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Eessõna 
"See on see ennustatud aeg, mil Ma pidin rääkima inimkonnale, ja Ma tahan, et te koostaksite 

raamatute köiteid, mis täidavad Minu ettekuulutusi selle sõnaga, mille Ma olen teile andnud, ....". (6, 52) 

Väljakuulutatud aeg viitab praegusele ajale, mida nimetatakse ka Kolmandaks ajaks, kui Esimese aja 

(Moosese ja prohvetite) ja Teise aja (Jeesuse ja tema apostlite) järeltulevale ajastule. 

Kolmandat korda valmistasid Eelija Vaim ja tema õpilane Roque Rojas ette 1866. aastal Mehhikos, nii 

et alates 1884. aastast kuni 1950. aasta lõpuni, 66 aasta jooksul, sai Jumalik Vaim inimkonnaga suhelda: 

Pühapäevast pühapäevani kogunesid lihtsates kogunemiskohtades tavainimesed, et kuulata jumalikku 

sõnumit umbes kaks tundi. Jumal kasutas suupillidena (porta vozes) arvukaid häälekandjaid (tänapäeva 

prohvetid), kes kõrgenenud meeleseisundis tegid jumaliku sõna kiirguse kuuldavaks. 

Need jumalikud ilmutused, sõnumid või õpetused kaasstenografeeriti ja salvestati viimasel kümnendil 

enne 1950. aastat. Pärast 1950. aastat valiti sellest tohutust hulgast protokollidest välja 366 õpetust, mis 

avaldati suures 12-köitelises teoses Libro de la Vida Verdadera (Tõelise elu raamat). 

Pärast 1975. aastat tõlkisid Walter Maier, kes oli osalenud pühapäevakoosolekutel aastatel 1943-1950, 

ja Traugott Göltenboth I kuni V köide saksa keelde ja avaldasid need Reichl Verlagis. Pärast Walter 

Maieri surma 2001. aastal lõpetas Traugott Göltenboth VI köite ja see avaldati 2004. aastal. 

      VII-XI köide on hiljem samuti tõlgitud Traugott Göltenbothi poolt ja avaldatud 2014-2015 Buchdienst 

zum Lebeni poolt. XII köide peaks ilmuma 2016. aastal. 

Seega ei ole Jumalik Vaim suurima teadusliku ja tehnilise progressi, aga ka suurima sõjategevuse ja 

ideoloogiliste eksimuste ajal jätnud inimkonda üksi. 

Oma lõpmatus armastuses ja tarkuses on Jumal Mehhiko ilmutuste kaudu näidanud meile väljapääsu 

ideoloogilistest eksimustest, andnud lohutust ja tervendavat palsamit meie nälgivatele hingedele ning 

andnud väga praktilisi juhiseid, kuidas oma elu jumaliku tahte järgi orienteeruda. 

Saagu järgmised sõnad üsna varsti tõeks: 

Au Jumalale kõrgel ja rahu maa peal. 

ja inimeste rõõmuks. 
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Sissejuhatus 
Järgnevad väljavõtted võivad anda lugejale esimese ülevaate sellest köitest. Sulgudes olevad numbrid 

viitavad juhiste ja salmide numeratsioonile. 

Headus on tõde ja armastus 

Tunnistage, et minu Sõna ei ole ega saa olla uus religioon. See teos on valgusküllane tee, kus kõik 

ideoloogiad, usutunnistused ja religioonid ühinevad vaimselt, et siseneda tõotatud maa väravatesse. (310, 

39) 

Tunnetage Mind, kõik, et keegi ei eitaks Mind ─ tunnetage Mind, et teie ettekujutus Jumalast põhineks 

tõelusel ja te teaksite, et seal, kus hea ilmneb, seal olen Mina. 

Headus ei sega midagi. Headus on tõde, on armastus, on halastus, on mõistmine. 

Headus on selgelt äratuntav ja eksimatu. Tunnistage seda, et te ei eksiks. Iga inimene võib minna 

erinevat teed, kuid kui nad kõik kohtuvad ühes punktis, mis on hea, siis lõpuks tunnevad nad ära ja 

ühinevad. Ei ole nii, kui nad petavad end järjekindlalt, andes headele kurja näo ja varjates kurja heana, 

nagu juhtub selle aja inimestega. (329, 4547) 

Tee tagasi meie vaimse kodu juurde 

Iga maailm, iga eksistentsi tasand on loodud selleks, et hing saaks selles areneda ja astuda sammu oma 

Looja poole ning seeläbi, edenedes üha kaugemale täiuslikkuse teel, saada võimalus jõuda oma teekonna 

eesmärgini, vaimse täiuslikkuse tippu, mis on just elamine Jumala kuningriigis, laitmatu, puhas ja hästi 

kujundatud. 

Kellele tundub ikkagi võimatu elada "Jumala põues"? Ah, teie õnnetud intellektuaalid, kes te ei oska 

tegelikult mõelda! Kas sa oled juba unustanud, et sa tulid minu emakast, st et sa olid seal juba varem 

olemas? Pole midagi imelikku selles, et kõik, mis pärineb elu allikast, naaseb sinna omal ajal. Iga hing, kui 

ta Minust ellu astus, oli neitsilikult puhas, kuid hiljem on paljud oma teel määrinud end. Kuid kuna Mina 

nägin kõik ette targalt, armastavalt ja õiglaselt, asusin kohe tagama kõik vajalikud vahendid nende 

päästmiseks ja uuendamiseks sellel teel, mida Minu lapsed pidid läbima. 

