava monia katkeria 

asioita, ennen kuin henkistymisenne aika koittaa. Mutta kuolema, sota, rutto tai nälkä eivät pysäytä tämän 

ihmiskunnan elämänkulkua ja henkistä kehitystä. Minä olen kuolemaa vahvempi, ja siksi annan teille 

takaisin elämän, jos te menehtytte, ja annan teidän palata maan päälle aina, kun se on tarpeen. Minulla on 

vielä paljon paljastettavaa teille, rakas ihmiskunta, Jumalallisen Viisauden kirjani sisältää vielä monia 

yllätyksiä. 

55 Luonnolla on vielä monia oppitunteja varattuna teille, eikä maa ole vielä antanut teille kaikkea sitä, 

mitä se pitää sisällään kohdussaan. 

56 Olette haurasta lihaa ja herkkiä kivulle, olette heikkoja ja pieniä, ja siksi minä armahdan teitä. 

57 Sielun kamppailu on hyvin suuri niin kauan kuin se asuu aineessa, mutta juuri siellä se terästäytyy, 

niin että se saa ansioitaan, ja siellä se joutuu koetukselle. 

58 Jumalallista opetustani ei ole tarkoitettu vain hengelle ─ ei, sen on saavutettava myös ihmissydän, 

jotta sekä ihmisen hengellisestä että fyysisestä osasta tulee harmoninen. 

59 Jumalallisen sanan on tarkoitus valaista mieltä ja tehdä ihmisen sydän herkäksi, ja sanan 

sisältämän elämän olemuksen on tarkoitus ravita ja kohottaa sielua. 

60 Jotta ihmisen elämä olisi täydellinen, hän tarvitsee ehdottomasti hengellistä leipää, aivan yhtä 

paljon kuin hän tekee työtä ja raataa saadakseen aineellista ravintoa. 

61 "Ihminen ei elä pelkällä leivällä", sanoin teille toisella aikakaudella, sanani on edelleen voimassa, 

sillä ihmiset eivät koskaan kykene tulemaan toimeen ilman hengellistä ravintoa joutumatta maan päällä 

sairauden, tuskan, pimeyden, onnettomuuksien, kurjuuden ja kuoleman koettelemiksi. 

62 Materialistit saattavat vastustaa, että ihmiset elävät jo nyt sillä, mitä maa ja luonto heille antavat, 

eikä heidän tarvitse pyrkiä johonkin henkiseen, joka ravitsee heitä ja vahvistaa heitä heidän 

elämänmatkallaan. Minun on kuitenkin kerrottava teille, että tämä ei ole täydellinen ja täytetty elämä, vaan 

olemassaolo, josta puuttuu olennainen, henkisyys. 

63 Hengellisyys ei tarkoita hurskautta, eikä se edellytä minkään riitin harjoittamista, eikä se ole 

ulkoinen palvonnan muoto. 

64 Hengellisyys tarkoittaa ihmisen kaikkien kykyjen kehittämistä ─ sekä niiden, jotka kuuluvat hänen 

inhimilliseen osaansa, että niiden, jotka ovat ruumiillisten aistien ulkopuolella ja ovat sielun voimia, 

ominaisuuksia, kykyjä ja aisteja. 

65 Hengellisyys on kaikkien ihmisen hallussa olevien lahjojen oikeaa ja hyvää käyttöä. 

66 Spiritualisoituminen on harmoniaa kaiken ympäröivän kanssa. 

67 Tarve ravita itseään hengellisesti kasvaa ihmisessä yhä suuremmaksi, mutta hän pyrkii kaikin 

mahdollisin keinoin tyydyttämään itsensä sillä, mitä hänellä on maailmassa. 

68 Tämän halun on tultava päivä päivältä tuntuvammaksi sielun kehittyessä, kunnes se saavuttaa 

äärettömän janon ja nälän piirteet, kunnes se tuntee epätoivoa ja pelkoa, kuten keskellä kuumaa ja kuivaa 

autiomaata eksynyt vaeltaja tuntee ─ kuten autiomaassaarella haaksirikkoutunut kokee. 

69 Mutta jonain päivänä, kun ihmiskunta ainakin luulee niin, kansakunnat heräävät ja huutavat 

oikeudenmukaisuutta, valoa, totuutta ja rakkautta, ihmiset kyllästyvät niin moneen syntiin ja niin moneen 

valheeseen ja tajuavat, että heidän elämässään on ollut valtava tyhjyys, jota he eivät ole koskaan pystyneet 

täyttämään, ja nälkä, jota he eivät ole koskaan pystyneet tyydyttämään. 

70 On totta, että tuhannet ja taas tuhannet miehet ja naiset tunnustavat kultin muotoa ja pyrkivät eri 

uskontojensa kautta ravitsemaan sieluaan. Mutta se on niin vähän, mitä he tekevät, ja se on niin 

epätäydellistä, että tuskin mikään saavuttaa sydäntä aistien kautta, koska se ei kykene saavuttamaan sielua, 

koska sielu voi syödä vain hengellistä leipää ja juoda viiniä, jotka ovat jumalallista olemusta. 

71 Kun ihmiset, jotka etsivät valoa seremonioiden ja liturgisten toimitusten avulla, luopuvat jokaisesta 

riitistä ja ulkoisesta kultista, he näkevät välittömästi totuuden valon ilmestyvän runsaana kuin ihmeellinen 

kori, joka on täynnä leipiä ja kaloja ja joka ihmisten halun edessä antaa lahjojaan ehtymättömästi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 327 
Rauhani olkoon teidän kanssanne, oi rakkaat Jeesuksen opetuslapset! 

1 Elian henki on kulkenut ennen teitä ja koskettanut sielujanne valolla ja rakkaudella valmistellen 

teille aikaa ja tietä. Elia on kuin miekka jokaisen lampaansa tiellä, kuin kilpi, joka auttaa sinua voittamaan 

monet esteet, kiusaukset, jotka seisovat tielläsi, ja se, joka kykenee tuntemaan hänet, joka kutsuu häntä ja 

etsii häntä niin kuin kadonnut lammas etsii paimentaan, löytää hänet aina, häntä kuullaan ja kuunnellaan 

aina hänen valituksissaan, hänen anomisissaan. 

2 Usein kysytte itseltänne: Miksi niin monet esteet estävät minua tulemasta Hänen luokseen ja 

palvelemasta Häntä, vaikka sydämeni pohjassa elää kaipaus seurata Mestaria? Silloin sielusi nousee 

rukoukseen, joka on anomus jumalallisesta avusta, ja sillä hetkellä Elia, jonka Jumala on määrännyt 

vahtimaan laumaa kolmannella aikakaudella, kiiruhtaa, ilmestyy tiellesi ja auttaa sinua voittamaan 

vaikeudet. Sitten kohotat kasvosi voitonriemuisesti ja kiität Isää, ja uskosi pieni lamppu syttyy jälleen, ja 

jatkat polkuasi rauhassa ja luottaen minuun. 

3 Mestari kertoo teille totuuden nimissä: Olen valmistanut jokaiselle sielulle rauhan ja 

täydellisyyden valtakunnan. Mutta tätä valtakuntaa, jonka olen valmistanut, vastustaa toinen valtakunta: 

maailma. Kun minun valtakuntani voitetaan nöyryyden, rakkauden ja hyveellisyyden kautta, toisen 

valtakunnan valtaaminen vaatii ylimielisyyttä, kunnianhimoa, ylpeyttä, ahneutta, itsekkyyttä ja pahuutta. 

Aina maailma on vastustanut valtakuntaani, aina minua seuraavat ovat joutuneet polullaan ahdistelun ja 

kiusauksen kohteeksi, olivatpa ne sitten näkyvien vaikutusten tai näkymättömien voimien uhreja. Tämä ei 

ole ainoa kerta, kun olette kulkeneet orjantappuroiden yli päästäksenne Minuun, eikä tämä ole 

ensimmäinen kerta, kun sielunne on kompastunut pyrkiessänne saavuttamaan Läsnäoloni. Olette aina 

käyneet taistelua olemuksenne sisimmässä. Henkeni inspiraatio valaisee sisintänne ja on sytyttänyt 

taistelun pimeiden voimien, valheellisten valojen, valheellisten hyveiden, materian, kaiken turhan ja 

kaiken tämän maailman valheellisen loiston kanssa. 

4 Sielusi on kirjoittanut menneisyytensä ja elämänpolkunsa Seitsemän sinetin kirjaan. Siihen olen 

tallentanut kaikki tekosi, jokaisen askeleesi, ajatuksesi ja sanasi. Sielusi suuret teot, kohtalon suuret iskut 

ja elämän polut, sen suuret koettelemukset, sen kärsimyskupit ─ kaikki on kirjoitettu sinne 

totuudenmukaisesti. 

Sielusi on kokenut paljon, mutta "lihasi" ei tiedä. Jos kehosi on unohtanut lapsuutesi ensimmäiset 

askeleet ─ miten se tietäisi sielusi kehityksen sen pitkän elämänmatkan aikana? Kuinka vähän sielusi 

onkaan pystynyt paljastamaan maalliselle ruumiilleen ─ en ole vielä antanut sitä sinulle, koska et ole 

kehittynyt. 

5 Tulevat ajat, jolloin ihmisen mieli ja sydän, jotka on puhdistettu ja puhdistettu henkistymisessä, 

kykenevät vastaanottamaan oman sielunsa äänen intuition kautta, ne kykenevät vastaanottamaan selvästi 

jokaisen ilmoituksen, jonka sielu antaa ruumiilliselle kuorelleen. 

6 Tänään ette ole vielä valmiita näkemään sielunne menneisyyttä ihmiselämänne aikana. Kuitenkin 

Isä sanoo teille: Kuinka pitkä matka teillä onkaan ollut! Kuinka paljon sielusi onkaan kamppaillut 

pysyäkseen oikealla tiellä! Kuinka usein elämän piikit ovatkaan loukanneet sitä, ja kuinka monessa 

kohdassa polkuasi onkaan ollut askeliesi verijälki! 

Kaikista koettelemuksista ja vastoinkäymisistä huolimatta seuraat Isää, Mestariasi, jota rakastat ─ 

Jumalaa, joka on sielusi valon ja lohdutuksen lähde. Jopa nyt kolmannella aikakaudella, kun haluatte 

seurata Minua, kohtaatte vaikeuksia ja kompastutte onnettomuuksiin. Joitakin kutsutte koettelemuksiksi, 

toisia kiusauksiksi. 

Koska rakastatte Minua niin paljon ja haluatte niin kovasti seurata Minua tiellä ja tulla luokseni ─ 

miksi Isänne antaa teidän sitten joutua niin koville koetuksille ja kiusauksille? Totisesti minä sanon teille: 

Koska tie, joka johtaa luokseni, on kapea, ja siinä kapeudessa on vaikeuksia. Se on yhtä kapea kuin 

Kärsimyspolku, siinä on putoamisia, siinä on piikkejä, paljon ymmärtämättömyyttä ja kiittämättömyyttä ja 

kaikki elämän kärsimykset. 

7 Mutta tämän täydellisyyden valtakunnan saavuttamiseen on vain tämä tie. Leveä tie johtaa 

maailman ja synnin valtakuntaan. 
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8 Valtakuntani on vahva ja mahtava, ja jos olen sallinut toisen voiman nousta voimani ja valtani, 

pahan voiman, edelle, se on osoitus Minun voimastani, jotta petoksen ja pimeyden edessä voitte nähdä ja 

kokea valoni ja totuuteni voiman. Se on niin, että voitte tunnistaa, että tuo eksytysten ja kiusausten 

pimeiden varjojen valtakunta, vaikka sillä on suuri voima, on Minun välineeni, ja käytän sitä 

todellisuudessa. 

9 Kun koettelen teitä, se ei ole pysäyttääkseni teitä kehityksen tiellä, sillä odotan saapumistanne 

valtakuntaani. Mutta haluan, että tulette luokseni taistelujen jälkeen voitokkaina, taistelun jälkeen 

vahvoina, pitkän pyhiinvaelluksen jälkeen täynnä hengellisen kokemuksen valoa, täynnä ansioita 

hengessä, jotta voitte nöyrästi kohottaa kasvonne ja katsoa Isää sillä hetkellä, kun Hän lähestyy teitä 

antaakseen teille jumalallisen suudelmansa ─ suudelman, joka sisältää kaiken onnen ja täydellisyyden 

sielullenne. 

10 Jotta voittaisit kaikki koettelemukset, tee niin kuin Mestari on opettanut sinulle: Valvokaa ja 

rukoilkaa, jotta silmänne olisivat aina valppaina ja ette joutuisi kiusauksen valtaan. Muistakaa, että pahalla 

on suuri nenä houkutellakseen teitä, saadakseen teidät alas, voittaakseen teidät ja käyttääkseen hyväkseen 

heikkouttanne. Ole tarkkaavainen, jotta osaat havaita sen, kun se vaanii sinua. Sillä vaikka teillä on ollut 

suuria koettelemuksia ja kiusauksia, joista olette voittaneet seurataksenne Minua tänä aikana, teillä tulee 

olemaan hyvin suuria koettelemuksia ja kiusauksia tänä vuonna. 

Kamppailu sisällänne on suuri, kamppailu ihmiskunnan helmassa on suuri, ja henkinen kamppailu 

koko maailmankaikkeudessa on myös hyvin suuri. Se on ratkaiseva aika valtakuntani, 

oikeudenmukaisuuteni ja voimani kannalta. Ja niiden, jotka ovat nyt kanssani, jotka ovat oppineet 

Sanastani, jotka parhaillaan vahvistavat itseään kanssani, on tiedettävä ja ymmärrettävä kaikki, jotta he 

voivat olla voitokkaita, jotta he voivat selviytyä niistä suurista koettelemuksista, jotka ovat tulossa 

ihmiskunnan päälle. 

11 Opetan teitä tarkkailemaan ja rukoilemaan ─ ei vain itsenne vaan myös muiden puolesta, jotta 

voisitte olla kuin hengelliset profeetat, jotka rukoustensa kautta välittävät lähimmäisilleen intuition, joka 

saa heidät aistimaan vaarat ja kiusaukset. Sillä näin voitte säästää ihmiskunnan vakavilta huonoilta 

päätöksiltä. 

Tämä on joillekin käsittämätöntä, toisille mahdotonta, mutta minä sanon teille: se on sitä, mitä Pyhä 

Henki toi opetuslapsilleen kolmannella aikakaudella: sielun hengellistyminen, sielun avautuminen hengen 

opetuksen kautta, jotta se voi kehittyä ylöspäin, jotta se voi löytää hengellisen horisontinsa, sopivan pellon 

itääkseen, jotta se voi löytää taivaan tikapuut, jotta se voi noustessaan ylöspäin aina löytää Mestarin 

läsnäolon, tikapuut, joihin se nojaa ja joita pitkin se lähestyy täydellisyyttä. 

12 Kuinka harvat tunsivatkaan sisäistä valaistumista ensimmäisestä impulssista sinä aikana, kun 

annoin kutsun teille jokaiselle. Kuinka harva tunnusti, että heidän sielunsa näki ihmeen ennalta, että 

heidän sielunsa tunsi, että jumalallisen lupauksen täyttymys oli nyt muuttumassa todellisuudeksi heidän 

sisällään: Mestarin paluu. Mutta kuinka moni teistä onkaan kietoutunut epäilyksen ja ristiriitaisuuden 

verkkoon. 

13 Toiset teistä, jotka jo halusitte mennä sanani ja läsnäoloni luo, joutuivat juhlien, nautintojen, 

maallisten rakkauksien ja tunteiden, inhimillisten asioidenne vietäviksi, ja Mestari jatkoi teidän 

odottamistanne. Mutta lopulta sielusi voitti minun avullani ja tuli luokseni vakuuttuneena siitä, että 

Läsnäoloni vakuutti sinut siitä, että "mahdoton" oli mahdollista, että lupauksestani oli tullut todellisuutta. 

14 Koska sinua testattiin, kun olit vielä heikko ─ kuinka paljon sinusta tulee sellaista nyt, kun olet 

vahva! 

15 Antaako Isä suurten hämmennysten tai kiusausten tulla Hänen opetuslastensa päälle? Totisesti 

MINÄ sanon teille, totisesti MINÄ sallin tämän nyt. En kuitenkaan aikomuksenani nähdä, että kiusaukset 

kukistavat teidät näissä koettelemuksissa ─ ei, vaan jotta voitte muuttaa pimeyden valoksi ja voittaaksenne 

vihollisenne muuttaa heidät ystäviksi ja veljiksi ─ jotta tekin voitte nousta ihmisten syntien yläpuolelle ja 

jättää jälkeensä hyvyyden ja hyveellisyyden jälkiä ja muuttaa ihmiset hyviksi ihmisiksi. Siksi annan 

koettelemusten koetella teitä. Olen jo opastanut teitä, kuinka läpäistä: Katsomalla, rukoilemalla ja 

soveltamalla opetustani. 

16 Millaisia tulevat olemaan ne koettelemukset, jotka ovat tulossa ja jotka pian saapuvat? Monin 

tavoin. Joitakin niistä olet jo elänyt läpi, toisia elät parhaillaan läpi, ja toiset tulevat myöhemmin. 



U 327 

113 

Sielussasi ei saa olla surua eikä pelkoa. Aivan kuten jokainen päivä tuo teille tyydytystä ja leipää, niin 

myös jokainen päivä tuo teille tuskaa. Ottakaa nämä koettelemukset elämän antamina suurina 

oppitunteina, joissa teidän tulee soveltaa opetuksiani. 

"Lapsioppilaasta" edistyneeseen ─ teillä kaikilla tulee olemaan koettelemuksia matkan varrella, ja 

osoitan teille jo nyt, että tahtoni on, että olette hereillä. En toivo kenenkään teistä epäonnistuvan tällaisissa 

koettelemuksissa. Jos joku horjuu, hänen vierellään on aina ystävällinen käsi, veljellinen käsi, joka 

palauttaa hänet takaisin tielle. 

Jos joku nukkuu ja hänet yllätetään unissaan, mene sen luo, joka on nukahtanut, ja herätä hänet. Jos uni 

on syvä eikä hän herää, olkoon se, joka on hereillä, vartijana sille, joka on nukahtanut. 

17 Näin opetan teitä, näin valmistelen teitä ja teen teidät valmiiksi täydelliseen sovintoon, jotta tekin 

osaatte antaa anteeksi. 

18 Miettikää, ihmiset, te ette tiedä, eivätkö monet koettelemukset, joita teillä oli kauan sitten ja jotka 

onnellisesti voititte rakkaudesta Asiaani kohtaan, aiheuta teille epätoivoa, kun ne nousevat uudelleen 

tiellenne. Ette tiedä, eivätkö sairaudet tai sen puute, mitä elämässänne tarvitaan, saa teitä epäilemään 

hetkittäin armoani, saa teitä epäilemään valmistautumistanne. 

19 Puhun teille tästä kaikesta, koska kiusaukset käyttävät kaikkia sen taitoja, kaikkia sen voimia, 

kiusatakseen opetuslapsiani, jotka eivät ole yksin spiritualismissa, sillä heitä on kaikkialla maailmassa. 

Näen niitä hajallaan, vaikkakin harvakseltaan, mutta niitä on kaikkialla, koska olen lähettänyt ne. 

Heidät etsitään, jotta heidän sielunsa koeteltaisiin sen hyveellisyydessä, rakkaudessa Minua kohtaan, 

rakkaudessa muita kohtaan, jotta he taivuttaisivat sitä, jotta heille tarjottaisiin tämän maailman rikkauksia, 

maallista, ohimenevää loistoa, loistokkuutta ja maallista suuruutta. Mutta aivan kuten varoitan teitä 

ihmisen älyllä, niin varoitan kaikkia opetuslapsia ilmestysten ja intuition kautta. 

20 Olkaa valppaina, sanoo Mestari teille! Vaikka tulet pian kärsimään koettelemuksista maallisessa 

elämässä ja voitat ne usein, sielulle tulee myös muita koettelemuksia. Vuosi 1950 lähestyy loppuaan, ja 

kaikki ne, jotka eivät ole valmistautuneet tässä kansassani, tulevat houkuttelemaan äänenkantajiani, 

henkimaailmaani, kirkon johtajia ja myös "työntekijöitä". 

21 Monet nousevat, jotka eivät hyväksy sanani lakkauttamista ─ kaikki ne, jotka tuntevat olevansa 

kykenemättömiä elämään jo nyt ilman tätä ilmentymää, nousevat pyytämään Mestarilta, että Hän 

peruuttaisi määräyksensä, muuttaisi päätöstään ja antaisi uusia määräyksiä kansalleen. Mutta kaikessa 

tässä tulee olemaan kiusaus, joka kylvää siemenensä ja vaivaa äänenkantajien sydämiä, poikkeuksetta 

kaikkien. Niihin, jotka hän löytää hereillä olevina ja rukoilevina, hänen henkensä valaisemina, tällä ei ole 

vaikutusta. Mutta ne, joihin se löytää jo vaikutteita valmistelun puutteesta, kapinasta, hämmennyksestä ja 

hylätyksi tulemisen pelosta, se varmasti innostaa, heissä se löytää tukikohdan, ja nämä sydämet ottavat 

itselleen oikeuden vääristää opetustani suuressa määrin. 

22 Kuka voi saada Isän muuttamaan jumalallisia päätöksiään? Totisesti minä sanon teille: ei edes 

Jeesus ole saanut tätä Isältä. 

Kun Mestarin uhrikuoleman hetki toisella aikakaudella lähestyi, Jeesus hakeutui puutarhan 

yksinäisyyteen opetuslastensa seurassa. Suru tulvi apostolien sydämiin, ja aavistus ankarista 

koettelemuksista ahdisti heitä. Mutta myös Jeesuksen sydän oli suuren surun lävistämä. Sitten Mestari 

sanoi opetuslapsilleen: "Katsokaa ja rukoilkaa hetki kanssani." Mutta kun Mestari valvoi ja rukoili, Hän ei 

tehnyt sitä vain näiden opetuslasten, vaan koko maailman puolesta. 

23 Mestarin sydän tunsi hetkeksi itsensä kaikkien hylkäämäksi, väärinymmärretyksi ja yksinäiseksi, 

ja verinen hiki virtasi hänen ruumiistaan. Näin tapahtui, kun Jeesus kohotti katseensa ja äänensä ja sanoi 

Isälle: "Jumalani, jos se on mahdollista, ota minulta pois tämä niin katkera malja". Mutta älköön 

kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan tapahtukoon sinun tahtosi." 

24 Kun otetaan huomioon Pojan pyyntö, että Isä ottaisi tahtonsa takaisin, jos se olisi mahdollista ─ 

kuuliko Isä nuo sanat? Totisesti minä sanon teille: Ei, se oli kirjoitettu ja määrätty, ja kaikkien Mestareiden 

Mestarin oli tehtävä itsensä tunnetuksi tuon siunatun ruumiin yli, jotta henki voittaisi ruumiin. Kun sitten 

palasin nukkuvien opetuslasten luo, sanoin heille: "Henki on halukas, mutta liha on heikko." 

25 Kuinka rakastava olikaan hänen moittimisensa tuota ruumista kohtaan! 

26 Kolmas aika lähestyy huipennustaan, ja siksi Mestari haluaa teidän katsovan. Kyllä, tämän ajan 

opetuslapseni. Sillä vaikka toisen aikakauden ihmiset nukkuivat tuona siunattuna ja juhlallisena hetkenä, ja 
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Herra valvoi ja rukoili kaikkien puolesta, haluan, että tänään te valvoisitte ja rukoilisitte, ettette lankeaisi 

kiusaukseen ja antaisitte Isän vaikuttaa tahtonsa teidän keskuudessanne. Ja jos Hän on ilmoittanut lähtönsä 

hetken, jos Hän on ilmoittanut sinulle hetken, jolloin Hän vetää sanansa pois, sinun on toteltava Herran 

korkeita käskyjä, vaikka se olisikin sinulle suuri koettelemus. Mutta tiedätte jo, että Henkeni on ikuisesti 

läsnä, että teen itseni tunnetuksi hengestä henkeen ja että henkimaailmani puolustaa teitä ja suojelee teitä. 

27 Olette tottuneet näihin pitkän ajan kuluessa saatuihin ilmentymiin, olette tottuneet niihin suuressa 

määrin, ja siksi tunnette kipua näiden ilmentymien loppuessa. Mutta olkaa vahvoja tämän tuskan edessä, 

lapseni, antakaa tämän koettelemuksen edessä merkkejä korkeasta hengellisestä kehityksestänne. Mutta 

totisesti minä sanon teille: Kaikki ne äänenkantajat, jotka saavuttavat tämän päivän hyvin 

valmistautuneina, tuntevat, että kuolema koskettaa heitäkin vain lyhyen aikaa. Mutta minä nostan heidät 

ylös sen jälkeen. Toiset tuntevat jääneensä orvoksi. 

Mutta ainoa asia, joka puuttuu ─ ainoa asia, jonka he menettävät ─ on fyysisen äänen ääni, ihmisen 

sanan ääni, koska valoni, henkeni ja inspiraationi värähtely seuraa teitä kaikkialle. Ja mitä enemmän 

henkistytte, sitä enemmän Pyhä Henki paljastaa teille. 

28 Voi, jos vain voisin todella antaa opetukseni kaikille tämän ajan opetuslapsilleni, jotka ovat 

yhdistyneet yhdeksi joukoksi ─ jos kaikki kansani kuulisivat nämä varoitukset! Mutta tämän ajanjakson 

viimeinen hetki lähestyy, ja näen teidät edelleen jakautuneina, hengellisesti etääntyneinä, ilman rakkautta 

toisiinne. Silti puhtaimmasta sydämestänne ei synny hengellistä kunnioitusta ja rakkautta; mutta siellä ovat 

ne hyveet, jotka olen kylvänyt jumalallisina siemeninä kaikkien lasteni sydämeen ja jotka odottavat sielun 

kehitystä, jotta se syntyisi uudelleen armon elämään. 

29 Vain henkistyminen antaa teille yhteyden. Ennen kuin olette saavuttaneet hengellisyyden 

Työssäni, teillä ei ole armoa, ymmärrystä eikä rakkautta, ja ilman näitä hyveitä ette voi yhdistyä Minuun. 

Haluan, että olette yhdistyneet toisiinne, jotta voitte todistaa Mestaristanne, ja minä myös teistä. Kun 

sanotte ihmisten keskuudessa: "Tämä on minun Mestarini", haluan myös sanoa koko maapallon piirille: 

"Nämä ovat minun opetuslapsiani." Mutta minun on vielä tehtävä työtä kanssasi, ja sinun on vielä opittava 

ja tehtävä työtä. 

30 Menkää eteenpäin kanssani, lapseni, sillä minä autan teitä läpäisemään jokaisen koetuksen. Minä 

annan sinulle valon, niin ettei tiellesi tule pimeyttä. Olen aina rakastava ääni, joka ei anna sinun nukkua. Ja 

kun tuo hetki lähestyy, joka on jo lähellä, kun kerron teille viimeisen sanan tämän julistuksen kautta, 

silloin löydän keskuudestanne hengellistä omistautumista, alistumista, todellista ymmärrystä ja pyrkimystä 

edistymiseen. Mutta voi niitä, jotka vastustavat tahtoani! Voi niitä, jotka viettelevät äänenkantajiani! Voi 

niitä, jotka antavat heidän langeta kiusauksen verkkoihin! Sillä kukaan ei voi sanoa, että hän oli 

tietämätön, kukaan ei voi väittää oikeuden edessä, ettei hän tiennyt, mitä teki. Kuka spiritualisti ei tiedä, 

että vuoden 1950 lopussa tämä ihmisen ilmenemismuoto loppuu? Kukapa ei tietäisi, että ainoastaan minun 

on korkeissa neuvostoissani päätettävä tästä? Kuka ei ole kuullut, että olen armoton tuomari? 

31 Kun siis sanon teille viimeisen sanani, joka on: "Rauhani olkoon teidän kanssanne!", materiaalissa 

vallitsee hiljaisuus. Isänne ei enää äänestä sanaansa ihmismielen kautta. En ole antanut mitään 

rangaistusta, en ole pystyttänyt hirsipuuta niille lapsille, jotka eivät tottele minua tai vastustavat käskyjäni 

─ niille, jotka panevat minut koetukselle tuona ratkaisevana hetkenä. Heistä tulee itsensä puolustajia, 

puolustajia omantuntonsa edessä. He allekirjoittavat oman tuomionsa, ja he ovat myös teloittajiaan. 

32 Mutta mitä hedelmää he pystyvät luovuttamaan, mitä olemusta he pystyvät vuodattamaan ihmisten 

sydämiin? Se, joka näin nousee tottelemattomaksi, riistää itseltään omalla kädellään vallan, lahjat ja 

toimeksiannot. 

33 En voi pettää teitä! En ole koskaan valheellinen, en piilottele itseäni pimeässä. Totuuteni on aina 

alaston. Mutta jos ihmiset eivät ole kyenneet näkemään Henkeni alastomuutta, se johtuu siitä, että he eivät 

ole halunneet nähdä sitä. En kätke totuuttani teiltä minkään vaatteen avulla. Alastomuuteni on 

jumalallinen ja puhdas, alastomuuteni on pyhä, ja näytän sen kaikille maailmankaikkeuden olennoille. Sen 

symboliksi tulin maailmaan alastomana kuin mies, ja alastomana jätin teidät. 

34 Haluan, että totuus vallitsee aina Omistamieni keskuudessa, sillä olen ja tulen aina olemaan 

totuudessanne. Haluan, että rakkaus on keskuudessanne, ja rakkauteni on aina rakkaudessanne. On vain 

yksi totuus, yksi todellinen rakkaus, ja kun tuo totuus ja rakkaus ovat sisällänne, teidän rakkautenne ja 

totuutenne on minun, ja minun totuuteni ja rakkauteni on teidän. 
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35 Haluan, että opetuslapseni ovat sellaisia, sillä vielä vuoden 1950 jälkeenkin puhun heille 

meditaatiohetkillä, kokoontumisissanne, kun kävelette yksin. Kun olette seurassa, tapaatte aina kulkijan, 

kulkijan, joka risteää tienne ja pyytää teitä kutsumaan hänet kanssanne kulkemaan, ja silloin innoitukseni 

ovat suuria, ja tunnette sielunne lohdutetuksi ja sanotte: "Sitä, minkä Isä lähetti tuonpuoleisesta, Hän ei 

koskaan sanonut äänenkantajan mielen kautta. Syynä on se, että Isä jatkaa työtään keskuudessamme." 

36 Niinpä haluan nähdä teidät totuudessa ─ tässä nöyryydessä, tässä halukkuudessa tehdä itseni 

tunnetuksi teille. Sillä minulla on vielä suuria oppitunteja varattuna tulevaisuutta varten ─ kaikki se, mitä 

en ole luovuttanut teille tänä aikana. 

Henkinen maailmani tulee henkeesi, ja tämä on voimakas rohkaisu, joka lohduttaa sinua ja rohkaisee 

sinua matkallasi: Isän läheisyys, Hänen ja Hänen Henkisen Maailmansa todellinen läsnäolo, Hänen 

valtakuntansa läheisyys keskuudessasi. 

Kun menette ihmisjoukkojen luo, todistakaa heidän kanssaan ja kertokaa heille, että Minä ja Henkinen 

Maailmani ovat olleet kanssanne, ja että ne ovat välittyneet ihmisälyn kautta ─ että te olette olleet ne, jotka 

ovat puhuneet Isän kanssa, ja ne, jotka ovat käyneet keskusteluja siunattujen olentojeni kanssa. 

37 Jos maailma kysyy teiltä: "Ja tämä ajatustenvaihto ja nuo hengelliset keskustelut ovat loppuneet 

teiltä?" Silloin teidän pitäisi sanoa: "Vuoropuhelu Isän kanssa on ikuista. Hän on etsinyt lapsiaan heidän 

kehityksensä alusta alkaen, ja joka hetki hän on vaihtanut ajatuksia luotujensa kanssa. Mutta ajan kuluessa 

Hän on pyrkinyt parempaan, täydellisempään, korkeampaan ja hengellisempään ilmenemismuotoon." 

Jos puhutte tällä yksinkertaisuudella, ihmiskunta ymmärtää monia jumalallisia paljastuksia, ja saatte 

pimeän silmälapun putoamaan pois, joka estää sielua ymmärtämästä totuuttani. Tällä tavoin saat heidät 

tunnistamaan suuruuteni, ja fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus katoavat heidän sydämistään. 

38 Tällä tavoin ylpeiden rakennusten, kultaisten ja hopeisten alttarien, mahtipontisten riittien on 

kaaduttava, ne kaikki kaatuvat itsestään, vain aika voittaa ne. Mutta epäjumalanpalvelus, fanaattisuuden 

temppeli, joka elää ihmisten sydämissä, se romahtaa minun tahtoni mukaan, se tuhotaan. Ja niiltä 

ihmisiltä, jotka ovat loukanneet Minua eniten, otan pois kaiken, mitä he säilyttävät sydämissään, niin ettei 

näistä häpäisyistä jää jälkeäkään. 

39 Oi siunattu Israelin kansa! Olkaa täynnä voimaani ja valoani. Sillä jos ilmoitan teille aina vaikeista 

koettelemuksista ja tuskallisista tapahtumista Sanassani, se tapahtuu siksi, että voitte suojella itseänne 

niiltä ja selvitä niistä yhtenä kappaleena. Mutta Sanassani vuodatan myös aina balsamia ja iloa, 

luottamusta ja toivoa sydämeenne ja sieluunne. 

Ilmoitan sydämellenne ja valmistelen teille parempaa elämää maan päällä. Lohdutan ja siunaan 

ihmissydäntäsi ─ oli se sitten lapsen, nuoren, kypsässä iässä olevan miehen tai naisen tai vanhemman ─ ja 

avaan uusia mahdollisuuksia elämän tielläsi vuodattaa siunauksia tiellesi. 

Opetan teille parhaan tavan löytää rauha maailmasta, oppia tuntemaan hedelmät, jotka maistuvat 

makealta suussa. Opetan teille, mitkä ovat ne sallitut teot, jotka voivat tehdä teidät onnellisiksi ja rauhani 

arvoisiksi tässä maailmassa, joka on kyynelten laakso. Vahvistan rakkauden siteet lapsiinne, 

vanhempiinne, sisaruksiinne, sukulaisiinne tai ystäviinne ja kansojen välisiin siteisiin. 

Opetan sielullenne jälleen kerran myös korkean tuonpuoleisen elämää, jonka voitte saavuttaa 

hankkimienne ansioiden kautta. 

Sillä teidän kaikkien on poikkeuksetta väistämättä siirryttävä tuonpuoleiseen tietämättä, millä hetkellä 

sinne saavutte, sillä kuolema ei tule vain vanhuuden kautta, ei vain elämän uupumisen kautta ─ se tulee 

milloin tahansa, minä päivänä tahansa, vähiten odotettuna hetkenä. Muistakaa, että te kaikki ─ 

ehdottomasti kaikki ─ jätätte tämän elämän taaksenne. 

40 Mutta jos nautitte ja tutkitte tätä ihmiselämää, jota elätte, ─ jos ette ole koskaan täysin tunteneet 

tätä elämää, josta nautitte ja kärsitte, jota opiskelette niin paljon ja jota myös palvelette ─ millainen on se 

toinen elämä, joka on tämän elämän yläpuolella? Sielusi tietää jotain siitä, mutta tuo jotain ei ole kaikki. 

Jotkut enemmän ja jotkut vähemmän ─ he kaikki ovat eläneet sielun "laaksossa", noilla korkeilla 

alueilla, noissa tätä maailmaa korkeammissa maailmoissa. Mutta sielunne on silti aina oltava valmis 

astumaan muihin maailmoihin ─ ei siihen, josta lähditte viimeksi, vaan toiseen, korkeampaan, sielunne 

täydellisyyteen johtavien tikapuiden korkeammalla askelmalla. 

Siksi tulen luoksenne, siksi en puhu teille maallisesta elämästä vaan myös sielun elämästä. Sillä se on 

pidempi, se on täydellinen elämä, koska se on koti, jossa pysytte ikuisesti, enkä halua, että olette 
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järkyttyneitä, kun saavutte sinne. En halua, että sielusi tuntee itsensä kelvottomaksi koputtamaan ovelleni 

─ en halua, että askel tästä elämästä toiseen hämmentää sinua. Tämä askel on merkittävä, se on todella 

koetus, kamppailu. 

41 En vähennä kaikkea ajatteluanne ihmiselämästä. Minä olen se, joka antoi teille ruumiin, joka 

inkarnoi sielunne. Minun armoni on lähettänyt teidät elämään maan päälle, se on koristanut ja siunannut 

tätä planeettaa kaikenlaisilla lahjoilla, luonnon valtakunnilla, elementeillä, luoduilla, jotka ovat täynnä 

hyödyllisyyttä ravinnoksenne, säilyttämiseksenne, virkistykseksenne ja kehittymisenne. Minä olen se, joka 

naittaa teidät, joka antaa teille valtuudet kasvaa ja lisääntyä. 

42 Minä annan työvälineet käsiinne ja siunaan tätä työtä ja sen hedelmää. Minä siunaan otsallasi 

olevan hien. Siksi en voi olla se, joka estää teitä täyttämästä velvollisuuttanne niin kauan kuin olette 

aidosti sitoutuneet siihen. Mutta täyttäkää se, niin kuin teidän pitäisi, nöyrästi, kunnioittaen ja 

myötätuntoisesti itseänne kohtaan ja myös myötätuntoisesti muita kohtaan, niin vähimmälläkin maallisella 

vaivalla saatte niittää hedelmää, joka antaa sydämellenne rauhaa ja tyydytystä. 

43 Mutta näiden velvollisuuksien, rakkauksien, tunteiden ja siteiden lisäksi, jotka yhdistävät teitä, 

vaadin myös huomiota ja aikaa sielullenne, sille korkeammalle olennolle, jonka pitäisi hallita kaikkia 

sydämenne, mielenne ja koko olemuksenne liikkeitä ─ sille olennolle, joka hallitsee ruumiillista 

kuorianne, sille olennolle, joka on palvelijani ja jolle ruumiinne pitäisi olla tämä yksi. Haluan myös, että 

annatte sille aikaa sen itsetutkiskeluun, sen työhön, sen avautumiseen, sen Jumalan palvontaan, sen 

hengellisiin velvollisuuksiin Isäänsä ja muita sieluja kohtaan. 

44 Opetuksessani ja laissani olen kaikkina aikoina yhdistänyt kaikki lait, kaikki velvollisuudet ja 

kaikki palvonnan muodot. Samoin tällä Kolmannella Aikakaudella tulen luoksenne ja opastan teitä tällä 

laajuudella, jotta ette lankea uuteen fanaattisuuteen, jotta ette lankea salailuun ettekä kiusaukseen ja jotta 

olette yksinkertaisia kaikkien velvollisuuksienne täyttämisessä, jotta sielusta ei tule fanaattista eikä 

ruumiin kuori vaikeuta velvollisuuksiaan ─ jotta sielu ei ole este sydämelle eikä mielelle, jotta ruumis on 

myös halukas ja omatunto tuntuu ruumiissa, jotta sekään ei estä sielua täyttämästä velvollisuuksiaan. 

45 Nämä ovat minun opetuslapsiani. Autuaita ovat ne, jotka todella käyttävät oppituntiani. Autuaita 

ovat ne, jotka valvovat ja rukoilevat tänä koettelemusten vuonna ─ tänä vuonna, jolloin teille tulee 

kiusauksia ja hämmennystä. Tällä tavoin voitte olla vahvoja, voitte voittaa kaiken rukouksen, paaston ja 

opetukseni noudattamisen kautta ja osaatte yhdistyä, rakastaa toisianne ja osoittaa armoa. En halua, että 

ilmenemismuotojeni kehittymiselle on esteitä, en halua, että välillenne syntyy erimielisyyksiä, vaan 

ymmärrys ja armo, veljeys ja rakkaus, nöyryys ja nöyryys ovat aina vallitsevia. Sitten jatkan palkitsemista 

ja teen itseni tunnetuksi Sanani kautta tämän kansan helmassa. 

46 Valvokaa kaikkia, valvokaa itseänne, jotta hyvyys ja rauha voittaisivat vihdoin erimielisyytenne, 

jotta valtakuntani voittaisi kanssanne valheen, pimeyden ja pahan valtakunnan. 

47 Haluan, että katsotte Isäänne sotajoukkojen Kuninkaana, joka voittaa pahuuden teissä, ja itseänne 

sotilaina, jotka ovat täynnä hengellistä kunniaa, tyytyväisyyttä ja mielenrauhaa. Silloin Universaalisen 

harmonian virsi kuullaan suurimmassa voitossa ─ siinä voitossa, joka tulee, mutta jossa Isänne tai te itse 

ette sure sitä, että olette "voittaneet" rakkautenne kautta. Meidän "voittajamme" eivät tule olemaan sieluja, 

vaan paha, kaikki pimeys, synnit ja epätäydellisyydet. Isän voitto tulee olemaan kaikkien niiden 

jälkeenjääneiden sielujen pelastuminen, jotka olivat juurtuneet pimeyteen ja pahuuteen. 

Olet erehtynyt, jos uskot, että kukaan eksyy. En olisi enää Jumala, jos yksikään sielu ei löytäisi 

pelastusta. Kaikki ne, joita te kutsutte demoneiksi, ovat myös sieluja, jotka ovat tulleet Jumalasta, ja jos he 

ovat vielä tänään eksyksissä, hekin löytävät pelastuksen. Milloin todellinen valo tulee heihin? Sitten, kun 

te yhdessä valon hengellisten joukkojen kanssa taistelette heidän tietämättömyyttään ja syntejään vastaan 

rukouksillanne ja rakkauden ja laupeuden teoilla. 

48 Isänne ja teidän täydellinen onnenne on Herran suuri päivä. Universaalinen juhlaillallinen 

järjestetään, kun te kaikki ruokailette Hänen pöydässään iankaikkisen elämän leivästä. 

 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 328 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Olkaa tervetulleita läsnäolooni sieluna ja ruumiina! Molemmat virkistäytyvät, tyydyttävät itsensä 

jumalallisella olemuksellani ja vahvistuvat Minussa jatkaakseen päivän työtä. 

2 Tässä on minun henkeni, ja tässä on myös sinun henkesi! 

3 Isä ja lapset ovat läsnä, he katsovat toisiaan rakastavasti kasvotusten, he tunnistavat toisensa, 

rakastavat toisiaan ja siunaavat toisiaan. Totisesti sanon teille, ihmiset, sielunne ei ole koskaan ennen tätä 

päivää löytänyt varmaa tietä tavoittaa Minut. Tänään löydätte Minut kohoamisen hetken, maallisista 

velvollisuuksista vapautumisen hetken, todellisen katumuksen hetken ja hengellisen rukouksen tien 

tuntemisen kautta. 

4 Nyt ei ole enää katumusharjoitusten, seremonioiden tai riittien aika, jotta voisitte liittää itsenne 

Minuun, jotta voisitte uskoa, että ylistätte Minua ja olette Minulle mieluisia. Olet jo kauan sitten jättänyt 

tuon ajan taaksesi. Sielusi on vapautunut, ja se virkistää itseään Kolmannessa ajassa levittämällä henkiset 

siipensä ja hallitsemalla äärettömyyttä, nostamalla ja siirtämällä itsensä Minuun ja vapauttamalla itsensä 

maallisista kärsimyksistä ja vaikeuksista. 

Kun se palaa kehoonsa kohotuksen jälkeen, se välittää sille voimansa ja valonsa, se kohottaa sitä, 

vahvistaa ja lohduttaa sitä. Ottamalla oman ruumiinsa syliinsä, kuten aikuinen tekee pienen lapsen kanssa, 

sielu kantaa sitä elämän ja valon poluilla, elävöittää sitä uskolla ja toivolla. 

5 Ajan kuluessa sielunne ei enää tunne itseään heikoksi, vaan se tuntee itsensä yhä vahvemmaksi ja 

vahvemmaksi opetusteni ja koettelemuksissaan ja kamppailussaan hankkimansa valon kautta. Siksi haluan 

nähdä, että opetuslapsistani tulee tämän valoa, hengellisyyttä ja rakkautta täynnä olevan työn opetuslapsia, 

apostoleja, jotta voin jättää teidät tilalleni opettamaan ihmisiä, näyttämään heille oppitunteja, joita he eivät 

ole vielä löytäneet, ja näyttämään heille sinnikkäästi ja vakaasti tietä totuuteen ─ tietä, joka johtaa tämän 

maan rauhaan, autuuteen ja sielun ikuiseen rauhaan. 

6 Korkealta valtaistuimeltani lähetän Universaalisen säteeni. Se leviää ja vuodattaa rakkauttaan 

kaikkiin olemassa oleviin luotuihin. Mutta teidän kanssanne, valitut ihmiset, säteeni muuttuu inhimilliseksi 

sanaksi, sanaksi, jonka mieli ymmärtää, ja sen sisältö on jumalallinen olemus ja jumalallinen mysteeri, 

joka selvitetään. 

Sanani tulee alas kaikille kansalleni, ja totisesti sanon teille, että vaikka lapseni ovat usein sanoneet: 

"Tällaisessa Sanan sanansaattajassa ja tällaisessa seurakunnassa on petosta", Henkeni on kuitenkin ollut 

läsnä kaikesta petoksesta ja valmistelun puutteesta huolimatta. Ettekö muista, että olen usein sanonut teille: 

Enkö katso lasteni virheitä tai valmistautumattomuutta? 

7 Nyt on minun aikani. Se on Isän täyttymyksen aika, jonka hän itse määrää rakkaudesta lapsiaan 

kohtaan. Miksi minun pitäisi pidättäytyä synnistäsi, koska se on juuri se, jota vastaan kamppailen ja jonka 

aion voittaa valoni ja rakkauteni avulla? 

8 Älkää tuomitko ketään petturiksi, älkää tuomitko ketään valehtelijaksi tai tahraantuneeksi. Ettekö 

näe, että te kaikki olette opetuslapsiani, että te kaikki opitte parhaillaan minulta? 

Vuoden 1950 jälkeen, kun Universaalisäteestäni ei enää tule ihmisten sanaa teidän keskuudessanne, 

silloin todella "Voi, voi!" sille, joka ─ vaikka hänen valmistautumisensa olisi kuinka suuri ─ yrittää saada 

Universaalisäteeni ilmenemään niin kuin tällä hetkellä. Sillä huolimatta hänen suuresta hengellisyydestään 

ja valmistautumisestaan hänestä tulee tottelemattomuutensa vuoksi eksyttäjä. 

Se tulee olemaan aika, jolloin ette enää luota Isän läsnäoloon siinä muodossa, jossa se oli tämän 

ilmestyksen alusta vuoteen 1950 asti, koska minun lakini ja määräykseni ovat muuttumattomia. En 

koskaan muuta työtäni, oikeudenmukaisuuteni on periksiantamaton, ja opetuslasteni on elettävä 

sopusoinnussa Isänsä kanssa, kuuliaisina Hänelle ja täydellisessä yhteisymmärryksessä Hänen kanssaan. 

Mestarina vakuutan teille kuitenkin, että heidän suuresta valmistautumattomuudestaan ja 

epätäydellisyydestään huolimatta annan anteeksi sanan välittäjille, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, nyt, 

ilmestymiseni aikana, ja teen itseni tunnetuksi ja vuodatan armoni kansanjoukkojen päälle. Jos he 

huomaavat Sanassani, joka on puhtautta ja täydellisyyttä, lihan epätäydellisyydet, olen opastanut teitä 

tunnistamaan puun sen hedelmästä, jotta voitte antaa anteeksi inhimilliset epätäydellisyydet ja osaatte 

löytää Herranne läsnäolon, voiman ja olemuksen hedelmän hengellisestä mausta. 
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9 Luon parhaillaan hengellistä muistokirjaa hengessänne, ja jumalallisen ohjeeni perusteella luodaan 

myös aineellista kirjaa Sanastani. Se on jumalallinen testamentti, jonka jätän jälkipolville, tuleville 

sukupolville, teidän jälkeenne tuleville sukupolville. Mutta totisesti sanon teille: he eivät tule tuntemaan 

epätäydellisyytenne "makua". 

Minun Sanani ─ olipa se sitten se, jonka henkenne on säilyttänyt, tai se, joka on kirjattu paperille ─ 

tulee olemaan täydellinen, puhdas ilman mitään virheitä, ilman epäpuhtautta ja epätäydellisyyttä, ja se 

tulee olemaan kristallinkirkasta vettä, jonka ihmeellinen voima sammuttaa ihmisen janon, sielun janon. Se 

on se leipä ja viini, jonka kanssa ihmisen sielu juhlii monta kertaa. Siitä tulee loistava majakka ja myös 

Pyhän Hengen valon valaisema polku, jota pitkin kulkijat tai eksyneet haaksirikkoutuneet voivat löytää 

suunnan turvalliseen satamaan pääsemiseksi. 

10 Spiritismin vakiinnuttaminen maailmaan ei saa tuntua teistä vaikealta, saati mahdottomalta. Sillä 

minä olen tehnyt pellot hedelmällisiksi, ja teille uskomani siemen pystyy itämään. Pellot odottavat sitä, ja 

vaikka kaikki eivät olekaan valmiita, jotkut odottavat kylvöä, toisia puhdistetaan, ja tämä puhdistus on 

oikeudenmukaisuuden, koettelemusten, viisauden ja rakkauden ripottelua Isältäsi. 

11 Nyt ihmiskunta, joka on jakautunut kansoihin, rotuihin, kieliin ja väreihin, saa Jumalalliselta 

Hengeltäni oman osuutensa tuomiosta, kullekin kuuluvista koettelemuksista, kamppailusta, sulattimesta ja 

sovituksesta, jonka olen tarjonnut kullekin ihmiselle ja kullekin rodulle. Mutta te tiedätte, että tuomioni 

perustana on rakkaus, että koettelemukset, jotka Isä lähettää ihmisille, ovat rakkauden koettelemuksia ─ 

kaikki suuntautuu pelastukseen, hyvään, vaikka näissä vierailuissa näyttäisi olevan onnettomuutta, tuhoa 

tai kurjuutta. Kaiken tämän takana on elämä, sielun säilyttäminen, sen lunastaminen. Isä odottaa aina, että 

Tuhlaajapoika syleilee häntä suurimmalla rakkaudella. 

12 On kokonaisia rotuja, jotka eivät tunnista Minua, on kansoja, jotka itsepäisesti etääntyvät laeistani, 

jotka eivät halua tuntea opetustani, jotka vastustavat sitä, koska pitävät sitä vanhentuneena. Ne, jotka eivät 

ole ymmärtäneet Minua, ovat niitä, jotka vaativat maallisia vapauksia. He ovat myös niitä, jotka usein 

tekevät hyvää omasta edusta eivätkä anteliaisuudesta. 

Silti jokaiselle kansalle ja rodulle on määrätty oikeudenmukaisuuteni ja koettelemukseni, ja ne 

saapuvat päivä päivältä tehdäkseen lopulta heidän sydämensä ja sielunsa hedelmällisiksi, ikään kuin ne 

olisivat viljeltäviä peltoja, ja kun ne on viljelty, sijoittaakseni niihin siemenen, rakkauteni, 

oikeudenmukaisuuteni ja valoni ikuisen siemenen. Nuo kansat puhuvat Minusta rakkaudella, nuo rodut 

asettavat silloin toivonsa Minuun, ja kaikkien tämän ihmiskunnan kansojen sieluissa soivat riemuvirret, 

ylistys- ja rakkauskuorot kaikkien ihmisten ainoalle Herralle. 

13 Nyt on kuitenkin koettelemusten ja kamppailun aika. Jopa teidän Jumalanne taistelee tällä hetkellä. 

Hän on sotajoukkojen Herra ja on määrännyt teidät sotilaikseen. 

Tänään olette edelleen heikkoja ja epäluuloisia itseänne kohtaan. Mittaat koettelemukset, kuvittelet 

kamppailun ja annat sielusi ja sydämesi muuttua pelkurimaiseksi. 

Henkenne luo itsessään asteikon, ja oikeaan asteikkoon se asettaa tämän ihmiskunnan hyvän ja 

vasempaan pahuuden. Niin kauan kuin näette, että hyvä on vain viljanjyvän verran, mutta paha on kuin 

sata puskuria, ette tiedä, mitä tehdä. Sitten katsotte itseänne ja näette, että ette ole oikeudenmukaisia, 

hyveellisiä ettekä pyhiä, ja luulette, että vain oikeudenmukaiset, hyveelliset ja pyhät voivat saada aikaan 

lunastuksen tälle ihmiskunnalle, joka on tylsistynyt pahuuteen, kovettunut vihaan, materialisoitunut 

intohimoihin, paheisiin ja kurjuuteen. 

14 Arvostelette omaa pyhäkköänne ja näette siinä pienen uhrinne, heikon liekkinne. Sinä tunkeudut 

toisten pyhäkköön ja huomaat, että se ei enää ole ohjakset pysäyttämässä ihmisten kiihkeää kulkua. Silloin 

ajattelette, että kun puhutte Jumalasta, teitä ei kuunnella ─ kun puhutte hengen kyvyistä, teille nauretaan. 

15 Miksi niin vähän luottamusta siihen korvaamattoman arvokkaaseen aarteeseen, jonka olen teille 

uskonut tässä Teoksessa, jonka olen teille paljastanut? Totisesti minä sanon teille: tulematta pyhäksi tai 

vanhurskaaksi te pystytte tekemään suuria pelastustekoja ihmisten keskuudessa, suuria ihmeitä 

ihmiskunnan keskuudessa, ja te pystytte myös olemaan esimerkkinä ihmisten keskuudessa. Jos lähettäisin 

pyhimyksiä ja täydellisiä olentoja tähän ihmiskuntaan näyttämään esimerkkiä ihmisille, heidän olisi 

mahdotonta edes muistuttaa heitä! 
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Lähetän ihmisten keskuuteen kääntyneitä syntisiä, jotka ─ tulematta vanhurskaiksi, pyhiksi ─ osaavat 

jättää esimerkin uudistumisesta, parannuksesta, rohkeudesta, innokkuudesta Isän opetuksessa, 

kaipauksesta, edistymisestä ja hengellisestä kehityksestä, ja nämä olette te! 

16 Sielusi saavuttaa täydellisyyden jonain päivänä, mutta et tiedä milloin. Isä ei pakota sinua, etkä 

sinä pakota askeleitasi. Mutta siitä huolimatta sinun ei pitäisi koskaan lopettaa. Vaikka askeleesi olisikin 

hidas, haluan, että se on aina luja ja ylöspäin suuntautuva. 

17 Että teidän on taisteltava kansan keskuudessa? ─ 

Tämä on totta. Epäilläänkö sitä todistusta, jonka te annatte heidän keskuudessaan, että Minä tein itseni 

tunnetuksi ihmisälyn kautta tuodakseni teille tämän Sanan, jonka nyt annatte eteenpäin? Se on varmaa. 

Tämä ei kuitenkaan saa loukata teitä, sillä kaikkina aikoina ihmiskunta on epäillyt läsnäoloani ja tuloani 

tähän maailmaan, ja tämä johtuu siitä, että ihmiset eivät ole tunteneet itseään ─ koska ihmiskunta, vaikka 

se sanoo olevansa Isän rakastama, ei ole koskaan ymmärtänyt tuon rakkauden laajuutta ─ koska vaikka se 

luulee tuntevansa Herransa, se ei tiedä, että yksi hänen kauneimmista ominaisuuksistaan on nöyryys. Siksi 

olen aina tullut ihmisten luokse nöyrästi, enkä ole koskaan käyttänyt kaikkea voimaani, kaikkea loistoani 

enkä kaikkea kirkkauttani jumalallisissa ilmestyksissäni. Silloin ihmiset eivät voineet katsoa Minuun, 

eivätkä he voineet myöskään vastustaa Minua! 

18 Olen aina rajoittanut itseäni, mutta en ole rajoittanut itseäni nöyryydessä, rakkaudessa ja 

hellyydessä. Sillä samalla rakkaudella, jolla rakastan teitä tänään, rakastin teitä toisena aikana, 

ensimmäisenä aikana, ja tulen rakastamaan teitä ikuisesti. Voin kertoa teille totuudenmukaisesti, että Isä 

rakasti teitä jo ennen kuin te olitte olemassa. 

19 Teidän joukossanne on opetuslapsia, jotka kysyvät itseltään: "Miksi sielumme ei kyennyt 

pysymään ja sinnikkäästi pysymään hyvyydessä ja hyveellisyydessä, vaikka se oli lähtöisin isästä, joka oli 

täynnä rakkautta, täynnä puhtautta ja täydellisyyttä?" Mestari vastaa sinulle: Lähetin sielusi maan päälle, 

varustettuna kaikilla Isässä olevilla ominaisuuksilla, ja loin sen Luojansa kaltaiseksi lapseksi. Sielulle 

annettiin ruumis sen maanpäällistä vaellusta varten, mutta tämä ruumis on aiheuttanut sielulle 

koettelemuksia ja taistelua, koska liha on heikko. Sen täytyi olla tällaista ─ viettelevää ─ sielun voiman 

testaamiseksi. 

20 Hyveellisyys näkyy vain koettelemuksessa. Valo loistaa voimakkaimmin pimeydessä, valo ei 

loista valossa, ja siksi oli välttämätöntä, että sieluasi koeteltiin ja puhdistettiin. Sillä sielunne on saanut 

alkunsa, mutta viattomuudessaan sillä ei ollut mitään ansioita, siltä puuttui kokemus, kehitys ja 

täydellisyys. Sitä varten sille määrättiin alempi elämänvaihe, jotta se voisi nousta toiselle, korkeammalle, 

ja niin edelleen ylöspäin täydellisyyden tikapuiden seitsemää askelmaa, kunnes se saapuu Isän läsnäoloon 

täydellisenä ja puhtaana sieluna ─ täynnä valoa, joka on kehittynyt kaikkien lahjojensa avautumisen 

kautta, joka on täydellistynyt kaikissa kyvyissään, jolla on monia kamppailussa hankittuja ansioita, joka on 

täynnä tietoa itsestään, Isästään ja elämästä, joka on tietoinen alkuperästään, siitä, mitä varten se luotiin ja 

mihin se oli palannut. 

21 Aivan kuten sielu kohtasi lihassa sen taistelun alun maanpäällisellä tiellä, niin se kohtasi myös 

äärettömän määrän koettelemuksia ja kiusauksia ─ jotkut koettelemukset olivat käsin kosketeltavia ja 

toiset näkymättömiä ─ kiusauksia ja koettelemuksia, jotka olivat niin voimakkaita, että ne saattoivat sen 

alas lihan avulla ─ jotkut näkyviä ja toiset vain sielulle, hengelle, sydämen ja mielen herkille jänteille 

havaittavia. 

22 Sielua on koeteltu kaikin tavoin sen alkuperästä lähtien. Koska paha on koetellut sitä ─ luuletko, 

että Isä voisi käyttää pahaa kiusatakseen lapsiaan? Totisesti minä sanon teille: Ei, mutta paha on olemassa 

myös alkuperästäsi lähtien, se on aiheuttanut sielun ja "lihan" heikkouden ja viettelyksen. 

Koska sielut eivät osanneet käyttää omia voimiaan ja "liha" altistui kiusauksille ─ mitä Isä teki tämän 

vuoksi? Hän on antanut pahan voimien koetella sinua. Olen sallinut sen kerran ja tuhansia kertoja 

testatakseni teissä omaa valoa, jonka olen teille uskonut, koetellakseni omaa hyveellisyyttänne, joka on 

Minun, puhdistaakseni teidät tuskassa, vaikeina kriisiaikoina, elämän kaaoksessa, jotta sielunne löytäisi 

näissä koettelemuksissa ja vaikeissa tapahtumissa tilaisuuksia täydellistymiseen, lain täyttämiseen, 

tilaisuuksia todistaa lähimmäisillenne ja Isällenne, että se on luja ja vakaa Minun laeissani. 

23 Olette aina tunteneet laini intuitiivisesti ─ laini, joka käskee hyvää ja tuomitsee pahan. 

Intuitiivisesti jokainen ihminen tunnistaa ensimmäisistä askeleistaan maan päällä, mikä on hyvää, ja löytää 
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sen sieltä, missä on pahaa. Mutta te ette ole kyenneet pysymään luonnollisessa laissa kuten ensimmäiset 

ihmiset, kuten kansani oli ennen Mooseksen tuloa. Luuletteko, että kansani Israel, joka oli syntymässä, ei 

tunnistanut Isäänsä ennen Mooseksen tuloa? Totisesti minä sanon teille, niin ei ollut. 

Tämän ihmiskunnan alusta lähtien on ollut joku, joka on tunnistanut Minut, ja hänen kauttaan muut 

ovat tunnistaneet Minut. Mutta kun paha sai ihmiskunnan keskuudessa suuremman painoarvon kuin hyvä, 

Minun oli tultava muistuttamaan ihmistä hyvästä, Minun oli tehtävä itseni fyysisesti havaittavaksi 

tehdäkseni itseni näkyväksi ja konkreettiseksi ihmisille, kuten tapahtui Siinailla, kun julistin lakini 

Moosekselle, joka oli kansansa ympäröimänä, ja annoin sen hänelle kiveen kaiverrettuna ja lähetin hänet 

kansansa luokse, jotta siitä tulisi siemen kaikkien kansojen keskuudessa. 

24 Tämän lain avulla kansani pelastui, vapautui ja saavutti hyvinvoinnin ja onnen tässä maailmassa 

sekä toivon tuonpuoleiseen. Mutta tuli päivä, jolloin minun lakini turmeltui, päivä, jolloin siihen tottui, ja 

taas paha levisi, kunnes se ylitti hyvänkin. 

Kun nuo käskyt vähitellen vääristyivät, kun ihmiset alkoivat luoda uusia polkuja omieni sisälle, minun 

oli tultava uudelleen, mutta nyt Messiaana, ihmiseksi ihmisten keskuuteen, tekemään polut suoriksi ja 

yhdistämään ne totuuden tielle, vetämään ihmisiä totuuteen ja hyvään, kutsumaan heitä 

oikeudenmukaisuuden ja rakkauden tielle ─ paljastamaan petkuttajat, tuhoamaan kaiken väärän, kaiken 

taikauskon, ja sanomaan heille: "Tämä on laki, tämän minä toimitin noina ensimmäisinä aikoina!" 

25 Tämän tulemiseni kautta maan uudet kansat ja uudet rodut löysivät niin ikään tien, rauhan, 

hengellisen onnen, ravinnon ja toivon tuonpuoleiseen. 

26 Tämä ihmiskunta söi pitkään taivasten kuningaskunnan rikkaita aterioita. Mutta katso, myös tämä 

ateria oli saastunut, ja jo tässä tilassa, kun se tuotiin nälkäisille ihmisille, minun opetukseni väärennettiin, 

minun opetuksiani vääristeltiin ja tulkittiin väärin. Lasten lain täyttäminen ja Jumalan palvonta eivät olleet 

sitä, mitä Isä oli määrännyt, ja niinpä tuli tarpeelliseksi palata kansan luo ja lunastaa siten lupaus. Tiesin 

nimittäin etukäteen, että läsnäoloni ihmisten keskellä oli aika ajoin välttämätöntä. 

Siksi nyt on ennustettu aika, jolloin Herra tulisi jälleen luoksenne vaatimaan teiltä tiliä menneiden 

aikakausien laista, ilmestyksistä, opetuksista ja ihmeistä, joilla teitä on runsaasti siunattu kahtena 

aikaisempana aikakautena. 

27 Tämä on syy, miksi olen tullut. Sillä te ette ole kyenneet pysymään lujina hyvyydessä ja pysymään 

siinä, koska olette antaneet periksi lihan heikkouksille, koska olette langenneet sekä näkyviin että 

näkymättömiin kiusauksiin ─ sen yliluonnollisen pahan voiman alaisina, joka on teidän yläpuolellanne. 

28 Luuletteko, että tuona Ensimmäisenä Aikana kaikista Minun tulemiseni todistajista tuli uskovia 

sen edessä? Totisesti, ei kaikki! 

29 Luuletteko, että kaikki uskoivat tämän ilmoituksen, kun se vietiin muihin maihin, pakanoiden 

maihin? Monet eivät ymmärtäneet, että laki oli jumalallinen teko. Pikemminkin he uskoivat, että se oli 

ihmisten työtä. Mutta kun tuo laki oli vakiintunut ja sen vanhurskaus ilmeni heidän omien tekojensa 

kautta, silloin suuret epäuskoiset tutkivat sitä. 

30 Sama päti toisen aikakauden aikana. Tuhannet ja taas tuhannet miehet ja naiset kuulivat Minua. 

Monet todella uskoivat, mutta vielä useammat epäilivät ja ajattelivat, ettei tuo mies ollut Messias, vaan 

että hän oli ihminen kuten kaikki muutkin. Heidän epäuskonsa vuoksi Hänen Sanastaan tuli käsittämätön 

ja sekava, ja se oli uskottava ja selkeä vain niille, jotka uskoivat hyvin. Siksi epäuskoiset taistelivat minua 

vastaan, pilkkasivat ja vainosivat minua, eivätkä epäuskoiset pitäneet kärsimystäni, tekojani ja ihmeitäni 

jumalallisina tekoina, vaan ihmisten tekoina. 

31 Kun oppini levisi koko ihmiskunnassa omien ilmentymiensä kautta, kun todistajani antoivat niin 

ikään todisteita siitä, että he olivat todellisia opetuslapsiani, todellisia todistajiani, epäuskoinen ihmiskunta 

kääntyi oppiini, vuodatti katumuksen kyyneleitä ja tuli niin ikään opetuslapsikseni. 

32 Miksi teidän pitäisi olla yllättyneitä siitä, että näin tapahtuu myös tällä hetkellä?  

33 Jotkut epäilevät todistustanne ja sitä, että olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmiselle älyn kautta. Kun 

jotkut kääntävät katseensa niihin aineellisiin kirjoihin, jotka sisältävät Sanani, he epäilevät, että se on 

jumalallinen teos, joka on saatu inspiraation kautta. Silloin he syyttävät teitä, ihmisiä, kaikesta 

inhimillisestä turhamaisuudesta, koska tässä ihmisyydessä on epäluottamusta. Mutta teidän pitäisi unohtaa 

epäluottamus ja epäusko tuomitsematta lähimmäisiänne, tekemättä sillä väkivaltaa itsellenne, koska 

tiedätte, että epäluottamuksen ja epäuskon jälkeen usko tulee omien tekojenne tuloksena. 
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Antakaa heidän nähdä tekonne, antakaa todistustenne olla todella täynnä valoa, niin etteivät kirjat tai 

sananne käännyttäisi maailmaa, vaan hyvät tekonne, joilla sinetöitte todistuksen siitä, että olen ollut 

kanssanne, että olen tullut "pilvessä" tehdäkseni itseni tunnetuksi säteeni välityksellä äänenkantajan, 

ihmisen, kautta, jonka Jumalallinen Henkeni on nimennyt näin. 

34 Lähetän teidät kaikkialle maailmaan, samoin kuin lapsenne, joista tulee myös Pyhän Hengen 

opetuslapsia, ja heidän lapsensa kantavat myös minun siementäni. Mutta totisesti sanon teille, ettei teidän 

sukupolvienne jälkeen tule kulumaan kolmea sukupolvea, ennen kuin tämä ihmiskunta, spiritismin ja 

Pyhän Hengen tulemisen edessä, järkkyy perustuksiaan myöten poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi, 

joista joitakin olen jo saanut aikaan teidän keskuudessanne, kun taas muita valmistelen tulevaisuutta 

varten. Samalla tavalla te hävitätte vähitellen pahan valtakunnan. Tämä valta murenee yhä enemmän ja 

enemmän rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tekojenne kautta. 

35 Jokainen spiritismiin kääntynyt ihminen on yksi vähemmän, joka kuuluu tuohon valtakuntaan. 

Mutta jos uskotte, että annan teille tehtävän tai mission voittaa pahan ilmapiiri rakkauden ja valon 

töillänne, sanon teille totuuden nimissä, että nyt ei ole vielä aika, jolloin voitte täysin voittaa sen, että se on 

vielä vahvempi kuin te olette. Mutta näiden sanojen vuoksi, jotka minä sanon teille, älkää piilottako 

aseitanne älkääkä pidättäytykö vetämästä niitä ─ ei, lapseni. Muista: Vaikka miekkasi ei olekaan 

kaikkivoipa, minä olen kaikkivoipa, ja minä olen miekassasi. 

36 Taistele kiusauksia vastaan, löydä ansat, revi viettelevät verkot ja köydet, löydä ne intuitiosi 

kautta, kun ne piiloutuvat tuonpuoleisen verhon taakse, löydä ne, kun ne piiloutuvat ihmisten keskuuteen 

tai ihmisten kamppailuihin ─ taistele aina. 

Minä sanon teille: Sinä olet kanssani tässä taistelussa. Olen siinä suurena taistelijana pimeyttä ja 

kaikkea olemassa olevaa pahaa vastaan, ja lopulta Minä olen se, joka iskee viimeisen iskun ja joka voittaa, 

joka seisoo teidän rinnallanne, ja te olette niitä, jotka auttavat Minua voittamaan. Lopullinen voitto 

kiusauksesta ja pahasta ei tule teille, kansani, tänä aikana. Minun on sidottava tuo voima joksikin aikaa, 

mutta ansiosi siinä saavat olla sinun ansiosi. 

Aika, jonka aikana tämä voima on sidottu, palvelee sitä, että hyvyys voi juurtua ihmisen sydämeen ja 

että hyvyys kaikissa muodoissaan vahvistuu. Sitten, kun ihminen on kasvanut vahvaksi hyvyydessä, kun 

hyvyys painaa enemmän kuin paha minun oikeudenmukaisuuteni vaa'alla, kiusaukset kaikissa 

muodoissaan päästetään vapaaksi vielä uudeksi ajaksi, ja juuri tuona aikana se ei ole minun miekkani, joka 

voittaa sen, vaan teidän omat aseenne. 

37 Katson vain äärettömyydestä, koska silloin teillä on tarvittava voima vihollisen voittamiseen. 

Hyveellisyys kaikissa muodoissaan on vallinnut tässä maailmassa, eikä kiusaukselle löydy nurkkaa, 

avointa ovea tai tilaa, ja sen suurimmat ansat, sen suurimmat ansat, on mitätöity kiusauksen voiman 

viimeiseen elementtiin asti. Sitten kun heidän valtakuntansa on murtunut ja jakautunut, sinun voittosi 

alkaa, ja pimeys muuttuu valoksi, pahasta tulee hyvää ja kadonneet löytyvät. 

38 Katsokaa, tämä on sielunne voitto, ja kun sitten laulatte ylistystänne, se on valon, 

oikeudenmukaisuuden ja rakkauden voitto. Sillä te ette lähde tästä maailmasta epäonnistujina, ette lähde 

kiusauksen tuhoamina. Ei, lapseni. Vaikka olette kaatuneet pitkään ja kaadutte jatkossakin näiden ansojen 

läpi, voittonne päivä tulee, kun nostatte kasvonne ja katsotte Herraanne niin kuin sotilas nostaa itsensä 

komentajansa eteen. 

39 Ihmiset, valmistelen teitä tuleviin taisteluihin. Haluan nähdä sinut aina voittajana kaikissa 

taisteluissa. Mutta en halua, että nämä voitot imartelevat ylpeyttänne. Niiden ei pidä olla voittoja 

turhamaisuutenne vuoksi, vaan valtakuntani vuoksi. Niiden on oltava syviä, sydämellisiä tyydytyksiä 

hengelliselle nöyryydellenne, jotka eivät näy edes kasvoillanne. 

40 Rakkauden ja laupeuden teoistanne ei saa tulla tietoisia, eikä joukossanne saa olla fariseuksia, 

jotka iloitsevat toveriensa keskuudessa harjoitetusta hyväntekeväisyydestä. Teistä tulee niitä, jotka tekevät 

hyvää hiljaisuudessa. 

Elätte jo Pyhän Hengen aikaa, ja sielunne on nyt avautumassa kaikissa kyvyissään tehdä hyvää sen 

avulla. Pystyt antamaan ─ et ainoastaan maallisia tavaroitasi, vaan myös niitä, joita mielesi, sydämesi ja 

sielusi omistavat. Mitä ette voi tehdä sanoillanne tai maallisen persoonallisuutenne kautta, tehkää se 

rukouksen kautta. Puhukaa Minulle, nouskaa Minun luokseni, ja voitte tehdä suuria armon ja rakkauden 

tekoja sieltä käsin. 
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Mutta jos omatuntosi sanoo sinulle, että sinun on luovuttava jostakin aineellisesta tavarasta antaaksesi 

sen apua tarvitseville, älä aio korvata tätä hyötyä rukouksella. Älkää yrittäkö peittää tai naamioida 

itsekkyyttänne hengellisillä rukouksilla. Älkää vaaliko sitä halua, että Isän pitäisi tehdä se, mitä te voitte 

tehdä. 

41 Anna omantuntosi aina käskeä sinua ja kertoa, millä tavoin sinun on tehtävä hyväntekeväisyyttä, ja 

jos tuossa hyväntekeväisyydessä sinun on pakko luopua jostakin omastasi, älä anna sydämesi katua sitä. 

Kurottautukaa ja tunnette onnen sielussanne. Silloin myös sydämesi odottaa iloa Isässäsi. 

42 Valmistaudun teitä suuriin taisteluihin ihmiskunnan keskuudessa ja kerron teille: Tämän päivän 

ihmiset ovat kiinnostuneita tuonpuoleisesta ─ eivät todellakaan kaikki, mutta siitä huolimatta ihminen 

tutkii henkistä maan kaikissa kolkissa, ihminen pyrkii tutkimaan Herran salaista aarrekammiota, ihminen 

keskustelee ja tutkii kirjoja, ihminen tunkeutuu filosofioihin ja tieteisiin. 

Syynä on se, että Minua etsitään, että kaikki tuntevat läsnäoloni ja yrittävät löytää Minut. Sielut 

tietävät, että Minä olen rakkauden ja anteeksiannon lähde, ja siksi he uskaltavat etsiä Minua 

rikkomuksistaan huolimatta, koska he toivovat anteeksiantoa ja pelastusta. He tietävät, että olen ehtymätön 

armon lähde ja että olen myös pöytä, joka on katettu ruoalla heidän nälkänsä ja janonsa tyydyttämiseksi. 

43 Luuletteko, että tässä etsinnässä ihmiset eivät tule vahvaksi ja valmistaudu? Luuletteko, etteivät he 

opinnoissaan saavuta kehitystä ja kehittymistä? Kyllä, ihmiset. Kun lähdet polulle, tulet yllättymään. Jos 

puhutte kanssaihmistenne kanssa, jotka ravitsevat itseään muiden puiden varjossa ─ jotka syövät muita 

hedelmiä kuin niitä, joita olen tarjonnut teille ─ saatte kokea, että hekin ovat ravinneet itseään, että hekin 

ovat vahvoja. Ja kun taistelun hetki koittaa, kun teidän on käytettävä järkenne, tietonne ja henkisen 

kohonneisuuden miekkaa, saatte kokea, että myös kanssaihmistenne miekalla on valon voima. 

44 Älkää nukkuko, jotta voisitte taistella, vaan oppikaa tunnistamaan voitto. Sillä usein voitto on 

teidän tappionne, ja vastustajan tappio on vain ilmeinen. Voitto on teissä itsessänne, ja sen jälkeen se 

heijastuu sen kasvoilta, joka näennäisesti voitti teidät. 

45 Ymmärtäkää Minua, ihmiset. Sillä tulee hetki, jolloin teidän on oltava hiljaa, jolloin teidän on 

nöyrästi kumarrettava kaulaanne aidossa nöyryydessä, ja silloin vastustaja nousee yläpuolellenne ja iskee 

iskunsa. Mutta te olette olleet hiljaa, olette tarkoituksellisesti kumartaneet kaulaanne, ja myöhemmin 

näette, että jättämänne siemen itää tuon ihmisen sielussa ja että valon ja rakkauden miekkanne isku jätti 

syvän haavan veljenne ─ ei vihollisenne ─ sydämeen, ja tuon haavan kautta tuon sydämen ylimielisyys 

katoaa ja Mestarin siemen pääsee sisään. 

46 Teillä oli jo kokemusta, sillä tulitte usein pyhäkkööni sanomaan Minulle: "Mestari, minä kylvin 

sydämeen suurta rakkautta, mutta hänen korvansa eivät kuulleet Minua, hän pysyi kylmänä ja kovana, ja 

hänen huulensa pilkkasivat Minua." 

Mutta Mestari hymyili rakastavasti, täytti teidät rauhalla ja toivolla ja sanoi teille: "Odottakaa, sillä 

siemenenne ei ole kadonnut, vaan se on saavuttanut tuon sydämen pohjan. Jätä se siihen! Minä annan sille 

sadetta ja teen sen hedelmälliseksi. Minä poistan rikkaruohot ja lohkareet, joita sinun kätesi ei toistaiseksi 

pystynyt poistamaan. Mutta rukoilkaa sen puolesta, älkää unohtako sitä, rukoilkaa hengellisesti ja 

toivokaa, että tyytyväisyytenne ja onnellisuutenne aika tulee. 

Mutta jos tuo aika on tullut myöhään, se on herättänyt teissä epäilyksiä. Mutta jotta epäilys ei jatkuisi 

ikuisesti, olen sanonut teille: "Muistakaa kylvämänne siemen. Se katosi ulkonäöltään, mutta sen tilalle on 

kasvanut pensas. Hoida sitä nyt, jotta se voi kantaa hedelmää." Silloin sinun ja muiden ilo oli suuri. 

47 Valmistan teitä, ihmiset, jotta ette olisi kärsimättömiä, jotta hengellinen kärsivällisyys ratkaisee 

tehtävän täyttämisen. Sillä siemenellä, jonka annan sinulle vielä kerran, ei ole mitään aikarajaa itämiselle, 

kuten siemenellä maan päällä. Se kehittyy ikuisuuden kuluessa, ja tämä aika voi olla sekä lyhyt että pitkä. 

Te ette tiedä sitä, teidän tehtävänne on vain vaalia ja varjella sitä rukouksillanne ja rakkaudellanne. 

48 Näin Mestari valmistaa teitä lähtöhetkeensä jälkeiseen aikaan. Haluan, että se autuus, josta nautitte 

tänään, kun kuulette sanani ihmismielen kautta, jatkuu lähtöni jälkeen. Ihmiset, haluan, että ─ kun henkeni 

odottaa tuolla korkealla tuonpuoleisessa teidän lähestymistänne rukouksen avulla, joko yksilöllisesti tai 

kollektiivisesti ─ näen lasteni sydämessä sen autuuden ja ilon, jonka näen tänään; että täysin tietoisena 

kaikesta, mitä on tapahtunut tänä aikana, kaikesta siitä, mitä Isä on antanut teille ja siitä, minkä Hän on 

asettanut älyllisen ilmenemisensa päätepisteeksi, te tulette esittämään Hänelle äärettömän kiitoksenne; että 

tulette sanomaan Hänelle ylistyslaululla, jonka huulenne kätkevät, mutta joka palaa sielussanne: "Isä, 
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kuinka paljon Sinä oletkaan antanut meille! Kuinka paljon iloa sieluissamme onkaan noina aikoina! 

Kuinka valon täyttämänä olet jättänyt sielut, ja kuinka arvokkaan perinnön olet jättänyt ihmiskunnalle!" 

49 Niin autuaaksi haluan teidät nähdä, oi ihmiset! En halua nähdä joukossanne sielua, joka on jäänyt 

jälkeen, en halua nähdä ketään, joka jatkaa vaeltelua epäuskossaan, joka halkoo hiuksiaan synneissään ja 

armoni käyttämättömyydessään. Haluan nähdä yhtenäisyyttä ihmisten keskuudessa, niin että omassa 

hengessäni voin nähdä heidän säteilynsä ja heidän rakkautensa. 

voi tuntea rukouksia, jotka ilmaisevat seuraavaa: YHTENÄISYYS, RAUHA JA HYVÄ TAHTO ─ 

USKO, TOIVO JA LAUPEUS. 

50 Näin ollen haluan nähdä, että sielunne viljelee näitä hyveitä ja että ne heiluvat kuin lippu tuulessa, 

äärettömyydessä, jotta voin antaa teille käskyn lähteä liikkeelle kaikkien kansojen, kansanjoukkojen luo, 

jotka todella odottavat Minua ja kaipaavat palavalla sydämellä Messiaan, Lunastajan paluuta kansojen luo. 

Jotkut sanovat: "Mestari on jo keskuudessamme, mutta Hän on näkymätön." Sanon teille, siunattu olkoon 

näiden sielujen intuitio ja aavistus. Toiset sanovat: "Ei, Hän ei ole vielä tullut, Hänen on tultava näkyvästi 

ja kosketeltavasti, kuten toisella kertaa." Syynä tähän on se, että he ovat unohtaneet "pilven" ─ sen 

hengellisen pilven, jossa tulin tällä Kolmannella Ajalla. 

51 On toisia, jotka ovat täysin unohtaneet tuon lupauksen eivätkä valvo eivätkä rukoile. Mutta teitä on 

valmisteltu, teille on annettu kolmannen aikakauden ilmestys elävällä äänellä, jotta voitte mennä 

lähimmäistenne luo horjumatta, täydellä varmuudella, ettekä pelästy suurten ihmisjoukkojen edessä. 

Sillä kun sen aika koittaa, teitä kuulustellaan, ja teidän sydämenne ovat tyytyväisiä todistukseenne. 

Uskovaiset muodostavat legioonia, ja myös epäuskoiset muodostavat sellaisia ja taistelevat. Mutta 

epäuskoisten armeijat häviävät pian, koska silloin on aika, jolloin Pyhä Henki saa yliotteen. Sillä hän 

tunkeutuu kaikkiin sydämiin. 

52 Vahvistukaa, opetuslapset, ravitsekaa itseänne, tervehtykää kanssani, läpäiskää maalliset 

koettelemukset, olkaa rohkeita elämän edessä. Älkää katsoko välinpitämättömästi tuskaa, joka teitä vaivaa, 

sillä tämä koetinkivi tekee teidät täydelliseksi. Älkää kiroilko kipua, älkää kiroilko sitä, siunatkaa sitä. Jos 

sinun on juotava kärsimyksen malja, juo se. Jos te ette voi juoda sen hiivoja, minä juon niitä. Mutta ole 

omistautunut ja kärsivällinen. 

Katsokaa kipua enemmän sielun kuin "lihan" kautta tai tuntekaa se enemmän sielun kuin ruumiin 

kautta, niin saatte kokea, kuinka paljon vahvistusta löydätte sielunne meditaatioista. Tulette kokemaan, 

kuinka paljon valoa henki antaa sielulle ja tämä sen ruumiilliselle kuorelle. Löydätte sielustanne 

jumalallisen balsamin, todellisen balsamin, joka lievittää ja parantaa kaiken kärsimyksen, ja sen avulla 

voitte todella toipua. 

53 Olkaa todellinen spiritualisti, olkaa minun todellinen oppilaani, oi ihmiset! Silloin kaikki 

orjantappurot, kompastuskivet ja esteet tiellä kevenevät ja helpottuvat. Se taakka, joka tilapäisesti lepää 

hartioillasi, tulee selittämättömästi kevyemmäksi, jos mietiskelet ja rukoilet. Teillä on selitys tähän 

itsessänne. Se johtuu siitä, että sielu nousee, ja se kohoaa vahvana ja tekee "lihastaan" vahvan. Siksi 

haluan, että elätte kohotettua elämää, jotta voitte hallita sitä, ja sielunne voi taistella ja voittaa kaikissa 

koettelemuksissa ─ jotta se voi hallita "lihaa", sen intohimoja, heikkouksia ja vaikeuksia. 

54 Nouskaa yhä enemmän ja enemmän, kansani, silloin rauha ja Isän valtakunta ovat ulottuvillanne, 

ja niin kauan kuin vielä asutte tällä maapallolla, sielunne on Isän rauhan valtakunnan asukas! 

55 Tämä on opetussanani, jonka annan teille tässä aamuhartaudessa ohjeeksi. Ottakaa se mukaanne 

sieluunne, se sisältää kaiken Mestarin rakkauden, se sisältää aseen, joka rohkaisee nousemaan ja 

taistelemaan tulevaisuudessa. 

56 Rukoilkaa koko ihmiskunnan puolesta tällä hetkellä, Mestari kehottaa teitä, ja rukoilkaa totuudessa 

kaikkien hengellisten veljienne ja sisartenne puolesta! Nyt on rukouksen hetki. Rakkauden ja rauhan 

Henkeni levittää vaippansa koko maailmankaikkeuden ylle ja ympäröi kaikki lapseni tällä hellyydellä, 

tällä balsamilla ja tällä isällisellä siunauksella, oi Jumaluuteni siunattu kansa! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 329 
1 Autuaita olette te, jotka haluatte lisätä tietämystänne löytääksenne korkeampia asioita. 

2 Onnellisia ja siunattuja ovat ne, jotka haluavat nähdä selvästi. Mutta totisesti sanon teille, että 

teidän on tutkittava ja tutkittava Sanaani, jotta silmienne peittävä silmälappu putoaisi. 

3 Ihminen on kaksin verroin syyllinen. Ei ainoastaan siksi, että hän ei ponnistele, jotta se side 

putoaisi, joka estää häntä tuntemasta opetuksiani, vaan myös siksi, että hän uuvuttaa itsensä lihan 

kahleissa, jotka houkuttelevat häntä maallisiin nautintoihin hengellisten ilojen kustannuksella. Näin 

hänestä on tullut intohimojensa orja, ja hänen tahtonsa uudistua on tuhoutunut. 

4 Sokeat haluavat opastaa sokeita, ja ne, jotka eivät ole noudattaneet opetustani, haluavat opastaa 

syntisiä. Ihminen on heikko, koska hän ei ole halunnut ryhtyä uudistamaan ja puhdistamaan itseään sanani 

avulla. Hän ei halunnut käyttää sitä voimaa, joka hänellä on, eli halua taistella paheitaan vastaan ja voittaa 

itsensä. 

Kun sielunne voittaa tämän taistelun, voitte sanoa, että olette vapautuneet. Kun sielunne hallitsee 

"lihaa", huomaatte, että jopa petoeläimet taipuvat lempeästi rakkauden kutsuunne. 

5 Kun ihminen hengellistää itsensä, hän ymmärtää Pyhän Henkeni valon kautta kaiken sen, mitä hän 

on pitänyt mysteerinä Jumalassa ja luonnossa. 

6 Älkää sanoko, että uskotte Minuun, vaikka tekonne tai ajatuksenne sanovat juuri päinvastaista. 

Tulee päivä, jolloin henkistymisenne ansiosta tunnette, että Minä olen teissä ja te minussa. Jos haluatte 

olla todellisia opetuslapsiani, etsikää tätä henkistymistä. 

7 Pöytäni on katettu, tulkaa ja ravitsekaa itseänne ikuisen elämän leivällä, valmistautukaa rakkauden 

oppitunneillani, poistakaa tietämättömyytenne valoni avulla, vapautukaa intohimoista, olkaa valon lapsia. 

8 Silloin tekosi ja henkistymisesi ovat kuin virsi, jota sielusi laulaa ylistääkseen Isääsi. 

9 Valmistautukaa, opetuslapset, sillä lähestyy päivä, jolloin puhun teille viimeisen kerran tällä 

tavoin, ja silloin teidän on oltava vahvoja odottaaksenne uutta päivää, uutta aikaa, jolloin en enää käytä 

äänenkantajienne aivoja Sanani välittäjinä, vaan olen läsnä hengessä ─ valmiina antamaan inspiraationi 

jokaisen teistä sieluun. 

10 Teillä on enää muutama kuukausi aikaa virkistää itseänne viimeisen kerran näillä ilmentymillä. 

Mutta sanon teille, että ne ovat riittävästi aikaa miettiä sanomaani ja ilmestyksiäni, jotta voitte 

valmistautua opiskelemalla, rukoilemalla ja noudattamalla niitä, jotta voitte kerätä voimia. 

Seisokaa lähimmäistenne rinnalla, nostakaa ylös niitä, jotka ovat kaatuneet, lohduttakaa niitä, jotka 

vuodattavat kyyneleitä vaikeissa koettelemuksissaan, ja jättäkää todellinen hengellisyyden jälki jokaisella 

askeleellanne. 

11 Se, joka on asemapaikallaan kaikkein merkittävimpänä hetkenä, jolloin annan teille viimeisen 

sanani, pysyy lujana taistelussa, pysyy jaloillaan. Mutta jokainen, joka ottaa vääriä askelia, kaatuu, koska 

vain se, mikä on lujasti perustettua, kestää niiden pyörremyrskyjen kulun, jotka tulevat tämän kansan 

päälle myöhemmin, ja siksi sanon teille, että jokainen työ, jota ei rakenneta totuuden, antaumuksen, 

lähimmäisenrakkauden ja henkistymisen perustalle, tullaan repimään alas. 

12 Opettele erottamaan Sanani merkitys, jotta voit ravita sieluasi vain siitä. Sillä olen nähnyt, että 

koska ette ole pyrkineet löytämään olemustani, olette sen sijaan omaksuneet äänenkantajien ja 

innoitettujen puhujien ilmaisun. Älkää kuitenkaan unohtako, että virkistys, jonka haluatte tuoda 

maailmaan, ei ole inhimillistä vaan jumalallista. 

13 Totisesti sanon teille, että jos äänenkantajien ruumiit olisivat valmistautuneet suorittamaan niin 

korkean ja vaikean tehtävänsä, heidän huultensa ei olisi tarvinnut viestiäni välittäessään puhua niin paljon 

ilmaistakseen inspiraationi, eivätkä julistukseni olisi venyneet tuntikausia. 

14 Jos he olisivat ymmärtäneet omantuntonsa äänen ja totelleet sitä, ja jos heitä olisi innoittanut 

rakkaus kansaa kohtaan ja armo niitä kohtaan, jotka kaipaavat hengellistä valoa, sanani olisi rajoittunut 

muutamaan lauseeseen, jotka kuitenkin olisivat olleet muodoltaan niin täydellisiä, että ne olisivat 

järkyttäneet niitä, jotka pitävät itseään maailman oppineimpina. Ja viestini olisivat kestäneet vain 

minuutteja, mutta niissä olisi välittynyt niin paljon olennaista, että kuulijoiden sielut olisivat tunteneet 

siirtyneensä ikuisuuteen, jossa aika ei ole pitkä eikä lyhyt. Ja olisitte tunteneet läsnäoloni kaikessa sen 
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intensiteetissä, koska äänenkantajienne epätäydellisyydet, epäpuhtaudet ja maan raskaus eivät olisi 

peittäneet sitä. 

15 Ah, lapseni, näen teidän itkevän näinä hetkinä, mutta valitettavasti on jo liian myöhäistä. Siihen, 

mitä tehtävänne täyttämisestä on vielä jäljellä, ei ole enää riittävästi aikaa täydellisen hedelmän saamiseksi 

─ sen hedelmän, jonka teidän olisi pitänyt antaa kypsyä jatkuvan kamppailun aikana henkistymisen 

saavuttamiseksi! Voit kuitenkin tehdä jotain näinä aamun viimeisinä tunteina. 

16 Nyt kerron teille, miten voitte parantaa virheitänne niin, ettette enää raahaa niitä mukananne, saati 

sitten välitä niitä lähimmäisillenne ikään kuin ne olisivat osa totuutta. 

17 Ota sana vastaan sellaisena kuin olet kuullut sen äänenkantajan huulilta, rauhallisesti ja järkevästi, 

ja kohota mielesi rukouksen avulla. Pohdi näitä oppitunteja, kunnes olet löytänyt niiden merkityksen, 

olemuksen ja sisällön. Tämä on se jumalallinen olemus, jonka säilytätte sydämessänne ja jonka viette sen 

jälkeen ihmiskunnalle valon viestinä. 

18 Kun olette luopuneet tyhjistä sanoista, muodollisuuksista, symbolisista teoista ja seremonioista, 

olette repineet verhon, joka estää teitä tuntemasta totuutta. Jos hylkäätte ulkoisen ja tarpeettoman, se on 

merkki siitä, että henkistyminen on vähitellen alkanut tuntua ja että elätte sitä. Silloin sielusi, sydämesi, 

mielesi ja jopa aistisi eivät enää niin helposti anna vaikutuksen ulkoisista tai merkityksettömistä 

näytöksistä. Sielu etsii kaikesta merkitystä, totuutta, elämää ja periaatetta. 

19 Voisiko kukaan näistä opetuslapsista tuoda lähimmäisilleen sanomaa, jossa puhdas sekoittuu 

epäpuhtaaseen, jumalallinen lihalliseen ja korkea tavalliseen? Ei, ihmiset, on vain luonnollista ja oikein, 

että ajattelette näiden hyvien opetuslasten levittävän taivaallista sanomaa, joka on elävä todistus valosta ja 

totuudesta sekä sisällöltään että muodoltaan. 

20 Kenelle minä annan tehtäväksi muuttaa Sanani kirjoituksiksi, jotta ne voivat olla toinen keino 

levittää todistustanne? Vain minä tiedän. Mutta totisesti, sanon teille, koettelen heitä paljon, ja heidät 

valitaan niiden joukosta, jotka tuntevat eniten rakkautta, koska oppini hengellisyys leviää heidän veljiensä 

ja sisartensa keskuudessa. 

21 Rohkaiskaa itseänne näissä opetuksissa, jotta voitte olla lujia viimeisen kokoontumiseni 

viimeisellä tunnilla ja sen jälkeen lähteä pois muodostaaksenne osan niiden sotilaiden joukosta, jotka 

taistelevat tämän työn olemuksen, hengellisyyden ja yksinkertaisuuden puolesta. 

22 Kun tämä siemeneni on itänyt ihmiskunnan muodostavien kansojen sydämissä, ihmisten elämässä 

tapahtuu täydellinen muutos. Kuinka suuri ero onkaan heidän inhimillisessä elämässään ja hengellisessä 

Jumalanpalvonnassaan, jos verrataan entisaikojen ihmisten elämäntapaa, uskomista, palvontaa, "taistelua" 

ja ajattelua niihin, jotka elävät hengellisyyttä. 

23 Tuosta fanaattisuuden, epäjumalanpalveluksen, aineellistamisen ja järjettömien uskonkappaleiden 

ajasta ei jää kiveäkään toisen päälle. Kaikki virheet, jotka esi-isänne ja te itse olette jättäneet tuleville 

sukupolville, poistetaan. Kaikki se, missä ei ole hyvän ja totuuden olemusta, ei kestä. Mutta kaikki hyvä, 

jonka olette perineet, he säilyttävät sen. 

24 Tämä opetus, joka esitetään hengellisemmässä muodossa kuin menneinä aikoina, joutuu 

kamppailemaan ihmisten, kansojen, kirkkojen ja lahkojen keskuudessa saadakseen hyväksynnän ja 

jalansijaa. Mutta heti, kun lyhyt hämmennyksen aika on ohi, kansalle tulee rauha, ja he iloitsevat, kun he 

ottavat sanastani sen merkityksen, joka sillä on aina ollut. 

25 Ajatukset Jumaluudestani, Hengellisestä elämästä ja olemassaolonne tarkoituksesta asetetaan 

oikeisiin kanaviin, koska jokainen ihminen on hyvä tulkitsija kaikelle sille, mitä Mestarinne, Hänen 

sanansaattajansa ja profeettansa ovat kertoneet teille vertauksin ja vertauskuvin. 

26 Ihmiset ymmärsivät tämän ilmaisumuodon vain osittain. Se oli heille tarkoitettua opetusta, joka 

vastasi heidän kasvavaa hengellistä ja älyllistä ymmärryskykyään. Mutta koska he halusivat tietää kaiken 

kerralla, he sotkeutuivat yhä useampiin ristiriitoihin ja vääriin käsityksiin, koska he antoivat aineellisia 

tulkintoja sille, mitä voitiin tulkita vain hengellisellä tavalla. 

27 Nyt valo loistaa uudestaan jokaisessa sielussa, ja siksi pystytte tunkeutumaan noiden ja noiden 

ilmestysten ytimeen. Mutta älkää unohtako, että ─ jos todella haluatte tietää Sanani merkityksen tai 

olemuksen ─ teidän on omistauduttava näiden ilmoitusten tutkimiselle ja niiden hengelliselle 

ymmärtämiselle. Silloin siitä tulee yksinkertainen, sen merkitys on ilmeinen, selkeä ja yksinkertainen. 
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Mysteerit poistuvat ja niiden mukana tietämättömyys. Silloin maa lähettää vähitellen takaisin henkiseen 

laaksoon valon olentoja eikä pimeitä olentoja, jotka ovat kietoutuneet tietämättömyyden verhoon. 

28 Siitä lähtien, kun tämä ilmentymä alkoi ilmetä, opetukseni on valaissut mielenne, vaikka 

epäuskoisia on myös ilmestynyt ─ sekä niiden joukossa, jotka ovat kouluttaneet mielensä, että 

kouluttamattomien ja tietämättömien joukossa. 

29 Kuinka monta perustelua tämän ilmestyksen kieltämiseksi onkaan! Kuinka monta yritystä tuhota 

tämä Sana! Mikään ei kuitenkaan ole pysäyttänyt sanomani kulkua ─ päinvastoin, mitä enemmän tätä 

Työtä vastaan on taisteltu, sitä enemmän ihmisten usko on syttynyt, ja mitä enemmän aikaa on kulunut, 

sitä suurempi on niiden määrä, joiden kautta välitän Sanaani. 

30 Mitä tästä on opittava? Se, että inhimillinen voima ei koskaan pysty estämään jumalallista voimaa 

toteuttamasta neuvojaan. 

31 Jos nykyinen ihminen ei kaikesta tieteestään huolimatta kykene alistamaan luonnon elementtejä 

tahtoonsa ─ miten hän sitten voisi pakottaa henkiset voimat valtaansa? 

32 Aivan kuten taivaankappaleet kosmoksessa noudattavat muuttumatonta järjestystään ilman, että 

ihmisen tahto voisi saada ne muuttamaan kurssiaan tai kohtaloaan, niin myös hengellisessä maailmassa 

vallitsevaa järjestystä ei voi muuttaa kukaan. 

33 Minä loin päivän ja yön, eli minä olen valo, eikä kukaan muu kuin minä voi pidätellä sitä. Sama 

pätee hengelliseen. 

34 Minä olen sielunne valo, ja minä yksin tiedän, milloin lähettää teille jumalallisen selkeyden 

aarteen. 

35 Kukaan ei pysty muuttamaan elämän virran kulkua, kukaan ei pysty estämään valon etenemistä. 

Sen vuoksi näette, että ─ sen jälkeen kun julistukseni on ollut tiedossanne tässä muodossa niin monta 

vuotta, se lähestyy nyt loppuaan ilman, että yksikään tämän opetuksen monista vastustajista olisi 

onnistunut estämään edes yhden päivän julistukseni toteuttamista. 

36 Äänenkantaja tunsi itsensä vahvaksi, voittamattomaksi ja haavoittumattomaksi, kun hän tuli 

kosketuksiin valoni kanssa, ja niin se todella oli. 

37 Kun ihmiset tapasivat näissä kokoontumispaikoissa, he tekivät sen aina pelkäämättä maailmaa, 

aina täynnä luottamusta läsnäolooni ja suojelukseeni, ja todistin heille, että heidän uskonsa perustui 

totuuteen. 

38 Koska olen antanut tälle kansalle todisteita Läsnäoloni totuudesta, väkijoukot ovat kerääntyneet 

yhä enemmän, ja niiden paikkojen määrä, joissa teen Sanani tunnetuksi, on moninkertaistunut. 

39 Minun on myös kerrottava teille, että epäuskoisten, epäilijöiden ja kieltäjien määrä on kasvanut. 

Niin kauan kuin ihmiskunnalla ei ole totuutta vastaavaa käsitystä Minusta, tulee aina olemaan niitä, jotka 

kieltävät Minut. Hämmennyksensä vuoksi he eivät voi ymmärtää Minua, eivätkä he voi kuulla Minua, 

eivätkä tuntea Minua, ja silloin heidän on kiellettävä Minut ja taisteltava sitä vastaan, mikä ei voi olla totta 

heille, koska se on heidän ymmärryksensä ulkopuolella. 

40 Annan heille anteeksi, koska heidän tarkoituksenaan ei ole vahingoittaa Minua millään tavalla, 

eivätkä he pystyisi siihen. He todella uskovat, että nämä ihmisjoukot ovat viettelyn tai petoksen uhreja, ja 

he säästäisivät heidät mielellään tältä. 

41 Mutta tulee myös muita kieltäjiä, jotka ─ kuullessaan tämän opetuksen merkityksen ─ vapisevat 

sen totuuden ja vanhurskauden edessä, ja koska he näkevät valtansa ja nimensä olevan vaarassa, he käyvät 

sotaa ja taistelevat työtäni vastaan häpeällisin asein. Näissä sydämissä se ei ole tietämättömyys eikä 

rehellinen vakaumus, joka saa heidät taistelemaan tätä kansaa vastaan ─ se on pahaa tahtoa, vihaa ja 

pelkoa siitä, että siitä tulee valoa ihmiskunnassa. Mutta kukaan ei voi estää sitä tulemasta valkeaksi, kun 

sielulle koittaa aamunkoiton hetki. 

42 Tiedättekö, mikä on sen valon alkuperä, joka sisältyy äänenkantajien huulilla lausuttuihin 

sanoihin? Sen alkuperä on hyvyydessä, jumalallisessa rakkaudessa, Jumalasta lähtevässä universaalissa 

valossa. Se on säde tai kipinä tuosta valovoimaisesta Kaikki-olemuksesta, joka antaa teille elämän; se on 

osa sitä ääretöntä voimaa, joka liikuttaa kaikkea ja jonka alaisena kaikki värähtelee, kuohuu ja tekee 

lakkaamatta ympyröitään. Se on sitä, mitä te kutsutte jumalalliseksi säteilyksi, se on jumalallisen Hengen 

valoa, joka valaisee ja elävöittää sieluja. 
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43 Tämä säteily vaikuttaa sekä sieluun että ruumiiseen, maailmoihin sekä ihmisiin, kasveihin ja 

kaikkiin luomakunnan olentoihin. Se on hengellistä hengelle, se on aineellista aineelle, se on älykkyyttä 

mielelle, se on rakkautta sydämissä. Se on tietoa, se on lahjakkuutta ja se on itsetietoisuutta, se on vaistoa, 

se on intuitiota ja se on kaikkien olentojen aistien yläpuolella niiden järjestyksen, luonteen, lajin ja 

kehitysasteen mukaan. Mutta alkuperä on yksi: Jumala; ja sen olemus on yksi: rakkaus. Mikä siis voi olla 

mahdotonta siinä, että valaisen näiden olentojen mieliä lähettääkseni teille hengellisen valon viestin? 

44 Kasvit saavat elämänsäteilyn, jonka Henkeni lähettää niille, jotta ne kantavat hedelmää. Tähdet 

saavat voimaa, jonka Henkeni lähettää niille, jotta ne voivat kiertää kiertoratojaan. Maa, joka on nykyinen 

elävä todiste, joka on kaikkien aistienne ulottuvilla, saa lakkaamatta vastaanottaa elämän säteilyä, joka saa 

niin monet ihmeet nousemaan esiin sen povesta. Miksi siis olisi mahdotonta, että ihminen, jonka 

olemuksessa loistaa kuin jalokivi Hengen läsnäolo, jossa hänen kaltaisuutensa Minuun perustuu, saisi 

suoraan Hengestäni omaan henkeensä jumalallisen säteilyn, joka on se hengellinen siemen, joka kantaa 

hänessä hedelmää? 

45 Tunnistakaa Minut, te kaikki, jotta kukaan ei kieltäisi Minua ─ tunnista Minut niin, että 

käsityksenne Jumalasta perustuu totuuteen ja että tiedätte, että missä hyvä ilmenee, siellä Minä olen. 

46 Hyvyys ei sekoitu mihinkään. Hyvyys on totuutta, on rakkautta, on armoa, on ymmärrystä. 

47 Hyvyys on selvästi tunnistettavissa ja erehtymättömissä. Tunnista se, jotta et erehdy. Jokainen voi 

kulkea eri tietä, mutta jos he kaikki kohtaavat yhdessä pisteessä, mikä on hyvä, he lopulta tunnistavat ja 

yhdistyvät. Ei niin, jos he itsepintaisesti pettävät itseään antamalla pahan näyttäytyä hyvänä ja 

naamioimalla pahan hyväksi, kuten tämän ajan ihmisille tapahtuu. 

48 Pohtikaa tätä opetusta, uskottomat, jotka ette usko ilmestykseeni ja Sanaani, ja tuomitkaa vasta 

sitten. Mutta muistakaa ensin, että kun olin ihmisten keskellä, kerroin teille, että valtakuntani ei ole tästä 

maailmasta, ja näin annoin heidän ymmärtää, että kotini on hengellinen. 

Kun puhuin heille hengellisestä elämästä, tein sen vertausten avulla, sillä he eivät olisi voineet 

ymmärtää sitä, jos olisin kuvannut heille taivaan valtakunnan kaikessa loistossaan ja totuudessaan. 

49 Ihmiset ovat virheellisesti ottaneet vertauskuvalliset vertaukseni ja opetukseni kirjaimellisesti, 

koska he ovat mielikuvituksessaan antaneet kaikelle jumalalliselle maallisia tai inhimillisiä muotoja. 

50 Sen maallisen tulkinnan vuoksi, jonka ihmismieli on antanut ilmestyksilleni, monet ajatukset 

Hengellisestä elämästä ovat niin kaukana totuudesta. 

51 Miten ihmiset voisivat näin antaa oikean tulkinnan sille, mitä olen kutsunut "taivaan 

valtakunnaksi"? Kuinka he voisivat tunnustaa Minun oikeudenmukaisuuteni niin kauan kuin he uskovat, 

että on olemassa helvetti, jollainen heidän mielikuvituksensa on luonut, ja milloin he hyväksyvät ja 

ymmärtävät, että jälleensyntymisen laki ei ole vain teoria eikä joidenkin ihmisten väärä uskomus, vaan 

ikuisen oikeudenmukaisuuden ja rakastavan tasapainon laki, jonka avulla sielu puhdistaa, täydellistää, 

muokkaa ja kohottaa itseään? 

52 Kuulkaa Minua vielä kerran, ihmiskunta: Nyt on kolmas kerta, kun olen asettanut itseni kertomaan 

teille, etten ole tullut pyyhkimään pois yhtäkään niistä Sanoista, jotka paljastin ollessani maan päällä, vaan 

pyyhkimään pois sydämistänne kaikki väärät tulkinnat, joita olette antaneet opetuksilleni. 

53 Kun hylkäätte fanaattisuutenne, joka sokaisee teidät ja estää teitä tunnistamasta totuutta, 

ymmärrätte vähitellen tämän opin ja näette edessänne täynnä valoa sekä tämän ajan että menneiden 

aikojen ilmoitusteni sisällön. Silloin kutsutte sitä, mitä tähän asti olette kutsuneet mysteeriksi, täydelliseksi 

oikeudenmukaisuudeksi, ja osaatte antaa ikuisen arvon sille, mikä on muuttumatonta, ja asianmukaisen 

merkityksen sille, mikä on inhimillistä ja katoavaa. 

54 Näin saatte tietää, että yksittäinen olemassaolo maan päällä ─ koska se on niin lyhyt hengelliseen 

elämään verrattuna ─ ei voi olla ratkaiseva sielun ikuisuuden kannalta. Toisin sanoen, ei riitä, että joku 

teistä saavuttaa sen sisällä täydellisyyden, joka vie teidät suoraan korkeimman henkistymisen alueelle, jota 

te kutsutte "taivaaksi", eivätkä yhden maanpäällisen elämän virheet pysty päättämään, että sielu hukkuu 

pimeyteen tai tuskaan ikuisiksi ajoiksi. 

55 On totta, että sielulle annetulla ihmiselämällä on niin suuri arvo ja että se on sielun kehitykselle 

niin suotuisa tilaisuus, että sen käyttämättä jättäminen tai huono käyttäminen merkitsee sitä, että aina 

armoton oikeudenmukaisuuteni ilmenee sen tiellä, joka halventaa sellaisia pyhiä lahjoja, jotka annan 

jokaiselle sielulle, kun lähetän sen maan päälle. Mutta se, että niinkin lyhyestä olemassaolosta kuin 
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ihmisen maanpäällinen olemassaolo riippuu hänen sielunsa koko ikuisuus, on erehdys ─ varsinkin kun 

otetaan huomioon, että inhimilliset erehdykset ovat ominaisia olennoille, joilta puuttuu kehitys, valo ja 

korkeus. 

56 Opetukseni, joka on täynnä valoa ja rakkautta, vahvistaa henkeä niin, että se voi käyttää valtaansa 

"lihaan" nähden ja tehdä siitä niin herkän, että omatunnon kehotukset tulevat sille yhä tuntuvammiksi. 

57 Hengellisyys on päämäärä, johon ihmisen tulisi pyrkiä, sillä sen avulla hän voi tulla täysin yhdeksi 

omantuntonsa kanssa ja lopulta erottaa hyvän pahasta. Koska ihmisen sielun kohotuksen puutteen vuoksi 

tuota syvällistä ja viisasta, horjumatonta ja vanhurskasta sisäistä ääntä ei ole voitu riittävästi kuulla ja 

tulkita, ja siksi ihminen ei ole saavuttanut rajoittamatonta tietoa, jonka avulla hän todella pystyy 

erottamaan hyvän pahasta. Mutta ei ainoastaan tämä, vaan hänen pitäisi löytää itsestään tarvittava voima 

seurata jokaista hyvää impulssia ja totella jokaista valon täyttämää inspiraatiota ja samalla torjua jokainen 

kiusaus, jokainen epärehellinen tai huono ajatus tai tunneimpulssi. 

58 Parhaat aseet kaikkien vihollistensa voittamiseksi ihminen löytää omasta sielustaan, ja omatunto 

paljastaa hänelle toimintatavat, joilla hän voi taistella ja puolustaa itseään siinä taistelussa, jota hänen on 

väistämättä käytävä pahaa vastaan ─ sitä voimaa vastaan, johon ihminen on niin puoleensa vetäytynyt ja 

jonka hän personoi hengessä, jolle hän on antanut niin monta nimeä ja muodon. 

59 Sanon teille, että teidän on taisteltava pahaa, kiusausta ja pimeyttä vastaan, mutta ei siinä 

olennossa, jonka olette luoneet mielikuvituksessanne, vaan sisimmässänne, itsenne kanssa, jossa 

heikkoudet, pahat taipumukset ja pimeys ovat kotonaan. Sillä ihmiset ovat rakastaneet pimeyttä enemmän 

kuin valoa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 330 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Rakkaat opetuslapset, tunnustakaa Minut jälleen kerran Mestariksi, joka etsii sieluanne antaakseen 

sille uutta opetusta. 

2 Sanastani tulee parantava balsami teidän keskuudessanne, ja tätä balsamia kaipaamalla te tulette. 

Läsnäoloni vahvistaa koko olemustasi ja lohduttaa sieluasi. Sillä te elätte katkeruuden ja kamppailun 

aikoina, sillä minne ikinä astuttekin, tunnette piikkejä, jotka satuttavat. Mutta kun kipu läpäisee koko 

olemuksesi, käännät ajatuksesi ylöspäin ja toivot Mestarin osoittavan Hänelle ymmärrystä ja antautumista 

koettelemusten edessä. 

3 Lupasin teille jo toisella aikakaudella suuren lohdutuksen, josta ette tienneet, milloin se tulisi. 

Tämä suuri lohdutus tulisi aikana, jolloin rauha oli lähtenyt tästä maailmasta, jolloin ihmisten sydämissä ei 

ollut rakkautta ja laupeutta; ja katso, tässä on luvattu lohdutus teidän kanssanne! Jumalallisen Henkeni 

lämpö ympäröi teitä ─ ei vain niille, jotka kuulevat Minua ihmisälyn kautta, vaan luoduilleni kaikkialla 

maailmassa! 

Annan teidän tuntea lämpöni, lohdutukseni ja voimani tällä hetkellä ─ te, jotka muodostatte 

apostolikuntani ja joilla olen ollut kanssanne kolmannella aikakaudella ja jotka olette kuulleet Minua 

näiden ilmentymien kautta. 

4 Olkaa siunattuja rohkeudestanne, antautumisestanne ja sielunne kohottamisesta niiden 

koettelemusten edessä, jotka olen lähettänyt teille, sillä kipu on puhdistanut teidät. Mutta se ei ole vain 

tuska, jonka on saatava teidät oikealle puolelleni, se ei ole vain kärsimys, jonka on annettava sielullenne 

täydellisyyttä. On totta, että kipu pesee pois henkiset ja aistilliset tahrat, on toisinaan este, hillitsee, antaa 

tilaisuuden itsetutkiskeluun, katumukseen ja toisten kärsimysten ymmärtämiseen. Mutta sielun kehitys 

ylöspäin, sielun täydellisyys saavutetaan rakkauden ja laupeuden harjoittamisessa. 

Antakaa siis kivun puhdistaa teidät, kun se tulee, älkää koskaan kutsuko sitä, antakaa sen tulla, kun sen 

pitääkin tulla teille. Älkää etsikö kipua, etsikää rauhaa, etsikää hyvinvointia ja iloa, etsikää niitä itsellenne 

ja muille, toivokaa niitä kaikille. Sillä minä olen rauhan, ilon ja valon Jumala. 

5 Minä olen toivon Jumala ja kaikkien lasteni toiveiden toteuttaja. Jos kipu läpäisee teidät, antakaa 

sen täyttää tehtävänsä, mutta muistakaa, että kiivetäksenne tikapuita kohti täydellisyyttä, hengellistä 

kehitystä, teidän ei pitäisi tyytyä olemaan vahvoja ja omistautuneita koettelemuksissa, tuskassa. Sinun 

pitäisi myös ajatella lähimmäisesi kärsimyksiä, tuntea myötätuntoa muita kohtaan ja rakastaa 

lähimmäisiäsi. Silloin sielunne on hankkinut ansioita, se on voittanut inhimillisen itsekkyyden, se on 

voittanut ruumiillisen kuoren itserakkauden ja kehittynyt ylöspäin Jumalallisen Mestarin hyvänä 

oppilaana. 

6 Kuka teistä ei halua todellista rauhaa tähän maailmaan? Kuka teistä ei kaipaa rakkauden, hyveen ja 

ilon valtakuntaa kaikkien ihmisten sydämiin? Mutta näen, että sydämesi on tullut aidosti antautumaan 

tuskalle, hyväksymään koettelemusten keskellä, ja siunaan sinua siitä. 

Mutta sen lisäksi rohkaisen teitä toivomaan muutosta elämäänne: Älkää olko epätoivoisia, älkää 

ajatelko, ettette koe sydämessänne tai läheistenne sydämissä sitä rauhaa, joka menneinä aikoina on 

täyttänyt kaikkien sydämet ja tiet. 

Valaistut ihmiset. Tätä varten opastan teitä parhaillaan ja valmistelen teitä puhdistamaan ja valmistelemaan 

peltoja ja polkuja vanhurskaiden tekojenne, rukoustenne, minulta oppimienne viisaiden neuvojen ja 

hengellisten tekojenne ─ rakkauden tekojen ─ kautta. Tällä tavoin valmistatte tätä maailmaa ja teette sen 

kelvolliseksi sille, että Isän valtakunta pääsee jälleen kerran hänen lastensa sydämiin. 

7 Älkää alistuko siihen, että tämä maailma on ikuisesti kyynelten laakso. Haluan, että tehtävänne 

täyttyy ja uudistuu, jotta kansakunnat, rodut ja kansat uudistuvat, ja tämän uudistumisen kautta kyynelten 

laaksosta tulee rakkauden ja rauhan laakso. Enkö ole tarjonnut ihmiskunnalle taivaan valtakuntaa 

menneinä aikoina? Enkö ole tuonut sitä sanoissani ja ilmestyksissäni? 

8 Valmistautukaa siis, oi opetuslapset, jotta Henkesi voima tekisi aukkoja, avaisi polkuja, valmistaisi 

teitä, ja te olisitte kuin minun tulemiseni edelläkävijöitä ihmisten tiellä. Teen kaikista teoksistanne uusia! 

Olen antanut ihmiselle tahdonvapauden ja antanut hänelle maapallon. Olen antanut hänelle vallan ja 

vallan kaikkiin luonnon valtakuntiin, aineisiin ja olentoihin, jotta hän voisi luoda kotinsa. 
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Ihmisen alusta lähtien, henkisielun alusta lähtien, olen osoittanut itseni rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden lakina, olen ilmaissut itseni monin tavoin käskyissä, elämänsäännöissä ja 

vertauksissa. Olen tehnyt elämästä, luonnosta, todellisen ja täydellisen oppikirjan, jotta ihmisen sielu ei 

eksyisi väärille poluille, jotta ihminen löytäisi aina tien ja oppisi Jumalan kirjoittamasta ja luomasta 

elämän suuresta kirjasta. 

Mutta nyt on tullut aika, jolloin Minun on kiinnitettävä kaikkien ihmisten huomio Itseeni, ja olen 

aloittanut teistä, "viimeisistä", köyhistä ja nöyristä, tehdäkseni teistä tämän totuuden apostoleja, 

tapahtumien profeettoja, jotka tulevat tapahtumaan, Kolmannen tulemiseni todistajia. 

9 Opetukseni on tarkoitettu kaikille, ja tässä herätyskutsussa ihmiskunnalle luon 

oikeudenmukaisuuden ja muistutan kaikkia lapsiani heidän tehtävästään. Heidän kauttansa teen kaiken 

tuhoutuneen uudeksi, teen kaiken rappeutuneen arvokkaaksi ja luon perustan uuden elämän tähän 

maailmaan. Poistan kaiken turhan ja tarpeettoman, tuhoan kaiken haitallisen ihmisten elämästä, taistelen 

kaikkia petoksia ja paheita, ylimielisyyttä, itsekkyyttä ja tekopyhyyttä vastaan ja näytän ihmiskunnalle 

jälleen kerran muuttumattoman lain, kaikkien aikojen lain, ikuisen lain, josta muistutan teitä jälleen 

kerran. Silloin tunnette todella valtakuntani läheisyyden, Universaalisen Isän läsnäolon. 

10 Läsnäoloni tuntuisi ja tunnistettaisiin sisälläsi ja ulkopuolellasi syvällä kunnioituksella, sielun 

kohotuksella, todellisella rakkaudella ja kunnioituksella. Patriarkkojen onnelliset päivät palaavat. Ne ajat, 

jolloin perheet elivät yhdessä rakkaudessa monta vuotta ja vain kuolema erotti heidät toisistaan, palaavat. 

Myös ne päivät, jolloin suurisydämiset ja oikeudenmukaiset valtuutetut hallitsivat maan kansoja, palaavat. 

Pidän kaiken tämän valmiina, ja nämä ajat tuovat valoa ja suurta edistystä ihmiselle, koska jätän hänelle 

kokemuksen, valon, kohotuksen ja kaiken sen, mitä ihmiskunta on niittänyt suurissa kamppailuissaan, 

putoamisissaan, erehdyksissään ja menestyksissään elämän tiellä, perustaksi, kokemukseksi, todelliseksi 

tietämykseksi siitä, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mikä on valoa ja mikä pimeyttä. Ja sitten, kun pellot on 

valmisteltu, tulevat suuret kylväjät, suuret johtajat, suuret patriarkat, hyvät hallituksen valtuutetut ja 

vanhurskaat tuomarit. 

11 Kun nämä sielut ovat ilmestyneet ihmisten keskuuteen suuressa valossa, ihmiskunta, joka on 

yllättynyt heidän voimastaan, hyvyydestään ja tarmokkuudestaan, kysyy itseltään: "Keitä nämä ovat?". 

Onko se Daavid, joka on palannut maan päälle? Onko se kenties Salomo? Onko se Elijah? Ovatko 

alkuaikojen profeetat palanneet? Ovatko he toisen aikakauden Mestarin apostoleja?" Ihmiset siis kysyvät 

itseltään. Mutta pidän tämän salaisuuden, kunnes olette kaikki palanneet tuonpuoleiseen. Silloin tiedätte 

luotettavasti, ketkä olivat ne, jotka tulivat luoksenne kolmannella aikakaudella. 

12 Te, jotka olette läsnä tällä hetkellä ja kuulette sanani, sanotte sisimmässänne: "Emme elä näitä 

aikoja, emme elä näitä onnellisia aikoja." Mutta Mestari julistaa teille: Sallin, että ─ vaikka ne tapahtumat, 

joita ennustan teille, ovat kaukana, nykyisen olemassaolonne eliniän ulkopuolella ─ onnellisuus, rauha ja 

hyvinvointi tulevat sydämeenne, nykyiseen olemassaoloonne, ja tämä on kuin ennakkoaavistus siitä 

autuudesta, josta ihmiskunta tulee nauttimaan silloin, kun spiritismi kehittyy täysin ihmisten keskuudessa. 

Mutta kuka tai ketkä teistä voivat tietää, ellen lähetä heitä asumaan tähän maailmaan tuona aikana, 

niittämään kärsivällisyytenne, kestävyytenne ja kivulle antautumisenne hedelmiä? Näin tapahtuu, kun opit 

harjoittamaan rakkautta ja armoa vaurautesi keskellä ─ kun opit ylistämään Isää korkeimpina 

onnellisuuden hetkinä. 

Mutta sitten, kun olette tuon autuuden ja mielenrauhan ilmapiirin ympäröimänä, teidän pitäisi kääntyä 

apua tarvitsevien puoleen. Silloin teidän pitäisi muistaa sitä, joka kärsii. Tällä tavoin näytän teille, että 

voitte seurata opetuksiani jopa syvässä mielenrauhassa, vauraudessa, ja että ─ kun kipu pesee puhtaaksi ─ 

rakkaus pyhittää. 

13 Tähän valmistelen teitä nyt, opetuslapset, niitä uusia aikoja varten, jotka tulevat. Jotta taivasten 

valtakunta pääsisi lasteni sydämeen, ihmisen on ensin koettava oikeudenmukaisuuteni, hänen on ensin 

puhdistettava itsensä tämän maailman viimeistä nurkkaa myöten, ja sitten, kun kaikki on valmista, 

valtakuntani on kokonaan teidän keskuudessanne. Valtakuntani on alkanut lähestyä Universaalisen säteeni 

tulon myötä, josta tällä kolmannella aikakaudella on tullut sana ja elämä keskuudessanne, ihmisen ääni. 

14 Elia, joka oli Pyhän Hengen edelläkävijä kaikkina aikoina, viitoitti tietä ja herätti ihmiset. Hän tuli 

kutsumaan kellollaan hajallaan olevia lampaita, jotta ne kaikki yhdistyisivät esteeseen ja kuulisivat 
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Herransa äänen. Tämä on ollut valmistautumista siihen, että Isän valtakunta, taivaallinen valtakunta, tulee 

yhä lähemmäksi teitä tänä aikana. 

15 Kuka, joka on kuullut Herran äänen tähän aikaan, ei ole tuntenut edes hieman rauhaa 

sydämessään? Kuka ei ole saanut tippaa balsamia tai vähän lohtua kärsimyksiinsä? Kuka, joka on eksynyt 

pimeyden teille, ei ole nähnyt valonsäteen loistavan minun sanassani? Kuka, joka on ollut elämäänsä 

kyllästynyt ja uskonut, ettei hänellä ole oikeutta olla olemassa, ei ole löytänyt teoksestani todellista 

oikeutusta olemassaololleen? 

16 Isän valtakunta on lähestynyt teitä. Mutta tämä valtakunta ei koostu ainoastaan kuninkaasta, sillä 

kuningas ilman alamaisia ei voi olla kuningas, ja niin hän on kaikkien hänen 

Valtakunta tulee tekemään itsensä tunnetuksi: hän Isänä ja hänen alamaisensa Isän todellisina lapsina ja 

teidän todellisina veljinänne ja sisarinanne. Tämä on valtakunta, jonka olin luvannut ─ tämä on lohdutus, 

joka minulla oli valmiina teitä varten näinä aikoina, ja kun valmistautumisenne edistyy ja aika kuluu, 

sanani toteutuu ja valtakuntani tulee yhä lähemmäksi teitä. 

17 Elia kulkee hengellisesti koko maailmankaikkeuden halki ikään kuin tulisilla vaunuilla, jättäen 

jälkeensä rakkauden jäljen ─ rakkauden, joka on Jumalan Hengen tulta, valoa, joka valaisee ja valaisee, 

joka syleilee ja lämmittää niitä, jotka ovat kylmiä sielultaan ja sydämeltään. Mutta jos Elia olisi kulkenut 

koko maailmankaikkeuden ─ olisiko hän jättänyt kulkematta myös tämän maailman kansat? Ei, ei 

todellakaan. Hänen valonsa on ollut kaikkien mukana, samoin kuin hänen valmistelunsa. Hän on 

Tienetsijä, minkä vuoksi hän herättää sieluja kulkiessaan. Jos jotkut ovat vielä heräämättömiä, se johtuu 

siitä, että he odottavat yhä Elian uutta kutsua Paimenena. Hän, joka on väsymätön, ravistelee nukahtaneita, 

syvään uneen vajonneita, kunnes hän on herättänyt heidät. Mutta ne, jotka ovat heräämässä, avaavat 

silmänsä ja aistivat ajan, jossa he elävät. He aistivat Isän läsnäolon, ajan merkityksen, ja heidän sielunsa 

vetäytyy maailmasta ollakseen yhteydessä Herraan, kutsuakseen Häntä yksinäisyydessään, kutsuakseen 

Häntä, vetääkseen Hänet suoraan omaan sydämeensä. 

Jotkut kutsuvat Häntä Isäksi, toiset Mestariksi, ja loput etsivät Häntä myös Tuomarina. Mutta totisesti 

sanon teille, että kaikki tulevat heräämään, samoin kuin ne, jotka ovat jo heränneet. Kukaan ei jää 

kuuntelematta anomisessaan, kohottamisessaan ja rukouksessaan. Puhun heille, ilmoitan itseni heille ja 

valmistelen heitä. Mutta koska he eivät ole vielä täydellistyneet eivätkä ole varmoja hengestä henkeen 

tapahtuvasta vuoropuhelusta, he epäilevät tätä totuutta. 

18 Ketkä ovat niitä, jotka poistavat epävarmuuden niiltä, jotka alkavat olla hengellisesti yhteydessä 

Jumalallisen Henkeni kanssa? Te, jotka tulette olemaan pioneereja, apostoleja ja profeettoja. Saavutte 

varmalla Sanalla, tarkalla, selkeällä ohjeistuksella ja suoralla todistuksella siitä, että olen ollut 

ihmiskunnan keskuudessa ja että olen edelleen läsnä ja ikuisesti läsnä kaikkien lasteni sielussa, ja kerrotte 

heille myös täydellisen tavan lähestyä Minua. Opetat heille todellista hengellistä jumalanpalvelusta ─ 

miten tehdä oikeutta hengelliselle ja maalliselle elämälle, ja asetat heidän eteensä rakkauden, 

oikeudenmukaisuuden ja moraalin. 

19 Jos ihmiset havaitsevat sinussa suuria lahjoja ja tuntevat sen vuoksi olevansa alempiarvoisia, kerro 

heille, että korkeampia ihmisiä ei ole olemassa. Saattaa olla kehittyneempiä sieluja, mutta korkeampia ei 

ole. Totisesti sanon teille, että vanhurskaiden kodissa, hyvin lähellä minua, on suuria sieluja. Tämä on 

tavoite, jonka näytän teille jokaiselle. 

Haluan, että aikojen lopussa, kun nämä katoavat, kun polut loppuvat jaloiltanne ja saavutatte tämän 

taivaallisen rauhan keidaspaikan, olette kaikki tasa-arvoisia pöydässäni ─ tasa-arvoisia kotini, valtakuntani 

äärettömässä ja täydellisessä rauhassa. Kun miehet siis ihailevat sinua, imartelevat sinua, kadehtivat sinua, 

anna heidän ymmärtää, että kaikki ovat yhtä lahjakkaita. 

Paljastan teille tänä päivänä, että kuka tahansa mies tai nainen, jolla on tahtoa, voi olla lahjan kantaja 

parantamaan ja välittämään valoa. Julistan teille tänä päivänä, että kuka tahansa mies tai nainen voi 

näkijyyden tai hengellisen näkemyksen avulla nähdä tuonpuoleisen ja tulevaisuuden. 

20 Totisesti minä sanon teille: kuka tahansa mies tai nainen, olipa hän minkä ikäinen tahansa, pystyy 

parantamaan ja tekemään ihmeitä, jos hänellä on rakkautta ja hyvää tahtoa. Jos olen merkinnyt teidän 

keskuudestanne ne, joilla on profetian lahja, parantamisen lahja, kyky välittää tuonpuoleisten ääniä, 

neuvonnan lahja ja joukkojen johtamisen lahja, se johtuu siitä, että olen halunnut antaa jokaiselle teistä 
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pienen osan Työstäni. Mutta sielunne ja ihmisruumiinne on luotu rakkauteni avulla tavalla, joka on sama 

kaikille. Te tulitte esiin yhdestä hengestä ja myös yhdestä "lihasta". 

Mutta teidän pitäisi myös saada ihmiset ymmärtämään, että heidän pitäisi ottaa vain osa Herran työstä, 

mutta tämä osa ei ole teidän päätettävissänne. Teidän pitäisi vain valmistaa heitä näillä opetuksilla, jotta he 

voisivat omantuntonsa ja minun armoni kautta löytää Isän heille uskoman lahjan ja tehtävän. 

21 Sata neljäkymmentäneljätuhatta on merkittyjä tällä kolmannella aikakaudella. Se on sielujen 

legioona, se on joukko, jonka laupeuteni on merkinnyt ja valinnut aina sielujen joukosta antaakseen heille 

erityisen tehtävän, vastuun muille ja myös mahdollisuuden hyvitykseen, valmistellakseen heitä johtajiksi, 

apostoleiksi ja esikuviksi. 

Jaakobin kaksitoista sukukuntaa olivat tuona Ensimmäisenä Aikakautena lukuisat, paljon yli sata 

neljäkymmentäneljätuhatta, ja silti oli Minun Tahtoni valita vain tämä määrä tuosta niin lukuisasta 

kansasta tehtävän täyttämistä varten tällä Kolmannella Aikakaudella. Heille olen antanut tehtäväksi 

herättää ihmiskunta, johdattaa se Pyhän Hengen tielle ─ sille äärettömälle tielle, joka tuo teidät lähemmäs 

Isää, joka yhdistää ihmisen sielun korkeampiin ja alempiin maailmoihin ─ joka tuo kaikki sielut lähemmäs 

toisiaan, joka tekee niistä yhden ja tekee niistä "sinetöinnin" symbolisen aktin kautta todellisia veljiä ja 

sisaria ja Jumalan lapsia. 

22 Monet on merkitty, mutta toiset tulevat yllättymään omilla elämänpoluillaan, ja heille paljastuu ─ 

joko Jumalallisen Henkeni tai teidän välityksellänne ─ että he kuuluvat sataneljäneljäneljättätuhannen 

joukkoon. 

Antamani merkki, jonka numero on täyttynyt, aiheuttaa suuren järistyksen planeetallanne, ja tämä 

järistys, tämä tapahtuma, tulee luoksenne hyvin pian. Kun tämä tapahtuu, ja monet teistä muistavat nämä 

sanat, polvistutte mielessänne Isän eteen ja sanotte: "Herra, sinä olet sinetöinyt meidät, nyt olemme 

yhdistyneet." 

23 "Voi, voi koko maapalloa tällä hetkellä", Isä sanoo teille totuudessa. Sillä tämän kautta saan 

ihmiset ymmärtämään, että jotakin yliluonnollista tapahtuu, että juuri jotakin luonnonvoimien ja ihmisen 

tahdon ylittävää tapahtuu. Silloin suurin osa ihmiskunnasta tulee pelokkaasti rukoilemaan ja tekemään 

parannuksen. 

24 Jumalan armon vuoksi ja profeetta Johanneksen ennustamana on kirjoitettu, että kuudennen sinetin 

huipentuessa Herran valitut sinetöidään. Minä olen täyttänyt sen, mitä profeetta on kirjoittanut ja sanonut. 

Olkaa myös varmoja kaikesta siitä, mitä minä teille sanon. Kuka teistä ei ymmärrä, mitä sanon? Kuka 

antaa opetuslapsilleni antamani opetuksen kulkea ohi ilman tunnetta? 

25 Olen rajoittanut ilmenemismuotoni, olen yksinkertaistanut sitä, jotta kaikki lapseni ymmärtäisivät 

Minut. Älkää etsikö majesteettisuuttani tai kunniaani ulkoisista teoista, älkää etsikö kaikkea niiden 

ruumiiden kasvoilta, joiden kautta Minä ilmoitan itseni. Jos he saavat pienen hengellisen 

muodonmuutoksen, pienen muodonmuutoksen, se johtuu siitä, että he ovat armoni vallassa. Mutta etsikää 

Minua Sanani merkityksestä, sieltä löydätte Minut. 

26 Näin ilmentän Universaalisen säteeni keskuudessanne. Siitä tulee balsamia, opetuksia, profetiaa ja 

virkistystä sielullesi. Mutta säteeni valo laskeutuu kaikkiin uskontokuntiin, kaikkiin henkis-uskonnollisiin 

seremonioihin, joita ihmiskunta viettää. Tällä hetkellä olen läsnä kaikissa sydämissä, kerään ihmisten 

kyyneleet, annan orvoille rakkauteni suojan, hyväilen lapsia hellästi, rohkaisen nuorison sydäntä, 

vahvistan vanhuksia heidän väsymyksessään, saatan yksinäisiä ja hylätyjä, parannan sairaita, kuulen 

viimeisenkin valituksen ja surun sekä niiltä, jotka osaavat pyytää ja rukoilla, että niiltä, jotka eivät osaa. 

Jos kuulen myös sen loukkauksen, joka tuskissaan pilkkaa, annan hänelle anteeksi hänen 

tietämättömyytensä. 

Olen kaikkien kanssa. En erota itseäni voimakkaasta enkä nöyryytä häntä. En hylkää rikkaita enkä 

ahneita, enkä käänny pois itsekkäistä. Päinvastoin ─ pidän heitä niin kuin niitä lapsia, jotka ovat ottaneet 

perintönsä ja lähteneet pois Isän luota. Rikkaudessaan he ovat unohtaneet minut ─ he ovat unohtaneet, että 

minulla on enemmän kuin heillä ja että jonain päivänä he tarvitsevat minua. 

27 Tänään he eivät kutsu nimeäni, he eivät etsi henkeäni, he eivät rakasta minua, mutta minä olen 

heidän kanssaan. Valtakuntani portit ovat aina avoinna katuville, ja Sydämeni on aina avoin "köyhille". 

Sillä te kaikki olette hengellisessä mielessä köyhiä ─ toiset aineellisessa rikkaudessa ja toiset kurjuudessa, 

vaikka annan teille aina lahjani ja hyvyyteni tehdäkseni teistä rikkaita ja todellisten arvojen, todellisten 
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ikuisten hyödykkeiden omistajia. Ja koska minä olen kaikkien kanssa, oi minun kansani, miksi te ette olisi 

samoin? 

Haluan, että tuonpuoleiseen kohonnut sielunne suhtautuu kaikkiin veljiinne ja sisariinne samalla 

tavalla, että siltä tasolta, jonka sielunne saavuttaa rukouksessa ja rakkaudessa, ette tee eroa lähimmäistenne 

välillä uskonnollisten yhteisöjen, lahkojen, luokkien tai rotujen mukaan ─ että suhtaudutte kaikkiin 

samalla rakkaudella ja katsotte heitä samalla veljeydellä ja armolla; että ette pilkkaa toisten kulttia tai 

palvontamuotoja ettekä varsinkaan pilkkaa lähimmäistenne fanaattisuutta tai epäjumalanpalvelusta. Sillä 

silloin te ette toteuttaisi opetustani niin kuin minä sen teille opetan. 

28 Olen myöntänyt henkiselle sielulle henkisen vapauden ensimmäisistä kerroista lähtien. Siitä 

hetkestä lähtien, kun ensimmäiset henkiset olennot syntyivät sydämestäni, asetin ne henkisen vapauden 

tielle, ja annoin myös ihmiselle ajatuksen vapauden hänen alkuperästään lähtien. Keitä sitten ovat ne, jotka 

takovat sielujen kahleet? Keitä ovat ne, jotka vangitsevat ja pelottelevat ihmisiä ja sieluja? Huonot papit ja 

ihmiskunnan huonot henkiset johtajat ovat niitä, jotka antavat pimeyden vallata itsensä ja johtavat sitten 

ihmisen sielun väärille poluille. 

Olen aina tarjonnut rakkauden lakiani, en ole koskaan määrännyt sitä. En ole koskaan rankaissut sielua 

siitä, että hän ei ole rakastanut Minua tai että hän ei ole totellut lakiani. Minä vain koettelen sitä, pidättelen 

sitä, varoitan sitä, kosketan sitä ja annan sille keinot sen pelastamiseksi. Mutta en koskaan rankaise häntä, 

saati voisin kostaa itselleni. Jumalan hengessä, joka on täynnä rakkautta, kostolla ei voi olla sijaa. 

29 Älkää siis, hyvät ihmiset, vaatiko, että kaikki ihmiset ajattelevat ja uskovat kuten te. Ette saa 

koskaan tuomita ihmisiä, ette saa tuomita tai rangaista sitä, joka ei kuuntele teitä, joka ei hyväksy 

ehdotuksia, opetusta tai neuvoja. Teidän tulisi suhtautua kaikkiin lähimmäisiinne samalla syvällä 

kunnioituksella ja todellisella hengellisellä lähimmäisenrakkaudella. Silloin saatte tietää, että 

uskonnonharjoituksessaan, opetuksessaan ja polullaan kukin on saavuttanut sen paikan, johon hänen 

henkinen kykynsä on antanut hänelle oikeuden; ja siihen pisteeseen, jossa näette ihmisiä, heidän oma 

kehityksensä on johtanut heidät. 

30 Teidän on ainoastaan tarjottava spiritualismia, Jumalan kolmatta viestiä ihmiselle. Sillä 

ensimmäinen viesti tuli Isältä Siinailla, toinen tuli Kristukselta, ja kolmas viesti on Pyhältä Hengeltä. 

Mutta tässä kolmannessa sanomassa yhdistyvät kaikki ne lait, käskyt ja testamentit, jotka Jumala on 

antanut lapsilleen. 

31 Tuokaa tämä rikas ja kaunis viesti koko ihmiskunnalle ja tarjotkaa se rakkaudella. Jos teette niin, 

näette siemenenne itävän sydämissä nöyrästi, siinä hiljaisuudessa, jolla maan siemen itää. Samalla tavalla 

myös sielusi kukoistaa ja iloitsee suunnattomasti, kun se näkee, että Isän siemen ei koskaan kuole, kun se 

on hyvin kylvetty. 

32 Valmistan teitä niin, että pian teistä tulee oikeita kylväjiä ja hyviä apostoleja, jotka tuovat armoni 

siemeniä lähimmäisilleen. Valmistelen teitä parhaillaan Sanani lähdön jälkeistä aikaa varten, niin että 

silloin teidän keskuudessanne ei ole kaaosta, niin että itkua ei ole, niin että epävarmuus tai hämmennys ei 

pääse sieluunne. 

33 Olen kertonut teille, että kaikki yhteisöt eivät ole valmistautuneet, koska ne eivät tienneet, miten 

herätä näinä viimeisinä hetkinä. Mutta kaikki ne, jotka todella valmistautuvat, jäävät jäljelle vastuullisina 

auttamaan muita yhteisöjä heidän koettelemuksissaan, jotka, kun he eivät enää kuule Sanaani, joutuvat 

epätoivoon ─ jotka tuskissaan vuodattavat kyyneleitä ja horjuvat uskossaan, kun he eivät enää näe 

Mestarin Sanan sanansaattajia pöydässä, jossa he ovat niin kauan syöneet. 

34 Teistä tulee neuvonantajia, vahvoja kuin pylväät, niin että Israelin talojen katot eivät kaadu. 

Haluan, että olet kuin lohduttava ääni, kuin ylistyslaulu, kuten olit niinä ensimmäisinä päivinä, kun halusit 

halutessasi Luvattuun maahan ja kun naiset soittivat lyyraa rohkaistakseen ja lohduttaakseen miehiä ja 

ilahduttaakseen lasten sydäntä vaikealla tiellä ─ kun sotilaat tunsivat olonsa uupuneiksi taistelusta ja kun 

heidän jalkapohjansa olivat kovettuneet vaikeasta tiestä. Silloin Israelin naisten ylistyslaulu kajahti 

huoneessa, virkisti miesten sydämet ja helpotti vaellusta. 

35 Niin myös noina hiljaisuuden, hartauden ja mietiskelyn hetkinä, kun niitä keskeyttää itku, 

epätoivo, kaipaus, että Isän säde palaisi vielä kerran äänenkantajien luo, sanotte sanoillanne kuin 

ylistysvirsi, kuin lohdutusta täynnä oleva ääni: "Meitä ei ole hylätty, Mestari on keskuudessamme, Hän on 

pysynyt sydämissämme ikuisesti", ja näkijöiden ääni piristää teitä. Tämä tulee olemaan profeettojen aika, 
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jolloin heidän uskolliset todistuksensa kaikuvat ihmisten sydämissä kuin sanansaattajat, jotka todella 

ilmoittavat tulevista tapahtumista todisteena siitä, että Isä ja Hänen valtakuntansa ovat lähempänä kuin 

mitä ne ovat olleet tänä ilmestymiseni aikana. 

36 Lyhyt on jo se aika, jolloin oleskelen keskuudessanne tässä muodossa, ja valmistelen teitä jo nyt 

joihinkin armolahjoihin, joita annan vuoden 1950 viimeisinä päivinä. 

37 Te äänenkantajat, älkää edes nyt ajatelko, että se teistä, joka ottaa säteeni vastaan viimeisen kerran 

ja lausuu viimeisen sanani, on teidän joukossanne onnellisin ja armollani täytetyin ─ älkää ajatelko sitä 

sillä tavalla. 

Teen itseni tunnetuksi yhden teistä kautta jokaisessa viimeisessä opetuspuheessani, tulen alas jokaisen 

mieliinne. Kaikella armollani jätän sieluunne ja sydämeenne muiston siitä, kun viimeksi tein itseni 

tunnetuksi jokaisen teistä kautta. Se on kuin suudelma, kuin tunne, jota sielusi ei koskaan pysty 

pyyhkimään pois. Sillä te olette niitä, jotka ovat palvelleet minua ─ välineitä, joiden kautta olen puhunut 

maailmalle tänä aikana, ja minä annan teille hellyyttäni ja siunaukseni, kuljen kanssanne koko elämänne 

matkan ajan ja odotan teitä siihen päivään tai hetkeen asti, jolloin olette ikuisesti oikealla puolellani. 

38 Teille lahjojen kantajille, jotka olette olleet avoin ovi henkimaailmalleni, annan samalla tavoin 

armoni ja noiden siunattujen olentojen armon jäädä ikuisesti sydämiinne. 

Henkimaailmani tekee myös viimeisen kerran itsensä tunnetuksi suojelijoittensa ja suojattujensa kautta 

ja jättää viimeiseksi viestikseen rakkauden neuvon, neuvon, joka on täynnä sydämellisyyttä ja valoa, sekä 

todistuksen ja vahvistuksen siitä, että kukin näistä suojelushengistä valvoo jatkossakin veljiensä ja 

siskojensa askelia maan päällä ja ettei Isä eikä henkimaailma eroa tästä rakkaasta kansasta. 

39 Niillä, joilla on ollut seurakunnan johtajan tehtävä, ja kaikilla, jotka ovat kuulleet opetuksiani ja 

noudattavat niitä, rakastavat ja antavat anteeksi lähimmäisilleen, on sielunsa ja ruumiinsa yllä Mestarin 

armo ja rohkaisu jatkaa. Sillä heidän äänensä tulee olemaan voimakas minun lähtöni jälkeen, ääni täynnä 

elämää, sana täynnä sisältöä ja voimaa. 

Kaikki heidän lahjansa saavat elinvoimaa viimeisinä "hetkinä". Jokaisesta heistä tulee sielu, joka 

muuttuu valon soihduksi, ja kaikki nämä soihdut kulkevat ihmisten edellä, jotta he eivät eksyisi harhaan. 

Sillä heidän on jatkossakin oltava ihmisten hengellisiä vartijoita sisäisen mietiskelyn aikana ja sen jälkeen 

taistelun aikana, pelastaakseen heidät orjuuden pauloista, ansoista, viettelevistä väijytyksistä etsiessään 

kaikkia esteitä ja jatkaakseen uskovien johtamista kokoontumispaikoille ─ hengellisen liiton, ihanteiden ja 

päätösten liiton, kuuliaisuuden liiton ja Minun heille antamieni toimeksiantojen täyttämisen siunattuun 

esteeseen. 

40 Näkijöille sanon: Saatte näkyjä, jotka ovat täynnä kirkkautta, jollaisia ette ole koskaan ennen 

nähneet ─ edelläkävijöitä ilmestyksillenne, jotka paljastatte ja saatte tulevina aikoina. Sillä totisesti nämä 

profeetat eivät ole vielä saavuttaneet sitä korkeutta, joka heidän on saavutettava, eivätkä heidän silmänsä 

ole nähneet kaikkea, mitä heidän on nähtävä, eivätkä heidän huulensa ole puhuneet kaikkea, mitä heidän 

on ennustettava. Mutta puhdistus, jonka he saavuttavat ─ omantuntonsa ohjaamana ─ on niin tehokas, ettei 

heidän sielussaan tai huulillaan ole koskaan valheellisuutta tai pimeyttä. He osaavat aina erottaa todellisen 

inspiraation väärästä ja viettelevästä inspiraatiosta. He osaavat ottaa vastaan Isän armosta sen, mitä Hän 

antaa heille viestinä ihmiskunnalle. 

41 Minun "kultasulkani", joiden kädet ovat olleet väsymättömiä näinä aikoina, jatkavat profeettojen 

todistuksen tallentamista, jatkavat oman inspiraationsa ja myös inspiroitujen sanan kirjoittamista ─ niiden, 

jotka tulevat esiintymään opettajina ihmisten keskuudessa. 

42 En myöskään unohda "pilareitani" ─ niitä sydämiä, jotka saivat ihmiset kulkemaan sisäisen 

kokoontumisen, korkean arvostuksen ja henkisen kohotuksen tiellä. Toinen ja toinen ovat olleet kuin 

kapteenit kenraalin komennossa. He olivat kuin Mooses tai Joosua erämaassa, ja heitä tuki Juudan heimo 

─ se heimo, jossa makkabealaiset olivat suuria sotapäälliköitä, voittamattomia sotureita, jotka murskasivat 

kaupunkien murtumia, repivät muureja maahan ja hallitsivat kokonaisia kansoja, koska heidän takanaan 

oli Herran kansa, jonka oli saatava Luvattu maa perinnöksi. Tällaisia vertailuja Mestari tekee teille, oi 

"pilarit"! 

43 Ja opetuslapsista koostuva kansa kokee viimeisinä hetkinään suurta autuutta ja saa Mestarilta 

suuria opetuksia. Suuriin armolahjoihin, jotka annan teille, oi ihmiset, kuuluu se, että saan antaa teille 

vuoden 1950 lopussa mahdollisuuden olla viimeisen kerran yhteydessä henkimaailmaan, 
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suojelusenkeleihin, neuvonantajiin tai parantaviin olentoihin sekä niihin sieluihin, jotka ovat olleet 

vanhempianne, lapsianne, veljiänne, sisarianne, ystäviänne tai sukulaisianne maan päällä. Annan teille 

mahdollisuuden kuulla heidät viimeisen kerran materialisoituneina, inhimillistettyinä, ja saada tuossa 

kommunikaatiossa hellyyttä, hengellisen syleilyn, valoa täynnä olevan neuvon, toivon äänen, joka sanoo 

teille: "Menkää matkallenne, kunnes olemme kaikki yhdistyneet Herran temppelissä." 

44 Niinpä valmistelen teitä nytkin rakkaudella ja hellyydellä, hienosäädän makuanne, pehmitän 

sydäntänne, jotta nuo hetket kanssanne olisivat tilaisuus lähentymiseen, sovintoon ja anteeksiantoon 

keskenänne; niin että salakavaluus, pahat katseet, kaksiteräiset miekat, jotka ovat jättäneet syviä haavoja 

sydämiinne, pannaan tuppeen ja kaikki tämä pyyhitään pois todellisen rakkauden, veljien ja sisarten 

välisen anteeksiannon avulla; niin että kun silmänne vuodattavat kyyneleitä noina hetkinä, kyyneleenne 

ovat todellista rakkautta ja kumpuavat enemmän sielunne korkeiden tunteiden lähteestä kuin silmistänne. 

Kun ruumiilliset käsivartenne kietoutuvat toisiinsa, ne ovat enemmän kuin ruumiinne käsivarret, ne ovat 

sielujenne siteet ─ rakkauden siteet, joilla olen liittänyt yhteen kaikki maapallon sielut, ja te kaikki 

tunnustatte itsenne sillä hetkellä lailleni. Silloin, kun sanani on päättynyt, kun Mestarin ääni kuulostaa vain 

kaukaiselta kaiulta avaruudessa, tuo rakkaus, tuo läheinen syleily on se lämpö, se lohtu, se toveruus, jota 

pidätte toisillenne vaelluksillanne, ja tuon rakkauden, tuon keskinäisen armon kautta te näette pyhäkön, 

sitä temppeliä, jossa haluan asua ja jossa te näette, kuulette ja tunnette minut ─ sitä temppeliä, johon 

maailma pääsee sisään tahtoni mukaisesti, jotta se voi tuntea minut, nähdä minut, palvoa minua ja rakastaa 

minua ikuisesti spiritualismin kautta, joka on viesti, jonka Pyhä Henki lähettää maailmalle älysi kautta. 

45 Teidän pitäisi myös mennä lasten, nuorten ja vanhusten luo hengellisen viestinne kanssa. Älä näe 

enää rajoja äläkä sano enää: "Isäni, vuodata itsesi kansani päälle." Älkää enää sanoko: "Herra, vapauta 

kansat." Sanokaa minulle nyt: "Isä, siunaa lähimmäisiämme, anna anteeksi kaikille, joita olemme 

loukanneet." 

Älä enää näe kansallisuuksia, älä enää mainitse niitä rukouksissasi. Nouskaa ylöspäin, ja kun olette 

yhdistyneet enkeleiden kanssa ─ niiden kanssa, jotka aina rukoilevat ja pyytävät kaikkien puolesta, 

vuodattakaa sielunne rauha myös kaikkien kanssaihmistenne ylle. Sitten näette, kuinka rodut alkavat 

jälleen yhdistyä yhdeksi. Kielet, jotka ovat erottaneet teidät toisistaan, tulevat vähitellen tutuiksi niille, 

jotka eivät ole niitä tunteneet.  

Kastit ja klaanit katoavat, ja tilalle tulevat nöyryys ja ymmärrys. Ne, jotka ovat korkealla, laskeutuvat ─ 

koettelemusten kukistamina ─ niiden luokse, joita he pitivät alhaisina, ja ne, jotka olivat alempana, 

nousevat saavuttaakseen niiden korkeuden, jotka olivat ylempänä. Sillä nyt on sovituksen aika, ja tässä 

sovituksessa on minun jumalallinen oikeuteni, joka on täydellinen. Jokaisessa nykyisessä sielussa on 

minun vaakani, joka punnitsee teidän 

teot painavat. Sen tähden minä sanon teille: Minä olen Hän, joka osaa tuomita ja ohjata täydellisesti, ja 

ainoastaan Minä voin tunkeutua jokaisen elämän, jokaisen kohtalon salaisuuteen. 

46 Valvokaa ja rukoilkaa, että minun jumalallisen Henkeni rauha laskeutuisi koko maailmaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 331 
1 Se, joka epäilee tätä ihmisälyn kautta tapahtuvaa ilmenemistä, käyttäytyy ikään kuin hän kieltäisi 

asemansa muita luotuja ylempänä ─ ikään kuin hän kieltäisi oman henkensä eikä haluaisi tulla tietoiseksi 

siitä hengellisestä ja älyllisestä tasosta, jonka hän on saavuttanut äärettömien koettelemusten, kärsimysten 

ja kamppailujen kautta. 

2 Sen kieltäminen, että teen itseni tunnetuksi älysi tai henkesi avulla, merkitsee itsensä kieltämistä ja 

asettumista alempien luotujen asemaan. 

3 Kuka ei tiedä, että ihminen on Jumalan lapsi? Kuka ei tiedä, että hänellä on sielu sisällään? Miksei 

sitten uskota, että Isän ja hänen lastensa välillä on oltava yksi tai useampi tapa kommunikoida toistensa 

kanssa? 

4 Koska olen älykkyys, puhuttelen teitä älykkyytenne kautta; koska olen henki, puhuttelen 

henkeänne. Mutta miten ne, jotka kieltävät ilmentymäni, ymmärtävät ja hyväksyvät tämän totuuden, jos he 

eivät koskaan halunneet pitää ja tunnustaa Minua henkenä? He ovat kehittäneet sydämissään monia 

virheellisiä ajatuksia, kuten sen, että he ajattelevat, että olen jumalallinen olento, jolla on ihmismuoto, jota 

on symbolisoitava symboleilla ja kuvilla, jotta he voivat ottaa yhteyttä minuun niiden kautta. 

5 Vuosisatojen kuluessa ihmiset, jotka ovat etsineet Minua tällä tavoin, ovat tottuneet kuviensa ja 

veistostensa mykkyyteen, joiden edessä he rukoilevat ja uhraavat riittejä, ja heidän sydämiinsä on lopulta 

muodostunut käsitys, että kukaan ei ole arvokas näkemään, kuulemaan tai tuntemaan Jumalaa. Sanomalla, 

että olen äärettömän korkea lähestyäkseni miehiä, nämä uskovat tarjoavansa Minulle ihailevaa 

kunnianosoitusta. Mutta he ovat väärässä, sillä jokainen, joka väittää, että olen liian suuri vaivautuakseni 

ihmisen kaltaisten pienten olentojen kanssa, on tietämätön, joka kieltää kauneimman asian, jonka Henkeni 

on teille paljastanut: nöyryyden. 

6 Jos uskotte Kristukseen, jos väitätte olevanne kristittyjä, teidän ei pidä miettiä sellaisia järjettömiä 

ajatuksia kuin se, että ette ole Herranne lähestymisen arvoisia. Oletteko unohtaneet, että itse kristillinen 

uskonne perustuu tuohon todistukseen jumalallisesta rakkaudesta, kun Jumalan "Sana" tuli ihmiseksi? 

Mikä konkreettisempi ja inhimillisempi lähestymistapa voisi vastata syntisten ja lihallisten ihmisten, joilla 

on pimennetyt sielut ja heikko mieli, ymmärrykseen kuin se, jossa annan heidän kuulla jumalallisen ääneni 

muutettuna inhimilliseksi sanaksi? 

7 Tämä oli suurin todiste rakkaudesta, nöyryydestä ja myötätunnosta ihmisiä kohtaan, jonka sinetöin 

verellä, jotta se pysyisi aina silmienne edessä, että kukaan ei ole kelvoton Minulle, sillä juuri niiden 

vuoksi, jotka olivat eniten eksyksissä mudassa, pimeydessä ja paheissa, annoin Sanani tulla ihmiseksi ja 

vuodatin Vereni elämänverta. 

8 Miksi sitten ne, jotka uskovat kaiken tämän, kieltävät nyt läsnäoloni ja ilmestymiseni? Miksi he 

pyrkivät väittämään, että tämä ei ole mahdollista, koska Jumala on ääretön ja ihminen on aivan liian 

alhainen, aivan liian merkityksetön ja arvoton? Totisesti sanon teille, että se, joka kieltää ilmestymiseni 

tässä ajassa, kieltää myös läsnäoloni maailmassa tuossa Toisessa ajassa ja kieltää myös rakkauteni ja 

nöyryyteni. 

9 Teille, syntisille, on vain luonnollista, että tunnette itsenne etääntyneiksi Minusta synneissänne. 

Minä taas tunnen, että mitä enemmän rikoksia teette ja mitä enemmän tahraatte sieluanne, sitä 

välttämättömämpää on, että käännyn puoleenne antaakseni teille valoa, kurottautuakseni puoleenne 

parantaakseni ja pelastaakseni teidät. 

10 Tiesin, että kun ilmoittaisin itseni jälleen lapsilleni, monet kieltäisivät minut, ja siksi ilmoitin 

paluustani jo silloin; mutta samalla tein selväksi, että läsnäoloni olisi silloin hengellinen. Mutta jos 

epäilette tätä, vahvistakaa se niiden neljän opetuslapsen todistuksella, jotka kirjoittivat sanani 

evankeliumeihin. 

11 Miksi Minun olisi pitänyt palata maailmaan ihmisenä ja vuodattaa vereni uudelleen? Se olisi ikään 

kuin pitäisin silloista työtäni ja uhrautuvaa kuolemaani hedelmättömänä, ja se olisi ikään kuin katsoisin, 

että ihmiskunta ei olisi kehittynyt hengellisesti lainkaan tuosta ajasta tähän päivään asti. 

12 Tiesin, että silloisesta materialismistanne huolimatta minun oli löydettävä kehittynyt sielu 

olemuksenne ytimestä, ja tästä syystä julistukseni on nyt ollut hengellinen. 
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13 Tässä olen Hengessä lähettämässä teille sanaani valoisasta "pilvestä" ja inhimillistämässä sitä 

näiden suukappaleiden kautta ─ valmistavana ohjeena sitä ilmentymää varten, jonka te kaikki saavutatte: 

hengen ja hengen vuoropuhelua varten. 

14 Olen tuonut teille tämän viestin, joka on käännetty inhimillisiksi sanoiksi äänenkantajieni huulilla, 

jotta myöhemmin, kun sanani on lakannut olemasta ja kun olette käyttäneet tarvittavan ajan sen 

tutkimiseen ja ymmärtämiseen alhaalta ylöspäin, voitte lähteä hyvän uutisen sanansaattajina jakamaan 

ilmestystäni lähimmäisillenne. 

15 Tämän viestin lisäksi olen lähettänyt ihmisille suoraan valoa, joka on saavuttanut heidän 

olemuksensa ytimen ja vähitellen valaissut heidän sydämensä ja mielensä. 

16 Kun viestini saavuttaa maailman teidän kauttanne, huomaatte, että pellot on todella valmisteltu. 

17 Kyllä, opetuslapset, nyt on aika, jolloin ihmiset ─ tietämättään ─ pohtivat hengellistä 

tulevaisuuttaan, tutkivat sitä, mitä he tietävät jumalallisiksi ilmoituksiksi, ja myös suoraan tunnistavat, 

mikä heidän tehtävänsä on. Tällä tavoin, sydämensä sisäisessä hiljaisuudessa pohdiskellen, he pääsevät 

ymmärtämään monia totuuksia. 

18 Niinpä valo on valjennut monien mielissä, he ovat yhä enemmän hylänneet uskonnollisen 

fanaattisuuden, ja epäjumalanpalvelus on menettämässä yhä enemmän valtaa heidän sydämissään. 

19 Tietämättään he raivaavat yhä enemmän tietä kohti henkistymistä. Tuntematon rohkeus, usko ja 

korkeampi voima ovat auttaneet heitä voittamaan pelot ja ennakkoluulot, ja siinä määrin kuin heidän 

tahtonsa on vahvistunut, heidän pohdinnoistaan on tullut varmempia, selkeämpiä ja tarkempia. 

20 Katsokaa, kuinka sielusta toiseen siirtyvä totuuden valo saavuttaa ihmiset. Kuka voisi estää tämän 

valon etenemisen, jota ei voi nähdä maallisin silmin? 

21 Se olemus ja totuus, jonka toin tietoonne menneiden aikojen ilmestyksissäni, ei voinut kadota 

unohdettuihin kirjoihin, joihin Sanani oli kirjoitettu, eikä sen merkitys voinut kadota sen vuoksi, että se 

kärsi muutoksia ihmisten taholta. Totuus on kaiken inhimillisen köyhyyden yläpuolella, ja se paljastuu 

joka hetki. Mutta sen valo näkyy selvemmin silloin, kun ihminen on saavuttanut pisteen, jossa hän ottaa 

uuden, ratkaisevan ja ratkaisevan askeleen kehityspolullaan. 

22 Symbolit, vertaukset ja vertauskuvat, joiden avulla Hengellisen elämän salaisuudet paljastettiin 

aikaisempina aikakausina, ymmärretään nykyaikana, kun pitkän hengellisen kokemuksen valo auttaa teitä 

kaikkia tulkitsemaan oikein lakia, oppia, profetiaa, ilmestystä ja lupauksia. 

23 Viestini putoaa kuin hedelmällinen sade sielullenne, johon olen sijoittanut rakkauden jumalallisen 

siemenen. Tänään on päivä, jonka omistatte sille, että voitte levätä maallisista töistänne ja antaa 

sielullenne mahdollisuuden rukoilla ja mietiskellä rauhassa, valmistautuen näin kuulemaan Sanaani, joka 

on sielullenne ikuisen elämän leipä. 

24 Rakkaat ihmiset, työni tarkoituksena on tehdä sielustanne valontäyteinen opettamalla sitä elämään 

korkeammissa maailmoissa. 

25 Haluan tehdä teistä opetuslapsiani, jotta oppisitte tuntemaan Minut lapsina, jotka ovat Henkeni 

lapsia. Miksi ette tuntisi Läsnäoloani sisällänne, koska olette tehty omasta olemuksestani, osa Minua? Ette 

tunne Minua, koska ette ole siitä tietoisia, koska teiltä puuttuu henkisyys ja valmistautuminen, ja vaikka 

saisitte kuinka paljon merkkejä ja tuntemuksia, te yhdistätte ne aineellisiin syihin. Siksi sanon teille, että 

vaikka olen kanssanne, ette havaitse läsnäoloani. 

26 Nyt minä sanon teille: Eikö ole luonnollista, että tunnette Minut olemuksessanne, koska olette osa 

Minua? Eikö tämän vuoksi ole oikein, että henkesi lopulta sulautuu yhteen minun henkeni kanssa? 

Paljastan teille todellisen suuruuden, jonka pitäisi olla jokaisessa ihmisessä; sillä olette eksyneet harhaan ja 

teistä on tullut henkisesti pienempiä halussanne olla suuria maan päällä! 

27 Olette pitäneet aineellisia arvoja tärkeämpinä kuin mitä niillä on, hengellisistä arvoista taas ette 

halua tietää mitään, ja rakkautenne maailmaan on kasvanut niin suureksi, että yritätte jopa 

mahdollisimman paljon kieltää kaiken, mikä liittyy hengelliseen, koska ajattelette, että tämä tieto on 

ristiriidassa maanpäällisen edistyksenne kanssa. 

28 Sanon teille, että hengellisen tuntemus ei estä ihmisten edistymistä sen enempää moraalin kuin 

tieteenkaan osalta. Päinvastoin, tuo valo paljastaa ihmisille äärettömän tiedon rikkauden, jota hänen 

tieteensä ei tällä hetkellä tunne. 
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29 Niin kauan kuin ihminen kieltäytyy nousemasta henkistymisen tikapuita, hän ei kykene 

lähestymään todellista kirkkautta, joka antaa hänelle täällä Isänsä helmassa korkeimman onnen olla 

Jumalan lapsi ─ Henkeni arvokas lapsi rakkautensa, ylevyytensä ja tietämyksensä ansiosta. 

30 Haluatteko tuntea Minut, oi ihmiset? Ole sitten kuuliainen ja nöyrä äläkä enää pyydä Minua 

olemaan kanssasi. Tyytykää odottamaan hetkeä, jolloin tahtoni on tehdä itseni teille tunnetuksi. 

31 Saan teidät tuntemaan Läsnäoloni tämän ilmentymän kautta ihmisälyn avulla. Minun on kuitenkin 

kerrottava teille, että ette saaneet tätä ilmestystä ansioidenne vuoksi, vaan se oli rakkaudesta syntynyttä 

laupeuttani, jota minulla on teitä kohtaan ja joka sai minut lähestymään teitä tehdäkseni Läsnäoloni teille 

tuntuvaksi. 

32 Tiesin, että tarvitsisitte suuresti viestejäni, että sielussanne oli jo hyvin suuri nälkä ja jano valoni 

perään, että olitte valmiita kiirehtimään Minun kutsuuni. Sillä maanpäällinen kärsimys oli puhdistanut 

teidät ja teistä oli tullut herkkiä. Siksi asetin itseni luoksenne tässä muodossa ja annoin teidän ymmärtää, 

että tämä viesti olisi vain valmistautumista siihen aikaan, jolloin teidän olisi etsittävä Minua hengestä 

henkeen. Silloin se ei ole enää armoni, joka saa minut tekemään itseni tunnetuksi teille, vaan se on teidän 

henkinen kohotuksenne. Silloin ette ole enää paria, sokeita tai tunteettomia hengelliselle, vaan teette 

kaiken mahdollisen täysin tietoisena ja täydessä uskossa siihen, mitä vuoropuhelu hengestä henkeen 

merkitsee teille, ansaitaksenne tämän armon. 

33 Silloin teillä on jo valoa, jota tarvitsette antaaksenne Henkeni ilmentyä kauttanne ja antaaksenne 

läsnäoloni tuntua ajatuksissanne, sanoissanne ja teoissanne. 

34 Tänään olette kuin pyhiinvaeltajia, jotka ovat vaeltaneet pitkään. Mutta tällä kertaa äänekäs kelloni 

on kutsunut teidät. Olette tulleet osittain kiireellä armon lähteelle, ja iloitsen saadessani vastaanottaa 

"työntekijäni" ja nähdäkseni, että tämä kansa edistyy hengellisesti askel askeleelta ja osoittaa Minulle 

rakkautensa lähimmäistään kohtaan. Olit kuin kovaa kiveä, mutta Sanani taltta työsti sydäntäsi 

muuttaakseen sen pyhäköksi. 

35 Elämän kirjasta annan teille tietää toisen sivun, jotta teillä olisi enemmän valoa ja jotta Sanani 

voisi kukoistaa sydämissänne. Tuon hengellisen laupeuden aarteen niille, jotka luulevat tarvitsevansa sitä. 

36 Olet muuttanut tämän maallisen paratiisin kyynelten laaksoksi. Luovutin sen teille Eedenin 

puutarhana, jotta sielunne voisi yhdessä ruumiinsa kanssa herkutella kaikella, mitä Isänne oli valmistanut 

ihmisen hyvinvointia varten, jotta voisitte nauttia sen suloisista hedelmistä ja siten olla hengellisessä 

sopusoinnussa Isänne kanssa sydämenne täynnä iloa. 

37 Siunattuja ovat ne, jotka Uuden Aamunkoiton edessä ovat vapautuneet pimeistä varjoistaan ja 

siunanneet Minua. Olen tuonut teille elämän ja valon olemuksen Sanassani ja poistanut teidät pimeydestä, 

jotta voitte pysyä lujana tiellä, jonka olen luonut teille. 

38 Te olette minun työntekijöitäni, joille olen antanut tehtäväksi huolehtia siemenestä, jonka on 

myöhemmin puhjennut kukkaan. Olen antanut sinulle mahtavan, lehvästömän puun, jotta kulkija voi 

levätä sen varjossa. Mutta myrskyt ovat riistäneet sen lehdet, koska kiusaukset ovat yllättäneet sinut 

nukkuessasi. Armoni kerää lehdet, jotka myrskyt repivät tästä puusta, ja luon niistä jälleen sen oksien 

lehdet. 

39 Olen antanut teille tämän puun hedelmän, ja te olette nauttineet jumalallisen rakkauteni 

äärettömästä makeudesta. Jotkut työntekijöistäni ovat nousseet herroiksi ja hylänneet puun, jonka olin 

antanut heidän haltuunsa. Mutta minä jatkan sen hoitamista, koska monet ihmisjoukot tulevat sen lehtien 

alle lepäämään ja syömään sen hedelmiä. 

40 Siunattuja ovat ne, jotka ovat pysyneet vahvoina kaikkina aikoina ja kaikissa koettelemuksissa ja 

jotka ovat johtaneet kansanjoukot luokseni. Vahvistan heitä, valistan heitä ja suojelen heitä hengellisellä 

vaipallani ajan armottomuudelta. Minä poistan kärsimyksen maljan heidän huuliltaan, niin että kansani voi 

päivittäin virkistää itseään sanallani. 

41 Monet tulevat pitkissä junissa, kaipaavat Isäni antimia ja haluavat elämän hedelmää puusta, jonka 

makeuden heidän pitäisi tuntea. Odotan heissä valittujani, sairaita ja apua tarvitsevia. 

Elia esittelee heidät minulle: He ovat ahdistuneita sydämiä ja alistettuja sieluja, jotka ovat aina 

tyhjentäneet hyvin katkeran maljan löytämättä lohdutusta. Mutta ajat tai myrskyt eivät pysty tuhoamaan 

puuta, sen lehdissä on aina mehua ja sen hedelmät lisääntyvät. 
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42 Olen poistanut palvelijoistani pimeyden, itsepetoksen, olen valmistanut heidän sydämensä 

jumalallisella rakkaudellani ja olen asettanut Henkeni rauhan heidän sisimpäänsä. Olen näyttänyt heille 

lakini ja työni valkeuden, jotta he voisivat valvoa koskemattomuuttaan ja puhtauttaan. 

43 Monet asettavat itsensä tuomareiksi ja kieltävät Työni eheyden ja Henkeni ilmenemisen ihmisälyn 

kautta. Mutta Minä olen Mahtava, Tie ja Valo, ja aina kun se on ollut Minun Tahtoni, Minä olen ojentanut 

Armoni sauvaksi, jonka avulla ihmiskunta voi tukea itseään. 

44 Minä olen Hän, joka elävöittää sieluanne ja ruumistanne, ja kun olette kanssani, kipu poistuu teistä 

ja tunnette rakkauteni hellyyttä sydämenne pohjassa. Se on myös hetki, jolloin omatunto vaatii teitä tilille 

ja saa teidät tuntemaan häpeää siitä, että olette eläneet synnissä ettekä ole täyttäneet tehtäväänne 

uskollisesti. 

45 Olen tehnyt teille tunnetuksi henkistymisen tien, jotta voitte päivittäin vapautua aineellistumisesta, 

jotta voitte olla niitä, jotka ovat Jumaluuteni palveluksessa ─ valmiita saavuttamaan hengen ja hengen 

välisen vuoropuhelun. 

46 Jotkut murheelliset sydämet sanovat Minulle: "Isä, milloin sodat loppuvat, kuten profeettasi ovat 

ilmoittaneet?" Ja kerron teille vastauksena, että rauhan aikaa osoittaa Jumalallinen sormeni. 

Kun henkistätte itsenne, olette kuin kirkas peili, ja jokainen, joka katsoo teitä näin valmistautuneena, 

joutuu kyseenalaistamaan teidät, ja ensimmäisistä huuliltanne tulevista sanoista lähtien he saavat rakkautta, 

joka tulee sydämenne pohjasta. Ja silloin teidät tunnistetaan opetuslapsikseni, ja he kuuntelevat teitä 

väsymättä. Tämä on rauhan ajan alku. 

47 Vartioikaa sielunne vaatetta, jotta se ei tahriintuisi, jotta se olisi aina valkoinen ja jotta 

lähimmäisenne kunnioittaisivat ja kunnioittaisivat teitä. Ruumiisi on katoavainen, mutta sielusi kuuluu 

ikuisuuteen. Siksi teidän on käytettävä teille uskomiani lahjoja, jotta voitte asua ikuisessa kodissa. 

48 Kuinka siunattu onkaan minun ilmestymiseni teille, kun ymmärrätte minua, kun sydämenne on 

kuin avoin kirja, johon sanani on kirjoitettu teille tutkittavaksi ja harjoiteltavaksi, jotta voisitte näyttää 

esimerkkiä nöyryydestä ja nöyryydestä. 

Nostakaa ja vahvistakaa sitä, jonka löydätte väsyneenä ja uupuneena matkalla, älkää kieltäkö häneltä 

sitä, mitä hän pyytää, sillä minä olen antanut teille armon. Autuas on se, joka luopuu siitä, mitä kantaa 

matkakassassaan, sillä se hyöty, jonka hän tekee veljelleen, palautetaan hänelle moninkertaisena. Sielusi 

omistaa hengellisen aarteen, joka on ehtymätön joka päivä. 

49 Olkaa kuin hyvä maanviljelijä, joka hoitaa peltojen siemeniä ─ siemeniä, jotka ihmisen 

ponnistelujen ansiosta kukoistavat aineellisesti ja kantavat hedelmää. Hän, joka tarttuu työvälineisiin 

uskossa ja toivossa, kyntää maan, vapauttaa sadon rikkaruohoista ja toivoo, että sateet saavat sen 

kukoistamaan ja kantamaan runsaasti hedelmää ihmiskunnan ravinnoksi. 

50 Olen tehnyt itseni tunnetuksi keskuudessanne lupaukseni mukaisesti. Rakkauteni vahvisti ajan, 

jotta aika tähän ilmentymään lyhenisi. Toiset uskovat, toiset epäilevät. Mutta mitä Isä tekee niiden edessä, 

jotka eivät ole tunnistaneet häntä? Tuska palaa puhdistamaan pahan mielesi, ja lisääntyneet rikkaruohot 

tuhotaan jälleen kerran. 

51 Ymmärrä, Israel, että sinä olet vastuussa työstäni. Tunne niiden tuska, jotka kärsivät ja itkevät 

orjuudessa noissa kansakunnissa. He toivovat, että voimakas armoni voi vapauttaa heidät ja antaa heille 

rauhan. Viattomat lapset itkevät ja ovat puolustuskyvyttömiä teillä, vanhuksia pilkataan ja neitsyitä 

vihataan, ja niin yksi riistää toiselta hänen olemassaolonsa perustan ilman sääliä ja katumusta. 

52 Israel, olen valmistanut sinut rakentamaan, antamaan rauhaa ja toivoa ihmiskunnalle, näyttämään 

heille oven pelastukseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 332 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Rakkaat opetuslapset, tapaan teidät rukoilemassa, kun sielunne pyytää tämän maailman rauhaa. 

Sen olen opettanut teille ─ sen olen paljastanut teille vielä kerran: olette rauhan sanansaattajia, tämän 

siunatun lahjan tuojia tänä aikana, jolloin se on poistunut tältä planeetalta, koska ihmissydän hylkää sen ja 

vain epävarmuus, viha, hengästyttävä elämä ja levottomuus tulevat siihen. 

Rauhan sanansaattajina, ja koska ette voi fyysisesti mennä kaikkiin maan paikkoihin, teitä ja alueita 

viemään tätä jumalallista viestiä, olen opettanut sielullenne kohottamista, välittämistä hengellisen 

rukouksen avulla, jotta se voisi vuodattaa autuutta, hyvyyttä ja siunauksia kaikille lähimmäisillenne. 

2 Olen kertonut teille opetuksissani, että teidän ei pitäisi pyytää Minulta tiettyjen kansojen puolesta, 

vaan koko maailman puolesta, kaikkien lähimmäistenne puolesta, rotuun, kansallisuuksiin tai 

yhteiskuntaluokkiin katsomatta, ja kohonnut sielunne, joka on korkeassa tuonpuoleisessa lyhyen aikaa, 

näkee sieltä käsin vain Isän suuren universaalin perheen, katsoo kaikkien kärsimystä, kurjuutta ja tuskaa, 

ja heidän puolestaan teidän on pyydettävä Minulta. Sieltä käsin voitte katsella niitä olentoja, jotka ovat 

teitä korkeammassa henkimaailmassa, ja teidän on pyydettävä heiltä apua, aivan kuten olen opettanut 

teille, että henkimaailmaan on vetoaminen on kunnioitettavaa, jotta saatte sieltä inspiraatiota ja suojelua. 

Tällä tavoin, oi opetuslapset, te tulette rakastamaan kaikenkattavalla rakkaudella. 

3 Ihmiset sanovat, että toisella aikakaudella Kristus opetti rakkautta toisiaan kohtaan rotuun 

katsomatta. Mutta tällä kolmannella kerralla sanon teille: Minä Kristuksena opetin teille kaiken kattavaa 

rakkautta toisella aikakaudella. Mutta minun oli alettava opettaa teille rakkautta keskenänne ihmisinä, jotta 

─ kun aika koittaa ─ voisitte rakastaa toisianne hengellisellä rakkaudella ─ ei enää vain ilman 

rotuerottelua, vaan ilman maailmojen erottelua. 

Haluan, että sielunne sisällyttää kaiken tähän rakkauteen, jota opetan teille nyt ─ että te, jotka 

rakastatte Isäänne, rakastatte kaikkia luodut olentoja ─ että te rakastatte toisianne maailmassanne atomin 

verran siitä rakkaudesta, jolla Isä rakastaa teitä ─ että te rakastatte kaikkea, minkä olen luonut, ettette ole 

välinpitämättömiä ettekä hylkää sitä, minkä olen testamentannut ja uskonut teille. 

4 Ihminen ei aina tulkitse opetuksiani oikein. En ole koskaan opettanut teitä jättämään huomiotta tai 

pidättäytymään nauttimasta hyviä hedelmiä, jotka lakini hyväksyvät ja sallivat. Olen vain opettanut, että 

teidän ei pidä pyrkiä, saati rakastaa, tarpeetonta, turhaa; että teidän ei pidä käyttää katoavaa, laitonta, kuten 

hedelmiä, jotka ovat hyödyllisiä sielulle ja ruumiille. Mutta kaiken sen, mikä on sallittua sielulle tai 

sydämelle ja palvelee sitä hyvin, olen suositellut teille, koska se on lakieni mukaista. 

5 Olen antanut teille toisen ohjeen: Että sielunne osaisi hylätä ruumiinsa, kun on tullut sen takaisin 

kutsumisen aika ─ että kun sielunne joutuu ylittämään tuonpuoleisen kynnykset, sen pitäisi osata luopua 

otteestaan ja yhteyksistään maan kanssa. Mutta totisesti minä sanon teille: Kun sielu on irrottautunut 

ruumiista, siitä ei tule sokea maallisille tavaroille. Pikemminkin päinvastoin ─ sanoo Mestari teille ─ 

annan sielunne saavuttaa suuremman tietämyksen, niin että se ihailee luomakunnan teoksia entistä 

enemmän, niin että se tunkeutuu entistä syvemmälle elämän tarkoitukseen, niin että se alkaa syleillä 

kaikkea hengellisillä siivillään, niin että sen katse ylittää ne horisontit, jotka olivat kuin rajoja sen 

älykkyydelle maan päällä. Silloin se alkaa todella rakastaa Isää ja jumalallista luomakuntaa todellisella 

universaalisella rakkaudella. Silloin jokainen inhimillinen asema, klaani tai yhteiskuntaluokka katoaa 

sielusta. Silloin se ei enää rakasta vain niitä, jotka kuuluivat siihen maallisena perheenä, vaan alkaa 

rakastaa kaikkia lähimmäisiään hengellisellä rakkaudella. Tätä rakkautta olen opettanut teille kaikkina 

aikoina. 

Jos kuitenkin joukossanne on opetuslapsia, jotka ovat kuulleet Minua vain vähän tänä aikana ja 

pelkäävät siksi, etteivät he voi tehdä oikeutta työlleni eivätkä ymmärtää sitä, ja siksi kadehtivat niitä, jotka 

ovat kuulleet Minua usein, jotka ovat saaneet Sanani usein tänä aikana, niin sanon heille totuuden nimessä: 

Älkää olko huolissanne! Sillä, ovatko opetuslapset kuulleet Minua usein vai vähän, ei ole mitään 

merkitystä. Sillä yksi valaistumisen hetki voi riittää siihen, että sielusi muuttuu siinä hetkessä ja siitä tulee 

mestari, ehtymätön rakkauden ja inspiraation lähde. 

6 Tuokaa tämä Minun Sanani lohdutukseksi ja luottakaa siihen ─ te, jotka olette kuulleet Minua vain 

vähän! Sillä totisesti minä sanon teille: Tulette tapaamaan tiellänne niitä, jotka eivät ole kuulleet Minua 
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kertaakaan tällä Kolmannella Aikakaudella, ja näette heidän keskuudessaan esiintyvän suuria 

spiritualismin apostoleja, suuria intuitiivisia profeettoja, suuria inspiroituneita. Näet Pyhän Hengen 

lahjojen ilmenevän ihmiskunnan keskuudessa ja avautuvan intuition kautta. Tulette näkemään, kuinka 

miehet kommunikoivat hengestä henkeen, ja silloin sanotte: "Kuinka onnekkaita me olemmekaan, jotka 

olemme voineet kuulla Mestaria edes vähän, sillä nämä kanssaihmiset eivät ole koskaan kuulleet Häntä 

inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta." 

7 Ettekö muista, että Markus, vaikkei hän kuulunutkaan kahdentoista valittuni joukkoon, oli suuri 

opetusteni apostoli? Apostolilapsi, joka osasi säilyttää sydämessään jumalallisen Mestarin opetukset, jotta 

hän voisi panna ne paperille ja jättää ne ihmiskunnalle Kultaisena kirjana. Lapsuudessaan hän kuuli Minut 

maallisessa viattomuudessaan, mutta hän antoi Mestarin käden kirjoittaa jumalallisen viestin hänen 

sydämeensä. Ettekö muista, että Paavali kääntyi, vaikka hän ei ollut kuullut jumalallista Mestaria 

kertaakaan. Vaikka hän oli ollut apostolieni vainoaja, hän rakasti minua ja nousi sisäisesti, kunnes hänestä 

tuli yksi opetuksessani suurista sotilaista. 

8 Sama tulee tapahtumaan tällä kolmannella aikakaudella. Samoin jätän teille kirjan, joka on 

kirjoitettu ulkoisesti aineellisilla kirjaimilla ja sisäisesti Pyhän Hengen valon valaisemana, jotta voitte 

juoda tästä lähteestä ─ jotta saatte opetusteni kautta voimaa ja hengellistä valoa teitä odottavaan suureen 

taisteluun. Sillä teillä kaikilla on sama valmistelun, voiman ja henkisen tiedon aste kääntyä ihmiskuntaa 

kohti, joka on tullut hedelmälliseksi tuskan kautta, niiden viisaiden koettelemusten kautta, joita jokaisen 

luodun tiellä on. 

9 Haluan, että kun suuret koettelemukset tulevat, ette te yllättyisi, vaan lähimmäisenne; että mikään 

kruunu tai kuninkaallinen viitta ei pelottaisi teitä, että mikään teline tai uhkaus ei pelottaisi teitä, että 

mikään panettelu ei tekisi teistä pelkuruutta, että mikään loukkaus ei haavoittaisi sydäntänne. Silloin 

maailma yllättyy, kun voin paljastaa itseni teidän kauttanne viisaudessa, nöyryydessä, 

oikeudenmukaisuudessa ja rakkaudessa. Mutta en halua paljastaa näitä ominaisuuksia vain Sanan kautta ─ 

haluan olla läsnä teoissanne. 

Muistakaa, että menneinä aikoina, kristinuskon alkuaikoina, Mestarin veri, hänen opetuslastensa ja 

apostoliensa veri, marttyyrien veri "puhui" parhaiten. Sillä ihmisen sydän oli kova, ja jos totuutta ja sanaa 

ei sinetöity verellä, sitä ei uskottu. 

Tänään Isä ja maailma eivät pyydä sinun vertasi, eivätkä he pyydä sinun henkeäsi, jotta voisit sinetöidä 

sillä totuuteni. Mutta he pyytävät todisteita, ja teidän on annettava heille nämä todisteet, ja niiden on oltava 

rakkautta, ilmestystä ja henkistämistä, sillä lähimmäisenne janoavat niitä. Jos tarjoat kristallinkirkasta 

vettä, jos tarjoat elämän leipää, maailma uskoo sinua, ja sinun kauttasi se uskoo minuun. 

10 Opetuslapset, olen sanonut teille, että joudutte kohtaamaan suuret kirkot ja pienemmät lahkot; 

mutta älkää pelätkö kumpaakaan. Totuus, jonka olen teille uskonut, on selkeä, Sana, jonka olen teille 

opettanut, on ulkoisesti selkeä ja yksinkertainen, mutta merkitykseltään äärettömän syvällinen, ja ne ovat 

vahvoja aseita, joilla taistelette ja voitatte. 

Mutta minä sanon teille: eräs kansa maan päällä, joka on täynnä materialismia ja epäuskoa, nousee 

kieltämään teiltä oikeuden kutsua itseänne Israeliksi, kieltämään todistuksenne siitä, että olette todistaneet 

Messiaan uudistettua tulemista, ja tämä kansa on juutalaiset. Ettekö ole ajatelleet niitä? Tuo kansa odottaa 

keskuudessaan Messiaan, Vapahtajansa, tuloa, joka tekee sille oikeutta ja asettaa sen jälleen kerran 

kaikkien maan kansojen yläpuolelle. Tuo kansa tietää, että olen aina tullut heidän luokseen, ja tänä 

Kolmantena Aikana he sanovat: "Miksi Jumalan pitäisi tulla toisen kansan luokse? ─ Mutta katso, tässä 

ovat minun opetukseni! 

11 Jo maailmanne alkuaikoina aloin muodostaa Israelin siementä ihmissuvussa. Sukupolvesta toiseen 

työstin sitä, täydellistin sitä, kunnes tuli aika, jolloin muodostin kaikkien joukosta valitun sieluperheen, 

joka aloitti kansan luomisen. Valitsin viisaudella jokaisen sielun, jokaisen ihmisen, tehdäkseni kansastani 

täydellisen. 

12 Sen jälkeen, kun jokainen sen sielu oli muodostunut ja vahvistunut armostani ja kehittynyt 

kyvyiltään, ja kun jokainen ruumis oli noiden aikojen mukaisesti valmisteltu armolla, annoin sen levitä 

maan pinnalle. Ja olen aina puhunut tälle kansalle, olen aina etsinyt tilaisuutta olla heidän kanssaan ja 

kommunikoida heidän kanssaan heidän patriarkkojensa kautta. Puhuin kansanheimoille heidän 

kuninkaidensa ja profeettojensa kautta ja tein itseni tunnetuksi heidän johtajiensa kautta ohjatakseen heidät 
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aina oikealle tielle, muistuttaakseni heitä siitä, että olen kaiken luodun yläpuolella ─ muistuttaakseni heitä 

oikeudenmukaisuudesta keskenään, jotta tämä kansa olisi maan muiden kansojen puolustusvoimat ─ jotta 

he olisivat elävä soihtu, joka valaisisi planeetan viimeisenkin kolkan ─ jotta he olisivat kaikkien kansojen 

siunaus ja rauhan keidas kaikille tarvitseville. 

13 Tämän vuoksi lahjoitin sen hengellisesti ja fyysisesti, tämän vuoksi annoin sille hedelmällisen 

maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Minä koettelin sitä sen suurissa rikkomuksissa tehdäkseni siitä 

vahvan, terästäkseni sen, jotta se tuntisi hyvän ja pahan, valon ja pimeyden, yltäkylläisyyden ja nälän, 

vapauden ja orjuuden, ja annoin sen myös joutua kiusaukseen, ja niissä suurissa kiusauksissa ja 

järkytyksissä, jotka kohtasivat kansaa, toiset lankesivat ja toiset pysyivät uskollisina Minulle. 

Niiden kautta, jotka kaatuivat, kärsivät muutkin; heikkojen kautta kärsivät vahvat. Mutta mikä oli 

joidenkin heikkous ja toisten uskollisuus ja lujuus? 

Heikot sortuivat hillittömään rakkauteen maallisiin hyödykkeisiin, alhaisiin intohimoihin, rajattomaan 

vallan tavoitteluun, huonoihin kultteihin, tekopyhiin kultteihin. Lujat olivat nöyriä, tunnustivat Luojan ja 

rakastivat häntä yksinkertaisen palvonnan ja terveellisten tapojen avulla. 

14 En koskaan jättänyt tätä kansaa puolustuskyvyttömäksi, sillä lähetin heille profeettoja heidän 

kärsimyksissään herättämään heidän sielujaan, jotta he eivät menettäisi toivoa ja uskoa minuun. Mutta kun 

nämä profeetat varoittivat aineellistuneita, maan rikkaita, niitä, jotka olivat tulleet turhiksi inhimillisessä 

loistossaan, he hylkäsivät heidät, vainosivat heitä ja usein tappoivat heidät. 

Mutta lujien, uskollisten sydämissä noiden profeettojen sana pysyi kuin palava soihtu, ja kaikkien 

profeettojen kautta Isä ilmoitti tulevansa kansansa luo vapauttaakseen heidät orjuudesta, tuodakseen heille 

oikeudenmukaisuuden ja asettaakseen valtakuntansa jokaisen lapsensa sydämeen. Mutta nämä lupaukset, 

nämä profetiat tulkittiin eri tavoin kansan kahden puolueen toimesta. 

15 Kun Herra tuli kansansa luo Messiaana, Vapahtajana, jotkut olivat jo pitkään odottaneet, että Hän 

olisi rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan Jumala, kaiken lohdutuksen ja balsamin Isä. Toiset 

odottivat hänen olevan voittamaton sotilas, soturi, joka nostaisi kansansa ylös ja veisi sen tuhoamaan 

viholliskansat, jotka olivat vanginneet ja hallinneet Herran kansaa. He odottivat, että hänen kätensä 

antaisivat suuret maalliset rikkaudet, ajalliset hyödykkeet, lahjoitettavaksi jokaiselle hänen lapselleen ja 

jokaiselle hänen heimolleen. Kun Messias sitten ilmestyi maan päälle täynnä nöyryyttä ja inhimillisessä 

köyhyydessä, kaikessa suurimmassa nöyryydessä, hänet tunsivat ja tunnistivat vain uskolliset ja 

sinnikkäät, joiden sielu ja sydän olivat vastaanottavaisia niille korkeille opetuksille, sille jumalalliselle 

sanomalle, jonka Herra toi Jeesuksen kautta. 

16 Mutta niiden keskuudessa, jotka odottivat maan rikasta ja voimakasta Jumalaa, sotaisaa kostajaa 

kaikista loukkauksista, joita kansa oli kärsinyt, heidän pettymyksensä oli suuri, ja he myös hylkäsivät 

hänet. Mutta tämä hyvyyden ja nöyryyden Mestari kietoi koko kansansa samaan rakkauteen, kun hän 

huomasi, että se oli jakautunut valtakunniksi. Sekä Samariassa että Juudeassa hän jakoi sanansa, sekä 

yhdessä että toisessa heimossa hän vuodatti rakkauttaan, balsamiaan, ihmeitään, opetuksiaan ja 

profetioitaan. 

Siitä huolimatta "lihalliset" juutalaiset, aineettomat juutalaiset ─ ne, jotka vapisivat Hengen ilmestysten 

edessä, ne, jotka eivät halunneet nähdä tietä, joka johtaa tuonpuoleiseen, hylkäsivät hänet edelleen. 

Toisaalta ne, jotka odottivat taivasten kuningaskunnan tuloa, iankaikkisen elämän leipää, totuutta kaikista 

ihmisistä, rakkautta kaikkia luotuja kohtaan, tunnustivat ja rakastivat häntä, ja siitä lähtien tämä kansa 

kulki tietään jakautuneena. 

17 Oli välttämätöntä, että Isä, lähdettyään (Jeesuksessa), riisti kansansa käsistä maan, joka oli jo 

uskottu heidän esi-isilleen. Joillekin se anastettiin sovitukseksi ja toisille palkkioksi; sillä tuon Kanaanin 

maan, tuon menneiden aikojen ihanan Palestiinan, olin valmistanut hengelle vain kuvaksi todellisesta 

lupauksen maasta. Kun nuo tavarat vietiin kansalta, materialistisesti ajatteleva juutalainen jäi maan päälle 

kodittomaksi; mutta toinen osa ─ uskovaiset, jotka ovat aina tunteneet läsnäoloni ─ pysyivät 

omistautuneina tahdolleni ilman tuskaa menneiden aikojen perinnön menettämisestä, koska he tiesivät, 

että Isä oli antanut heille uuden armon: Hänen sanansa, jumalallisen sanan, Hänen uhrinsa, Hänen verensä 

perinnön. 

18 Tällä hetkellä, kun kansani Israel elää jo kolmatta aikakautta, näen sen edelleen jakautuneena 

kahteen ryhmään: toinen on materialisoitunut, maan tavaroista rikastunut, joka on tehnyt itsekkäistä 
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hyvityksistään rikkaan, joka saa jopa maailman perustukset vapisemaan voimallaan, koska se on asettanut 

voimansa, kykynsä, Isän hengelleen vuodattamat armolahjat itsensä, kunnianhimonsa ja suuruutensa 

palvelukseen. 

Katsokaa, kuinka tämä kansa on materialisminsa rajoissa osoittanut vahvuutta tieteissään, tahdossaan ja 

älykkyydessään. Se pitää sydämensä pohjassa kaunaa entisistä nälänhädistä, orjuutuksista ja 

nöyryytyksistä, mutta nykyään se nousee vahvana ja ylpeänä nöyryyttämään muita kansoja, pelottelemaan 

niitä voimallaan ja hallitsemaan niitä. Nykyään se on itse tyydytetty ja katsoo tyytyväisenä miljoonia 

nälkäisiä ihmisiä ja suuria orjamassoja ─ kultansa, valtansa, tieteensä ja arvovallanhalunsa orjia. 

19 Mutta näen myös toisen osan kansastani, sen, joka on luja ja uskollinen ─ niiden, jotka ovat aina 

voineet tuntea läsnäoloni, niiden, jotka ovat aina tunnistaneet saapumiseni ihmisten keskuuteen, niiden, 

jotka ovat uskoneet ilmestyksiini ja jotka kaikesta huolimatta ovat olleet kuuliaisia minulle ja täyttäneet 

käskyni. 

Tuo toinen osa ei ole vain te, jotka olette olleet todistajina Minun ilmestymisestäni ihmisen älyn kautta 

tänä aikana; sillä osa Israelin Hengellisestä kansasta on hajallaan ympäri maailmaa, ja siellä, missä kukin 

on, hän vastaanottaa huolehtivan rakkauteni, hän tuntee Läsnäoloni, hän ravitsee itseään Minun Leivälläni, 

ja hän odottaa Minua tietämättä, mistä tulisin tai millä tavalla, mutta hän odottaa Minua. 

Mutta ne, jotka tietävät hyvin, miten olen tullut, miten olen tehnyt itseni tunnetuksi ─ ne, jotka ovat 

valmistautuneet tuleviin aikoihin, olette te, jotka kuulutte niihin 144 000:een, jotka olen valinnut tuon 

kansan kahdestatoista sukukunnasta ─ sata neljäkymmentäneljätuhatta, jotka ovat Israelin lukuisan kansan 

edessä kuin 144 000 kapteenia, jotka johtavat heitä Kolmannen Aikakauden hengellisessä painissa Suurta 

Taistelua varten. 

20 Luuletteko, että kansani on aina jakautunut? Totisesti minä sanon teille: Ei! Teille on tullut 

opetusta, valoa ja koettelemuksia; heille on tullut minun oikeuteni ja samoin vierailuni. Johdan heitä nyt 

suurin askelin heidän henkensä heräämiseen, ja vaikka he varmasti ensimmäisellä hetkellä kieltävät 

kolmannen tulemiseni maailmaan, kuten he kielsivät toisen, sanon teille: Heidän kääntymisensä aika ei ole 

enää kaukana. He elävät vanhoissa perinteissään, mutta minä näen juutalaisten mielen ja sydämen läpi ja 

kerron teille, että he pitävät kiinni perinteistään enemmän mukavuudenhalusta ja hengellisten ilmestysten 

pelosta kuin omasta vakaumuksestaan. He kaihtavat tuonpuoleisen ilmentymiä, mutta minä ehdotan heille: 

luopumista kaikesta tarpeettomasta, armon, rakkauden ja nöyryyden harjoittamista. 

21 Te joudutte kohtaamaan heidät, ja te molemmat tartutte aseisiinne: toinen sanaan, ajatukseen, 

rukoukseen ja todisteisiin, toinen heidän lahjakkuuteensa, voimaansa ja perinteeseensä. Mutta minä olen 

läsnä tässä vastakkainasettelussa ja annan oikeudenmukaisuuteni todellakin voittaa, annan hengellisyyden 

voittaa, hengen nousta lihan yläpuolelle, kumartaa ja nöyryyttää sitä, ja sitten tulee Israelin sukukuntien 

sovinto, Herran kansan yhdistyminen. Kun tämä kansa on valmis ─ totisesti, sanon teille, se täyttää 

tehtävänsä, kunnes se on suorittanut sen suuren tehtävän, jonka Jumala on antanut valitulle kansalleen 

aikojen alusta lähtien, eli olla Herran ilmoitusten esikoinen ja edunvalvoja, jotta hän, veljien vanhimpana, 

voi johtaa muita, jakaa Hänen armonsa heidän kanssaan ja saattaa kaikki Isän oikealle puolelle. 

22 Jakautuneena kansa ei voinut voittaa muita maan kansoja. Mutta totisesti minä sanon teille: 

Tahdon, että niin kuin kolmannen aikakauden ihmiset ovat antaneet suuria todisteita voimastaan ja 

valostaan ihmiselämässä, myös te annatte todisteita hengellisyydestänne ─ todisteita siitä, että Hengen 

voima on suurempi kuin ihmisvoimat, niin että taistelussa se voittaa ne. 

23 Ymmärtäkää, ihmiset, jotta voitte suorittaa tehtävän, jonka Isä on teille uskonut, jotta sielunne voi 

kohota rauhassa, jotta voitte vihdoin saavuttaa Minut ja jotta voitte valtakunnastani käsin rakastaa kaikkia 

luotuja sillä kaikenkattavalla rakkaudella, jota opetan. 

24 Monia asioita olen puhunut teille tänä aikana, mutta kaikesta siitä, mitä olen teille sanonut, teidän 

on opittava opetus, jonka olen antanut teille tänä armon aamuna: Kaiken kattava rakkaus! 

25 Kuinka usein opetuslapset löysivätkään Jeesuksen keskustelemasta maallisuuden eri luomakuntien 

kanssa. Kuinka usein Mestari yllättyi keskusteluissaan lintujen, käytävän ja meren kanssa! Mutta he 

tiesivät, että heidän Mestarinsa ei ollut temmattu, he tiesivät, että heidän Mestarissaan eli Isän luova 

Henki, joka oli antanut kaikille olennoille kielen, joka ymmärsi kaikkia "lapsiaan", joka sai kiitosta ja 

rakkautta kaikilta Hänen luomiltaan olennoilta. 
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26 Kuinka usein opetuslapset ja kansa näkivätkään Jeesuksen hyväilevän lintua tai kukkaa ja 

siunaavan kaikkea, ja kuinka usein he näkivätkään hänen silmissään ääretöntä rakkautta kaikkia luotuja 

kohtaan! Opetuslapset näkivät vilaukselta Herran jumalallisen ihastuksen, kun hän näki itsensä niin suuren 

kirkkauden ympäröimänä, niin monien ihmeellisten asioiden ympäröimänä, jotka olivat syntyneet hänen 

viisaudestaan, ja he näkivät myös usein kyyneleet Mestarin silmissä, kun hän näki ihmisten 

välinpitämättömyyden tällaisen kirkkauden edessä, ihmisolentojen tylsyyden ja sokeuden niin suurta 

loistoa kohtaan. He näkivät usein Mestarin itkevän, kun hän näki spitaalisen vuodattavan kyyneleitä 

spitaalinsa vuoksi, tai miesten ja naisten valittavan kohtaloaan, vaikka heitä ympäröi täydellisen rakkauden 

sfääri!  

27 Tiedätte hyvin, että Laini opettaa teitä rakastamaan Minua enemmän kuin kaikkea muuta ─ ei 

siksi, että Isän sydämessä olisi itsekkyyttä, vaan siksi, että teidän pitäisi ymmärtää, että ─ voidaksenne 

rakastaa Luomakuntaa ja itseänne ─ teidän on ymmärrettävä rakkauteni oman sydämenne kautta, jotta 

voitte tuntea sitä lähimmäisiänne kohtaan. 

Siksi tänä armon aamuna sanon teille: haluan, että rakkautenne muuttuu kaikenkattavaksi ─ mutta 

minussa, rakastamalla ensin minua, sitten rakastamalla toisianne ja sitten rakastamalla kaikkia Isän luomia, 

kaikkia luotuja, täydellisiä teoksia Isän tyttärinä, ja siksi veljiänne ja sisarianne. 

28 Anna sielullesi ja tunteillesi herkkyyttä. Anna kehosi, vaikka se on elämässä ohimenevä, osallistua 

tähän virkistykseen, iloitse olemassaolostasi, nauti luonnon sille antamista säteilyistä, tyydy ja virkisty 

niistä. Sillä tämä fyysinen elämä on myös siunausten, lämmön ja energian lähde ─ se on lohdutusta ja 

hyväilyä, se on ravintoa, se on rauhaa. 

29 Antakaa ruumiinne herkutella sillä, antakaa sen osallistua tähän juhla-ateriaan, Mestari käskee 

teitä. Älkää piilottako sitä älkääkä poistako sitä luonnosta, älkää saako sitä hylkäämään tätä 

elämänlähdettä, älkää antako sen hylätä sitä, mitä olen antanut teille niin suurella rakkaudella. Sitten hän 

nukahtaa rauhassa, kun se hetki koittaa. 

Mutta sielunne, tuonpuoleisesta, vapautuneena, jatkaa aineellisen luomakunnan tarkastelemista 

enemmän kuin kaikkia Isän tekoja ja arvostaa sitä silloin paremmin kuin nyt. Ja vaikka se ei enää syö 

aineellista elämää, vaikka sen ei enää tarvitse tyytyä siihen eikä elää sen sisällä, se on sopusoinnussa 

kaiken kanssa, se ihailee kaikkea ja rakastaa sitä Isässä. 

30 Sanani tulvii sinuun rauhaa ja on balsamia sielullesi ja sydämellesi. Olette puhuneet Herranne 

kanssa ja puhutte edelleen Hänen kanssaan sielun kielellä ─ sillä kielellä, joka sisältää kunnioitusta, joka 

on ylistysvirsi Jumalalliselle korvalleni, joka on lapsen hyväilyä Isälle, joka on käsi, joka ojentaa kätensä 

Hänelle, jolla on kaikki ja joka kykenee tekemään kaiken. 

Tunnustatte Minulle, ette salaa Minulta mitään, koska tiedätte, että katseeni kattaa kaiken, tunkeutuu 

kaikkeen, ja tunnette katumusta omaatuntoanne kohtaan maan päällä tehdyistä rikkomuksista. Mutta 

totisesti minä sanon teille: Minä, joka lasken teidän hyvät tekonne ja rikkomuksenne päivittäin aamusta 

toiseen, kirjoitan ylös enemmän hyviä tekoja ja kirjaan vähemmän pahoja tekoja. 

31 Älkää pysähtykö, oi opetuslapset! Kuten olen aina sanonut teille, kulkekaa vakaasti hyvyyden ja 

edistyksen tiellä, sillä tulossa on aikoja, jolloin vain hyvyys auttaa ihmistä eteenpäin, jolloin vain hyve ja 

totuus tukevat häntä taistelun ja riitelyn tiellä. 

Lähestyvät päivät, jolloin petos kaatuu, jolloin valheellisuus, tekopyhyys, itsekkyys, kaikki pahat 

siemenet tulevat loppumaan ankarien vierailujen, putoamisten ja iskujen kautta. 

Siksi Mestari sanoo teille: vahvistukaa ja vahvistukaa hyvässä! Olkaa vakuuttuneita, kansani, että ette 

voi saada pahaa tekemistänne hyvistä teoista. Jos saatte pahan hedelmän tai pahan palkkion maan päällä 

tekemästänne hyvästä, tuo paha hedelmä on väliaikainen, se ei ole lopullinen hedelmä, sanon teille 

totuuden. Teidän on oltava sinnikkäitä, kunnes niitätte. 

32 Olkaa hyviä työntekijöitä Herran pellolla ja tarkkailkaa aina aineellisen maan työntekijöitä. 

Hylkäävätkö ne jo itäneet siemenensä ohi kulkevan myrskyn vuoksi? Todella ─ ei! He odottavat, että 

huono sää on ohi, he valvovat ja rukoilevat sitä ja odottavat sadonkorjuuta. Ja kuinka usein tämä 

sinnikkyyden sato onkaan ollut todella täynnä siunauksia ja yltäkylläisyyttä! 

Olkaa tekin tällaisia: hyvistä teoistanne huolimatta ottakaa vastoinkäymiset tilapäisinä myrskyinä, 

todisteena hyveellisyydestänne, mutta luottakaa aina siihen, että siemeneni, jonka olette kylväneet hyvin, 

antaa teille hyviä kukkia ja hyviä hedelmiä, kun sen aika koittaa. 
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33 Totisesti sanon teille, sielu on kuin siemen, on kuin siemen, jonka tiedätte. ─ Puhun nyt 

kuvaannollisesti. ─ Myös ne itävät, juurtuvat ja kasvavat, kukkivat ja kantavat hedelmää. Mutta minun on 

kerrottava teille vielä jotakin muuta: kaikki sielut eivät idä samaan aikaan, kaikki eivät kuki samaan 

aikaan, eivätkä ne kanna hedelmää tiettynä ajankohtana. Jotkut tekevät sen aikaisemmin ja toiset 

myöhemmin, vaikka ne kylvettäisiinkin samaan aikaan. Ymmärtäkää tämä ja soveltakaa sitä itsenne ja 

koko ihmiskunnan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Sillä tästä teette suuria johtopäätöksiä, 

suuria ilmestyksiä ja kauaskantoisia vastauksia ihmisten kysymyksiin ja epäilyihin. 

34 Jos perehdytte tämän päivän opetussanaani, löydätte siitä Mestarin tietynlaisen aikomuksen: Se on 

sielunne vahvistaminen, jotta voitte tuoda ihmiskunnalle todellisen ilmoituksen sielujen 

jälleensyntymisestä. 

Intuitiivinen tieto siitä säilyy kaikilla ihmisillä. Kaikissa maailman kansoissa epäillään salaisuutta, joka 

sisältää jokaisen sielun menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Joillekin se on teoriaa, toisille 

mahdollisuus, taas toisille fantasiaa, ja taas toiset kiistävät sen suoralta kädeltä. Huomaan kuitenkin, että 

he pohtivat tätä totuutta. 

35 Tämän ajan ihmiskunta muodostaa legendoja, fantasioita, ja jopa kaikkein takapajuisimmat 

heimot, jopa alkumetsiin kätkeytyneet kansat, epäilevät sielun uudelleen ruumiillistumisen salaisuutta, ja 

tämä johtuu siitä, että maa on valmisteltu, siitä on tullut hedelmällinen, koska ihmissielu on 

kehityksessään kyennyt paljastamaan keholleen osan tästä "salaisuudesta" ─ kuten te sitä kutsutte ─. 

Nyt puuttuu vain se, että kansani, opastukseni, uskollisuuteni ─ ne, jotka ovat aina odottaneet minua, 

jotka ovat osanneet ottaa vastaan ilmestyksiäni ja opetuksiani ─ tulevat antamaan ihmisille vahvistuksen 

tästä elävin sanoin, perusteluin, totuuksien kautta. Silloin ihmiset heräävät uuteen tietoon, uuteen elämään, 

joka ei ole mitään muuta kuin Jumalan valtakunta ihmisten sydämissä, henkinen valtakunta ihmisten 

sieluissa. 

36 Puhun teille samalla sanalla, jolla puhuin toisella aikakaudella. Kaikki hyvä kumpuaa Sanastani. 

Jos etsit siitä balsamia ─ parantava balsamini virtaa ehtymättömästi kärsimyksiisi. Jos olet pyytänyt 

minulta sairaita, jotka ovat poissa, he ovat poissa sinun ruumiistasi, mutta eivät minun hengestäni eivätkä 

sinun hengestäsi, ja heissä on minun parantava voimani. Jos pyydätte Minulta siunaustani tai suojelustani 

yrityksillenne, totisesti sanon teille, että rakkauteni ja valoni on niiden päällä. Otan sinua kädestä kiinni, 

koska luotat minuun kuin pelastavaan oppaaseen, ja minä todella johdatan sinut voittoon. Minä vahvistan 

teitä ansoissa ja koettelemuksissa ja rohkaisen teitä. 

37 Pyydätte Minulta niitä, jotka ovat poissa, jotka ovat "työntekijöitä", jotka ovat Henkisen Työni 

opetuslapsia. Olen siellä heidän kanssaan, olen ollut heidän polullaan, heidän rukouksessaan, heidän 

tehtävänsä täyttämisessä. Olen asettanut heidät valon soihtujen tavoin kansoihin, jotka ovat teille vieraita, 

jotta he olisivat kuin rauhan enkeleitä, kuin henkimaailmani ympäröimiä vartijoita. 

Suojelusenkelit ovat innoittaneet heitä lähtemisestä lähtien niin, että heidän maalliset ja hengelliset 

askeleensa polulla ovat turvallisia, ja siksi, kun Mestari kutsuu heitä täyttämään toimeksiantonsa, nuo 

työntekijät voivat tyytyväisinä sanoa: "Isä, me olemme työskennelleet sinun nimessäsi." 

Milloin he palaavat tähän maahan? Mestari on valmistanut tien ja ajan, ja he ovat jälleen 

keskuudessanne, ja heidän sanansa kaikuvat sydämissänne todistuksena niistä suurista ilmestyksistä, joita 

Isä on antanut heille ─ niistä suurista ihmeistä, joita heidän silmänsä ovat nähneet, ja tämä antaa teille 

voimaa, se on kannustin tulevaisuutta varten, kun tekin ylitätte rajat ja lähdette muiden veljesyhteisöjen 

luo. 

38 Koska erotan teidät rakkaudellani, koska peitän teidät vaipallani tänä koettelemuksen aikana ─ 

kuinka en voisi peittää koko maapallon kehää armollani? Koska opetan teille, jotka olette tällä hetkellä 

ihmisolentoja, kaiken kattavaa rakkautta ─ miten Mestari voisi sitten huolehtia vain toisista ja unohtaa 

toiset? Katseeni lepää kaikkien päällä ja vaippani samoin, balsamini valuu kaikkien päälle, rauhan 

vaippani alla jotkut tuntevat sen ja käyttävät sitä. Toiset käyvät sotaa, tuhoavat toisiaan ja loukkaavat 

toisiaan. 

39 Kysytte Minulta: "Isä, miksi tänä sovinnon vuonna, tänä hengellisen yhteyden ja rakkauden 

vuonna, jota ihmiskunta on kutsunut 'Pyhäksi vuodeksi', ihmiset syöksyvät murhaaviin sotiin?" 

Mestari vastaa sinulle: Katso ja rukoile! Tänään ette vielä kykene ymmärtämään näiden koettelemusten 

merkitystä, mutta totisesti sanon teille, että ihmisten sielu on jo lähellä heräämistä, ja sitä varten tarvitaan 
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vielä hieman enemmän tuskaa, on välttämätöntä, että he tyhjentävät sen maljan, jota ihmiset valmistavat 

itselleen tällä hetkellä. He ovat oma herätyksensä, he ovat oma tuomarinsa, he ovat oma 

tuomiovaa'anksensa. Minä sallin sen, annan heille anteeksi ja hyväilen heitä. Kaadan valoni heihin, jotta 

jos heidän on mahdollista saavuttaa totuus valoni kautta, he saavuttavat sen tällä tavalla eivätkä tuskan 

kautta. 

40 Kun Universaalinen säteeni nousee, jätän teidän tehtäväksenne vuodattaa henkistä rauhaanne ja 

siunauksianne koko ihmiskunnalle tuonpuoleisesta. 

41 Tämä on minun oppituntini. Jatkakaa opetusteni seuraamista! Jatkakaa askel askeleelta ja 

varmistakaa, että sydämessänne ja sielussanne henkinen yhteys kaikkeen saa yhä enemmän voimaa ja 

painoarvoa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 333 
1 Tule luokseni, kun olet väsynyt. Sanastani löydätte balsamia, lohdutusta ja hellyyttä. Vakuutan 

teille, että kuultuanne opetukseni tunnette itsenne vahvistetuksi kulkemaan uskossa polkua, joka johtaa 

teidät valtakuntaani. 

2 Nämä ovat hetkiä, jolloin monet sydämet lähestyvät toivoen ilmentymääni, jolloin annan todisteita 

Läsnäolostani antamalla heidän tuntea Henkeni hyvin lähellä heidän henkeään ja yllättämällä heidät 

katseeni tarkkanäköisyydellä, kun luen jokaisesta heistä heidän menneisyytensä, heidän surunsa, heidän 

anomuksensa ja tarpeensa. 

3 Monet heistä ovat uskoneet, vaikka ovat kuulleet Minua vain siksi, että he ovat löytäneet totuuden 

Sanastani. Kuitenkin monet muut ovat epäilleet, vaikka olen ilmaissut itseni heidän edessään niin suurella 

selkeydellä. Näiltä sydämiltä kysyn tällä hetkellä: "Mitä todisteita te tarvitsette uskoaksenne Minuun?" 

Mutta he vastaavat Minulle: "Anna meille se, mitä kaikki kaipaavat juuri nyt." 

4 Voi teitä ihmisiä! Mitä sinusta tulisi, jos tekisin vain sitä, mitä sinä haluat? Myönnän teille 

kuitenkin osan siitä, mitä pyydätte, todistaakseni teille, että Hän, jonka olette kuulleet näiden ilmestysten 

aikana, on ollut Mestarinne. 

5 Onko Minun välttämätöntä tehdä ihmeitä ja ihmetekoja, jotta te kutsuisitte työtäni ihmeelliseksi ja 

todeksi, koska se näyttää silmissänne yliluonnolliselta? Vai riittääkö, että yksinkertaisesti puhun teille, että 

annan olemukseni astua sieluunne ja tehdä läsnäoloni tuntuvaksi sydämenne sisimmässä? 

6 Voin antaa sinulle kaiken, mitä pyydät Minulta. Mutta saatan antaa sinulle vain sen, mikä todella 

on sielusi parhaaksi. 

7 Opettele rukoilemaan ja meditoimaan samanaikaisesti, jotta tieto ja ymmärrys tulisivat valoon 

teissä jokaisessa. Vain ne, jotka tietävät, eivät epäile eivätkä luota. Epäilys kumpuaa tietämättömyydestä, 

enkä halua teidän elävän enää tietämättömyyden pimeydessä. 

Ymmärrättekö, miksi en halunnut esittää silmienne edessä niitä teoksia, joita kutsutte "ihmeellisiksi"? 

Koska niiden avulla saisin teidät vain uskomaan, että olisin tehnyt ne, mutta tietämättömyytenne pysyisi 

samana. 

Olen mieluummin tarjonnut teille Sanani merkitykseen kätketyn ihmeen, jotta sitä etsimällä voisitte 

löytää viisautta ja valoa, tietoa, ilmestystä ja totuutta. Silloin kaikki epävarmuudet ja epäilykset 

hälvenevät. 

8 Ymmärtäkää nyt, miksi halusin kutsua teidät tänne tällä kolmannella aikakaudella vain kuulemaan 

Sanaani ─ tietäen, että se sisältää kaiken, mitä sielunne ja sydämenne voivat haluta tai tarvita. 

9 Älkää olko huonoja oppilaita opetuksessani, olkaa ymmärtäväisiä ja oivaltavia, jotta tuomionne 

olisi oikea. 

10 Olette tämän Sanan todistajia, jotta ette vaikenisi, kun teitä pyydetään kertomaan siitä. 

11 Vakuutan teille: Jos otatte tehtäväksenne perehtyä näiden opetusten merkitykseen mielenkiinnolla 

ja rakkaudella, löydätte joka käänteessä hengellisen viisauden, täydellisen rakkauden ja jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden todellisia ihmeitä. Mutta jos katsotte näitä ilmestyksiä välinpitämättömästi, ette koe 

kaikkea, mitä ne sisältävät.  

12 Älkää ohittako ilmestymistäni, kuten monet teistä kulkevat elämän läpi: näette näkemättä, kuulette 

kuulematta ja ajattelette ymmärtämättä. 

13 Maan asukkaat ovat todistajia siitä, kuinka monta ihmettä ja tavaraa olen asettanut heihin. Mutta 

vain ne osaavat arvostaa niiden rikkauksia ja löytää niiden salaisuuksia, jotka ovat niistä kiinnostuneita 

tiedonjanosta, tutkimisen halusta ja omaksi hyödykseen. Juuri he iloitsevat, kun he löytävät joka 

käänteessä uusia jumalallisen voiman, viisauden ja hyvyyden ilmentymiä. 

14 Kerron teille jälleen kerran, että tällä kolmannella aikakaudella en ole tullut tekemään 

selittämättömiä ihmeitä tai ulkoisia ihmeitä tehdäkseni vaikutuksen tai hämmästyttääkseni teitä, vaan 

tuomaan teille Sanan, joka on muodoltaan yksinkertainen mutta sisällöltään syvällinen, jotta sitä voidaan 

tutkia omantunnon valossa. Sen avulla annan teille toisen todisteen totuudellisuudestani. 

Teidän on nimittäin oltava tietoisia siitä, että varoitin ihmiskuntaa tuolla Toisella Aikakaudella 

ilmoittamalla sille, että vääriä profeettoja ilmestyisi maailmaan ja tekisi ihmeitä ihmisten pettämiseksi ja 

saisi heidät uskomaan, että se olen Minä. 
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15 En ole tehnyt tällaisia ihmeitä, enkä ole pakottanut ketään uskomaan tähän Sanaan, enkä ole 

yrittänyt levittää pelkoa, jos ette seuraa Minua. Olen vain täyttänyt ihmisille antamani lupauksen lähettää 

Totuuden Henki selittämään heille kaiken sen, mitä he eivät olisi ymmärtäneet hyvin tai tulkinneet 

huonosti. 

16 Tässä on luvattu sanani. Autuaita ovat ne, jotka osaavat ymmärtää sen merkityksen. Sillä totisesti, 

sanon teille, siellä he löytävät Jumalallisen Läsnäoloni. 

17 Mestari puhuu teille väsymättä tehtävästänne. Jotkut teistä näyttävät Minulle kuuliaisuutensa 

riemuiten, toiset taas surullisesti näyttävät Minulle koettelemukset, joita olette käyneet läpi, ja Minä annan 

teille voimani. Ole vahva, sanoo Mestari sinulle. Koettelemukset menevät ohi. Toivokaa ja saatte; 

taistelkaa ja voitatte. 

18 Olen vuodattanut itseni sieluunne tuodakseni viestin ihmiskunnalle; se odottaa valittujani. 

Valmistan teidät sanallani, ja sielunne on aina valaistu. Kun ajatuksenne ja sielunne ovat sopusoinnussa 

henkenne kanssa, teistä on tullut yhtä, ja henkistyminen on sisällänne. Teistä tulee ihmiskunnan peili, ja 

opetuslapsina te levitätte opetuksiani. 

19 Tehkää työtä, rakkaat ihmiset, mutta pidän palkkion valmiina Jumalallisessa asuinsijassani. Siellä 

enkelit toivottavat sinut tervetulleeksi. 

20 Olen elänyt sinussa mittaamattoman arvokkaan aarteen. Jotkut teistä eivät tunne olevansa armoni 

arvoisia, mutta sanon teille: Sinä olet arvokkain työni. Seuratkaa opetuksiani, ja tulette näkemään, että 

tekonne ovat täynnä valoa, niissä on totuus. 

Tällä hetkellä olette vielä kuin pieniä lapsia, mutta myöhemmin teistä tulee opetuslapsia. Mutta 

opetuksellani ei ole rajoja, sillä Pyhän Henkeni valo loistaa aina sielussanne. Minä olen Tie ja Valo, ja 

jokainen, joka tulee luokseni, löytää rauhan ja tyytyväisyyden elämäänsä. 

21 Te, jotka olette sen mahtavan puun varjossa, joka on minun opetukseni, teidät on tarkoitettu 

hoitamaan sitä, hoivaamaan sitä ja saamaan sen oksat levittäytymään joka päivä, jotta ne tarjoaisivat 

suojaa kulkijalle, joka lähestyy väsyneenä saadakseen niiden varjon. 

Jos haluatte, että tämän puun, joka on Jumalallinen Sanani, hedelmät lisääntyvät, teidän on oltava 

valmiita. Silloin näet sen oksien leviävän niin, että väkijoukot tulevat ja syövät sen hedelmiä. 

22 Puhun teille kuvaannollisesti, jotta voitte ymmärtää ja ymmärtää opetuksiani. Jumalallinen valoni 

inspiroi teitä puhumaan lähimmäisillenne ja antamaan heille todistuksen Pyhänä Henkenä tapahtuvasta 

ilmentymisestäni. Työskennelkää suurimmalla omistautumisella ja valmistautukaa yhä enemmän 

henkistymään. 

23 Tulette Mestarin luo kuuntelemaan ja oppimaan. Myöhemmin te kuitenkin välitätte teille antamani 

ohjeet eteenpäin. Sillä sydämet ovat edelleen kovia kiviä ja sielut ovat edelleen pimeyden peitossa, ja siksi 

on välttämätöntä murtaa kahleet ja vapauttaa heidät ─ on välttämätöntä herättää "kuolleet" ja käännyttää 

ne, jotka ovat tehneet syntiä. 

24 Tämä on teidän tehtävänne, rakkaat ihmiset. Älä tunne itseäsi heikoksi äläkä sano vuoden 1950 

jälkeen, että työsi on ohi. Älkää halutko levätä, sillä teillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta valoni voisi 

valaista koko ihmiskunnan. 

25 Läsnäoloni on ollut keskuudessanne, jotta kun kuulette Sanani ihmisälyn kautta, voitte 

valmistautua tehtävänne täyttämiseen ─ jotta kun ihmiskunta jälleen vastaanottaa opetuksiani teidän 

välityksellänne, se voi saavuttaa henkistymisen. 

26 Olette pieniä opetuslapsiani, joille annan joka päivä uuden oppitunnin, uuden sivun siitä elämän 

kirjasta, jota näkijät aina katsovat, kun puhun teille todellisesta elämästä. 

27 Olen antanut "kultaisten sulkieni" kirjoittaa ylös Sanani, jonka olen antanut teille tällä 

Kolmannella Aikakaudella, josta tehdään Kolmas Testamentti, joka myöhemmin tulee ihmisten käsiin. 

Huomenna uudet sukupolvet opiskelevat sitä ja osaavat noudattaa sen moraalia, he osaavat henkistää 

itsensä ja tuntevat, että Isä on heidän kanssaan. Uskon heidät suojelusenkeleille ja neuvonantajille, jotka 

ovat heidän oikeutensa ja ihmiskunnan suojelun puolesta. 

28 Rakkaat ihmiset, te olette se opetuslapsi, jonka olen valmistanut ilmestymiseni alusta alkaen, jotta 

kun Sanani vaihe on valmis, voitte tuntea minut sielussanne. 



U 333 

149 

29 Vuosi 1950 on saavuttanut huippunsa. Se on vuosi, jonka tahdon merkitsemäni julistukseni on 

viimeinen näiden äänenkantajien mielten ja huulten kautta. Se on vuosi, joka mainitaan tuhansia kertoja 

Sanassani, jotta yksikään seurakunta ei kieltäisi ilmestymiseni viimeistä päivää. 

30 Sana, joka on valanut niin paljon balsamia haavoillesi, ei pian enää kuulu. Ääni, joka on ollut 

hengellinen virkistyksesi ja lohdutuksesi, lakkaa pian. Mutta teidän ei pidä osoittaa tyytymättömyyttä 

siihen hetkeksikään, vaan teidän pitäisi pikemminkin nöyrästi tunnustaa, että jos oli minun tahtoni lähettää 

teille tämä valo joksikin aikaa, se myös päättyy tahtoni mukaisesti. 

31 Älkää sanoko, että aika, jossa olen tehnyt itseni teille tunnetuksi sanoin, vaikuttaa lyhyeltä, sillä 

teidän ei pidä katsoa, että päätöksissäni olisi mitään epätäydellisyyttä. Luuletteko, etten tiennyt, että kun 

vuosi 1950 koittaisi, te olisitte valmistautumaton? Ei, opetuslapset, minä tiesin kaiken. On kuitenkin ollut 

tahtoni nimetä tämä vuosi viimeiseksi, ja teidän on pidettävä tätä aikomusta täydellisenä. 

32 Tuona toisena aikakautena ilmoitin myös lähtemisestäni apostoleilleni etukäteen, vaikka tiesin, että 

he olivat vielä heikkoja. Todisteena oli se, että yksi heistä epäili Jumaluuttani ja tunsi pettyneensä 

aineellisiin odotuksiinsa. Kun hän tajusi, että lupaamani aarteet eivät olleet tästä maailmasta, hän päätti 

luovuttaa Minut oppini vihollisille sokeutuneena rahasta, jolla he palkitsisivat hänen palveluksensa. 

33 Tiedä, oliko siinä sydämessä, joka asetti Mestarinsa hengestä rahallisen hinnan, myös pimeyttä. 

34 Kun tuo väkijoukko sitten pidätti minut esiintyäkseni pappien ja hallitsijoiden edessä, näin 

hämmennyksen ja kauhistuksen vallanneen muut opetuslapseni, jotka pelon vallassa pakenivat ja 

piiloutuivat. Kun Pietari paljastui yhdeksi niistä, jotka seurasivat minua, hän kielsi minut ja vannoi, ettei 

ollut koskaan nähnyt minua. 

35 Kaikki nämä olivat todisteita siitä, että opetuslapset eivät olleet vielä saavuttaneet kypsyyttä 

lähdöni aikaan. 

36 Syynä tähän oli se, että nuo kolme vuotta, jotka saarnani kesti, oli asetettu siksi, että saarnani 

välittäisi jumalallisen viestin ihmiskunnalle, mutta ei siksi, että opetuslapset saavuttaisivat suurimman 

kohotuksen ja täydellisyyden samalla ajanjaksolla. 

37 Nuo kolme vuotta valmistivat minua lähtöni jälkeiseen taistelun aikaan. 

38 Uhraukseni oli suoritettu, mutta koska tiesin, että nuo sydämet tarvitsivat Minua enemmän kuin 

koskaan, koska heidän sisällään oli noussut epäilyjen, kärsimysten, hämmennyksen ja pelkojen myrsky, 

lähestyin heitä välittömästi antaakseni heille toisen todisteen äärettömästä armostani. Rakkaudessani ja 

myötätunnossani Sanani lapsia kohtaan inhimillistin itseni ottamalla sen ruumiin muodon tai kaltaisuuden, 

joka minulla oli ollut maailmassa, ja tein itseni näkyväksi ja kuultavaksi, ja sanoillani herätin uudelleen 

uskon noissa lohduttomissa sieluissa. Se oli uusi oppitunti, uusi tapa kertoa Minusta niille, jotka olivat 

seuranneet Minua maan päällä; ja he tunsivat itsensä vahvistetuiksi, inspiroituneiksi, uskon ja totuuteni 

tuntemisen muuttamiksi. 

39 Näistä todisteista huolimatta, joita he kaikki todistivat, oli yksi, joka itsepäisesti kielsi ne 

vakuutukset ja todisteet, jotka annoin opetuslapsilleni hengellisesti, ja niinpä oli tarpeen antaa hänen 

koskettaa hengellistä Läsnäoloani jopa fyysisillä aisteillaan, jotta hän voisi uskoa. 

40 Mutta tämä epäilys ei herännyt vain niiden opetuslasten keskuudessa, jotka olivat lähempänä 

Minua ─ ei, vaan myös seuraajien joukoissa, paikkakunnilla, kaupungeissa ja kylissä, niiden keskuudessa, 

jotka olivat saaneet todisteita voimastani ja seuranneet Minua näiden tekojen vuoksi, syntyi hämmennystä, 

levottomia kysymyksiä, tyrmistystä; kukaan ei osannut selittää, miksi kaikki oli päättynyt tällä tavalla. 

41 Minulla oli myötätuntoa kaikkia kohtaan, ja siksi annoin heille sekä lähimmille opetuslapsilleni 

todisteen siitä, etten ollut etääntynyt heistä, vaikka en enää avustanut heitä maan päällä olevana ihmisenä. 

Jokaisessa kodissa, jokaisessa perheessä ja jokaisessa kansakunnassa osoitin itseni niihin sydämiin, jotka 

uskoivat minuun, tekemällä hengellisen läsnäoloni heille konkreettiseksi monin tavoin. Silloin alkoi sen 

kristittyjen kansan taistelu, jonka oli menetettävä Mestarinsa maan päällä noustakseen ylös ja julistaakseen 

totuutta, jonka hän oli heille ilmoittanut. Te kaikki tunnette heidän suuret työnsä. 

42 Teidänkin on menetettävä tämä julistus, jotta voitte lähteä todistamaan Sanastani. Mutta ennen 

kuin lähdette liikkeelle, teen itseni tunnetuksi kansalleni hengestä henkeen poistaakseni heidän 

epäilyksensä, oikaistakseni heidän erehdyksensä ja vapauttaakseni heidät hämmennyksestä. Sillä kerron 

teille jälleen kerran, että edes te ette ole valmiita, kun annan Sanani loppua. Siksi tulee olemaan pettureita 

─ tulee olemaan niitä, jotka kieltävät minut ja jotka epäilevät julistustani hengestä henkeen. Mutta minä 
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innoitan teitä ja annan teille uusia todisteita totuudestani, jotta tekin voitte nousta täynnä rakkautta, uskoa 

ja hengellisyyttä taisteluun, joka odottaa teitä. 

43 Kuulkaa ääneni, ihmiset, se tulee alas täyttämään teidät rohkeudella ja rohkeudella taistelua varten, 

johon teidän on pian ryhdyttävä. Tie odottaa teitä, tehtävänne aika lähestyy, ja teidän on oltava vahvoja. 

44 Minun Sanani, joka on jo painautunut sieluusi, tulee olemaan oppaanasi. Se johdattaa teidät askel 

askeleelta onnelliseen päämäärään, jonka olen merkinnyt teille, jotta voitte asua valossa ikuisesti. 

45 Jokainen niistä, jotka ovat kuulleet Minua ja oppineet jumalallista opetusta, tulee olemaan Sanani 

lähettiläs polulla. Hänen sydämensä tulee olemaan matkanippu täynnä siunauksia, jotka valuvat terveyttä, 

rauhaa ja lohdutusta tarvitseville lähimmäisille. 

46 Opetuslapseni kulkevat pitkiä matkoja matkalla kaupunkeihin ja kansoihin, joissa ─ tietämättään ─ 

monet sydämet odottavat heitä. Kun olet lähetysmatkallasi, sinun ei tarvitse kysyä keneltäkään, oletko 

oikealla tiellä vai oletko eksynyt, koska Henki valaisee sinua ja Sanani opastaa sinua kaikessa, mitä sinun 

on tehtävä. 

47 Minä palkitsen armon, jolla kohtelette lähimmäisiänne, ihmeillä ja teoilla, jotka liikuttavat kovinta 

ja kylmintä sydäntä. 

48 Nyt voitte selittää itsellenne, miksi olette jo pitkään olleet puhdistamisen kohteena. On nimittäin 

ehdottoman välttämätöntä, että niillä, jotka aikovat puhua puhtaudesta, on puhtaus sydämessään ja että 

niillä, jotka haluavat tuoda rauhaa ja sopusointua koteihin, on rauha sisällään. 

49 Sanani täyttää teidät rohkeudella, sillä nyt teidän on aika ilmestyä maan päälle henkistymisen 

sanansaattajina ja apostoleina. Ihmiskunta on täynnä kauhua sodan, nälän ja moraalisen korruption vuoksi. 

50 Teiltä ei saa puuttua rohkeutta, kun kohtaatte kipua, kurjuutta ja kuolemaa. Sillä silloin se valo, 

joka teissä on, loistaa ja valaisee kanssaihmistenne elämää. 

51 Onnellinen olkoon tämä kansa, sillä heissä täyttyvät menneiden aikojen profetiat, joissa sanottiin, 

että Jumalan kansa ilmestyisi maan päälle, ja autuaita ovat ne, jotka kykenevät tunnistamaan sen ja 

ottamaan sen vastaan, sillä he pysyvät yhdistyneinä minun kansani kanssa. 

52 Mikään ei ole mahdotonta Minun voimalleni. Siksi siirrän teidät pisteestä toiseen, ohjaan teitä ja 

saan teidät pääsemään sinne, missä läsnäoloanne tarvitaan. Sillä jokaisessa tämän kansan lapsessa minä 

lähetän lohdutuksen niille, jotka kärsivät ─ niille, jotka ovat kauan odottaneet oikeudenmukaisuuden ja 

rauhan tuloa maan päälle. 

53 Kun kansani saavuttaa kansakunnat ja lähestyy lähimmäisiään, he yllättyvät huomatessaan, että 

ihmiset ovat tietyssä määrin valmistautuneita tai valmiita ymmärtämään tämän opetuksen. Tämä johtuu 

luonnollisesta evoluutiosta, jonka jokainen luotu on saavuttanut, ja Henkeni lakkaamattomasta 

värähtelystä ihmiskunnan yllä. 

54 Tämän päivän ihmisistä, joilla ei ole hengellisyyttä ja rakkautta, tuon esiin sukupolvet, jotka 

Sanani niin usein profetoi. Mutta ensin työskentelen näiden kansojen parissa, jotka nykyään tuomitsevat 

väärin, sotivat toisiaan vastaan ja tuhoavat toisiaan. 

Sitten, kun tuomioni täytäntöönpano on kulkenut kaikkien yli ja rikkaruohot on kitketty juurineen, 

alkaa syntyä uusi ihmiskunta, joka ei enää kanna "veressään" eripuran, vihan tai kateuden siemeniä, koska 

sen vanhempien "veri" puhdisti itsensä tuskan ja katumuksen sulatusuunissa. 

Otan heidät vastaan ja sanon heille: "Pyytäkää, pyytäkää, niin teille annetaan", kuten sanoin teille 

toisella aikakaudella. Mutta tänään lisään vielä: osaa kysyä. 

55 Kuinka harvat ovatkaan osanneet todella kysyä. Jopa te, jotka kuulette tämän sanan, ette useinkaan 

tiedä, miten pyytää ja mitä pyytää. Mutta armossani teitä kohtaan menen aina eteenpäin ja annan teille 

enemmän kuin mitä tarvitsette, vaikka se ei aina olekaan sitä, mitä olette pyytäneet. Sillä vain minä yksin 

tiedän, mikä on kaikkein hyödyllisintä kaikille. 

56 Sinä pyydät nyt, minä annan sinulle tulevaisuutta varten. Te ajattelette aineellista parantumistanne, 

minä ajattelen hengellistä täydellisyyttänne. Sanon teille, että sielu on tärkeämpi kuin ruumis, mutta että 

ruumiin pitäisi aina tulla toisena. Kaikki se, mikä ei koske sielua, annetaan sinulle lisäksi. 

57 Annan sinulle kaiken. Ja mitä pyydän vastineeksi? Ainoastaan se, että täytätte tehtävänne ja 

käytätte sitä, mitä olen antanut teille rakkaudella ja ymmärtäen, että se on enemmän kuin tarpeeksi 

saavuttaaksenne päämäärän, joka teidän on tarkoitus saavuttaa. 
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58 Puhun teille nimenomaan isänä, en tuomarina, vaikka sanassani onkin oikeutta. Juuri nyt teidän 

pitäisi työskennellä ajatuksillanne ja pyrkiä parantamaan itseänne moraalisesti ja hengellisesti. 

59 Teidän työnne on alkanut tänään, älkää odottako huomiseen asti aloittaaksenne päivän työnne, sillä 

se voi olla liian myöhäistä, sillä jokaiselle on varattu vain lyhyt aika maan päällä, jonka hän voi käyttää 

sielunsa hyväksi. 

60 Kutsun teitä "valon lapsiksi", koska opetukseni tuntemus antaa teille ymmärrystä elämästä 

kokonaisuutena. Älköön siis kukaan odottako, kunnes hän saavuttaa maanpäällisen olemassaolonsa 

viimeisen hetken ─ tyhjin käsin ja luottaen kuoleman uneen tai uuteen tilaisuuteen. Sillä mikään ei muuta 

minun oikeuttani. 

61 Jos pystytte ymmärtämään opetukseni, se antaa teille paljon tyydytystä ja monia mahdollisuuksia 

kehittyä ylöspäin. Opettele rukoilemaan, ennen kuin teet minkä tahansa päätöksen, sillä rukous on 

täydellinen tapa pyytää Isältäsi, sillä hänessä kaipaat valoa ja voimaa, jotta voit pysyä pystyssä elämän 

taistelussa. 

62 Kun rukoilette, älyynne tulee pian valaistuminen, joka antaa teidän selvästi erottaa hyvän pahasta, 

suositeltavan siitä, mitä teidän ei pitäisi tehdä, ja tämä on mitä ilmeisin todiste siitä, että olette osanneet 

valmistautua sisäisesti kuulemaan Hengen äänen. 

63 Opetukseni tavoittaa ihmisen sydämen tällä Kolmannella Aikakaudella opettaakseni hänelle tien 

täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa ja sisäiseen yhteyteen omantunnon kanssa todisteena siitä, että 

sielunne on saavuttanut sellaisen kehitysasteen ja voimaantumisen, jota sillä ei ole koskaan aikaisemmin 

ollut ja joka antaa sille mahdollisuuden ymmärtää Pyhän Hengen uusia ilmoituksia. 

64 Tie on päällystetty, ja ovi on auki kaikille, jotka haluavat tulla luokseni. 

65 Tie on kapea, se on ollut tiedossanne jo kauan. Kenellekään ei ole tuntematonta, että lakini ja 

opetukseni ovat mitä puhtaimpia ja taipumattomimpia, niin ettei kukaan voi ajatella muuttavansa niitä 

oman mielensä tai tahtonsa mukaan. 

66 Leveä tie ja avoin portti ovat kaikkea muuta kuin se, mikä johtaa sielusi valoon, rauhaan ja 

kuolemattomuuteen. Leveä tie on siveettömyyden, tottelemattomuuden, ylpeyden ja materialismin tie, jota 

suurin osa ihmisistä seuraa yrittäessään paeta hengellistä vastuutaan ja omantuntonsa sisäistä tuomiota. 

67 Tämä polku ei voi olla ääretön, koska se ei ole totta eikä täydellinen. Koska tämä polku, kuten 

kaikki inhimillinenkin, on rajallinen, ihminen saavuttaa jonain päivänä sen päätepisteen, jossa hän 

pysähtyy kauhuissaan polun päätepisteenä olevan kuilun eteen. Silloin kaaos puhkeaa niiden sydämissä, 

jotka ovat jo kauan sitten poikenneet oikealta tieltä. 

68 Toiset tekevät parannuksen, jolloin he löytävät riittävästi valoa pelastaakseen itsensä, toiset 

kauhistuvat loppua, jota he pitävät epäoikeudenmukaisena ja epäloogisena, ja taas toiset pilkkaavat ja 

kapinoivat Jumalaa vastaan. Mutta totisesti MINÄ sanon teille, että tämä on valoon paluun alku. 

69 Siunaan teitä, kolmannen aikakauden opetuslapset, jotka osaatte ylittää tämän maailman kynnykset 

tullaksenne Henkeni toivossa. Kutsun teitä rukoilemaan päivästä toiseen, kokoontumaan yhteen tutkimaan 

ja pohtimaan Sanaani. Sillä nämä ovat viimeiset kerrat, jolloin saatte sen tässä muodossa. 

70 Kutsun teidät sisälle salaiseen aarrekammioon, viisauteen, jonka työni sisältää, jotta voitte tuntea 

olonne vahvaksi keskellä taistelua, jota käymme läpi ─ tässä taistelussa, jota käymme. 

71 Valittu kansa, jonka tehtävänä on sytyttää valoa maailmaan, on hajallaan eri kansojen keskuudessa, 

ja se saa kutsun elää kuunnellen ääntäni. Jotkut kuulevat sanani äänenkantajieni kautta, ja toisia opastetaan 

hengellisesti. Mutta te kaikki tulette olemaan todistajina niille profetioille, jotka on ilmoitettu tälle ajalle. 

Ohjaan askeleenne samaa polkua pitkin, ja jonain päivänä tapaatte ja tunnistatte toisenne. 

72 Olette eläneet aikakausia, olette asuttaneet maata vuosisatojen ajan, ja näiden aikojen aikana olette 

kehittyneet, ja vihdoin voitte aloittaa hengellisen yhteydenpidon Mestarinne ja henkimaailman kanssa. 

73 Uskon teille suuren tehtävän ja odotan ymmärrystänne. Perustakaa kaikki toimintanne lakiin, joka 

on taipumaton ja tiukka. Näin valmistautuneena kulkekaa tietänne Jumalan pelossa, mutta varmoina. 

Tunne pelko lain rikkomisesta, siitä, että et tee työtä tunnollisesti. Mutta olkaa myös luottavaisia, sillä 

Minä olen opas ja tuki teidän jokaisen polulla. 

74 Teillä on vain osa nykyhetkessä, mutta minä tiedän, mitä koette huomenna, ja tiedän esteet, joita 

kohtaatte. Sanon teille, että jos teillä on uskoa, voitte kohdata suurimmatkin vaarat, voitte sukeltaa 

vaarallisimpiinkin yrityksiin aina varmoina suojeluksestani. 
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75 Kestäkää vaikeutenne kärsivällisesti, ja jos ette pysty ymmärtämään koettelemustenne merkitystä, 

rukoilkaa, niin minä paljastan teille niiden merkityksen, niin että vahvistatte ne sisäisesti. 

76 Ette ole vielä täydellistäneet itseänne, ette ole vielä "vanhurskaita", ja siksi kohtaatte uusia 

koettelemuksia, jotka silottavat sydäntänne ja täydellistävät sieluanne. 

77 Israel on ollut taistelutahtoinen suuren vaelluksensa alusta lähtien, ja kun se on tullut heikoksi tien 

ankaruuden vuoksi, minun ääneni on rohkaissut sitä ja sanonut sille: "Vahva käsivarteni on sinun 

käsivarrellasi." Ja kun se on rukoillut ja valvonut ja totellut käskyjäni, se on nauttinut armostani ja 

etuoikeuksistani. 

78 Nyt elätte ennustettuja aikoja, eikä teidän pidä epäillä. Nyt kirjan viimeiset luvut on avattu, jotta 

voitte lukea sitä hartaasti ja ymmärtää sen merkityksen. Nämä ovat niitä vaikeita aikoja, joista puhuin 

teille etukäteen. Mutta vaikeuksista huolimatta haluan, että katsotte tulevaisuuteen iloisin mielin ja 

luottavaisin mielin. Sillä tuskasi ei kestä kauemmin kuin rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lakini 

asettamat rajat. 

79 Rukoilkaa, että olisitte täynnä rauhaa ja hyvää tahtoa. Pohdiskele, jotta voit olla varma siitä, mikä 

on paikkasi hengellisesti. Suurimman kohotuksen saavuttamiselle ei ole olemassa tiettyä aikaa. Jos sinulla 

on uskoa, voit ottaa suuria askelia tällä tiellä. 

80 Ilmiöni ihmisen kautta päättyy vuonna 1950. Hengen aikakausi kuitenkin jatkuu, ja tämän vuoden 

jälkeen tulee hengellisten lahjojen vapauttaminen ja siten monien sielujen kääntyminen. 

81 Oksat, jotka ovat irtautuneet puusta, takertuvat siihen jälleen, ja te kaikki liitytte minuun. 

82 Valvo ilmestyksiäni, jotta opetukseni pysyy puhtaana ja koskemattomana. Ihminen on saanut 

tarpeekseen rajallisista palvonnan muodoista ja etsii kokonaisuutta. Hän vaatii jumalallista opetusta, joka 

pelastaa hänet inhimillisessä tilassaan tänään ja hengellisessä tilassaan huomenna. 

83 Jokainen, joka nousee ylös ylevine toiveineen tai pyrkimyksineen, saa tukea, ja näytän hänelle 

lyhimmän polun, jolla hän pääsee luokseni. 

84 Täyttäkää laki, vaikka joutuisitte uhraamaan sydämenne tai muuttamaan tässä maailmassa 

vallitsevia tapoja. Teillä ei saa olla kirkkoja eikä jumalanpalveluspaikkoja, ette saa rajoittaa opetustani 

ettekä työalaanne. Kotinne on koko maailma, perheenne on ihmiskunta ja kirkkonne on Jumalallinen 

Henkeni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 334 
1 Ihmiset, herätkää ja ymmärtäkää, että elätte uutta aikaa. 

2 Meditoi ja rukoile niin, että hengellinen inspiraatio alkaa loistaa mielesi tiedekunnassa. 

3 Tarkkaile kaikenlaista inhimillistä kurjuutta, kipua ja puutetta ja anna sydämesi tulla yhä 

myötätuntoisemmaksi nähdessäsi kaikkialla ympärilläsi olevan tuskan. 

4 Jos tunnet sisimmässäsi anteliaan ja jalon halun tehdä hyvää, anna tämän impulssin vallata ja 

ilmetä. Sielu välittää sanomansa, koska se on löytänyt halukkaan ja valmiin ruumiinsa. 

5 Ymmärtäkää, että kun lähdette kylvämään opetukseni siemeniä, sen on tapahduttava rakkaudesta, 

joka syntyy olemuksenne herkimmästä osasta. Mutta älkää enää yrittäkö tehdä hyvää tai tehdä tekoja 

ansioidenne vuoksi, jos ne johtuvat rangaistuksen pelosta, jos ette tee niitä. Siinä ei ole mitään järkeä. 

Älkää sanoko Minulle, älkää edes sielullenne, että se ei voi sietää pikkuseikkoja. 

Kun sielusi riisuu inhimillisen kuorensa ja vetäytyy omaan sisimpäänsä Henkisen Elämän pyhäkköön 

tutkimaan menneisyyttään ja satoaan, monet sen teoista, jotka täällä maailmassa olivat vaikuttaneet 

täydellisiltä ja arvokkailta tulla tuoduiksi Herran eteen ja ansaita palkkio, näyttäytyvät tuon itsetutkiskelun 

hetkinä sille köyhinä. Sielu ymmärtää, että monien tekojen merkitys, jotka tuntuivat hyviltä maailmassa, 

oli vain turhamaisuuden, väärän rakkauden ja rakkauden, joka ei tullut sydämestä, ilmaus. 

6 Kenen luulet antaneen sielulle täydellisen tuomarin valaistuksen, jotta se voisi tuomita itsensä? 

Henki, joka tuona oikeudenmukaisuuden hetkenä tekee teihin vaikutuksen, että te loistatte koskaan ennen 

näkemättömällä kirkkaudella ─ ja Hän on se, joka kertoo jokaiselle, mikä oli hyvää, oikeudenmukaista, 

oikeaa, totuudenmukaista, mitä hän teki maan päällä, ja mikä oli pahaa, väärää ja epäpuhdasta, mitä hän 

kylvi tiellään. 

7 Pyhäkkö, josta juuri puhuin teille, on Hengen pyhäkkö ─ se temppeli, jota kukaan ei voi häpäistä, 

se temppeli, jossa Jumala asuu ja josta hänen äänensä kuuluu ja valo loistaa. 

8 Maailmassa ette ole koskaan olleet valmiita astumaan tuohon sisäiseen pyhäkköön, koska 

ihmispersoonallisuutenne on aina miettinyt tapoja ja keinoja välttää sitä viisasta ääntä, joka puhuu jokaisen 

ihmisen sisällä. Minä sanon teille: Kun sielunne riisuu itseltään peitteen, se pysähtyy lopulta tuon pyhäkön 

kynnyksen eteen ja kokoontuu astumaan sinne ja polvistumaan tuon sielun alttarin eteen kuullakseen 

itseään, tutkiakseen tekojaan siinä valossa, joka on omatunto, kuullakseen Jumalan äänen puhuvan 

itsessään Isänä, Mestarina ja Tuomarina. 

9 Yksikään kuolevainen ei voi kuvitella sitä hetkeä kaikessa juhlallisuudessaan, joka teidän kaikkien 

on elettävä läpi, jotta voitte tunnistaa, mitä hyvää teillä on sisällänne, jotta voitte säilyttää sen, ja myös sen, 

mitä teidän on torjuttava itsestänne, koska teidän ei enää pidä pitää sitä sielussanne. 

10 Kun sielu sitten tuntee, että se kohtaa omatuntonsa ja tämä tuo itsensä mieleen totuuden 

kirkkaudella, tuo olento tuntee itsensä liian heikoksi kuunnellakseen itseään, se toivoo, ettei sitä olisi 

koskaan ollutkaan olemassa; sillä hetkessä koko sen elämä kulkee sen tietoisuuden ohi ─ se, minkä se jätti 

taakseen, minkä se omisti ja mikä oli sen oma ja mistä sen on nyt vihdoinkin annettava tili. 

11 Opetuslapset, miehet, valmistautukaa tuohon hetkeen jo tässä elämässä, ettette tee tuosta 

temppelistä tuomioistuinta, kun sielunne ilmestyy hengen temppelin kynnyksen eteen; sillä sielun tuska on 

silloin niin suurta, ettei siihen voi verrata mitään fyysistä tuskaa. 

12 Katsokaa ja rukoilkaa, meditoitte, seuratkaa opetuksiani, älkääkä koskaan antako turhamaisuutenne 

pettää itseänne, sillä se haluaa uskotella teille, että työskentelette totuudenmukaisesti, laupeudella tai 

rakkaudella, vaikka todellisuudessa mitään näistä hyveistä ei ole läsnä. 

13 Älkää koskaan muistako sydämessänne tekoja, joita teette, ja olkaa tyytyväisiä ensimmäiseen 

tekoonne, niin että voitte jatkuvasti nousta tiellänne. 

14 Haluan, että ajattelet kaikkea, mitä olen kertonut sinulle tässä ohjeessa, jotta ymmärrät, miten 

tuomiosi tapahtuu hengellisessä maailmassa. Teidän pitäisi siis poistaa mielikuvituksestanne se kuva, jossa 

kuvittelette oikeuden, jonka puheenjohtajana toimii Jumala vanhan miehen muodossa, joka päästää hyvät 

lapset oikealle puolelleen nauttiakseen taivaasta ja joka asettaa pahat vasemmalle puolelleen tuomitakseen 

heidät ikuiseen rangaistukseen. 

15 Nyt on aika, että valo saavuttaa sielunne ja mielenne korkeimmat alueet, jotta totuus loistaisi 

jokaisessa ihmisessä ja jotta hän voisi valmistautua pääsemään Hengelliseen elämään arvokkaasti. 
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16 Huomautatte Minulle, että taistelu, jota olette käyneet lähimmäistenne sydämissä, on ilmeisesti 

hyödytön ─ puhutte heille henkistämisestä ja yritätte poistaa heidän sydämistään fanaattisuuden ja 

epäjumalanpalveluksen, ja pian sen jälkeen, kun olette opettaneet heitä, he polvistuvat jälleen kerran 

epäjumaliensa eteen. 

17 Tulette haavoittuneen ja kuihtuneen sydämen kanssa, mutta vaalitte toivoa siitä, että annan teille 

Sanassani uusia argumentteja ja uusia aseita taistelua varten. 

18 Sanon teille, rakkaat opetuslapset, joissa näen palavan halun, että valo loistaa kaikissa 

lähimmäisissänne: Teidän on varustettava itsenne kärsivällisyydellä odottaaksenne kauan kaivattua 

valaistumisen hetkeä niiden kohdalla, joiden puolesta rukoilette ja pyydätte niin paljon. 

19 Myös he uskovat, että olette erehtyneet, koska he näkevät teidän rukoilevan avoimesti ja koska he 

kuulevat teidän puhuvan opetuksista ja ilmestyksistä, joita ei ole kirjoitettu kirjoihin. 

20 Myös he rukoilevat puolestasi ja puhuvat Minulle ja pyytävät Minulta, ettet eksyisi. 

21 Kysyn teiltä, opetuslapset: "Kumpaa luulette minun kuuntelevan enemmän ─ teitä vai heitä?" 

Monet teistä sanovat Minulle sydämessänne: "Malja meille, Mestari, kun lähestymme enemmän 

totuutta rukoilemalla." 

22 Siksi sanon teille, opetuslapset, että kuuntelen yhtä lailla toisia ja toisia, koska olette kaikki 

samanarvoisia edessäni, koska rakastan toisia yhtä paljon kuin toisia ja koska näen kaikissa pelon siitä, 

että joku saattaa eksyä polulta. 

23 Ihmiset, se on taistelu, ilmoitettu taistelu, suuri taistelu, joka puhkeaa jopa kodeissa ja jopa 

kaikkein rakastavimpien ja yhtenäisimpien perheiden helmoissa. 

24 Kuka voittaa tämän taistelun? Ei kukaan. Voitto on totuuden, valon, rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden voitto. Nämä jumalalliset voimat kukistavat teidät kaikki. Mutta juuri tämä 

näennäinen tappio on teidän voittonne. 

25 Siksi Mestari opettaa teitä suurella rakkaudella, jotta voisitte valmistautua lähtöni jälkeiseen 

aikaan. Mutta aivan kuten minä annoin teille armoni, niin te johdatte ihmisiä rakkauden teoilla. 

26 Säteeni on laskeutunut mieliinne valmistamaan sielunne, ja olen jakanut armolahjani teidän 

keskuuteenne, jotta teistä tulisi kelvollisia olemaan kanssani valtakunnassani. 

27 Myös kiusaukset taistelevat keskuudessanne johdattaakseen teidät harhaan polultani. Mutta Minä, 

Hyvänä Paimenena, olen valinnut teidät kaikista poluista, ja vaatimatta teiltä uhrautumista, odotan 

korjaustanne, jotta voitte täysin vastaanottaa armoni ja tulla hyviksi opetuslapsiksi, jotka tuovat opetukseni 

ihmiskunnalle huomenna. 

28 Minä herätin teidät, koska olitte kuolleet armon elämälle. Olen antanut teille anteeksi ja 

valmistanut teidät, jotta voitte huomenna puhua ihmiskunnalle, joka on noussut ja kieltää Jumalansa. Olen 

tietämätön muukalainen, joka koputtaa jokaisen sydämen ovelle, koska haluan saada teidät tuntemaan 

rakkauteni. 

29 Ihmiskunta ei tunnista Minua ja kieltää läsnäoloni tänä aikana. Mutta aion saada heidät 

tunnistamaan, että osoitan oikeudenmukaisuuteni rakkaudella ja armolla, että en tule vitsauksen kanssa 

aiheuttamaan heille tuskaa ─ että haluan vain nostaa heidät armon elämään ja puhdistaa heidät 

kristallinkirkkaalla vedellä, joka on Sanani, Totuuteni. 

30 Maailma ei ole oppinut opetustani, ja se on ruokkinut epäjumalanpalvelustaan ja fanaattisuuttaan. 

Siksi se elää nyt suuren sulatusuunin läpi ja juo kärsimyksen maljan, sillä sen materialismi on 

etäännyttänyt sen Minusta. 

31 Suuri taistelu odottaa sinua, Israel, sillä sinä todistat totuudestani, sinä poistat pimeyden 

ihmiskunnasta ja näytät sille valoni. 

32 Ne, jotka kutsuvat itseään ihmisten paimeniksi, eivät ole tunteneet läsnäoloani, vaan odottavat yhä 

minua. Näen kuitenkin, että he antavat toisenlaista opetusta kuin se, jonka Mestari on uskonut 

ihmiskunnalle ja joka johtaisi teidät totuuden tielle, koska se opettaa teitä rakastamaan toisianne. 

33 Minun tahtoni ei ole, että maailma ravitsee maailmankatsomuksia, jotka poikkeavat rakkauden 

opetuksestani. Sillä se vahingoittaa sielua, ja siten te kiellätte Minut. Te ette ole kyenneet ymmärtämään 

oppiani, te hylkäätte iankaikkisen elämän leivän, ja ihmiskunta etsii Minua synagogissaan, aineellisissa 

kirkoissaan, jotka heidän omat kätensä ovat luoneet oman ymmärryksensä mukaan. Mutta milloin 

ihmiskunta ymmärtää Minua ja kuulee kutsuni? 
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34 Vuoden 1950 jälkeen alkaa maailmankatsomusten suuri taistelu, ja te, Israelin kansa, lähdette 

liikkeelle luottaen jumaluuteeni. Et tiedä, mitkä niistä hylkäävät sinut. Mutta onko olemassa mitään 

inhimillistä lakia, joka voisi rangaista hyvistä teoistanne ja töistänne, joita teette matkallanne? Ei, sillä 

teidän tehtävänne on poistaa ihmisten tuska, tuoda heille rauhani ja saada rakkaus kukoistamaan 

ihmissydämessä. 

35 Opetuslapset: Se periaate, jonka opetin teille toisella aikakaudella: rakastakaa toisianne, on 

sovellettavissa kaikkiin elämänne toimiin. Jotkut sanovat Minulle: "Mestari, miten voin rakastaa 

lähimmäistäni, kun olen mitätön olento, jonka elämä on täynnä fyysistä työtä?" Näille lapsioppilailleni 

sanon: Jopa tässä fyysisessä työssä, jolla ei näennäisesti ole mitään merkitystä, voitte rakastaa 

lähimmäistänne, jos teette työnne halusta palvella lähimmäisiänne. 

36 Kuvitelkaa, kuinka kaunista elämänne olisi, jos jokainen ihminen työskentelisi ajatuksella tehdä 

hyvää ja yhdistäisi pienen ponnistelunsa muiden kanssa. Todellakin, sanon teille, ei olisi enää kurjuutta. 

Totuus on kuitenkin se, että jokainen työskentelee itselleen, ajattelee itseään ja korkeintaan omiaan. 

37 Teidän kaikkien on tiedettävä, että kukaan ei voi riittää itselleen ja että hän tarvitsee muita. Teidän 

kaikkien on tiedettävä, että olette syvästi sidoksissa universaaliin tehtävään, joka teidän on täytettävä 

yhdessä ─ mutta ei maallisten velvoitteiden kautta, vaan tunteiden, inspiraation ja ihanteiden kautta, 

lyhyesti sanottuna: rakkauden kautta toisianne kohtaan. Silloin hedelmät ovat kaikkien parhaaksi. 

38 Ihmiset, sanon teille, että teidän ei pitäisi työskennellä vain itsellenne, vaan teidän pitäisi pyrkiä 

levittämään valoa kaikille, jotka etsivät teitä, tekemättä eroja. Totisesti minä sanon teille, että se, joka 

antaa enemmän lähimmäiselleen, saa minulta enemmän, koska hän soveltaa opetuksiani elämässään. 

39 Annan teille riittävästi tietoa, jotta voitte tehdä tunnetuksi rakkauden viestin, jonka olen lähettänyt 

teille tänä aikana. 

40 Tuo Kristus, joka tuli toisena aikana tuomaan ihmisille rakkauden opetuksen, on Henki, joka 

puhuu teille tällä hetkellä ja tekee itsensä tunnetuksi valittujen älyllisten elinten kautta välittääkseen tämän 

viestin maailmalle. Tämä Sana ─ muodoltaan nöyrä ja ilmaisultaan yksinkertainen ─ saa tämän 

henkistymisestä kaukana olevan ihmiskunnan järkiinsä. 

41 Kutsun kaikkia maailman kansoja ja uskonnollisia yhteisöjä muistuttamaan heitä laini ylimmästä 

käskystä, jonka annoin opetuslapsilleni tiedoksi viimeisellä ehtoollisella heidän kanssaan. 

42 Tällä hetkellä ihmiskunta on valmisteluvaiheessa. Minun oikeudenmukaisuuteni toimii sen sisällä, 

ilman että ihmiset huomaavat sitä. Ylpeydessään ja ylimielisessä materialismissaan he syyttävät sattumaa 

kaikista elämänsä tapahtumista, jotka ovat heille väistämättömiä. Mutta pian kutsuni saavuttaa heidän 

sydämensä, ja silloin he lähestyvät minua katuen ja pyytävät minua antamaan anteeksi heidän ylpeytensä 

ja virheensä. 

43 Tämä on ristin hetki ihmisen sielulle, kun hän kokee hetken aikaa täydellistä tyhjyyttä suurten 

pettymystensä jälkeen, kun hän tajuaa itsetuntonsa valheellisuuden, voimansa rappeutuneisuuden ja 

ideologioidensa virheellisyyden. Mutta tämä hämmennyksen tila ei kestä kauaa, sillä sitten lähettilääni 

ilmestyvät ja levittävät uutta viestiäni. 

44 Jälleen kerran, kuten menneinä aikoina, jolloin opetukseni sanansaattajat lähtivät idästä ja toivat 

sanani tiedon länteen, niin maailma näkee tälläkin kertaa sanansaattajieni tuovan tämän sanoman valon 

kansoille ja koteihin. 

45 Tuntuuko ihmisistä oudolta, että valo kulkee nyt lännestä itään? Eivätkö he siis tunnista viestiä, 

jonka sanansaattajani tuovat heille minun nimessäni? 

46 Totisesti sanon teille, että ainoa valo, jonka näette nousevan idästä, on se, joka valaisee 

maailmanne, Kuninkaantähden valo. Sielua valaiseva jumalallinen valo on peräisin minusta, ja se on 

universumin kaikissa paikoissa ja pisteissä. 

47 On totta, että menneinä aikoina olen usein puhunut teille kulttien ja symbolien kautta. Mutta nyt on 

tullut aika, jolloin voitte nähdä totuuden suoraan, ilman, että teidän ja totuuden väliin on asetettava 

kulttimuotoja tai symboleja. 

48 Mestari ottaa vastaan sen oppilaan, joka on tällä Kolmannella Aikakaudella valmis opiskelemaan 

ymmärtääkseen Jumalallisen Ohjeeni. Kirja on avattu edessänne, ja sen sivut valaisevat sieluanne, jotta 

tietäisitte, että työ, jonka olen antanut käsienne tehtäväksi, on suuri ja ylevä ─ että opetukseni sisältää 

korkeimman viisauden, jotta voisitte saavuttaa valtakuntani. Se on polku, jonka olen näyttänyt teille 
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jälleen kerran, jotta voisitte edetä sitä pitkin ja jättää taaksenne epäoikeudenmukaisuuden, jonka kanssa 

tulitte luokseni. 

49 Olen valmistanut sielunne valollani, vanhurskaudellani, jotta olisitte Mestarinne kaltaisia, jotta ette 

enää eksyisi eri poluille ja jotta sydämissänne olisi kuuliaisuus käskyjäni kohtaan. Mutta vahdi ja rukoile, 

ettet menetä valmistelua, jonka olen antanut sielullesi. Tänä aikana näytän maailmalle uuden päivän valon, 

jotta ihmiset voivat valmistautua, kuulla sanani ja nähdä läsnäoloni hengellisillä silmillään. 

50 Tehtävänne on hyvin vaikea, Israelin kansa. Mutta sanani on tunkeutunut olemuksenne sisimpään 

ja valistanut teitä, poistanut sokeuden silmistänne ja näyttänyt teille valtakuntani kirkkauden. 

51 Sanani on muuttanut teidät, sillä ette ole enää samanlaisia kuin ennen, sillä nyt olette 

vastaanottavaisia läsnäololleni, olette tunnistaneet Minut ja tiedätte, miten kohota etsimään Minua 

hengestä henkeen. 

Silti näen, ettette ole täysin noudattaneet opetuksiani, että olette kompastelleet ja että lyhyen aikaa 

olette jälleen vanhoja, koska ette ole täysin puhdistaneet sydäntänne turhasta ja tarpeettomasta ─ siitä, 

mikä ruokkii maailman turmelusta. Rikkaruohot kasvavat yhä sen kultaisen vehnän vieressä, joka kukkii 

sisällänne. 

On tullut aika, jolloin rikkaruohot, jotka ovat itäneet ja kukoistaneet sydämissä kautta aikojen, 

kitketään juurineen. Se sidotaan nippusiteiksi ja heitetään tuleen tuhottavaksi. Silloin sydämesi on puhdas 

pelto, hedelmällinen ja valmisteltu maaperä, jossa Sanani kantaa hedelmänsä. 

52 Rakkaat opetuslapset, teidän on valmistauduttava moniin asioihin, sillä askeleenne kohti 

henkistymistä ovat olleet hitaita, ja aika on käynyt teille vähiin. Sillä tällä hetkellä teidän pitäisi jo olla 

suorassa yhteydessä Jumalalliseen Henkeeni, jotta voitte täyttää tehtävänne. 

53 Henkenne osasi hallita ruumista lyhyen aikaa, ja sitten pystyitte täyttämään käskyni todellisena 

opetuslapsenani puolustaaksenne ihmiskuntaa, jonka on teidän välityksellänne saatava armoni ja 

myötätuntoni. 

54 Antakaa Henkeni asua täysin sisällänne, jotta voitte näyttää ihmiskunnalle työni pelastusveneenä, 

majakkana ja uutena taivaana inkarnoituneille ja ei-inkarnoituneille sieluille. 

55 Haluan nähdä teidät kaikki valmistautuneina ja Pyhän Henkeni valolla pukeutuneina, haluan löytää 

teistä vastuuntuntoa Jumalallista työtäni kohtaan ja rakkautta Jumaluuttani ja kanssaihmisiänne kohtaan. 

Haluan nimittäin, että uudistutte rakkaudesta heitä kohtaan ja opastatte itseänne yhdistämään itsenne 

suoraan Henkeni kanssa, sillä minun on käytettävä sielujanne sen valmistelun mukaan, jonka olette 

saavuttaneet. Silloin maailman herääminen on täydellistä, ja teidän meditaationne kautta se tuntee Minut. 

Sillä tämä on minun tahtoni. 

56 Olette hyvän ja pahan, valon ja pimeyden suuren taistelun aikaan, ja valmistaudutte nyt 

puolustamaan asiaani. Ottakaa minusta mallia, sillä minä kuljen sotajoukkojeni edellä, ja te olette osa niitä. 

Katsokaa, kuinka valoni hälventää pimeyden ja kuinka Sanani poistaa synnin. Jos haluatte olla hyviä 

sotilaita, olkaa kuuliaisia ja tuokaa totuuden valoa, niin että voitte todistaa Jumalan todellisina palvelijoina 

siitä, mitä annan sieluille tänä aikana niiden pelastamiseksi. 

57 En halua nähdä teidän keskuudessanne, valitut ihmiset, erilaisia ajattelutapoja enkä erilaisia 

tahdonilmaisuja, vaan haluan nähdä teidät yhdistyneinä ja välittämässä yhtä ja samaa inspiraatiota minulta, 

jota ohjaa Sanani, joka on yksi teidän kaikkien kanssa. 

58 Niille teistä, jotka olette nukkuneet ja antaneet pyhäkkönne lampun sammua ja jotka ovat riistäneet 

itseltänne armoni, lähetän kutsun ja sanon heille: Nouskaa, kulkekaa ripeästi ja tulkaa Minun luokseni, 

joka odottaa teitä Isänä eikä tuomarina. Mutta totisesti sanon teille, että teidän ei pidä enää pysähtyä teillä, 

sillä silloin vastuunne Minua kohtaan olisi huomenna hyvin suuri. 

59 Olen herättänyt intuitionne, ja tämän lahjan avulla Henkeni on puhunut hengellenne ja antanut 

teille käskyni, joita teidän on noudatettava. 

60 Annan teidän kulkea varmuudella, jotta voitte täyttää tahtoni. Sillä kaikki, mitä teette tahtoni 

mukaan, palvelee sielunne edistymistä. Annan teille valtuuden ja rauhani, jotta se olisi todiste 

läsnäolostani keskuudessanne. En halua, että mikään häiritsee rauhaa, jonka annan sinulle. Valmistautukaa 

ja jatkakaa työskentelyä hänen kauttaan. Mutta jos joudutte kärsimään sen asian tähden, jonka olen 

uskollisiin käsiisi antanut, sanon teille: Iloitkaa, sillä minä annan teidän sielullenne suuren palkkion. 
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61 Tietäkää, että aivan kuten on sieluja, jotka lähetetään uudelleen inkarnoitumaan hyvitykseksi 

asumaan maan päälle ja niittämään vanhurskaudessa sen hedelmiä, mitä he ovat aiemmin kylväneet, on 

myös toisia, jotka eivät inkarnoidu uudelleen, vaan jotka asuvat näkymättömästi maan päällä, kunnes he 

saavuttavat henkistymisen tai kohoamisen, joka saa heidät irtautumaan kaikesta siitä, mikä ei ole heille 

enää sopivaa. 

62 Jokainen parannus on kova, katkera ja surullinen. Mutta opetukseni opettaa teille keinon säästää 

sieluanne, joka sen sijaan, että se löytäisi rauhan maanpäällisen kärsimyksen jälkeen, kohtaa puhdistus- ja 

hyvityskokeen. 

63 Opettele tässä sanassani rakastamaan sitä, mikä kuuluu maailmaan, vain siinä määrin kuin on 

oikein, niin että kun tulee hetki jättää kaikki taaksesi, sielullasi ei ole mitään taakkaa, joka riistää siltä sen 

vapauden. 

64 Rakkaat ihmiset, tulkaa valoon. Minä olen tie, joka johtaa sinne, minä olen totuus ja elämä. 

65 On mahdotonta, että joku, joka kuuntelee omaatuntoaan elämänsä teoissa, hukkuu. 

66 Kun puhun teille hengellisestä elämästä, haluatte, että kuvailen sen teille yksityiskohtaisesti, jotta 

voitte ymmärtää sen. Mutta kun huomaatte, että vaikka olen puhunut siitä paljon, olette pystyneet 

ymmärtämään hyvin vähän, sanotte Minulle tuskastuneina: "Mestari, mitä on se olemassaolo, jota emme 

opetustesi ja ilmestystesi huolimatta pysty ymmärtämään?". 

67 Minä sanon teille, opetuslapset: Älkää olko huolissanne, sillä ei ole tärkeää, että tiedätte, millainen 

tuo koti on, vaan että teillä on usko siihen, että teidän on tultava sinne, ja että sen vuoksi valmistaudutte 

mahdollisimman hyvin saavuttaaksenne tuon päämäärän epäröimättä tai horjumatta. 

68 Olette jo oppineet minulta, että sielun kehitys ylöspäin tapahtuu rakkauden kautta, sillä se, joka 

rakastaa, avaa kaikki olemuksensa lahjat ja kyvyt. Älkää pyrkikö saavuttamaan valon korkeita huippuja 

vain älyä kehittämällä, vaan etsikää aina oikea tapa sovittaa äly ja tunteet yhteen niin, että samalla kun 

opiskelette opetusta, saatte sen myös käyttöönne. 

69 Totuuden tie on niin selvä, ettei kukaan, joka sitä kulkee, voi kadota. 

70 Ette kulje yksin, sillä rohkaisuni ja valoni ovat jokaisen teidän kanssanne. Mutta siltä varalta, että 

tämä tuntuisi teistä vähäiseltä, olen asettanut jokaisen ihmisolennon rinnalle hengellisen valo-olennon, 

joka valvoo askeleitanne, saa teidät aistimaan jonkin vaaran, toimii seuralaisenanne yksinäisyydessänne ja 

sauvana elämänne matkalla. Ne ovat niitä olentoja, joita kutsutte suojelusenkeleiksi tai suojelijoiksi. 

71 Älkää koskaan olko heille kiittämättömiä älkääkä kuurotelko heidän kehotuksilleen, sillä 

voimanne eivät riitä läpäisemään kaikkia elämän koettelemuksia. Tarvitsette niitä, jotka ovat teitä 

edistyneempiä ja jotka tietävät jotain tulevaisuudestanne, koska olen paljastanut sen heille. 

72 Näiden olentojen kamppailu on hyvin vaikeaa niin kauan kuin te ette ole saavuttaneet 

henkistymistä, koska te annatte hyvin vähän panostanne tukeaksenne niitä heidän vaikeassa tehtävässään. 

73 Kun hengellisyytesi sallii sinun tuntea ja havaita niiden veljiesi ja siskojesi läsnäolon, jotka 

työskentelevät näkymättömästi, ilman minkäänlaista näkyvyyttä, hyvinvointisi ja edistyksesi hyväksi, tulet 

katumaan, että olet pakottanut heidät kärsimään niin paljon syntiesi tähden. Mutta kun tämä oivallus herää 

teissä, se johtuu vain siitä, että se on jo tullut valoksi mielessänne. Silloin myötätunto, kiitollisuus ja 

ymmärrys heitä kohtaan heräävät. 

74 Kuinka suurta onnea suojelijanne kokevatkaan, kun he näkevät, että te tuette heidän ponnistelujaan 

ja että heidän innoituksensa on sopusoinnussa teidän kohotuksenne kanssa! 

75 Teillä on niin monia veljiä ja sisaria ja niin monia ystäviä "Hengellisessä Valessa", joita ette tunne. 

76 Huomenna, kun tieto hengellisestä elämästä on levinnyt kaikkialle maailmaan, ihmiskunta 

tunnustaa näiden rinnallanne olevien olentojen merkityksen, ja ihmiset siunaavat kaitselmustani. 

77 Kuka on nähnyt taistelut, joita nämä Valon legioonat käyvät teitä jatkuvasti uhkaavien sekavien 

olentojen hyökkäyksiä vastaan? Mikään inhimillinen katse ei ole havainnut tätä taistelua, jota molemmat 

käyvät lakkaamatta toisiaan vastaan ilman, että te olisitte huomanneet sitä. 

78 Tietämättömyytesi kaiken sen olemassaolosta, mitä tapahtuu ilman, että olet siitä tietoinen, on ollut 

yksi syy siihen, miksi olen tällä hetkellä määrännyt henkimaailman kommunikoimaan kanssasi aivojen 

kautta, jotka olen nimennyt suorittamaan tämän tehtävän. Niinpä näillä olennoilla on ollut tilaisuus tulla 

luoksenne todistamaan olemassaolostaan ja osoittamaan teille rakkaudellaan, armollaan, nöyryydellään ja 

kärsivällisyydellään, että he elävät suojellakseen teitä. 
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79 Rukoilkaa, ihmiset, ja yhdistäkää rukouksenne heidän kanssaan. Luota heidän suojeluunsa. He 

ovat säteilevän valon olentoja, jotka kykenevät täyttämään vaikean tehtävän rinnallanne, opastamaan ja 

auttamaan teitä koko polun ajan, kunnes saavutatte Minut. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 335 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tänään Henkeni laskeutuu jälleen kerran hengelliseen Israeliin. Ilmoitan itseni teille, rakkaat 

ihmiset, Universaalisen säteen välityksellä ja puhun teille Isänä ja Mestarina, Ystävänä ja myös 

Tuomarina. Olen läsnä kaikessa ja kuuntelen rukouksenne kaikkein intiimeimpäänkin pyyntöön, jonka 

esitätte Minulle. 

2 Olen iloinen, kun näen ruumiillistuneiden sielujen löytävän yhä enemmän todellisen yhteyden 

Isäänsä ja Herraansa, jättävän taakseen vanhat riitit, erilaiset palvonnan muodot, joita he käyttivät 

etsiäkseen Minua, palvoakseen Minua ja edetäkseen lujasti hengellisellä tiellä. Juuri te nöyrät yhteisöt 

saatte tällä hetkellä nämä ilmentymät ja niiden myötä suuret oppituntini. 

3 Olen yhdistänyt suuren määrän sieluja, jotka kuuluvat valittuun kansaan ─ ei rodun mukaan. 

Tietäkää, etten puhuttele itseäni sellaisille roduille, joihin kuulutte tai joihin kuulutte menneinä aikoina. 

Osoitan itseni hengelliselle Israelille, jolle olen antanut tehtävän, koska he ovat maan muiden kansojen 

joukossa esikoisia, joille olen testamentannut aikaisemmat testamenttini. 

4 Teille, jotka olette olleet armon ja ilmestysten edunvalvojia, on annettu tehtävä tuoda valoa kaikille 

ihmisille, olla valon majakoita niille, jotka vaeltavat maailmassa tietämättöminä tai välinpitämättöminä. 

Sinä, joka olet ollut profeettani, todistajani, sanansaattajani ja luottamusmieheni, olen kutsunut sinut vielä 

kerran, jotta saisit jatkaa tehtävääsi, ja jotta tässä tehtävän täyttämisessä voisit saavuttaa sielusi 

täydellisyyden. 

5 Uskollisuudestanne ja rakkaudestanne huolimatta sanon teille ilman moitteita: ette ole vielä 

noudattaneet aiempia opetuksiani. Teillä on ollut valoa, rauhaa ja siunauksia, jotka annoin teille 

veljeskansojanne varten, mutta ette ole jakaneet näitä lahjoja heidän kanssaan. 

Harkitkaa: tullaksenne kelvollisiksi vastaanottamaan tämän tehtävän olette eläneet läpi sielun ja 

ruumiin suuret taistelut, ajatusten ristiriidat ja tämän maailman taistelut, jotta olisitte saavuttaneet 

tarvittavan teräksen, päättäväisyyden ja kokemuksen. Mutta jos olen sanonut teille, että ette ole täyttäneet 

käskyjäni, en kiellä menneiden aikojen tekojenne ansioita. Juuri nämä ansiot tekevät teistä arvokkaita 

saamaan sen armon, että saan olla keskuudessanne tässä hengellisessä ilmentymässä. 

6 Opetukseni merkityksestä löydätte Jumalanne läsnäolon. Tämä sana on sama kuin se, jonka 

profeetat kuulivat, se on sama valo kuin se, joka innoitti Moosesta yhdistämään valitun kansan ja 

valmistamaan sen liittoon Herransa kanssa. 

Löydän keskuudestanne entiset israelilaiset, jotka lähtivät erämaavaellukselle ensimmäisellä 

aikakaudella: rohkeat ja urheat Juudan lapset; ─ uskolliset leeviläiset, jotka valvoivat Jehovan palvomista; 

väsymättömät Sebulonin lapset, joiden tehtävänä oli hankkia ravintoa miesten karavaanille; ja samoin 

kaikki ne, jotka ovat antaneet Minulle suuria todisteita uskollisuudesta, rakkaudesta ja luottamuksesta. 

7 Katseeni kohdistuu rakkaudella myös niihin, jotka odottivat Messiasta toisella aikakaudella ─ 

marttyyreihin, joilta pyövelin miekka ei voinut riistää uskoa siihen, että olin tullut ihmiseksi lunastaakseni 

ihmiskunnan. Tässä kansassa on opetuslapsiani ja todistajiani kaikista aikakausista, ja tämän täydellisen 

yhteydenpidon ajanjakson jälkeen heidän Herransa kanssa, kun opetukseni on saatu päätökseen tällä 

valitsemallani tavalla, Henkeni laskeutuu runsaana kaikkien lasteni ylle, ja jokainen teistä tuntee, kuinka 

hänen lahjansa ja kykynsä avautuvat ─ lähimmäistensä ja myös teidän itsenne hämmästykseksi. 

8 Lahjasi kumpuavat hengestäsi vahvana ja voimakkaana ─ eivät koristeina, jotka olisivat 

turhamaisuuden aihe, vaan hyveinä ja esimerkkeinä, joita näytät ihmisille ajatuksissasi, sanoissasi ja 

rakkauden teoissasi, ja ne kaikki paljastavat suurimman nöyryyden ja nöyryyden. 

Profetian lahja tulee kukoistamaan teidän keskuudessanne suuressa määrin. Tiedemiehet kyselevät 

teiltä tulevaisuudesta, he ryntäävät kokoontumisiinne kuullakseen todistuksenne ja kohdatakseen ankarat 

koettelemukset ja ratkaistakseen ristiriitojaan, joita heille tulee eteen. 

9 Tällä hetkellä kehittymisesi on vielä vähäistä, epäilet yhä lahjojasi, ja jos olet suoraan todistamassa 

mitä tahansa ihmettä, jota annan sinun miettiä, syytät sen jostain muusta syystä. Mutta tulee aika, jolloin 

teistä tulee yhtä Minun kanssani, ja silloin luottamuksenne on täydellinen. Ymmärrät lahjasi ja 

ominaisuutesi ja todistat Minusta niiden kautta. 
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10 Totisesti minä sanon teille: minä olen se, joka profetoin teille. Se ei ole koskaan tullut ihmiseltä, 

hän on ollut vain kanava. Profetia tulee minulta, ja annan teille mahdollisuuden tulkita sitä tiettyyn rajaan 

asti. Mutta ne, jotka sisältävät suurempaa viisautta, minä yksin selitän teille. Aina kun olet yrittänyt 

ymmärtää niitä valmistautumatta, olet sortunut väärään tulkintaan. 

11 Olen ilmoittanut teille tapahtumista, joita näette tänään tapahtuvan. Nyt on suuren täyttymyksen 

aika. Ne ovat tapahtumia, jotka ovat antaneet tulkinnan kaikista niistä ilmoituksista, jotka annoin teille 

ensimmäisellä ja toisella kerralla profeettojeni kautta. Mutta ihmiset olivat jo silloin puhuneet, jotkut 

oikein ja jotkut väärin. 

Ne profetiat, jotka annoin inhimillisen tutkimuksen ymmärryksen mukaan, on ymmärretty oikein. 

Mutta ne, joiden tulkitseminen, tulkitseminen ja täyttäminen on kuulunut yksin Minulle, olen selventänyt 

tapahtumien ja koettelemusten kautta. 

12 Nyt on ratkaiseva aika ihmiskunnalle ─ aika, jolloin ihminen herää erilaisten koettelemusten 

kautta, jotka puhuvat teille rakkaudestani. Haluan löytää sielusi puhtaana ja suusi arvokkaana tekemään 

opetukseni tunnetuksi. Tämän vuoksi puen teidät nöyryyteen, jotta olisitte yksinkertaisia, vaikka teillä on 

lahjoja, jotka herättävät ihailua niissä, jotka tuntevat teidät. 

13 Anna profetian läpäistä sielusi ja aineesi, vaikka et ymmärtäisikään sitä. Sinun velvollisuutesi on 

tehdä se tunnetuksi. Muut ymmärtävät paremmin sitä, mitä todistatte. Mutta jos kumpikaan ei kykene 

ymmärtämään profetioideni todellista merkitystä, tulen avuksenne ja kerron teille: "Jos profetia, jonka olen 

antanut teille, on ollut hyvin suuri ja viisas, se johtuu siitä, että ilmestys, jonka haluan antaa ihmiskunnalle, 

on hyvin suuri, jotta se jatkaisi kiipeämistä ja asuisi korkeammilla tasoilla, kunnes se saavuttaa 

päämääränsä. Olen antanut tämän näyn valitulle, ja annan sinulle sen tulkinnan." 

14 Luuletko, että Joel, yksi ensimmäisen aikakauden suurista profeetoista, ymmärsi, mitä hän ilmoitti 

väkijoukoille? Muistakaa, mitä hän sanoi: "Ja on tuleva päivät, jolloin teidän lapsenne ennustavat, ja 

teidän nuorukaisenne näkevät näkyjä, ja teidän vanhuksenne näkevät paljastavia unia. Taivaalla tapahtuu 

ihmeitä ja maan päällä suuria merkkejä. Aurinko muuttuu mustaksi ja kuu vereksi. Savu ja höyry nousee 

maasta, ja silloin Herran suuri päivä on hyvin lähellä." 

15 Profeetta ei ymmärtänyt puhumansa seurauksia, mutta hän teki sen totuudenmukaisesti. Hän oli 

Minun kanavani ja äänenkantajani, hänen sielunsa oli puhdas ja hänen suunsa arvokas, ja profetia oli kuin 

kristallinkirkas vesi, joka pulppuaa lähteestään eikä ole saastunut purossaan. 

Näin viesti saavutti ihmisten sydämen ja pysyi puhtaana. Jotkut ovat tulkinneet sitä yhdellä tavalla, 

toiset toisella. Mutta sanon teille totuuden nimessä, että tuo ennustettu suuri päivä on hyvin lähellä, ja 

tapahtumat vahvistavat nyt profeetan sanat. 

16 Avatkaa silmänne ja valmistautukaa sieluunne, jotta voitte tutkia tapahtumia, ja tulette näkemään, 

että noina aikoina jo ilmoitetut merkit ovat selvästi nousemassa esiin, ja tosiasiat itse osoittavat teille 

noiden sanojen selityksen ja toteutumisen. Se on tulkinta, jonka olen antanut profetioilleni. 

17 Näin valmistan teidät, rakkaat opetuslapset, vaikean tehtävänne täyttämiseen, jotta huulenne 

puhuisivat vain totuutta ja jotta näkisitte tienne avoimena. Mutta jos te puhutte ja todistatte totuudesta, 

mutta teitä ei uskota, ei ymmärretä eikä rakasteta, antakaa asia minulle, älkääkä itkekään. Mene aina 

eteenpäin äläkä koskaan vaikene. Anna suusi puhua luottavaisesti ja rohkeasti ja tee aina velvollisuutesi. 

Olkaa koko olemuksenne valmiita säteilemään rauhaa ─ ei vain sanoillanne vaan myös ajatuksillanne ja 

hengellisillä viesteillänne. 

18 Viljelkää rauhaa, rakastakaa sitä ja levittäkää sitä kaikkialle, sillä ihmiskunta tarvitsee sitä niin 

paljon! Älkää häiriintykö elämän vaihtelevasta onnesta, jotta pysytte aina vahvoina ja valmiina antamaan 

sen, mitä teillä on. Rauha, joka on jokaisen sielun perintö, on näinä aikoina paennut, ja sen tilalle on tullut 

sota, joka on aiheuttanut kansojen marttyyrikuolemia, tuhonnut instituutioita ja pilannut sieluja. Syynä 

tähän on se, että paha on vallannut ihmissydämen. Viha, kohtuuton kunnianhimo ja hillitön ahneus 

leviävät ja aiheuttavat tuhoa. Mutta kuinka lyhyt heidän valtakautensa onkaan. Iloksenne ja vakuutuksenne 

ilmoitan teille, että vapautumisenne on jo lähellä, että monet ihmiset työskentelevät tämän päämäärän 

eteen ja että he kaipaavat hengittää veljeyden, puhtauden ja terveyden ilmapiirissä. 

19 Mitä te, opetuslapseni, aiotte tehdä tässä suuressa taistelussa, joka on jo alkanut? Mitkä ovat 

suunnitelmasi? Näen olemuksenne syvyyksissä suunnattoman halun taistella, tehdä opetuksiani tunnetuksi, 

koska tiedätte, että ne ovat paras opas ihmiskunnalle. Taistelkaa rauhanne sekä moraalisten ja henkisten 
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pyrkimystenne puolesta. Kun sitten tunnet olevasi vahva hyvyydessä, kanna sitä kaikkialle, sillä se 

laskeutuu kuin hedelmällinen kaste lähimmäistesi sydämiin. 

20 Rukoile, ja anna rukouksesi olla balsamia niille, jotka ovat ympärilläsi, ja niille, jotka ovat poissa 

─ niille, jotka asuvat maailmassasi, ja myös niille, jotka elävät lohdutuksen tarpeessa sen ulkopuolella. 

21 Annan nyt kansalleni kannustimen, ja se on tämä: kaikki ne sielut, jotka menettävät ruumiinsa 

sodan surullisissa taisteluissa, vedetään "henkiseen laaksoon", ja siellä he jäävät odottamaan rukoustanne 

saavuttaakseen valon ja tiedon. 

Sinä hetkenä, jolloin ihmiset yhdistyvät kiihkeään ja sydämelliseen rukoukseen, nuo olennot yllättyvät 

hengellisestä ylistyslaulusta. He kuulevat äänesi, joka kehottaa heitä menemään eteenpäin, eikä heitä 

häiritse hetkeäkään. Valo tulee olemaan kirkas, ja tuosta hetkestä alkaen he lähtevät taistelemaan 

ylösnousemuksensa puolesta. 

22 Koettelemukset, jotka ihmiskuntaa odottavat vuoden 1950 jälkeen, tulevat olemaan hyvin suuria. 

Hänen on tyhjennettävä hyvin katkerat maljat ja kärsittävä hyvin kovia iskuja. Mutta kaikki tämä tapahtuu, 

jotta hän voisi herätä unestaan ─ nyt kun hänen sielunsa nukkuu täydellisyyttään ja todellista tehtäväänsä. 

Kaikki nämä koettelemukset, joita ihmiset voivat saada tänä aikana, ovat heidän itsensä aiheuttamia, 

jotta he voisivat tulla järkiinsä ja pohtia tehtäviään. Jo pitkään sielut ovat siirtyneet maan päältä "henkiseen 

laaksoon" ja sieltä taas maan päähän käyttämättä reinkarnaatioitaan. 

    Mutta tämä armo, tämä rakkauden ja oikeudenmukaisuuden osoitus, jonka annan heille antamalla heille 

uuden elämän tässä maailmassa, ei ole sitä varten, että he voisivat tuhlata sen. En anna teidän palata maan 

päälle vain siksi, että voitte syödä sen hedelmiä, vaan siksi, että voitte taistella ylösnousemuksenne 

puolesta ja ottaa valtakunnan, jonka olen luvannut teille. 

23 Soitan lempeästi ensimmäisellä kerralla auttaakseni sinua valmistautumaan taisteluun. Mutta jos 

ette ymmärrä tätä ääntä, soitan teille ankarasti ja kosketan teitä uudelleen. Jos ette kuitenkaan noudata sitä, 

oikeudenmukaisuus vaikuttaa täysimääräisesti ja ravistelee teidät hereille, jotta voitte avata silmänne ja 

nähdä uuden päivän valon. 

24 Varoitan teitä, ettette hermostuisi, kun näette uusien sotien puhkeavan ja että päivä toisensa jälkeen 

monet ihmiset kuolevat silmienne edessä erilaisissa onnettomuuksissa. Jos ette ymmärrä syytä näihin 

sydäntänne ravisteleviin koettelemuksiin, muistakaa, että jokainen sielu on tullut maan päälle antamaan 

itselleen takaisin sen, minkä se oli aiemmin kieltänyt itseltään, ja että on ihmisiä, jotka ovat niin 

kyllästyneitä, että vain tällainen koettelemus ravistelee heidät hereille. 

25 Kuinka paljon rakastankaan sinua, enkä halua sinulle kipua! Ne luodut, jotka eivät löytäneet lohtua 

ja balsamia maan päältä, saavat sitä minulta heti, kun he tulevat hengelliseen laaksoon, jotta heidät 

johdettaisiin korkealle tuonpuoleiseen. Annan sen heille, koska olen Paimen, joka on erottamaton 

lapsistani. Kaikki heidän tuskansa kaikuu minussa, kaikki heidän järjettömissä sodissaan vuodatettu veri 

virtaa onttoihin käsiini, kaikki ihmiskunnan kyyneleet kastelevat kasvoni. Jopa kaikkein kätketyin ja 

salaisin olento on hyvin lähellä Minua. Katson teitä kaikkia yhtä paljon rakkaudella. Ne olennot, joita 

katsotte vastenmielisesti, minä nappaan pois kurjuudestaan ja työskentelen heidän kanssaan niin, että 

heistä virtaa kristallinkirkasta uudistumisen, katumuksen ja rakkauden vettä. 

26 Puhun teille monin tavoin, koska teidän on oltava valmiita puhumaan niin kuin ette ole vielä 

tehneet. Iloitsette, kun kuulette opetuksiani, ja tunnette itsenne joka päivä lähemmäksi Minua. 

Ymmärrätte, että on onni olla Isänne rakastama ─ että teille on tyydytystä elää niiden suurten 

koettelemusten läpi, jotka olen määrännyt teille, koska jokainen näistä koettelemuksista on vaihe, joka tuo 

teidät lähemmäs Minua. 

27 Olen kutsunut monia lapsiani antamaan heille erilaisia tehtäviä, erilaisia tehtäviä tässä työssä, ja 

olen antanut ne teille edistymisenne ja kykyjenne mukaan. Kaikista heistä yhdessä olen muodostanut 

kansani, uuden apostolikuntani. 

Joillekin olen uskonut johtajan viran, ja jotta heidän tehtävänsä ei olisi vaikea ja vaivalloinen, olen 

jakanut ihmiset seurakuntiin. 

Olen antanut toisille äänenkantajan lahjan, jotta he voivat välittää inspiraationi, josta on tullut ihmisten 

sana, näille ihmisjoukoille, jotka kokoontuvat vastaanottamaan tämän ihmeen. 

Joillekin olen antanut selvänäkemisen etuoikeuden tehdäkseni heistä profeettoja ja ilmoittaakseni 

heidän välityksellään, mitä on tulossa. 
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"Pylväiden" tehtävä on annettu niille, joiden tehtävänä on tukea ihmisiä heidän pyhiinvaelluksellaan ja 

olla kirkon johtajien apuna ja auttaa kantamaan ristin taakkaa kuulijoiden joukoilla. 

28. Toisille on annettu välittämisen lahja, ja heidät on koulutettu henkimaailman välineiksi välittämään 

sen viestejä, selityksiä Työstäni, ja myös parantavan balsamin, sairaiden lohdutuksen, haltijoiksi, jotta he 

voivat yhdessä terveellisten henkisten emanaatioidensa avulla antaa armoa tarvitseville. 

"Kultasulkaseksi" olen kutsunut sitä, joka kirjoittaa kirjaan, jonka jätän teille, tämän ajan ilmestyksiäni, 

opetuksiani ja profetioitani. 

     Olen antanut "peruskiven" viran niille, joiden on määrä olla esimerkkejä lujuudesta, vakaudesta ja 

voimasta kansan keskuudessa. Heidän sanansa, neuvonsa ja esimerkkinsä kansan keskuudessa tulisi olla 

muuttumaton, kuten kallio. 

Mutta nyt, kun tämä ilmenemismuotoni kausi on päättymässä, puhuttelen kaikkia virastoja, ja kaikille 

niille, jotka on valittu vastaanottamaan näin suuria tehtäviä, annan kutsun, jotta he voivat tutkia itseään 

perusteellisesti ja tunnustaa tekojensa tuloksen. Tällä mietiskelyn tunnilla seison kaikkien rinnalla. 

29 Älä huoli, en tehnyt virhettä valitessani sinut. Tunnen sinut ja sen, mihin pystyt. Tiesin, ketkä 

omistautuisivat mielellään lain täyttämiselle ja ketkä heikentyisivät matkan varrella. Olen teidän Isänne, ja 

olen antanut kaikille mahdollisuuden työskennellä Työssäni, kaikille olen tarjonnut samaa ruokaa, jotta 

voisitte tuntea, että teitä kaikkia rakastetaan samalla tavalla ja että teillä kaikilla on sama oikeus olla 

opetuslapsiani ja saada sama perintö. 

30 Tiesin, että jotkut täyttäisivät ohjeeni ja noudattaisivat hyvin pian sanojani. Toiset käyttäisivät 

aikaa havaitakseen virheensä ja korjatakseen ne. Mutta lahjani ovat edelleen piilevänä heidän sieluissaan 

odottamassa niiden heräämistä. Sillä teidän kaikkien on tultava luokseni, ymmärrys tulee olemaan teissä 

kaikissa. Sinusta tulee täydellinen ja olet kanssani oikealla puolellani. 

Mutta jotta voisitte saavuttaa Minut, teidän on oltava halukkaita täyttämään lakini ja kulkemaan polkua 

nöyrästi ja antautuen. 

Katsokaa ja rukoilkaa näinä muutamina päivinä, joina teillä on minut vielä tässä muodossa, ja antakaa 

Sanani liikuttaa sydäntänne, niin että halu kuuliaisuuteen, ykseyteen ja rakkauteen voi nousta 

olemuksestanne. 

31 Pian lähettiläät lähtevät liikkeelle ja vievät mukanaan kirjeitä. Heidän mittapuunsa tulee olemaan 

minun Sanani ja minun viestini, jotka olette saaneet. Valmistelen teitä lähtemään rauhan ja hyvän tahdon 

tehtäviin. Haluan nimittäin tavata teidät valmistautuneena tänä juhlallisena päivänä, jolloin minulla on 

viimeiset sanani teille. 

32 Ilmoitan teille jo nyt, että viimeinen opetukseni ei kestä kauemmin kuin ne, jotka annan teille nyt. 

Se on yhtä lyhyt kuin kaikki ne, jotka olen antanut sinulle. Sillä suuri viimeinen oppituntini koostuu 

viimeisten kolmen vuoden ajalta, se on kirja, jonka olen kirjoittanut sieluunne Henkeni rakkauden tulella 

ja jossa olen tiivistänyt kaiken sen, mitä olen ilmoittanut teille vuodesta 1866 lähtien. Siinä olen puhunut 

teille alusta ja jopa siitä, mikä oli ennen luomisen alkua ─ ihmisen kehityksestä varhaisimmista ajoista 

nykypäivään. Tässä kirjassa olen puhunut teille kaikista oppitunneistani, jotka olen antanut teille menneinä 

suurina aikakausina, ja koettelemuksistanne. Tässä kirjassa olen yhdistänyt kaikkien menneiden 

aikakausien ja tulevaisuuden ilmoitukset ilman tulkintaa ja ilman täyttymystä. Siitä löydät myös sielusi 

valmistautumisen sen kehityspolulle nyt maan päällä ja sen jälkeen hengellisessä laaksossa. 

33 Tämä viimeinen opetuksistani päättyy tämän vuoden 1950 viimeisenä päivänä, mutta se ei ole 

viimeinen viestini teidän kanssanne. Sillä olen opettanut teitä aina rukoilemaan ja olemaan hengellisessä 

yhteydessä minuun. Teillä ihmisillä ja kaikilla elämän eri maailmoissa asuvilla olennoilla on pääsy minun 

henkiini, ja minä asun teidän hengessänne. 

Älkää tunteko etäisyyttä minuun, älkää tunteko tyhjyyttä tai hiljaisuutta, kun tämä sana on ohi. 

Jatkakaa Isänne harmonisen ja jatkuvan konsertin kuuntelemista, iloitkaa läsnäolostani, jotta voitte pohtia 

ja tutkia työtäni. 

34 On välttämätöntä, että yhdistätte kaikki voimanne ja henkisen tietämyksenne, ennen kuin lähdette 

levittämään tätä opetusta. Sitten, kun olette kokoontuneet Sanani ympärille rukoilemaan ja 

mietiskelemään, tunnette Läsnäoloni. Lapset liikuttuvat, näkijät havaitsevat niin ikään läsnäoloani 

edeltävät merkit, ja ilmoitan itseni hienovaraisilla tavoilla. Kaikki, jotka kokoontuvat yhteen, tuntevat 
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Minut, ja nämä kokoontumiset ovat juhlallisia. Siellä vallitsee hengellinen ilmapiiri, joka antaa sinulle 

rauhaa ja luottamusta tulevaisuuteen. 

Myös "henkimaailma" tulee luoksenne ilman aivojenne käyttöä ja asettuu sinne, minne kutsutte sitä, 

auttamaan teitä koettelemuksissanne ja jatkamaan armonsa ja suojeluksensa antamista tälle maailmalle. 

Hän valvoo, ettei mielessänne ole sekaannusta, huonoja tulkintoja tai vääriä päätöksiä. 

Kun tämä valmistautumisaika on ohi, älä unohda kokouksiasi. Sillä vaikka tiedätte, että osoitan itseni 

jokaiselle teistä erikseen, haluan löytää teidät yhtenäisinä, rukoilevina ja hengelliseen harjoitukseenne 

uppoutuneina. 

35 Muistakaa se helluntai, jota apostolini viettivät lähtöni jälkeen. Heidän sielunsa odottivat 

tarkkaavaisesti ilmestymistäni, ja kun he olivat yhdistyneet yhteen ajatukseen, Henkeni laskeutui alas ja 

antoi sanan heidän suuhunsa, ja heidän koko olemuksensa valaistui, niin että he pystyivät 

kommunikoimaan eri kielisten ja eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa. 

36 Sen tähden, oi opetuslapset, haluan, että nämä kokoontumiset ovat aina teidän keskuudessanne. 

Aina kun voitte kokoontua, tehkää se Minun nimessäni, ja Minä olen läsnä ja paljastan teille salaisen 

aarrekammioni sisällön. 

Uskon sinulle kaikki elämäsi hetket ja päivät, jotta voit omistaa niistä hetkenkin hartaudellesi. Mutta 

vielä kerran pyhitän seitsemännen päivän, jotta voitte sen aikana olla yhteydessä minuun, ja loput päivät 

on tarkoitettu siihen, että rakastatte toisianne ja toteutatte kaiken sen, mitä olette hyvin ymmärtäneet 

opetuksestani. 

Mutta kokouksianne varten ei tarvita erityisiä kokoontumistiloja, vaan sama koskee Minua kotinne, 

yksinkertainen makuuhuoneenne, laakson niitty tai vuori, joen ranta tai autiomaa. 

37 Minä neuvon teitä olemaan julistamatta ihmisten keskuudessa, että te olette minun opetuslapsiani, 

ettei teidän suunne sanoisi sitä, vaan tekonne puhuisivat. Älkää sanoko, että olette hengeltänne 

israelilaisia. Maailma tunnistaa Hengellisen Israelin, kun se on yhdistynyt tehtävässään sytyttää valo 

sieluihin, tuoda rauha sydämiin, olla niin kuin kerroin Jaakobille hänen unissaan, hänen ilmestyksissään: 

"Minä annan sinulle jälkeläisiä, jotka ovat yhtä suuria ja lukuisia kuin maan tomu, kuin taivaan tähdet, 

kuin meren hiekka, ja jälkeläisissänne maan kansat tulevat siunatuiksi." 

38 Maan kansoja ei ole vielä siunattu Israelissa, koska tämä esittää Minulle niiden jakautumisen, 

kuten tapahtui toisella aikakaudella. Toiset elävät aineelle, toiset hengelle ─ toiset luovat yhden 

valtakunnan, toiset toisen. Näen, että toiset elävät maailmalle ja sen kullalle, ja toiset etsivät Minua ja ovat 

onnellisia köyhyydessään. Mutta kun olen yhdistänyt nämä ihmiset, tämän suuren sielulegioonan, joka on 

vastuussa rauhasta ja jumalallisista ilmestyksistä, silloin tämä maapallo ja jopa taivas järkkyvät. Sillä 

heidän liittonsa tulee käyttämään sellaista voimaa, sellaista vaikutusta maailmaan, että ei ole ketään, joka 

ei tuntisi sitä. Tehtäväsi tulee tunnetuksi, ja viestisi, jonka jo nyt annan sinulle, yhdistää testamentin, jonka 

olen jättänyt ihmiskunnalle kolmessa ajassa. 

39 Varmista, että sielusi on kuin säiliö, joka säilyttää kaiken, minkä olen sinulle uskonut. Sillä polulla, 

jota nyt kuljette, on kivisiä kohtia, ohdakkeita ja piikkejä. Mutta on myös pätkiä, joissa puut ja kukat 

tekevät kävelystäsi miellyttävän. Näin vaeltaen yhdistymisenne päivä, lunastuksenne ja ikuisen rauhan 

päivä yllättää teidät, kun olette saavuttaneet tehtävänne loppuun. 

40 Rukoilkaa nyt niiden puolesta, jotka ovat kaukana, ja antakaa sydämenne tulvia niihin, jotka ovat 

ympärillänne. Paranna sairaita, neuvo niitä, jotka sitä tarvitsevat, tule kaikenlaiseksi lohdutukseksi ja 

balsamiksi kärsivälle ihmiskunnalle. Jos kuljette vieraan ohi, jolle ette voi sanoa sanaakaan, mutta tunnette 

sydämenne liikuttuneen ja sielunne rukoilee hänen puolestaan, ja annatte veljenne kärsimyksen Minun 

sydämelleni, annan hänelle sen, mitä hän tarvitsee, koska olette antaneet hänen tuskansa Minulle. 

41 Tunnistakaa itsenne, löytäkää lahjat, jotka olen antanut teille, ja ymmärtäkää, että henkinen 

tietonne on keventänyt monia sydämiä ja nostanut heidän moraalista ja henkistä tasoaan. 

42 Sinulla on kaikki intuitio ja rakkaus, jota tarvitset tehtäväsi suorittamiseen. 

43 Jotkut teistä sanovat Minulle rukouksessanne: "Mestari, miksi kertoa Sinulle murheistani, näyttää 

Sinulle elämäni tai antaa Sinun jakaa hankkeeni, koska Sinä tiedät kaiken?". Miksi tunnustaisin sinulle 

rikkomukseni, kun sinä näet ne, kun minä olen sinussa? Anna minulle se, mikä on sinun tahtosi, niin minä 

olen tyytyväinen." 
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44 Tämän rukouksen jälkeen pysyitte haltioituneina ja kiititte vain siitä, mitä olin antanut teille 

antamalla teille Sanani. Siinä on henkistä ravintoa ja siunausta ihmiselämääsi varten. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 336 
1 Suurella hellyydellä tulen alas luoksenne, jotta sielunne tuntisivat lakini. Tänä aikana olen 

näyttänyt teille laajoja horisontteja, jotta voitte kulkea valon, täydellisyyden ja totuuden tietä. 

2 En halua, että seisotte huomenna ihmisten edessä tuntematta opetustani ja seuraamalla väärää 

polkua, jota en ole koskaan näyttänyt teille. Sillä minä jätän teidät valmiiksi osoittamaan totuuden tien 

niille, jotka eivät ole kuulleet opetustani, ettekä etsi sokeita ja tietämättömiä saadaksenne heiltä opetusta. 

Sillä heillä ei ole mitään opastettavaa teille. 

3 Teidän tulisi olla nöyriä ja todistaa lahjojenne kautta, että olen ilmestynyt ihmiskunnalle, jotta he 

voivat kutsua nimeäni ja uskoa läsnäolooni keskuudessanne tällä kolmannella aikakaudella. Älkää antako 

lähimmäisillenne aihetta sanoa teille, että teillä on ollut väärä Mestari, että olette tietämätön, että teillä ei 

ole hyveitä ja että ette ole vahva. 

Ei, Israel, en halua, että tämä tuska on hengessäni, enkä halua, että ihmiskunta moittii sinua 

valmistautumisen puutteesta lähtöni jälkeen. Haluan, että ne, jotka eivät ole kuulleet Minua, tuntevat 

liikutusta muistosta, joka teillä on ilmentymisestäni ihmisälyn kautta, ja ravitsevat sieluaan opetuksillani, 

jotka kultaiset höyheneni ovat kirjoittaneet muistiin. 

4 Haluan, että käännytät syntisen neuvoillasi ja vahvistat rohkaisun sanoillasi sitä, joka on 

masentunut ja epätoivoinen. Ihminen ei elä pelkällä leivällä, mutta armo, jonka jätän teille ihmiskuntaa 

varten, on hengellinen. Teidän luoksenne tulee niitä, joilla on aineellisia rikkauksia, mutta jotka ovat vailla 

mielenrauhaa ja terveyttä. Myös heille sinun on annettava se, minkä olen sinulle uskonut. 

5 Todistakaa itse, ettette erehdy seuraamaan minua. Sillä sen jälkeen, kun julistukseni 

äänenkantajien kautta on päättynyt, teidän on jatkettava tämän jumalallisen asian uskollisina sotilaina ─ 

tämän opetuksen, jossa ei ole mitään vikaa ja jota teidän ei pidä hävetä levittää ihmiskunnan keskuudessa. 

Teidän on todistettava totuudestani teoillanne. En halua, että teette tämän opetuksen tunnetuksi maailmalle 

vain Sanan kautta. 

6 Jätän lakini kirjoitettuna henkeenne, jotta voitte osoittaa sen lähimmäisillenne, jotta ihmiskunta 

saisi siitä opastusta eikä enää kompastuisi polullaan. 

7 Tänä aikana ihmiset ovat kuulleet minua, he ovat ottaneet vastaan opetukseni ─ totuuden, jonka 

olen selvästi ilmoittanut teille. Sitten he ovat miettineet paljon sitä, miten opettaa ihmiskunnalle tämä tieto, 

jota he itse eivät aluksi ymmärtäneet. 

8 Israel, sinun on valmistauduttava, jotteivät toverisi yllättäisi sinua. En halua, että osoitatte 

tietämättömyyttänne tyhmien edessä. Ei, kansani, teidän on puhuttava sanoilla, jotka ovat täynnä 

vakaumusta ja luottamusta itseenne, teidän on selitettävä opetuksiani ja ilmestyksiä, jotka olen antanut 

teille tänä aikana, sekä niiden syitä. Teidän kohtalonne on opettaa tietämätöntä ja näyttää hänelle tie 

ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen. 

9 Uusien sukupolvien on etsittävä Minua. Sillä lähetän kehittyneitä sieluja maan päälle, ja nämä 

eivät kuuntele maailman typeriä sanoja hennosta lapsuudestaan lähtien, koska heidän sielunsa saa heidät 

ymmärtämään, että nuo opetukset eivät ole tyydyttäviä, ja sitten he kääntyvät teidän puoleenne, kansani, 

jotta voitte näyttää heille henkisen työni täydessä selvyydessä. 

10 Aina kun nousette rukoilemaan, muistakaa sanani. Näin teitä ei yllätetä matkallanne, ja voitte antaa 

opetukseni kaikille, jotka sitä tarvitsevat ja pyytävät sitä. 

11 Olen Isänne, joka puhuu teille jatkuvasti, jotta ymmärtäisitte Minua, jotta ihmisälyn kautta 

tapahtuvan julistukseni jälkeen tuntisitte itsenne täynnä rauhaani ja lähtisitte täyttämään tehtäväänne 

innokkaasti, kuuliaisesti ja tarmokkaasti. 

12 En halua, että ihmiskunnan tuska jää teiltä huomaamatta. Haluan, että tunnette heidän ahdinkonsa 

─ vitsaukset, kulkutaudit ja kaikki kärsimykset - ja että rukoilette rakkaudella, jotta he saisivat armoni. 

13 Kaikki loukkaukset, joita ihmiset tekevät sinulle, he eivät tee sinulle vaan Minulle, ja näin he 

aiheuttavat sieluilleen tuskaa omalla kädellään. Teidän on kuitenkin otettava halveksitut vastaan 

kärsivällisesti, sillä tulee aika, jolloin kaikki tulevat vakuuttuneiksi totuudestani ja tietävät, ettette 

erehtyneet. 



U 336 

166 

14 Monet sanovat: "Jos Jumala on keskuudessamme ─ miksei hän käske sotien loppumista?". Mutta 

te osaatte vastata lähimmäisillenne ja kertoa heille, että jumalallisen tuomion aikana Isä antaa ylpeiden 

tuhota toisensa. Mutta sen jälkeen asetan taisteluille rajan, jotta he voivat saada minulta rauhan. 

15 Sana, jonka annan teille, on valo tiellänne, jotta voitte säilyttää mielenrauhanne kaaoksen keskellä. 

Muista, Israel, että jokainen minun sanani on tyydyttänyt sinua. Älkää kuitenkaan kuunnelko tätä ohjetta 

vain tavan vuoksi, vaan noudattakaa todella sitä, mitä opitte Mestariltanne. 

16 Ymmärrä, Israel, kuinka paljon Henkeni täytyy taistella syntiä ja epäuskoa vastaan. Kun näen, että 

lapseni ovat ymmärtäneet minut, Henkeni täyttyy ilosta, siunaan teitä, ja kuuliaisuutenne saavuttaa Isän 

kuin kukkien tuoksu. 

17 En halua, että itket huomenna katkerasti, Israel, ja sanot Minulle kasvosi taivaaseen päin 

kääntyneinä: "Lahkot ja kirkot ovat vetäneet puoleensa ne suuret joukot, joille olet antanut valon niin 

suurella rakkaudella." 

Kyllä, lapseni, mutta he siirtävät vehnän pois rikkaruohojen mukana. Ne ovat sydämiä, joita sinun 

sanasi ei ole parantanut. Mutta totisesti minä sanon teille, että he aikovat hajottaa lampaat lampolassa 

väärillä sanoilla. Mutta Minä olen voima ja saan joukot tietämään täydellä selvyydellä, että työni on 

puhdasta kuin lumihiutaleet. 

18 Älkää yllättykö, kansani. Olkaa aina valppaina ja uskollisina vartijoina. Älkää pelätkö sanoja, joita 

omat veljenne ja sisarenne sanovat teille vakuuttaakseen teille, että olette erehtyneet. 

Pysykää lujana, sillä annan suuria palkintoja niille "sotilaille", jotka ovat uskollisia asialleni ─ niille 

teistä, jotka kohtaatte nämä vaikeat ajat, jolloin maailmankatsomukset, uskontunnustukset ja uskonnot ovat 

sekaisin. 

Arvostakaa kaikkia lähimmäisiänne samalla tavalla kuin te arvostatte Minun työtäni, ja osoittakaa, mitä 

opastusta Minä jätän teille jälleen. Jos ihmiset pilkkaavat teitä, antakaa heidän tehdä niin, sillä Pyhän 

Henkeni valo saavuttaa heidät, ja silloin heidän sydämissään tapahtuu parannus. 

19 Olkaa lujatahtoisia ja eläkää valppaasti, sillä vaikeat ajat odottavat teitä. Niinä aikoina miehet 

tulevat työpaikalleni ja yrittävät selvittää asiaa. Mutta totisesti sanon teille, että autan teidät läpi, tämä on 

minun tahtoni. Sillä kun olette pimeyden peitossa lyhyen aikaa, ilmestyn loistavana valona valaisemaan 

teitä ja pelastamaan teidät nälkäisen suden suusta ja näyttämään teille valon ja totuuden tien. 

20 Minä, Mestarinne, teen teille tunnetuksi kaikki ne kirkkaudet, jotka ympäröivät teitä, ja ne, joita 

kannatte sisällänne piilossa, ilman että havaitsette niitä hengellisyyden puutteenne vuoksi. 

21 Haluan, että tunnet kaiken sen voiman, jolla olen varustanut sinut, jotta voit tehdä hyvää ja kiivetä 

vuorelle nojautuen aina totuuteni sauvaan. 

22 Elämä on aina ollut ihmiselle murheellista, koska hän on aina jättänyt huomiotta monia lahjoistaan, 

joita hänellä on sisällään. Miten hän olisi voinut hyödyntää niitä, kun hän ei tiennyt niiden olemassaolosta 

mitään? 

Olen usein havainnut ihmisiä masentuneina ja surullisina, koska he luulivat olevansa kykenemättömiä 

vapautumaan siitä ikeestä, jota elämä heille tällä hetkellä merkitsee. Ja siksi olen yllättänyt teidät iloisesti 

äänelläni, joka kutsuu teitä, Sanallani, joka herättää uskoa, rohkeutta elää, iloa ja toivoa. 

23 Vain usko voi saada sielun tuntemaan itsensä vahvaksi, ja siksi sytytän opetukseni avulla uskoa 

joissakin ja elvytän sitä toisissa. Sillä tulevaisuudessa teidän on edustettava vahvaa, esimerkillistä, 

tottelevaa ja lainkuulista kansaa. Mutta sen voima tulee syntymään sen uskosta lakiini. 

24 En halua nähdä enää kyyneleitä silmissänne, en halua nähdä teidän kantavan elämänne raskasta 

taakkaa ilman hengellisiä ihanteita ja sen sijaan täynnä huolia ja fyysistä kärsimystä. 

25 Tunne itsesi nyt Isäsi rakastetuiksi lapsiksi. Opettele pyytämään Minulta sitä, mitä tarvitset 

hyvinvointisi kannalta. Muistakaa, että olen jumalallinen Lohduttaja, jotta ette antaisi ahdistuksissanne 

pelon valloittaa teitä. Tietäkää, että kipu vain terästäisi sydämenne, ei heikentäisi sitä. Sen pitäisi jättää 

sinut puhdistuneena, mutta ei katkeroituneena. 

26 Saavuttakaa jo maan päällä se autuus, joka täyttää sielunne ja joka antaa teille ensimmäiset 

hedelmänsä tässä maailmassa, jotta voitte jatkaa elämän tietä lannistumatta. 

27 Hengellistäkää itsenne opetusteni innoittamana, jotta annatte Minun ilmentyä täysin olemuksenne 

kautta. 
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28 Enkö silloin antanut sinulle ruumistani? Ymmärtäkää siis, että teillä on se. Antakaa Minun 

ilmentää itseni meditaationne kautta ikään kuin tekisin sen omassa ruumiissani. Silloin olette todella 

hengellistäneet itsenne ja teette Isänne tahdon. 

29 Avaa sydämesi ovi ja anna minun astua sisään, jotta saat lohtua kärsimyksissänne. Minä, olentojen 

ja maailmojen Herra, tulen luoksenne kerjäläisen nöyränä, ja ainoa pyyntöni, anova pyyntöni on, että 

rakastatte toisianne. Sillä ymmärryksenne ja arvostelukykynne kautta tulette rakastamaan ja palvomaan 

Minua. 

30 Jokainen lapsi on osa Henkeäni, joten mitä teette lähimmäisellenne, teette Minulle. Ettekö te sure 

toisten kärsimystä, kuten te surette omaa kärsimystänne? Miksi tunnette itsenne vieraiksi, koska olette 

samaa henkeä ja samaa lihaa? Te olette minun työni, jonka loin alussa, jotta se kehittyisi ja täydellistyisi 

kautta aikojen. 

31 Tänään, tänä suurten koettelemusten aikakautena, vain uskosi tekee sinusta voittajan, ja kiihkeä 

rukous, joka on voimakas avain ovien avaamiseen ja matkasi tuntemiseen, auttaa sinua. 

32 Työnne Hyvän uutisen viemiseksi hengessä tapahtuvasta ilosanomastani lähimmäisillenne tulee 

olemaan hyvin suuri, koska tämän ajan ihmiskunta on vähemmän hyväuskoinen ja vähemmän hurskas. He 

esittävät sinulle epäilyksensä ja valmistautumattomuutensa, ja sinun on taisteltava sinnikkäästi. Mutta 

älkää joutuko epätoivoon, kun kohtaatte näitä esteitä, vaan täyttäkää tehtävänne tänä aikana, ja näette 

tyytyväisinä, kuinka tämä maailma valaistuu veljeydellä ja rauhalla, jota ne, jotka ovat aina luottaneet 

valon voittoon pimeydestä, ovat kaivanneet ja pyytäneet niin kauan. 

33 Sinä päivänä, joka on jo lähellä, maan päällä asuvat pystyvät arvostamaan rakkautta tämän elämän 

syynä ja kaikkia niitä kauneuksia ja täydellisyyksiä, joita rakkauden teot ovat kaikkina aikoina saaneet 

aikaan. Silloin te tiedätte, miksi olen tullut tälle aikakaudelle ja mikä on ponnistustenne tulos ─ kun taas 

toiset ovat "Hengellisessä laaksossa" ja näkevät sieltä käsittämättömällä ilolla moninkertaistuvan ne 

siemenet, jotka he ovat kylväneet tähän maailmaan. 

34 Olkaa herkkiä jokaiselle Minulta tulevalle innoitukselle, olkaa kuuliaisia ja yksinkertaisia. Antakaa 

Minun tulla tunnetuksi lahjojenne kautta, antakaa Minun tavoittaa lähimmäisenne lahjojenne kautta. 

Antakaa huultenne puhua lohdutuksen sanojani niiden korvien edessä, jotka kärsivät, ja ilmaistakoon 

viisauteni niiden edessä, jotka tarvitsevat valoa. Antakaa käsienne palvella Minua hyväilemällä ja 

silmienne katsoa minua armollisesti, hellästi tai myötätuntoisesti. 

35 Teidän on täytettävä itsenne Minulla voidaksenne tehdä ne teot, joita olen opettanut teille. Silloin 

tiedätte, että Kristus vuodattaa totuutensa kaikkiin sieluihin ja odottaa vain niiden kohoamista 

paljastaakseen rakkautensa. 

36 Jos opetukseni tuntuu teistä niin oudolta, että luulette, ettette ole koskaan kuullut tällaisia sanoja, 

vaikka tunnette minut, kerron teille, että hämmästyksenne johtuu siitä, että olette jättäneet tutkimatta sen 

ytimen, jonka olen paljastanut teille menneinä aikoina. Tästä syystä tämä opetus saattaa tuntua teistä 

oudolta tai uudelta, vaikka itse asiassa tämä valo on aina ollut läsnä elämässänne. 

37 Tänään mielesi heiluu kuin hauras vene myrskyssä. Mutta se ei kaadu, ihmeellinen voima suojelee 

sitä. Jokainen salaman välähdys on toivon kipinä syvässä yössä, ja kun myrsky vihdoin loppuu ja uusi 

päivä saapuu kuin rauhan sanoma, sydämesi sisimmästä nousee rukous täynnä uskoa, rakkautta ja 

kiitollisuutta. Tunnette, että sielunne on noussut koettelemuksesta vahvistuneena, ja koette tietynlaista 

valaistumista, jota ette tunteneet aiemmin ja joka antaa teille mahdollisuuden nähdä selvästi sen, mikä on 

ollut teille pimeyttä ja mysteeri. 

38 Vasta kun olette muuttaneet itsenne sisäisesti, lähetän teidät maailmaan levittämään sanomaani. 

Sillä vain silloin, kun hengellisyys on aitoa opetuslapsissa, he osaavat välittää sitä eteenpäin niin kuin he 

ovat saaneet sen minulta. 

39 Kerron teille myös, että ennen kuin lähetän teidät jakamaan tätä Hyvää Uutista, olen parantanut 

haavanne ja kylvettänyt olemuksenne lohdutuksen balsamissa, jota olen vuodattanut tälle ihmiskunnalle. 

40 Tulkaa tänään kuulemaan tämä Sana ─ tulkaa Lähteeseen, joka pursuaa tietoa ja armoa, jotta voitte 

todella alkaa tuntea Minut, koska ette tunne Minua. 

41 Joka kerta, kun huulesi tai ajatuksesi sanovat Minulle: "Herra, armahda minua, sääli tuskaani ─ 

Herra, älä kiellä minulta anteeksiantoasi", todistat tietämättömyytesi, hämmennyksesi ja sen, kuinka vähän 

tunnet Minua. 
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42 Pyydä Minua myötätuntoon tuskaasi kohtaan? Pyydä Minulta armoa lapsilleni? Rukoile Minua 

antamaan syntisi anteeksi ─ Minua, joka olen rakkaus, armo, laupeus, anteeksianto ja myötätunto? 

43 On hyvä, että yritätte liikuttaa niitä, joilla on kova sydän maan päällä, ja että yritätte kyynelillä ja 

rukouksilla herättää myötätuntoa niissä, joilla ei ole häivääkään myötätuntoa lähimmäistään kohtaan; 

mutta älkää käyttäkö noita lauseita tai ajatuksia liikuttaaksenne Häntä, joka on luonut teidät rakkaudesta ja 

rakastaa teitä ikuisesti. 

44 Ymmärrätkö nyt, miksi sanoin sinulle, että tiedät Minusta hyvin vähän? Toisinaan, kun malja on 

hyvin katkera suussasi tai kun tuskallinen koettelemus menee siihen rajaan, jonka voimasi kestävät, sinä 

huudat nimeäni ja sanot Minulle: "Herra, poista tämä rangaistus minusta, anna minun olla kärsimättä 

enää." 

     Voi te ihmiset, jotka pimeydessänne ette ymmärrä, etten Minä halua pitää teitä tuskassa, vaan että te 

itse luotte kärsimystä, täytätte maljanne katkeruudella ja syytätte sitten Minua. 

45 Tulkaa tämän valonlähteen luo, jotta sielunne ja ymmärryksenne valaistuvat, ja alkakaa sitten 

tuntea Minut Isänä, Mestarina ja Tuomarina. Sillä minä, väsymätön Mestari, olen ollut teidän kanssanne, 

Israel, katsomatta tottelemattomuuttanne ja ymmärtämättömyyttänne, lakini pohtimisen ja tutkimisen 

puutetta. Jumalallisen Sanani kautta saan teidät näkemään virheenne, heikkoutenne ja tietämättömyytenne. 

Olen antanut teille aikaa lähteä työskentelemään pelloilla, jotka olen antanut teille perinnöksi. 

46 Se on tehtävä, jonka Mestari on aina antanut opetuslapselle, jotta hän voisi toimia esirukoilijana 

ihmisten kärsimyksen ja katkeruuden edessä. 

47 Sanani on aina puhunut teille sielunne valmistautumisen ja kohottamisen mukaan. Mutta tulen alas 

synnin ja pimeyden maailmaan vaarantamatta Jumalallista Valoani. Tulen luoksenne, jotta voisitte 

uudistua. Mutta kun olen kutsunut teidät tilille Jumalallisella Sanallani, te kärsitte, koska olette tunteneet, 

että Sanani on koskettanut sydäntänne, jotta se herättäisi sielunne. 

Kehosi kuulema Sana ei ollut sen mieleen, koska materialismisi estää sinua tunnistamasta jokaisen 

sinulle antamani Sanan jumalallista tarkoitusta, olemusta ja inspiroivaa voimaa. Siksi sanon teille: 

dematerialisoitukaa ja antakaa sielunne murtaa kahleensa ja nousta luokseni, jotta se voi kuulla 

Jumalallisen Sanani ja jotta aineellinen olemuksenne voi sielunne kautta ymmärtää, mitä Mestari teille 

välittää. 

48 Tahtoni on, että teistä tulee israelilainen kansa, joka kantaa sydämissänne rakkauden ja 

jumalallisen rauhan siemeniä. Maailma odottaa Jumalaltanne armoa ja myötätuntoa, ja aivan kuten 

menneinä aikoina, se odottaa näkevänsä Jeesuksen todelliset opetuslapset. 

49 Ihmiset odottavat teidän taistelevan kuten toisen aikakauden opetuslapset. Mutta joskus olette 

menettäneet rohkeutenne, ja kun kuulette lähimmäistenne pilkkaavan ja panettelevan teitä ja kutsuvan teitä 

huijareiksi, teette kuten Pietari ja kiellätte Minut matkalla, kiellätte armon, jolla olen valmistanut teidät, ja 

menetätte sen lankeamalla takaisin materialismiinne. 

50 Sinun on vakuutettava epäuskoiset, nostettava ylös langenneita ja annettava lohdutuksen ja 

rakkauden sanoja niille, jotka kärsivät. 

51 Ihmiset vaativat tahdonvapaudessaan yhdistymistä, jotta rauha voisi vallita maan päällä. He 

pyrkivät harmoniaan ja haluavat näyttää maailmalle, että heissä on valoa ja että heillä on voima luoda 

rauhaa. 

Mutta nuo eksyttäjät haluavat riistää käsistänne korvaamattoman arvokkaan jalokiven ja Uuden Liiton 

arkin, jonka olen antanut teille vastuullenne, ja haluavat tehdä teistä jälleen kerran faraon palvelijoita, 

pimeyden orjia ─ niiden, jotka ymmärryksen puutteensa vuoksi vetävät pahuuden kahleita, itsekkyytensä 

itsekkyyden kahleita. 

52 En ole puhunut teille ainoastaan toisen aikakauden apostolieni tehtävän täyttymisestä ja 

Mooseksen tehtävän täyttymisestä. Ei, Israel, olen puhunut sinulle Jeesus Nasaretilaisen tehtävän 

täyttymisestä. Hän antoi sinulle mitä täydellisimmän esimerkin. 

53 Olen antanut teille jotakin tästä Jeesuksen auktoriteetista, jotta voitte hänen laillaan lähteä 

auttamaan kärsiviä kanssaihmisiänne. 

54 En ole antanut ihmisille muita lakeja, en toista oppia enkä muita polkuja. Ihmiset ovat itse 

tasoittaneet ne tiet, joita pitkin ihmiskunta nyt kulkee. Mutta olet oikealla tiellä ja nautit rakkaudestani ja 

valostani. 
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55 Mutta haluatteko te, ihmiset, että kivet todistavat läsnäolostani? Ei, Israel, sillä se aiheuttaisi tuskaa 

ja katkeruutta sielullesi ja ruumiillesi. 

56 Valittu kansa, minun tahtoni ei ole, että te hukkuisitte ja että ihmiskunta ei tunnustaisi teitä 

opetuslapsikseni, tulevaisuuden opettajikseni. Siksi Mestari sanoo teille: Opiskelkaa ja tutkikaa, jotta 

ymmärtäisitte jumalallisen tarkoitukseni, jotta maailma tietäisi ja pääsisi elämän puun luo. 

57 Rakkaat ihmiset, lyhyt on se aika, jonka kuluessa kuulette jumalallisen sanani äänenkantajan 

kautta. Mutta minun kansani joukosta ei yksikään sielu saa olla liian pieni tai liian suuri. Sata 

neljäkymmentäneljättätuhatta ihmistä on koottava Läsnäoloni eteen vuoden 1950 lopussa, jotta he saisivat 

viimeiset ohjeet, joiden avulla teitä on ohjattava täyttämään vaikea tehtävänne, jotta voitte lähteä kansojen 

luo tuomaan valoa, armoa ja totuutta. Tällä tavoin maailma voi nauttia Jumalallisen Henkeni rauhasta, kun 

valittuni täyttävät tehtävänsä. Siksi väsymätön Mestari antaa teille vielä yhden tavun opetustaan, jotta 

voitte tutkia sitä, tulkita sitä ja noudattaa sitä. 

58 Ilmentymälleni on ominaista valo, rauha ja rakkaus teitä kohtaan. Näytän teille tien, jolla teidän on 

uudistuttava. Opetan teitä kävelemään sitä pitkin, jotta voitte tuntea rakkauteni vahvistavan teitä. Tämä on 

se voima, joka saa teidät kulkemaan lujasti, joka muuttaa teidät todellisiksi opetuslapsiksi, jotka antavat 

uskollisen todistuksen Läsnäolostani ihmiskunnalle. 

59 Teen teidät vapaiksi, niin että ette ole enää synnin orjia. Annan teille valon, jotta voitte tuntea 

totuuden ja rakentaa sydämeenne pyhäkön, jossa esitätte uskonne Minulle kuin soihdun, jotta sielunne voi 

kohota luokseni ja olla yhteydessä Minuun. 

60 En halua, että sanot Minulle enää: "Herra, miksi olet kaukana minusta, miksi et kuule minua, miksi 

tunnen olevani yksin elämän matkalla?" 

Rakas kansa: Minä en koskaan siirry pois lasteni luota, vaan te siirryitte pois luotani, koska teiltä on 

puuttunut usko, ja te itse olette hylänneet Minut ja sulkeneet sydämenne ovet Minulta. 

61 Maailma arvioi sinut väärin ja on aiheuttanut sinulle tuskaa. Mutta kun huusit Isääsi, annoin sinulle 

armosta parhaat "vaatteet", koska armoni on suuri, enkä antanut sinun kadota. Sillä minä olen teidän ja 

ihmiskunnan pelastussatama. 

62 Olen ravinnut teitä taivaallisen pöytäni parhailla ruoka-aineilla ja pessyt jalkanne, jotta voisitte 

kulkea polkuanne Mestarinne tavoin. 

63 Jätän sanani kirjoitettuna sydämeenne, jotta voitte olla valon lapsia, jotka todistavat läsnäolostani 

keskuudessanne ─ jotta voitte olla ihmiskunnan sauva ja näyttää teille pelastusveneen ─ jotta valoni 

loistaa pimeydessä ja voitte opettaa maailmaa kohoamaan ja olemaan yhteydessä Jumaluuteni kanssa 

hengestä henkeen. 

     Siksi valmistelen teitä, ihmiset, olemaan kolmannen aikakauden palvelijoita, jotka antavat elämän 

leipää ja kristallinkirkasta vettä kansanjoukoille. 

Lapset menehtyvät tänä turmeluksen, käsitteiden sekavuuden ja materialismin aikana. Maailma kulkee 

tietään kuin sokea mies, se on niitä, jotka ovat kuolleet armon elämälle, se on ihmiskuntaa, joka tuhoutuu 

ja antaa Minulle toisen kärsimyksen maljan juoda. Näytä heille uuden päivän valo, anna heidän tuntea 

läsnäoloni ja kerro heille, että Isä odottaa heitä avosylin. 

64 Lyhyitä ovat jo ne hetket, jolloin kuulette sanani äänen kantajan kautta. Mutta jumalallisen sanani 

on oltava kuin kirja, joka on avattu ihmiskunnan edessä. 

Teidän on näytettävä se kirjoitettuna sydämeenne, sieluunne, valona, joka valaisee teitä, soihtuna, joka 

opastaa ihmiskuntaa. Sillä tämä, joka haluaa sitä hedelmää, jonka olette saaneet, tulee sen luokse eri 

tavoin, ja teidän on annettava se sille, jotta sillä olisi armon elämä sisällään. Se on elämän puun hedelmä, 

ja jokainen, joka sitä syö, ei huku, koska hänellä on iankaikkinen elämä. Ja teidän, jotka olette ravinneet 

itseänne tällä hedelmällä, on annettava sielunne nousta ja nousta ─ rikkoen kaikki kahleensa. 

65 Täyttäkää sydämenne rauhalla ja hyvällä tahdolla. Olkaa valon sieluja, jotka näyttäytyvät 

maailmalle vapaina sieluina, jotka tiesivät, miten rakentaa todellista kirkkoa Herralleen. 

66 Haluan nähdä teidän antavan elämän "kuolleille" ja valon "sokeille" tuomalla sanomani niiden 

korviin, jotka eivät haluaisi kuulla minua, ja kääntämällä sydämet uskoon. Tämä on se kultainen siemen, 

jonka annatte Isällenne käsissänne. Siksi nostan sinut ylös ja annan sinulle opetukseni, joka on 

mittaamattoman arvokas aarre sielullesi. Sillä olen saanut teidät tuntemaan rauhani sanassani, ja olen 

innoittanut teitä sillä, jotta voitte vaeltaa tällä tiellä, joka on Pyhän Henkeni valon täyttämä. 
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67 En ole katsonut vikojanne, teillä on nyt vain minut Isänä, joka antaa teille Sanani, jotta voitte 

uudistua sitä noudattamalla ja nähdä itsenne täyttyvän armostani. Haluan nähdä teidät pukeutuneina 

hengellisiin hyvyyksiini, kaikki yhtä lailla Pyhän Henkeni valon valaisemina, jotta ─ rakkauden, uskon ja 

hyvän tahdon yhdistämänä ─ teistä tulisi se vahva Israel, joka tekee Työni tunnetuksi maailmalle, jotta 

teissä nähtäisiin lähettilääni, sanansaattajani ─ sielut, jotka ovat todella valmistautuneet johtamaan 

ihmisiä. 

68 Saatte opetuksiani päivästä toiseen. Minä olen Mestari, joka opastan teitä jatkuvasti, jotta 

tulevaisuudessa, kun olette henkistäneet itsenne, laulatte hengellistä ylistystä. 

69 Annan teille voimani, jotta voitte seurata jumalallista jälkeäni. Minä valistan mielenne, jotta 

ymmärtäisitte Isäänne selvästi, jotta voisitte tulkita sanaani oikein ja jotta totuus, jota ihmiset etsivät eri 

tavoin, paljastuisi teissä. 

70 Te, rakkaat ihmiset, saatte viedä tämän viestin ihmiskunnalle, jotta se ymmärtäisi Isän lain 

totuuden valossa. Sillä minä näen, että suurissa erehdyksissään he sekaantuvat korkeisiin neuvoihini ja 

pyrkivät tunkeutumaan salaisiin aarteisiini, vaikka he eivät ole siihen valmistautuneet eivätkä ole vielä 

ymmärtäneet minua. 

71 Opetukseni on kirkas peili, josta ihmiskunta katsoo itseään, jotta se nöyrästi ja nöyrästi antaa 

Sanani muuntaa sen ja valmistaa sen rakastamaan Minua, uudistumaan ja jotta ihmiset rakastaisivat 

toisiaan. 

72 Olen antanut teille rauhani mittapuun, jotta te voisitte tehdä sen tuntuvaksi maailmalle. Mutta se 

rauha, jonka olen uskonut teille, on Henkeni rauha ─ se on se, joka inspiroi henkeänne ─ se, joka syntyy 

rakkaudestani ja jonka kautta ihmiskunta tulee tietoiseksi Läsnäolostani. Olen antanut teille tämän rauhan, 

jotta voitte tuntea sen täysin polullanne, jonka olen tasoittanut, jotta ette kokisi kipua. Tämän te olette 

luoneet itsellenne. 

Mutta sielullasi on suuria lahjoja ja voimaa, jotta voit voittaa kärsimyksen, joka puhdistaa ja puhdistaa 

sinut. Sillä totisesti minä sanon teille, että ei pelkkä kipu tuo teitä lähemmäs minua, vaan kuuliaisuus 

minun lailleni, teidän hyvät tekonne. 

73 Tunnette autuutta harjoittaessanne opetuksiani ja nousette siten vuorelle. Ymmärrä, että sinulla on 

vaikea tehtävä suoritettavana. Teidän on Mestarinne tavoin jätettävä ihmiskunnan keskuuteen 

kuuliaisuuden jälki, nöyryyden esimerkki, jotta se olisi kuin valoisa polku ja jotta tulevat sukupolvet 

voisivat seurata esimerkkiänne. Teidän on jätettävä tie heille tasoitetuksi, jotta he voivat saavuttaa 

henkisyyden. Teidän on oltava totuuden kylväjiä, jotta maailma ei enää vajoaisi kuiluun ─ vihollisuuksiin, 

joita se on ruokkinut kautta aikojen. 

74 Valmistautukaa, kansani, sillä maailma janoaa totuuteni ymmärtämistä. Tuokaa sille lohtua, sillä 

sen puhdistus on suuri. Mutta kerron teille myös, että se armo, jonka olen säilyttänyt teitä varten 

aarrekammiossani, on suuri. Mutta ennen kuin saat sen, sinun on tultava sen ansaitsemisen arvoiseksi. Kun 

saavutatte tehtävänne täyttymisen, huomaatte, että se on teillä olemuksenne sisimmässä osassa. 

75 Totisesti minä sanon teille: ette ole enää köyhiä, ette heikkoja ettekä sokeita. Sillä minun valoni on 

valaissut teidät, jotta voitte todistaa läsnäolostani tänä aikana. Tahtoni on, että sinun jälkeesi tulevat 

löytävät rauhallisen rauhan paikan, jonka varjossa he voivat levätä. Toivottakaa heidät tervetulleiksi, 

tuokaa heidät armon lähteen luo katsomatta heidän tietämättömyyttään tai pahuuttaan. 

Jos he tulevat spitaalisena, paranna heidät, koska sinulla on parantavaa balsamia, ja jos murhaaja tulee 

luoksesi, peitä hänet hengellisellä vaipallasi ja pane hänet katumaan rikoksiaan, jotta hän voi etsiä vettä, 

joka puhdistaa hänet tahrastaan, joka lunastaa hänet. Kun nämä hengellisesti hädänalaiset tulevat 

ovillenne, koska he haluavat sanaani ja valoni, te ette saa kieltää heiltä mitään. Teistä tulee lähimmäistenne 

palvelijoita, sillä olen valmistanut teidät tähän, jotta voitte antaa armoni. 

76 Mihin tahansa menettekin, siellä on siis hyvinvointia. Ihmiset tunnistavat Minut ja tuntevat 

läsnäoloni ja saavat uskoa sydämiinsä. Näin maailma voi kääntyä pois epäjumalanpalveluksestaan. 

Ihmisten on etsittävä Minua hengellisesti, rakastettava toisiaan ja vaalittava rauhaa ja hyvää tahtoa 

rakastamalla toisiaan. Mutta te olette niitä, jotka tuovat tämän opetuksen, te olette kuin valonsäde heidän 

pimeydessään. 
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77 Taistelusi on lähellä. Tiedätte, että kyseessä on valon taistelu pimeyttä vastaan. Silloin teistä tulee 

minun asiani sotilaita, te näytätte virkamerkkiänne ja tartutte sanani miekkaan ja todistatte, kuinka 

Herranne armeijat taistelevat tämän maailman pimeyttä vastaan. 

78 Tämä on se aika, jolloin valaisen kaikki sielut, jolloin vapautan maailman siitä orjuudesta, jota se 

on kestänyt vuosisatojen ajan. Mutta on välttämätöntä, että teen itseni tunnetuksi tässä pahan, 

vihamielisyyden ja pahansuopuuden maailmassa, jossa sodat kukoistavat ja jossa synti on kantanut kaikki 

hedelmänsä. On välttämätöntä, että se puhdistaa itsensä kuin kulta sulatusuunissa, jotta se voi nousta 

armon elämään ja ihmisellä voi olla iankaikkinen elämä sielussaan. 

79 Mutta Isä sanoo teille: "Minä en tuhoa luomakunnan kalleinta asiaa, joka on sielu". Ei, rakkaat 

lapset, puhdistan maailman vain sen turmeluksesta, jotta voi syntyä uusi ihmiskunta, jossa ihmisjoukot 

tuntevat minut ja täyttävät lakini. Ihmiset rakastavat toisiaan, syövät elämän puun hedelmää, sammuttavat 

sielunsa janon ehtymättömästä armon lähteestä, ja Pyhä Henkeni valaisee heitä kuin kuninkaallinen tähti. 

Silloin huomaatte, että ihmiskunta ylistää ja siunaa Minua. 

80 Rakas Israel, te olette valittuja ja valmistautuneita, jotta voitte jatkaa taistelua ja työtä, jotta tämä 

maailma näkisi uuden päivän. 

81 Ihmiset, te teette alun, koska te olette ensimmäiset, jotka näyttävät esimerkkiä. Esittäkää Työni 

sellaisena kuin olen sen teille antanut. Olkaa todellisia spiritualisteja, jotka kantavat Pyhän Hengen lahjoja 

kaikessa kirkkaudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 337 
1 Tervetuloa ovat ne lempeät ja nöyrät sydämeltään, jotka eivät ole loukkaantuneet näiden paikkojen 

vaatimattomuudesta, joissa teen itseni tunnetuksi, koska he ovat vain ajatelleet antaa sielulleen ilon kuulla 

Sanaani. 

2 Totisesti sanon teille, että näiden sydänten valmistelun lyhyiden hetkien vuoksi lähetän Valoni ja 

Rauhani tähän levottomaan mereen, jossa ihmiskunta on menehtymässä intohimojensa ja sotiensa 

keskellä. 

3 Kuinka Henkeni ei pitäisi myös tuntea iloa nähdessäni nämä joukot, jotka etsivät Minua sen viestin 

merkityksestä, jonka he kuulevat äänen kantajan kautta? He eivät enää vaadi muodollisuuksia tai riittejä, 

he haluavat vain syödä Hengen leipää. 

4 Syökää ja kyllästykää, sielut, aivot ja sydämet, jotta voitte tuntea olonne vahvistuneeksi ja 

ravinnoksi ikuisiksi ajoiksi, kun ette enää kuule tuota ääntä. 

5 Äänenkantajien inhimillistämä Mestarinne ääni loppuu. Mutta ilmoitusteni ja opetusteni kirja 

pysyy ikuisesti sielunne edessä kuin sammumattoman kirkkauden majakka. 

6 Tämä Sana, joka on täyttänyt sielunne rauhalla, joka on tuonut loputtomia iloja tämän kansan 

sydämiin ja mieliin, joka on herättänyt "kuolleet" uskoon ja valaissut kaikkien niiden tietä, jotka ovat sen 

kuulleet, ─ vaikka ette enää kuulisikaan sitä valittujeni huulilta, se jää teille lähtemättömäksi ja 

unohtumattomaksi. 

7 Autuaita ovat ne, jotka osaavat pitää tämän leivän ja tämän viinin puhtaimmillaan ja 

puhtaimmillaan, sillä heillä on aina jotain, joka antaa lohtua, kylvää armoa ja sytyttää valoa heidän 

tiellään. 

8 Autuaita ovat ne, jotka ovat tänään uskoneet, sillä huomenna he uskovat, mitä ovat kuulleet ja 

nähneet. Jäätte maan päälle työskentelemään lähimmäistenne hengellisen heräämisen ja rauhan puolesta, 

ja minä pidän teidät, kunnes olen tuonut teidät luvattuun maahan. 

9 Koska muistinne on liian heikko säilyttääkseen teille paljastamieni opetusten runsauden, jätän 

teille innoittamani aineellisen kirjan, joka sisältää kaiken olennaisen, mitä olen opettanut tälle kansalle 

tänä aikana. Näin päivittäinen työnne on helpompaa, koska opetukseni rohkaisevat teitä aina ─ koska ette 

ole vaarassa unohtaa ajan mittaan, mitä olette kerran kuulleet. Joutuisit virheeseen, vääristelyyn tai 

salailuun. 

10 Sanani on jatkossakin majakka ja tähti tälle kansalle, ja hengellisen voiton vievät ne, jotka ovat 

uskollisia ja sinnikkäitä loppuun asti ─ ne, jotka eivät kaihda autiomaan nälkää ja janoa ─ ne, jotka askel 

askeleelta nousevat omalle Golgatalleen, katseensa aina kiinnittyneenä Äärettömään, joka on valoa, 

iankaikkisuutta ja lupaus todellisesta autuudesta. 

11 Mitä enemmän kohotat sieluasi, sitä vähemmän risti painaa sinua. Ja kun en enää puhu teille tässä 

muodossa, lähestyn teitä hengessä ja sanon teille: avatkaa kirjanne ja opiskelkaa, jotta teistä tulisi pian 

rohkeita opetuslapsia, joita tämä työ tarvitsee tullakseen tunnetuksi maan päällä. Avaatte kirjanne, ja se 

vastaa teille, se vapauttaa teidät epäilyksistä ja paljastaa teille sen, mitä olette yrittäneet selittää itsellenne. 

12 Todellakin, kerron teille, että tulee päivä, jolloin ette enää tarvitse aineellista kirjaa muistuttamaan 

teitä Sanastani joka käänteessä, koska silloin se virtaa huuliltanne ehtymättömänä inspiraation virtana. 

Mutta jotta tuo päivä voisi tulla ja jotta voisitte saavuttaa tuon kohotuksen ja viisauden asteen, teidän on 

opiskeltava ja harjoiteltava paljon kirjallista opetusta etukäteen, kunnes saavutatte kypsyyden ja 

perustietämyksen, jonka avulla voitte vastaanottaa jumalallista inspiraatiota hengestä henkeen. 

13 Mestari on mielissään, kun Hän näkee rauhan sydämissänne. Te, opetuslapseni, virkistäydytte aina 

sanallani, ja kun nousette hengellisesti, tunnette sielussanne ilmenemiseni ja saatte inspiraationi. 

14 Te olette valittua kansaani, ja teidän pitäisi olla nöyriä ja anteliaita. Kulkekaa valon tietä, ettette 

kompastuisi ja epäonnistuisi. Sillä minä olen se, joka kuljen teidän edellänne. 

Se, joka joskus nukkuu, näkee herätessään, että hänen veljensä ja sisarensa ovat edenneet valon tiellä, 

kun hän itse oli apaattinen. Mutta minä annan sanani päivä päivältä myös palvelijalle, joka ei ole tehnyt 

työtä, joka on antanut pimeyden huijata itseään ja antanut rikkaruohojen itää sydämessään. 

15 Poistukaa, rakkaat opetuslapset, entisistä teistä, sillä niissä vain tuska vaivasi teitä. Siksi löysin 

teidät alastomina ja nälkäisinä, ilman rauhaa ja lohtua maailmaa varten, ilman tietoa kohtalostanne ja 
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tuntematta Isäni lämpöä. Mutta nyt olen antanut teille uuden tilaisuuden ja antanut teille aikaa virkistää 

itseänne sanallani, jotta voisitte löytää siinä sielunne pelastuksen ─ sen sielun, joka on aina ollut ruumiin 

intohimojen orja. 

16 Elätte aikaa, jolloin maailma ruokkii korruptiota korkeimmalla tasollaan, jolloin vallanhimo 

kukoistaa ja kun niiden, jotka eivät kuule järjen ja omantunnon ääntä, häijyys on vallalla. Te, jotka olette 

tällä valon polulla, ottakaa kuitenkin vastaan sanani, jotta ymmärtäisitte kohtalonne, jotta voisitte kehittyä 

ja valmistautua rakkauden avulla, jota olen aina opettanut teille. 

17 Te rakastatte Minua hyvin paljon ja olette osanneet käyttää aikaa. Olette hengellistäneet itsenne, 

valloittaneet kehonne ja innostaneet itsenne työskentelemään lähimmäistenne edistyksen hyväksi. 

Mutta on myös monia, jotka eivät ole ymmärtäneet Minua, eivät kuuntele järkeä eivätkä tunne rauhaani 

täysin eivätkä halua henkistä suuruutta olemukseensa. 

18 Rohkaisen teitä rakkaudellani, jotta ette tuntisi itseänne heikoiksi ja jotta voimani vastaanottamalla 

vahvistaisitte päättäväisyyttänne täyttää käskyni ja pystyisitte vastustamaan ongelmia ja onnettomuuksia, 

joita ihmiset itse aiheuttavat teille. 

19 Älkää pelätkö ihmisiä, valvokaa ja rukoilkaa, jottei pimeys yllättäisi teitä eikä riistäisi teiltä armoa, 

jolla olen valmistanut teidät. Teistä tulee sanansaattajiani maan eri alueilla. 

Työni tunnustaminen on ollut teidän henkinen heräämisenne. Ette ole enää epäjumalanpalvelijoita 

ettekä fanaatikkoja. Tiedät jo, mikä on kohtalosi ja henkinen tehtäväsi. Mutta joka haluaa kulkea tätä 

polkua, sen on rakastettava lähimmäisiään ja pidettävä omaatuntoa tekojensa ohjenuorana. Silloin kaikki 

on valoisaa, eikä hänen sydämessään ole pimeyttä. Hänellä on iloa ja tyytyväisyyttä sisällään, ja se saa 

hänen sielunsa nousemaan vielä enemmän Minun luokseni. 

20 Jokainen, joka kulkee tätä polkua, on aina henkisen valomaailmani suojeluksessa, se tukee häntä 

tehtävänsä täyttämisessä. 

21 Olkaa tyytyväisiä niihin suuriin etuihin, joita Isä on antanut teille kaikessa, mikä liittyy 

ihmiselämään maan päällä. Älä pyydä sellaista, joka voisi tuhota sielusi ja ruumiisi. Minulla on sinulle 

enemmän annettavaa kuin mitä voisit minulta pyytää. Mutta minä tiedän, mitä teiltä todella puuttuu 

elämän tieltä. Olen sanonut teille: Jos osaatte täyttää lakini, saatte nähdä minut kaikessa kirkkaudessani. 

22 Valon olennot ovat nyt poistamassa pimeyttä keskuudestanne. He ovat suojelijoitanne, jotka 

pyrkivät siihen, että olisitte puhtaita ja luopuisitte kaikesta taipumuksesta aineellistua, jotta voisitte 

katsella henkistä kauneutta ja vastaanottaa sen rauhan viestejä ihmiskunnalle. Elias puhdistaa ja valmistaa 

valittuni niin ikään, jotta voin ilmaista itseni heidän välityksellään. 

23 Käyttäkää se lyhyt aika, joka teillä on jäljellä, kuunnellaksenne Sanaani Äänenkantajan kautta, 

jotta pysytte valaistuneina ja osaatte ottaa vastaan inspiraatiota. Sillä teidän henkenne kautta puhun 

edelleen suurille ihmisjoukoille. Henkinen maailmani on myös aina kanssanne. 

Olkaa kuuliaisia ja menkää eteenpäin rohkeasti ja päättäväisesti mittaamatta etäisyyksiä. Teidän tulisi 

aloittaa työnne vähitellen, ja silloin näette maailman vähitellen menettävän rangaistuksen pelon ja kaikki 

inhimilliset taipumukset. Näin se hyväksyy todistuksesi yhä enemmän ja enemmän. 

24 Tiedätte jo tehtävänne ja miten valmistautua. Teidän tarvitsee vain osata kommunikoida 

Jumaluuteni kanssa hengestä henkeen ─ ei enää äänenkantajan mielen kautta. 

25 Silloin ne, jotka eivät ole tunnistaneet Minua, eivät enää ole hämmentyneitä. He tuntevat 

luottamusta ja uskoa ja kokevat, että henki kykenee vastaanottamaan ja ymmärtämään henkisen 

ilmentymäni. 

26 Kohtaamispaikat, jotka ovat antaneet teille suojaa, ovat jatkossakin kohtaamispaikkoja teille. 

Mutta minä sanon teille, että todellinen kirkko, joka on aina avoinna ikuisuudessa, on Pyhän Hengen 

kirkko. Sinne tulevat kaikki sukupolvet, ja siinä he saavat minulta elämän ja valon, rauhan ja autuuden. 

27 Vuoden 1950 jälkeen alatte työskennellä tuodaksenne hyvän uutisen ihmiskunnalle, kuten olen 

opettanut teille. Siksi opetan teitä, jotta voitte kerätä todellista valoa, jonka voitte tuoda maailmaan. 

Teidän, valittujen ihmisten, pitäisi kunnioittaa eri lahkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien 

kanssaihmistenne ajatuksia ja yhdistää heidät yhdeksi tahdoksi ponnistelujenne avulla. 

Tulee aika, jolloin Työni kukoistaa eri kansakunnissa ─ niillä pelloilla, jotka ovat olleet 

hedelmättömiä, niin että kaikki voivat tuntea Sanani todellisen olemuksen, jonka olen vuodattanut kuin 

kristallinkirkasta vettä tänä aikana. 
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28 Huomenna teistä tulee yksi kansa, jolla on yksi ihanne, kuin yksi lähde, jonka kristallinkirkasta 

vettä kaikki tulevat juomaan. Olkaa valppaina, jotta ihmiskunta voi nauttia yhdestä ja samasta hedelmästä 

─ siitä hedelmästä, joka antaa sydämelle ja sielulle olemuksen ja makeuden. 

29 Opetukseni valmistaa teidät siten, että jokainen, joka omaksuu sen merkityksen, oppii 

suhtautumaan lähimmäisiinsä siten, että kaikkia kohdellaan erityisellä tavalla ─ lapsia, nuoria tai aikuisia, 

miehiä tai naisia. 

30 Kun puhun teille kanssaihmistenne erityiskohtelusta, haluan teidän ymmärtävän, että puhun sielun 

kohtelusta. On nimittäin välttämätöntä, että aina kun otatte yhteyttä naapuriinne, olette hyvin tietoisia siitä, 

että kun menette hänen luokseen, otatte yhteyttä hänen sieluunsa. 

31 Silloin osaatte löytää lapsesta sielun, joka aloittaa taistelun, joka aloittaa elämän puhtaan sydämen 

ja neitseellisen mielen avulla. Kun sydämesi tekee näitä pohdintoja, se tuntee hellyyttä ja rakkautta näitä 

sieluja kohtaan. 

32 Kun seisot nuorukaisen edessä, voit nähdä hänen tarmokkuudessaan, suurissa odotuksissaan ja 

kunnianhimoisissa tavoitteissaan sielun, joka on maanpäällisen kamppailunsa huipulla ─ siinä 

elämänvaiheessa, jossa sielu kamppailee lakkaamatta lihan intohimoja ja sitä joka käänteessä vaanivia 

vaaroja vastaan. 

33 Ymmärtäkää nuoria, auttakaa heitä ja kiinnittäkää heihin huomiota, jotta he voivat edetä vaikealla 

elämänpolulla. 

34 Kunnioita ja rakasta varttuneita ihmisiä ja vanhuksia. Niistä voi löytää sielun, joka on jo ylittänyt 

elämän vuoren huipun. He ovat jo saaneet sen, mitä maan oli annettava heille, oli se sitten vähän tai 

paljon. He eivät odota häneltä enää mitään. He asettavat kaiken toivonsa tulevaisuuteen, joka odottaa 

heidän sieluaan. Mutta kaikista ihmisistä juuri heillä on eniten annettavaa, koska he ovat jo niittäneet 

sadon kaikesta siitä, mitä he ovat kylväneet olemassaolonsa aikana. Heidän sielunsa ei tarvitse 

huolenpitoasi, vaan heidän väsynyt lihansa, joka on uupunut elämän taistelusta. Ole huomaavainen, hellä 

ja kunnioittava heitä kohtaan, koska he tarvitsevat ja ansaitsevat sitä. Niin monen katkeruuden ja 

väsyttävän kamppailun jälkeen pisara hunajaa on hyvin tervetullut näihin sydämiin. 

35 Haluan, rakkaat ihmiset, että katsotte ihmisiä näin: hengellisesti, jotta voitte antaa jokaiselle 

kanssaihmisellenne sen arvon, joka heillä on, ja sen paikan, jonka he ansaitsevat. Jos unohdatte 

olemuksenne ytimen ja kohtelette itseänne jatkossakin vain fyysisinä olentoina, kiellätte itseltänne sen 

todellisen arvon, joka on läsnä jokaisessa ihmisessä ja joka on sielu. 

36 Nyt kun annan ääneni kuulua sanalähettimieni kautta, toivotan tervetulleeksi kuuntelijoiden 

joukon, joka on täällä kuullakseen minua. Toivotan tervetulleeksi niin hartaat kuin epäuskoisetkin, niin 

hyväuskoiset kuin tutkiskelijat, niin henkistymisessä itsensä puhdistaneet kuin materialisminsa raskasta 

taakkaa kantavat. 

37 Siunaan teitä, rakkaat ihmiset, koska tähän päivään asti olette osoittaneet Minulle uskoa ja halua 

lähestyä sielunne täydellisyyttä. Israelin tehtävä on rukoilla ja opettaa maailman puolesta. Olette kasvaneet 

ja lisääntyneet, ja opetuslapsista teistä on vähitellen tulossa opetuslapsia, jotka myöhemmin etsivät niitä, 

joiden on saatava Sanani perintö lyhyessä ajassa. 

38 Tapa, jolla olen paljastanut itseni tällä kertaa, on erilainen kuin toisella kerralla, mutta 

tarkoitukseni on sama: Pelastaakseen ihmiskunnan, poistaakseen sen siitä pyörremyrskystä, jonka se on 

kohdannut tiellään ja josta se ei ole kyennyt pakenemaan. 

Kiusaus on päässyt valloilleen kaikessa voimassaan, ja ihminen on langennut kuin pieni lapsi ja 

kokenut suurta kärsimystä. Hän tyhjentää kärsimysmaljansa ja huutaa minua syvällä hämmennyksessään, 

ja Isä on ollut hänen kanssaan. 

Hiivoja on vielä jäljellä maljassa, mutta autan teitä kestämään ne tuskat, jotka ovat seurausta 

tottelemattomuudestanne. Autuaita olette te, jotka kuulette minua, sillä teistä tulee vahvoja! Mutta mitä 

tapahtuu muille, kun tämä suuri kärsimys iskee heihin? Romahtavatko heidän sielunsa uskon puutteessa? 

Israelin rukouksen on tuettava heitä. 

39 Haluan nähdä sinut puhtaana, katuvana ja rakkauteni innoittamana. Niin kauan kuin etsit 

pelastustasi maailmasta, olit heikko. Kun nostitte katseenne Minuun ja pyysitte Minulta, saitte voimaa. 

Koska tiedätte, missä lohdutus on, miksi ette ole aina etsinyt Minua? Miksi ette pyri rakkauteen, jotta viha 

poistettaisiin ja sodat lopetettaisiin? 
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Puhun edelleen maailmalle, mutta vain Israel kuulee minua ja ottaa vastuun sanoistani. Sen päälle jätän 

taakat, mutta myös hengelliset armot. 

40 Olen asettanut sinuun totuuteni ja olemukseni, jotta voit tehdä sanani tunnetuksi. En halua nähdä 

teissä fanaattisuutta, tietämättömyyttä tai tekopyhyyttä. Haluan nähdä kansani vapaana lakieni puitteissa, 

kuin vahvan ja vilpittömän perheen, joka osaa rakastaa ja kurottautua apua tarvitsevia kohti, joka 

ymmärtää kohtalon iskut, joita ihmiskunta käy läpi tällä hetkellä ja joita se pyytää. Valmistan teitä, jotta 

ette koskaan sanoisi: "Isäni, meiltä puuttuu valoa, tietoa ja voimaa taistella väärää ja pimeyttä vastaan." 

41 Olen pyytänyt teiltä hieman uskoa, jotta voisitte tehdä ihmeitä välittämisenne kautta. Olen antanut 

teille todisteita voimasta, jonka olen antanut teille. Paransit sairaan miehen, koska käärit hänet rakkauteesi. 

Sana sinulta, joka käännytit syntisen. Sinä liikutit hänen sydäntään, ja valo, joka tunkeutui hänen 

sisimpäänsä, sai hänet mietteliääksi, ja kun hän ymmärsi rikkomuksensa, hän teki parannuksen, ja sinä 

pelastit hänet. 

Lohduttakaa ja antakaa rauhaa, olen sanonut teille, ja matkallanne kotien läpi olette tuoneet rauhaa, ja 

siitä eivät ole hyötyneet ainoastaan tämän maailman asukkaat, vaan myös ne henkiset olennot, veljet ja 

sisaret, jotka kiittävät Minua siitä valosta, jota Israelin kansa on levittänyt koko maailmankaikkeuteen. 

42 Saatte vielä suurempia armolahjoja, kun rakastatte toisianne hengessä ja totuudessa ja kun olette 

yhdistyneet täyttämään rauhaa ja hyvää tahtoa koskevat lakini. Kun olette valmistautuneet tällä tavoin, 

teistä lähtee oikeamielisiä hengellisiä lakeja. Keskuuteenne ilmestyy johtajia, jotka muuttavat kansojen 

suuntaa. Mutta kun annan tämän tehtävän jollekin teistä, ottakaa se nöyrästi vastaan, tuntekaa suuri vastuu, 

jonka annan teille, muistakaa Mooses, kun hän johti valittua kansaa turvallisesti, hänen sanontansa, hänen 

periaatteensa, jotka ovat täynnä viisautta ja oikeudenmukaisuutta, ja ottakaa hänestä mallia. 

43 Olen suunnitellut teille suuria tehtäviä tulevaisuudessa, riippuen valmistautumisestanne. Teidän 

vaikutuksenne on ratkaiseva tämän maailman kulkuun. Saarnaatte tasa-arvoa, kunnioitatte tehtävää, jonka 

olen antanut lapsilleni, koska heillä on kaikki ne hyveet ja pyhät oikeudet, jotka olen poikkeuksetta 

myöntänyt teille. 

44 Jotta voitte saavuttaa voiton, teidän on yhdistyttävä ja tunnettava myötätuntoa ihmiskuntaa 

kohtaan. Anna hänelle anteeksi niin kuin minä olen antanut hänelle anteeksi. Näet hänen lukemattomat 

virheensä, hänen moraaliset ja henkiset sairautensa, hänen rappeutumisensa. Teidän tehtävänne on 

kuitenkin vain välittää valoa. Tehtävänne on antaa, selittää opetustani ja näyttää hyvää esimerkkiä. Loput 

teidän on jätettävä Minun huolekseni. Suuret asiat, joita kohtaatte lähimmäistenne kanssa, tuokaa ne 

minun eteeni, ja minä ratkaisen ne tahtoni mukaan. 

Vuoden 1950 jälkeen älkää muodostako teorioita tai tieteitä opetuksestani, älkää luoko dogmeja tai 

riittejä, pysykää vain uskossa. Kanna merkkiä sielussasi ja harjoittele opettamiani hyveitä. Kerää voimia 

taisteluun, sillä ihmiskunta odottaa sinua. Jotkut teistä menevät kansakuntanne rajojen ulkopuolelle, toiset 

läheisiin maakuntiin. Toiset teistä palaavat sinne, missä näitte ensimmäisen kerran valon tässä maailmassa. 

Minä hajotan teidät; rukoilkaa kuitenkin ja valmistautukaa, jotta voitte tuntea Tahtoni ja tietää, miten 

totella sitä. 

45 Menkää eteenpäin minun nimessäni. Valmistautukaa ennen kuin puhutte. Kun valmistaudut 

työhön, tutki vaikeaa tehtävääsi. Minä olen teidän edelläkävijänne. Kun teitä pyydetään todistamaan 

minun tulemisestani Kolmannella kertaa, puhukaa siitä, mitä olette nähneet ja kuulleet. Silloin olette 

opiskelleet ja tutkineet Sanaani, ja ymmärrätte sen, mitä ette ole pystyneet ymmärtämään siihen asti. 

46 Lähetän teidät rakentamaan lähimmäistenne sydämiin. Teidän työssänne on oltava käsi ja jalka, 

jotta se on Minun arvoinen. 

47 Sinua arvostellaan ja tutkitaan. Mutta kun ihmiset näkevät sinussa palvelemisen ihanteen, he 

kumartavat edessäsi ja rakastavat sinua. Ihmiset yllättyvät muodonmuutoksestasi ja henkistymisestäsi ja 

pitävät sinua esimerkkinä. Annetuista ohjeistasi tulen todistajaksi tuonpuoleisessa korkeudessa. 

48 Lähetän suuria sieluja maan päälle jatkamaan työtä, ja teillä on suuria hengellisiä tehtäviä 

ansioidenne mukaan. Ihmiskunta on tehnyt paljon syntiä, ja paha siemen on juurtunut syvälle sen 

sydämeen. Siksi puhdistustyöstä tulee pitkä ja kestävä. 

Sielut, joiden on osoitettava oikea tie, on jo lähetetty ─ te muodostatte Israelin kansan, jonka olen 

asettanut henkiselle tasolle, josta voitte nostaa ihmiskunnan ylös. 
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49 Älä tunne itseäsi muita ylemmäksi. Sanani ja lahjani ovat kaikille, jotta voisitte ymmärtää Minua 

samalla tavalla. 

50 Kolmas aikakausi alkoi vuonna 1866, ettekä tiedä, kuinka monta vuotta tai vuosisataa tämä 

aikakausi kestää. Koska toinen aikakausi päättyi vasta noin 2000 vuoden kuluttua, ette tiedä, mihin asti 

nykyinen aikakausi voi kestää. Luottakaa vain, rakkaat ihmiset, siihen, että Isä tekee itsensä teille 

tunnetuksi ja on hyvin lähellä teitä, ja että muututte päivä päivältä enemmän ja enemmän. Kun taukoatte 

taistelussa, kannustan teitä eteenpäin, jotta voitte edetä. Tämä on kova ja kestävä taistelu, joka on alkanut 

ja joka jatkuu. Se on minun restaurointityöni. 

51 Olen antanut teille elämän, olen lähettänyt teidät tähän maailmaan suorittamaan vaikeaa tehtävää. 

Täyttäkää käskyni, rakastakaa Minua enemmän kuin mitään luotua ja palvelkaa kanssaihmisiänne, jotta 

voitte elää korkeammalla tasolla ja olla lähempänä Minua joka päivä. 

52 Te kaikki tulette asumaan kanssani, kun olette puhdistaneet itsenne ja täyttäneet tehtävänne. Eläkää 

hengellisesti maan päällä ja noudattakaa hengellisiä ja maallisia lakeja, jotta voitte kokea kaikkien 

lupausteni täyttymisen. 

53 Jättäkää lapsillenne tämä perintö: minun Sanani. Olen antanut teille voiman luoda, perustaa perhe. 

Olen antanut teille kodin ja käskenyt teitä täyttämään sen rakkaudella, lämmöllä ja hyvillä esimerkeillä. 

Jos haluatte nähdä vanhurskautta lapsissanne, täyttäkää lakini. He odottavat sitä teiltä, mutta jos he eivät 

tällä hetkellä ymmärrä neuvojanne ja esimerkkinne, tulee aika, perheiden isät, jolloin he antavat teille 

järkeä, kunnioittavat teitä ja siunaavat teitä. 

54 Oppikaa minulta tänään, sillä puhuttelen kaikkia poikkeuksetta, olette kaikki lapsiani, ja teillä 

kaikilla on yhtäläiset oikeudet tulla rakastetuiksi, siunatuiksi, anteeksiannetuiksi ja lunastetuiksi minulta. 

55 Tässä on minun sanani, josta lähtee valon kipinöitä, jotka hälventävät pimeyden jokaisesta 

totuudelta suljetusta mielestä. 

56 Katsokaa, kuinka tämän Sanan voima avaa sydämenne ovet niin, että rakkaus ja nöyryys, 

hengellisyys ja usko pääsevät niihin, ja samalla aiheuttaa sen, että ylimielisyys, tietämättömyys ja synti, 

jotka ovat asuneet niissä pitkään, katoavat lopullisesti. 

57 Totisesti minä sanon teille: Jokainen, joka on kuullut minua ─ uskoo hän sanaani tai ei ─ kantaa 

nyt sielussaan valon kipinää, ja hänen sydämessään on avattu ovi omantunnolle, jota ei enää koskaan 

suljeta. 

58 Sanani joutuu taistelemaan ihmiskunnassa vallitsevaa hengellistä tietämättömyyttä vastaan. Vaikka 

ne, jotka tietävät paluustani, uskovat, että läsnäoloni tapahtuu Henkeni tulemisen kautta lihaan, kuten 

toisella aikakaudella, ne, jotka eivät tiedä paluustani ja lupauksistani mitään, ihmettelevät läsnäoloani 

hengessä ja ihmismielen kautta ja ihmettelevät jatkuvasti, miksi olen jälleen ihmisten keskellä, vaikka he 

eivät tienneet siitä mitään. 

59 Syynä tähän on se, että ihmiskunta on tyytynyt riitteihinsä, perinteisiinsä ja ulkoisiin kultteihinsa ja 

unohtanut tutkia lakia, profetioita ja opetuksia, jotka jätin ihmiskunnalle menneinä aikoina. 

60 Kuinka ette olisi voineet yllättyä kuullessanne Minut nyt, koska ette olleet valppaina, kuten Minä 

neuvoin teitä? Kuinka ette olisi voineet yllättyä Sanani läsnäolosta, koska ette ole koskaan olleet 

kiinnostuneita tuntemaan profetioitani ja merkkejä, jotka ilmoittivat paluustani? 

61 Näille ihmisille, joita ei kiinnosta tietää totuutta, on kuin en olisi tehnyt tai sanonut mitään toisella 

aikakaudella. On kuin minua ei olisi tullut eikä minua olisi ollut olemassakaan. Siksi on ollut 

välttämätöntä, että Sanani puhuu menneistä tapahtumista tänä aikana, jotta voitte suhteuttaa nykyiset 

tapahtumat ensimmäisen ja toisen ajan profetioihin, lupauksiin ja opetuksiin. 

62 Jos olisitte kaikki opiskelleet Sanaa, jonka toin teille tuolloin, olisitte kaikki odottaneet Minua, 

olisitte kaikki ymmärtäneet, että paluuni oli tapahduttava hengessä, eikä kukaan olisi hämmästynyt 

ilmestymisestäni. Mutta te tulitte pimeässä mielessänne, tietämättömyyden siteen kanssa, joka esti teitä 

näkemästä totuuden valoa ─ sydän täynnä fanaattisuutta ja hulluutta. Miten olisi ollut mahdollista, että te 

kaikki olisitte heti kuultuanne Minut sanoneet: "Hän on Mestari?"." On ollut välttämätöntä, että kuulette 

Minua yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, jotta jokaisen oppitunnin myötä mielenne saisi uuden 

valonkipinän, joka toisi teidät lähemmäksi ymmärrystä. 
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63 Niinpä ilman, että teidän olisi tarvinnut kysyä keneltäkään tai turvautua kirjoihin, olette saaneet 

tietää sivu sivulta totuuden menneiden aikojen ilmoituksista, joiden kautta olette ymmärtäneet syyn 

hengelliseen ilmestymiseeni tällä hetkellä. 

64 Sydämenne on tullut yhä rauhallisemmaksi, ja henkenne on vahvistanut uskoaan yhä enemmän, 

kun se on nähnyt ne vankat perusmuurit, joiden varaan on rakennettu tämä oppi, jota olen kutsunut 

spiritismiksi ja joka on oppi, joka puhuu teille ikuisista ilmestyksistä. 

65 Opetuslapset, ymmärtäkää siis, että kun puhuin teille hengessä ihmisen äänenkantajan kautta, se 

tapahtui siksi, että kun en enää puhuisi teille tuon välineen kautta, voisitte edelleen etsiä Minua hengessä 

ja saavuttaa todellisen yhteyden Jumaluuteni kanssa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 338 
1 Minä olen tie ja valo, joka opastaa teitä. Minä olen henkilökunta, joka tukee sinua ja säästää sinut 

putoamisilta polullasi. Olen majakka, joka valaisee polkusi, vahvistaa sieluasi Jumalallisen Henkeni 

rauhalla ja rauhoittaa elämäsi myrskyt, jotta voisit olla kokonainen, jotta sielusi ei jäisi jälkeen. 

2 Sanassani saatte voimaa, lämpöä ja ravintoa, jota sielunne tarvitsee noustaksenne ylös ja 

taistellaksenne niin kuin Mestari on sitä opettanut. 

3 Sanani on palvellut, palvelee ja tulee palvelemaan kautta vuosisatojen koetinkivenä sielun 

puhtauden ja täydellisyyden saavuttamisessa. Sielunne on kulkenut eri kehitysvaiheiden läpi, mutta se ei 

ole vielä saavuttanut täydellisyyttä tehtäväänsä toteuttaessaan. 

4 Olen tullut kolmannella aikakaudella ja tehnyt itseni tunnetuksi ihmismielen kautta näyttääkseni 

teille jälleen kerran tien ja valmistellakseni teitä kolmannen aikakauden opetuslapsiksi. Olen puhunut teille 

yksinkertaisimmalla tavalla, jotta voisitte ymmärtää Sanani. Olen puhunut teille kuvissa ja vertauksissa. 

Mutta jokaisessa opetuksessani olen antanut sen merkityksen tunkeutua sieluunne, ja olen ilmaissut teille 

sen halun, jota Mestari tuntee tunnistaakseen teissä jokaisessa todellisen oppilaan. 

5 Milloin tulee aika, jolloin sielusi ymmärtää sen täydellisen rakkauden, jota Isä on osoittanut sinulle 

kaikkina aikoina? Tällä hetkellä Mestarinne kamppailee suuresti ihmiskunnan puolesta pelastaakseen 

kaikki luodut, kaikki sielut. Herätän sielusi, kuten luonto herää aamun ensimmäisten säteiden myötä. 

6 Vaikka sanani on yksinkertainen ─ jos tutkit sitä, löydät sen ytimestä suuruuden ja arvostat 

jokaisen sanani arvoa. 

      Ymmärtäkää, että olette koulussa, jossa pidän teitä oppilaina, opetuslapsina ja mestareina. Riippuen 

siitä, mille tasolle sielusi on päässyt, saat sanastani sen, mikä on sinulle sopivaa. Oppilas yksinkertaisesti 

ottaa sanani ja tekee siitä omansa. Oppilas ottaa opetuksestani sen osan, joka vastaa häntä itseään, ja siitä 

hän täyttyy hyveellä. Se, joka on valmistautunut mestariksi, ottaa vastaan sanani, tutkii sitä, iloitsee siitä, 

tuntee sielussaan halua toteuttaa, levittää opetuksiani, harjoittaa hyveitä ja kehittää lahjojaan. 

7 Haluatte välittää sanaani lähimmäisillenne, mutta olette huomanneet, että monet lähimmäisistänne 

eivät ole siihen valmiita. Olet koputtanut sydämiin, mutta olet havainnut, että ovet ovat olleet kiinni 

eivätkä ne ole ottaneet vastaan sanojasi, ja olet tuntenut haavan, joka on aiheutunut lähimmäistesi 

välinpitämättömyydestä. Tämä on kuitenkin tehty teidän hyödyksenne. Sillä totisesti sanon teille, että näin 

voitte ymmärtää, mitä Mestarinne tuntee, kun Hän koputtaa ihmisen sydämeen ja löytää pyhäkön 

valmistautumattomana. Mutta rakkauteni kaikkia lapsiani kohtaan on suuri. 

8 Siksi sanon teille: Älkää hellittäkö taistelussanne, pysykää lujana, sillä minä seison teidän 

tukenanne; ja jos kerran ovet ovat suljettuina, huomenna sydämet avautuvat ja ottavat vastaan sanani. 

9 Ihmiskunta on typerä ja pysyy itsepäisenä synnissään. Minä kuitenkin rakastan rakkaudessani, 

anteeksiantamuksessani kaikille luoduilleni, jotka asuvat maan päällä ja tuonpuoleisessa ─ rakastan 

henkeänne, sillä se on osa omaa henkeäni. Mutta ruumiillenne annan sen, mikä on välttämätöntä, jotta se 

voisi olla sielunne tukena. 

10 Rauha ja hiljaisuus, josta nautitte maan päällä, on siunaus ja armo, jonka saatte Isältänne. 

Kuitenkin te myös valitatte sisäisesti ja sanotte Minulle: "Herra, ulkoinen olemukseni on köyhä ja 

rähjäinen." Mutta totisesti minä sanon teille: luuletteko te, että minä olen kaukana teistä tämän vuoksi? 

Luuletko, että Jumalan läsnäolo ei ole kanssasi, koska vaatteesi ovat riekaleina? 

11 Kiinnostukseni teitä kohtaan koskee sieluanne, ja jos elätte tässä maailmassa omistautuneesti ja 

köyhyyttänne kunnioittaen, sielunne paljastama hyve on suuri. Muistakaa, että Mestarinne on opettanut 

teille nöyryyttä ja niitä ansioita, joita sielu voi saavuttaa tämän hyveen avulla. Huulillasi on oltava vain 

siunaus ja ylistyslaulu Jumalallesi. Sillä totisesti minä sanon teille, rakkaat opetuslapset, palkka ei ole 

maan päällä, vaan se on tuonpuoleisessa. Täällä maan päällä en anna teille autuutta, täällä ei ole Paratiisi, 

täällä olen valmistanut valituilleni lempeän korvauksen. 

12 Autuaita olette te, jotka kärsitte rauhassa ja antautuen, sillä te astutte lujia askelia polulla. Mestari 

on opettanut teille, ettette saa tavoitella tämän maailman rikkauksia, ette saa haluta tämän elämän 

ohimeneviä aarteita. Jos asutte vaatimattomassa mökissä, mutta henkenne osaa hyödyntää antamiani 

lahjoja, voitte tuntea olonne onnellisemmaksi kuin maan kuningas tai mahtimies ylellisimmässä 

asunnossaan. 



U 338 

179 

13 Olen puhunut teille vertauksen muodossa opettaakseni teitä elämään tällä planeetalla 

sopusoinnussa Isänne kanssa, jotta voisitte noudattaa hänen käskyjään. Sillä kohtalosi on kirjoitettu 

rakkauteeni. 

14 Tämä elämä on palvellut teitä, jotta sielunne voi kohota antautumisen ja Minulta saamanne valon 

kautta. 

15 Olet käynyt läpi eri kehitysvaiheita. Olette jo ensimmäisessä alkaneet valmistautua vaikean 

tehtävänne suorittamiseen. Toisessa vaiheessa olette löytäneet suuremman edistyksen, suuremman 

selkeyden hengessänne. Kolmannessa olette edistyneet enemmän, ymmärtäneet sanojani paremmin ja 

noudattaneet niitä paremmin. Saavuit siis neljänteen vaiheeseen, ja tunsit entistä enemmän Jumalasi 

armon, henkeni lähestymisen sinun henkeesi. Ja tässä suuressa ihastuksessa sielusi saapui viidenteen 

vaiheeseen, jossa sinun oli saatava aikaan vielä suurempi avautuminen tehtäväsi täyttämisessä. Olette 

ponnistelleet, ja siksi olette päässeet kuudenteen vaiheeseen, uuteen täyttymykseen, uuteen edistymiseen ja 

niiden hyveiden edelleen kehittymiseen, jotka Jumalanne on teille suonut. Ja niin saavutte seitsemänteen 

vaiheeseen, jossa näette Isän valtakunnan, jossa henkenne kokee suoraan Isän kirkkauden ja jossa olette 

Herranne oikealla puolella. 

16 Sanani laskeutuu inspiroimaan sieluanne, koska haluan, että jatkatte huomenna 

valmistautumisenne vuoksi virkistäytymistä Jumalallisen Henkeni läsnäololla. Sillä kun olette 

valmistautuneet, ette tunne oloanne orvoksi, ette tunne Sanani puuttumista, koska henkenne voi olla 

yhteydessä Jumaluuteeni. Siksi haluan, että valmistaudutte ajoissa, harrastatte rukousta ja että sydämenne 

on henkistynyt, jotta ette huomenna ole hämmennyksissä ettekä harrasta petosta. Haluan, että osaatte 

nostaa sielunne Minun luokseni, jotta voitte saada inspiraationi. Sillä minä aion muuttaa jokaisen teistä 

Minun "jalkojakkarakseni". 

17 "Jalusta" on perusta, jonka päällä Herrasi valo ja voima lepää. Sitten huomenna, lapseni, teistä 

tulee todellisia "jakkaroita", sanani todellisia äänenkantajia. Lahjojenne avautumisen valmistamina 

välitätte Sanaani kaikessa puhtaudessa. En halua nähdä tietämättömyyttä kansani Israelin keskuudessa sen 

jälkeen, kun tämä kallisarvoinen ajanjakso, jolloin julistukseni ihmisälyn välityksellä on ohi teidän 

kohdallanne. 

18 Kuka teistä vuoden 1950 jälkeen kieltää tämän jumalallisen asian? Jos toimitte näin, se tapahtuu 

tietämättömyydestä, ja juuri tietämättömyyden poistan teiltä tällä hetkellä. Sillä se, joka on valaistunut, ei 

peräänny, hän pysyy lujana ja etenee polulla. Mutta se, joka ei ole ymmärtänyt Minua, ei ymmärrä, että se 

on ollut hänen valmistautumattomuutensa, uskonsa ja henkistymisensä puutteen hedelmä, ja tästä syystä 

hän palaa epäjumalanpalvelukseensa ja fanaattisuuteensa. 

19 Jos näette tällä polulla epätäydellisyyttä, älkää syyttäkö sitä jumaluudestani, sillä olen täydellinen. 

Syyttäkää sitä lähimmäisellenne, joka ei ole osannut valmistautua opastamaan teitä sillä täydellisyydellä, 

jolla olen opastanut teitä. 

20 Olen sanonut teille: Minun Hengelleni ei ole kansallisuuksia, ei ole kastia eikä sukupuolta, ei 

rotuja eikä värejä. Te kaikki olette lapsiani, ja teille kaikille olen avannut sylini, ja teidät kaikki olen 

ottanut vastaan. Olen ottanut vastaan sen, joka on tullut jalkojeni juureen murtuneena ja katuvana ─ 

sydämen, joka on turmeltunut ja jolla on yhä verijälkiä käsissään, ja olen suojellut häntä maan 

oikeudenmukaisuudelta. Miksi? Koska hän on minun lapseni. Ja jos hän on ollut maailman julmin 

syntinen, jos hän on tappanut, olen antanut hänelle anteeksi ja sanonut hänelle: "Älä tee enää syntiä." Minä 

olen anteeksianto, mutta haluan, että tuo anteeksianto on ikuinen pelastuksenne. 

21 Haluan, että hylkäätte pahat tienne, että jokainen ymmärtäisi sanani ja tekisi parannuksen 

virheistään, että olisitte katuvia syntisiä minun edessäni, että tunnustaisitte Jumalallenne. Sillä minä 

kuulen teitä hiljaisuudessa enkä tee syntejänne tunnetuksi. En petä teitä, lapseni, neuvon teitä kuin 

uskollisin ystävänne. 

Älkää syökö kiellettyjä hedelmiä maan päällä, älkää nauttiko siitä, mikä ei kuulu teille, älkää tehkö 

töitä, jotka häpäisevät teidät elämässä. Olkaa miehiä tai naisia, jotka elävät kaikessa kunniallisuudessa ja 

vanhurskaudessa, niin kuin minä olen teitä opettanut. Jos jokin heikkous on saanut sinut tekemään syntiä, 

tee nyt parannus rikkomuksestasi. Anna armoni puhdistaa sinut. Mutta haluan, että parannuksenne on 

puhdassydäminen. 
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22 Korjatkaa itsenne, uudistukaa, sillä Mestari on sanonut teille tänä aikana: "Minä käytän hyväkseni 

syntistä, mutta en hillitöntä syntistä, vaan katuvaa syntistä". Ja jos olet tehnyt parannuksen ─ mitä olet 

saanut? Rauha, mielen tyyneys, sielun tasapaino, kiitollisuuden tunteet ja Jumalan hyveet. 

23 Kuka ihminen pystyy antamaan teille hetken henkistä rauhaa, niin kuin Minä annan sen teille joka 

hetki? Kuka ihminen neuvoo sinua kuten minä? Ymmärtäkää, että kukaan maan päällä ei kykene 

valmistelemaan polkuanne yhtä luotettavasti ja kyvykkäästi kuin minä teen sen kanssanne. Silti haluat silti 

siirtyä pois tältä polulta ja kokea uusia seikkailuja. 

24 Miehet ja naiset, jotka ovat kärsineet perheenjäsentenne poismenosta, jotka ovat kuolleet ─ niiden, 

jotka elivät kanssanne, jotka antoivat teille mielenrauhan ja täyttivät sydämenne rakkaudella: Ettekö ole 

samaa mieltä siitä, että minun tahtoni on toteutunut rakkaidenne kohdalla? 

Te äidit olette tunteneet lastenne menetyksen, te lapset olette jääneet orvoksi elämässä, olette 

menettäneet rakkaimpien ihmisten läsnäolon, jotka olivat vanhempianne. Vaimot ovat nähneet uskollisten 

kumppaneidensa kuolevan. Poistin heidät heidän elämästään, kutsuin heidät pois tuonpuoleiseen. Mutta 

aiotko puuttua korkeisiin neuvoihini? Ei, sillä teidän pitäisi ymmärtää, että olette vain väliaikaisesti tässä 

maailmassa, että olen poistanut heidät vain siksi, että minulla on heille uusi elämä varattuna. 

Mutta nyt sydämenne ovat sopineet, ja jos olette itkeneet rakkaittenne poissaoloa, se johtuu maallisen 

luontonne heikkoudesta. Henkesi, joka on ymmärtänyt pyhimmän Tahtoni, on kuitenkin tuntenut iloa. 

25 Isä sanoo sinulle: Noudattakaa jokaista käskyäni rakkaudella, hyväksynnällä ja rauhalla. Sillä 

eräänä päivänä, joka ei ole enää kovin kaukana, myös teidän sielunne astuu tuonpuoleiseen ja näkee ne 

sielut, jotka kuolivat ennen teitä. Asutte yhä tällä planeetalla, mutta totisesti sanon teille: sama kohtalo 

odottaa teitä. Saatte kuitenkin voimaa, valoa ja rauhaa tässä elämässä, jotta voitte jatkaa vanhurskaasti 

elämistä tässä maailmassa. Kun kutsun teidät pois, silmänne avautuvat tälle uudelle elämälle ja aloitatte 

uuden polun. 

26 Autuas on se, joka on valmistautunut, sillä hän pääsee puhdistuksestaan ja näkee uuden elämän 

matkallaan. 

27 Siirtykää pois maailmasta, nostakaa katseenne Minuun ja virkistäytykää läsnäolollani. 

Kaiverruttakaa Sanani sydämeenne, jotta voitte olla vahvoja ettekä anna kiusauksen viedä teiltä sitä, 

minkä olen antanut teille niin suurella rakkaudella. Täyttäkää laki, jotta teistä tulisi todellisia 

spiritualisteja. Sillä te olette aina nukkuneet, ja minä olen herättänyt teidät. Jos olette päättäneet olla 

kanssani, ette tunne velkojenne taakkaa. 

28 Tulen tällä kertaa vastaanottamaan työntekijöitteni tehtävän täyttämisen ja jättämään heidän 

sieluihinsa rakkauteni ja rauhan suukkoni, henkisen autuuden. Haluan teidän olevan peili muille ─ niille, 

jotka kieltävät läsnäoloni keskuudessanne, jotka eivät usko ilmentymääni inhimillisen ymmärryksen 

kyvyn kautta. 

29 Henkimaailmani suojelee sinua ja on elämäsi henkilökunta. Kun kuitenkin menet pimeyteen, he 

näyttävät Minulle kyyneleensä, koska olet unohtanut, että he ovat ne, jotka vartioivat sinua. 

Mutta tulen Isänä neuvomaan teitä ─ Mestarina opastamaan teitä ja Jumalana antamaan teille 

siunaukseni ja armoni. Näen opetuslapset, joilla on toivo saavuttaa Minut. Mutta sanon teille, että jokaisen, 

joka haluaa olla kanssani, on oltava kuuliainen. 

30 Olen opastanut teitä, jotta voisitte ymmärtää ja henkistää itsenne. 

31 Ilmiöni ihmismielen kautta on päättymässä. Mutta jos ymmärrätte opetuksiani, tunnette olevanne 

yhtenäisiä ajatuksissa ja tahdossa ja rakastatte toisianne. 

32 Jäljellä on enää muutama aamuhartaus, joissa kuulette Sanani ihmisälyn kautta, ja on 

välttämätöntä, että ymmärrätte Minua, jotta otatte tämän Sanan merkityksen mukaanne sydämenne 

pohjalle. Olen tullut luoksenne, huomenna teidän on noustava henkisesti saavuttaaksenne minut. 

33 Sen jälkeen, kun ihmisälyn kautta tapahtuva ilmentymiseni on päättynyt, opetus, jonka olen 

antanut teille, tulee kaikumaan olemuksessanne. Tunnette melankoliaa tämän ilmentymän puuttumisen 

vuoksi, ja sitten itkette sitä käyttämätöntä aikaa, jolloin ette ole käyttäneet sitä, mitä olen antanut teille 

opetuksessani. 

34 Rakkaat ihmiset, olen kutsunut teidät tähän aikaan, jotta voisitte valmistautua. Mutta jos hylkäätte 

tämän tilaisuuden, annan teidän jatkaa omalla polullanne, ja seuraan askeleitanne lempeästi ja nöyrästi, ja 
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jos putoatte, nostan teidät armollisesti ja rakastavasti jälleen ylös, ja pitkän vaelluksenne jälkeen vedän 

teidät jälleen kerran luokseni. 

35 Olen nostanut teidät korkeammalle tasolle kuin se, jolla ihmiskunta on. Olen antanut sielullenne 

edistystä, jotta voitte Mestarinne tavoin kallistua alaspäin ihmiskuntaa kohti nostaaksenne sen ylöspäin, 

kuten olen tehnyt teidän kanssanne. Et saa katsoa pilkkua lähimmäisesi silmässä katsomatta ensin itse 

sisälläsi olevaan valokeilaan. Ihmiset, ymmärtäkää nämä sanat, sillä ihmiskunta ei ole vielä ymmärtänyt 

niitä. 

36 Te muodostatte kirkkoni. Se on puhtaiden sielujen liitto, sellaisten hyväntahtoisten sielujen liitto, 

jotka rakastavat Jumalaansa ja palvelevat Häntä. Heistä tulee valon sieluja, joissa ei ole enää mitään pahaa, 

koska pimeydellä ei ole sijaa näissä sieluissa, koska ne ovat puhtaita kuin lumihiutaleet. 

37 Olen kertonut teille: tulette olemaan osa joukkojani, jotka taistelevat kovasti vapauttaakseen 

ihmiskunnan pimeydestä, ja kuuliaisuutenne kautta saavutatte täydellisyyden tason. Pystyt tekemään 

monia hyviä tekoja, jos olet lempeä, nöyrä ja täynnä uskoa Isääsi. Sillä minä teen itseni tunnetuksi 

älykkyytenne kautta, koska olen antanut teille suuria lahjoja ja vuodattanut itseni teihin valona, armona ja 

viisautena. 

38 Olen tehnyt teidät rikkaiksi, jotta voisitte antaa tästä rikkaudesta sitä tarvitseville. Teidän ei pitäisi 

olla egoisteja, jotka haluavat kaiken vain itselleen. Jos nimittäin toimisit näin, jäisit ilman minun armoani. 

39 Ennustukset täyttyvät, ja sitten, kun ihmiskunta on hämmennyksessään, pimeydessään, te näytätte 

sille valoa ja osoitatte läsnäoloni itsessänne. 

40 Ymmärtäkää Minua, ihmiset, puhun teille selvästi, otan teidät vastaan rakastavasti. Tulkaa 

sammuttamaan janonne, minä olen elävän veden lähde. Levätkää Minun kanssani, joka olen Rauha, ja 

virkistäytykää Minun kanssani, joka olen Täydellinen Viisaus. 

41 Ihmiskunta, ajattele, että on välttämätöntä, että kipu on kanssasi, jotta voit tuntea minut. Mutta 

älkää syyttäkö Herraa näistä tapahtumista, syyttäkää itseänne. Kun kärsimys tuli luoksenne, te sanoitte 

Minulle: "Herra, miksi rankaiset meitä?". Te ette kuitenkaan tunnista tekojenne hedelmää sanoaksenne 

Minulle: "Herra, me olemme tehneet syntiä, anna meille anteeksi." 

42 Kun ihmiskunta kerran osaa ohjata itseään Minun tavallani, se on pelastanut itsensä, ja kaikki 

tulevat rakastamaan Jumalaansa ja Herraansa ja rakastamaan toisiaan. Sen tähden minä sanon teille: 

Pitäkää opetukseni sydämessänne, pitäkää viisauteni sielussanne ja välittäkää sitä ihmiskunnalle kaikin 

tavoin, niin kuin olen sen teille antanut. Auttakaa sitä nousemaan, nostakaa se ylös sillä voimalla, jonka 

olen antanut sieluillenne. 

43 Annan teille sandaalit jalkoihinne, jotta teillä olisi hyvä jalansija ja jotta voisitte kulkea kaikkia 

polkuja ja tuoda valoni. Kävelette Minun valtuuttaminani, sillä olen tehnyt kanssanne liiton tämän 

siunatun tehtävän täyttämisestä. Sitten, kun tulette luokseni, näytätte minulle sadon. 

44 Jälleen kerran ilahdutan sieluanne ja esitän teille opetuksen, joka teidän on opittava, koska teidän 

on harjoitettava sitä, mitä minä, Mestarina, olen opettanut teille. 

45 Osoitatte Minulle kuuliaisuutenne ja sen innon, joka teillä on sydämessänne seurata Minua, ja tämä 

saa teidät ymmärtämään Jumalallista Sanaani. Tahtoni on, että te valmistaudutte olemaan Sanani todellisia 

sanansaattajia, jotta ihmiset voivat herätä ja tuntea Minut sydämensä pohjassa ─ jotta he voivat tunnistaa 

ja kulkea polkua ja olla sopusoinnussa Minun kanssani. 

46 Olette eläneet monenlaisten koettelemusten läpi ettekä ole olleet niissä heikkoja, koska minun 

voimani on pysynyt teissä. Minä, Isä, rohkaisen teitä sanallani ja osoitan teille hetken, jolloin annan teille 

armon, jota ihmiskunta tarvitsee. Te lähdette edustamaan Minua ja viette elämän leipää ja Pyhän Henkeni 

valoa lähimmäisillenne, jotta he pääsisivät pimeydestä. 

47 Käytän hyväkseni niitä sieluja, jotka olen puhdistanut ─ niitä, joille olen antanut valoa, jotta 

heidän henkiset silmänsä tunnistaisivat Läsnäoloni tällä kolmannella aikakaudella ─ teitä, jotka olen 

valmistanut Sanallani, jotta voitte välittää todistuksen Läsnäolostani sydämissänne. 

48 Olette tulleet läsnäoloni luo hädässä ilman mitään hyvää. Mutta minä olen valmistanut sielunne, 

olen pukenut sen Pyhän Henkeni valoon, ja olen jakanut teidän keskuuteenne armolahjani, jotta voitte 

mennä apua tarvitsevien luo ja jakaa heidän kanssaan teille uskomani rikkaudet. 

49 Siksi olen valmistellut ja puhdistanut teidät perusteellisesti, jotta voisin käyttää itseäni hyväkseni ─ 

ne joukossanne, jotka ovat kääntyneet pois pahasta ja valheesta ─ ne sielut, joihin, kun he kuulivat Sanani, 
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valoni tunkeutui, valisti heidät ja sai heidät tunnistamaan, missä todellinen Jumala on. Tästä syystä olette 

kääntyneet pois sekaannuksesta, jonka maailma on tuonut mukanaan väärillä opetuksillaan, joilla 

ihmiskunta etsii Minua, koska se ei ole tunnustanut, että sen Jumala ei paljasta itseään sen töiden 

materialismissa. 

50 Nostakaa sielunne ylös ja keskustelkaa kanssani hengestä henkeen. Mutta tämän yhteyden 

saavuttamiseksi on välttämätöntä, että olette painaneet Jumalallisen lakini sydämeenne, jotta tämän 

henkistymisen ansiosta voitte olla yhteydessä Minuun. Minä sanon teille: Kun en enää puhu teille 

ihmisälyn kautta, en poista itseäni sielustanne, vaan asun sisällänne, koska se on välttämätöntä, jotta voin 

tehdä itseni tunnetuksi ihmiskunnalle teidän välityksenne kautta. 

51 Minun tahtoni on ollut, että sinä istuisit ensimmäisenä tähän pöytään. Pyhin tahtoni on ollut, että 

teidät kerättäisiin ja koottaisiin ympärilleni antaakseni teille perintönne ja muuttaakseni teidät tarvitsevista 

rikkaiksi, joilla on hallussaan Sanani aarre. 

Tällä tavoin henkiset silmänne ovat nähneet uuden päivän valon, sillä te olette kolmannen aikakauden 

opetuslapsia, jotka olen valmistanut, jotta voitte myöhemmin todistaa Läsnäolostani ihmiskunnalle ─ jotta 

voitte puhua laistani totuudenmukaisesti ja viisaasti ─ jotta voitte saarnata rakkauteni evankeliumia ja 

tehdä Läsnäoloni tuntuvaksi ihmisille tekojenne kautta, niin että heidän sydämiinsä tulee parannus 

menneiden rikkomustensa ja virheidensä tähden, niin että he hylkäävät väärät jumalansa ja löytävät oikean 

Jumalansa ja saavat sinun välityksesi kautta lohtua ja toivoa tulevia aikoja varten, jolloin ennustukseni 

toteutuvat. 

52 Matkallasi pimeys nousee syleilemään ihmisiä. Mutta et sinä, sillä sinä kannat valoni mielessäsi ja 

sydämessäsi. Maailman pimeys, joka pimentää mielen ja sokeuttaa ihmiset, ei voi enää ottaa teitä 

syleilyynsä, eikä saa heitä kuulemaan omantuntonsa ääntä. Mutta tämän taistelun annan sinun haltuusi, 

sillä olen asettanut käteesi valomiekan, joka valaisee pimeät luolat. 

53 Tulette näkemään, kuinka ihmiset rajoituksissaan jatkavat väärien jumalien edessä kumartamista. 

Mutta Sanani valo tunkeutuu heidän sydämensä sisimpään, ja he tuntevat Henkeni läsnäolon. 

54 Ihmisjoukot lähtevät liikkeelle ja puhdistavat itsensä, jotta he voivat vastaanottaa viestini teidän 

välityksellänne. Sillä Isä tulee sielujen pelastusta haluten, ja on välttämätöntä, että he puhdistavat ja 

puhdistavat itsensä etukäteen, jotta he voivat ottaa vastaan armoni. Jotkut vastustavat, koska he ovat 

täynnä vallanhimoa, koska he ovat ylimielisesti pitäneet itseään herroina kansanjoukkojen keskuudessa ja 

heidän sielunsa ovat pimennetyt ja hämmentyneet. 

55 Tulette kuulemaan, kuinka kanssaihmisenne kieltävät teidän välittämienne viestieni 

totuudenmukaisuuden ja sanovat, että te olette vääriä ─ epätäydellisiä ihmisiä, jotka eivät pysty kantamaan 

Läsnäoloani sisimmässään, olemuksensa sisimmässä osassa. Sillä ne kuuluvat niille, jotka haluavat kokea 

Minut toisena tämän maailman kuninkaana. 

56 Toisella aikakaudella hallitsin täynnä nöyryyttä tuodakseni oppini ihmisille, mutta he eivät 

uskoneet "Isän Ainosyntyisen Pojan" tuloon. Samoin tänä aikana lähimmäisenne tulevat kieltämään, että 

olette lähettiläitäni, valittujani, jotka olen varustanut armolahjoillani, jotta voisitte tehdä työni tunnetuksi 

kaikessa selkeydessä. Sillä he näkevät teidät nöyrinä ja saavat tietää, että kuulutte eksyneisiin ihmisiin, 

että tekin elitte ennen saastassa ja synnissä. Sinä kuitenkin puhut heille rakkaudestani ja kutsut heitä 

ottamaan minut vastaan sydämiinsä, jotta hekin voivat löytää pelastuksen sataman. 

57 Tällä tavoin vaellatte maita, ja sitten, kun olette puhuneet pitkään, kun olette väsymättä 

paljastaneet rakkauteni ja armoni ihmiskunnalle, kun olette osoittaneet todellisen palvonnan, jota heidän 

pitäisi tarjota Jumalalleen, silloin tämä ihmiskunta näkee tuomioni vapautuvan, ja ihmiskunnan suuri 

puhdistus alkaa, kunnes se on puhdasta ja äänekkäämpää kuin kulta sulatusuunissa. Heidän syntinsä 

päättyy tulessa, ja mahtavat saavat tietää, että minun voimani on suurempi kuin heidän voimansa ja että 

minun oikeuteni on kaikkien lakien yläpuolella. Heidän vihamielisyytensä poistetaan ja kumotaan. Sillä 

rakkauteni on tuli, joka puhdistaa ihmisten sydämet. Silloin suuret massat tuntevat läsnäoloni, ja näin 

tapahtuu, Israel, kun työsi, vaivannäkösi alkaa kukoistaa. Pellot ovat hedelmälliset, ja minun siemeneni 

lisääntyvät sadasta yhteen. 

58 Taistelusi jatkuu vielä senkin jälkeen, kun olet poistunut ruumiistasi. Teidän sielunne kantaa 

edelleen Pyhän Henkeni elämää, armon elämää, iankaikkista elämää, ja te työskentelette enkelieni tavoin, 
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jotta tulevat sukupolvet olisivat hyväntahtoisia ihmisiä, jotka rakastavat toisiaan ja ravitsevat rauhaani ja 

ylistävät Jumalaansa teoillaan. 

59 Nykyään ihmiskunta on kaaoksessa, se nukkuu syvää unta. Se ei ole tuntenut Minua, ei ole kuullut 

Minua, ja vain harvat ovat hereillä ja tuntevat Herransa läsnäolon. Mutta lopulta ihmiset ymmärtävät, että 

nyt on heidän vuoronsa aika henkistää itsensä päästäkseen vuoren huipulle. Sillä he saavat Pyhän Hengen 

valon, jotta he pääsisivät pois pimeydestä. 

60 Heidän hämmennyksensä aika on nyt päättymässä, tämän maailman valtakunnat vapisevat ja 

näkevät, että niiden perustukset ovat vääriä, ja tällä tavoin minun tahtoni tulee tuntumaan. Mutta teidän 

velvollisuutenne on valmistaa maailma, sillä minun tahtoni on, että miehet, naiset ja lapset kuulevat 

ilosanoman. Niille, jotka ovat itkeneet ja odottaneet lohdutusta ─ anna se heille, näytä heille totuus 

sydämesi syvyyksistä. 

61 Siunaan sen tuskan, jonka olet kärsinyt minun vuokseni, sillä kaikki, mitä kärsit minun vuokseni, 

tekee sinusta ikuisesti arvokkaan. 

62 Annan sielullenne voimaa ja jätän käsiinne valon aseet, jotta voitte voittaa sudenkuopat, jotka 

kiusaukset pystyttävät esteiksi. Tällä tavoin jatkatte kulkuanne kohti valtakuntaa, jonka olen luvannut 

teille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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