Kuigi paljud olendid on seda vaimset süütust rikkunud, saabub päev, mil nad puhastuvad kõigist oma 

üleastumistest ja saavad seeläbi tagasi oma algse puhtuse. Puhastus on minu silmis väga teenekas, sest 

hing on selle saavutanud läbi suurte ja pidevate katsumuste oma usus, armastuses, ustavuses ja 

kannatlikkuses. (313, 21-23) 

Ma tahan, et võitluse lõpus, kui kõik minu lapsed on igavesti ühendatud Vaimses Kodus, jagaksid nad 

minu kui Looja lõpmatut õnne, tunnustades asjaolu, et igaüks teist osales jumalikus töös konstruktiivselt 

või taastavalt. 

Ainult vaimse olendina avastate, et midagi kõigest, mida Ma olen algusest peale loonud, ei ole 

kadunud, et kõik Minus on ülestõusnud, kõik saab elule ja uueneb. 

Nii et kui nii paljud olendid on pikka aega eksinud, kui paljud on elutööde asemel teinud hävitavaid 

tegusid, siis nad leiavad, et nende eksimise aeg oli ainult ajutine ja et nende teod, ükskõik kui halvad need 

ka ei olnud, leiavad heastuse Igaveses Elus ja nad muutuvad minu lakkamatult loova töö kaaslasteks. 

Mis on paar sajandit pattu ja pimedust, nagu seda oli inimkonnal maa peal, kui võrrelda neid igavikuga, 

evolutsiooni ja lõpmatu rahu ajaga? Te olete minust lahkunud oma vaba tahte tõttu ja oma 

südametunnistusest ajendatuna pöördute te minu juurde tagasi. (317, 17-20) 

Vaimulikud valgusolendid seisavad meie kõrval 

Te ei käi üksi, sest Minu julgustus ja Minu valgus on igaühega teist koos. Aga juhul, kui see peaks teile 

vähe tunduma, olen ma pannud iga inimolendi kõrvale vaimse valgusolendi, kes valvab teie samme, et te 

tajuksite mõnda ohtu, et ta oleks teie kaaslane teie üksinduses ja saagiks teie eluteel. Nad on need olendid, 

keda te nimetate kaitseingliteks või kaitsjateks. 

Ärge kunagi näidake neile tänamatust ja ärge olge kurdid nende üleskutsetele, sest teie jõududest ei 

piisa, et läbida kõik elu katsumused. Teil on vaja neid, kes on teist arenenumad ja kes teavad midagi teie 

tulevikust, sest ma olen selle neile ilmutanud. 
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Nende olendite võitlus on väga raske seni, kuni te ei jõua spiritualiseerumiseni, sest te annate omalt 

poolt väga vähe panuse, et toetada neid nende raskes missioonis. 

Kui teie vaimsus võimaldab teil tunda ja tajuda nende vendade ja õdede kohalolekut, kes töötavad 

nähtamatult, ilma igasuguse väljapanekuta, teie heaolu ja arengu nimel, siis kahetsete, et olete sundinud 

neid teie pattude pärast nii palju kannatama. Aga kui see arusaam tekib sinus, siis ainult sellepärast, et see 

on juba muutunud sinu meeles valguseks. Siis ärkavad kaastunne, tänulikkus ja mõistmine nende suhtes. 

Milline suur õnn saab olema teie kaitsjatel, kui nad näevad, et teie toetate nende pingutusi ja et nende 

inspiratsioon on kooskõlas teie tõusuga! 

Teil on nii palju vendi ja õdesid ja nii palju sõpru "Vaimulikus valla", keda te ei tunne. 

Homme, kui teadmised vaimsest elust on levinud üle kogu maailma, mõistab inimkond, kui olulised on 

need olendid teie kõrval, ja inimesed õnnistavad minu ettenägemist. (334, 70-76) 

Võitlus valguse ja pimeduse vahel 

Teie inimelu taga eksisteerib vaimude maailm, teie vennad ja õed, inimestele nähtamatud olendid, kes 

võitlevad omavahel teie vallutamise nimel. 

See võitlus on tingitud arenguerinevusest mõnede ja teiste vahel. Kui valguse olendid, keda kannab 

armastuse, harmoonia, rahu ja täiuslikkuse ideaal, sillutavad inimkonna teed valgusega, inspireerivad seda 

alati heaga ja ilmutavad talle kõike, mis on inimkonna hüvanguks, siis olendid, kes ikka veel 

klammerduvad maa materialismi külge, külvavad, kes ei ole suutnud lahti saada oma isekusest ja 

armastusest maailma vastu või kes lõputult toidavad inimlikke sõltuvusi ja kalduvusi, külvavad inimkonna 

teed segadusega, pimestades intellekti, pimestades südamed, orjastades tahte, et kasutada inimesi ära ja 

muuta nad oma plaanide tööriistadeks või kasutada neid nagu omaenda keha. 

Samal ajal kui Valguse Vaimne Maailm püüab võita inimese hinge, et avada talle lõhe igaviku suunas; 

Samal ajal, kui need õnnistatud väed teevad lakkamatult tööd, kasvades armastuses, muutudes õdedeks 

valu voodis, nõuandjateks suure vastutuse koormat kandva inimese kõrval, noorte nõuandjateks, laste 

kaitsjateks, nende kaaslasteks, kes unustavad ja elavad üksi, töötavad inimeste seas lakkamatult ka nende 

olendite leegionid, kellel puudub vaimse tarkuse valgus ja armastuse tõstev tunne. Kuid nende eesmärk ei 

ole kergendada teie teed Vaimulikku Kuningriiki ─ ei; nende olendite kavatsus on täiesti vastupidine, 

nende püüdlus on valitseda maailma, olla jätkuvalt selle peremehed, jäädvustada ennast maa peal, 

valitseda inimesi ja teha nad oma tahtmise orjadeks ja instrumentideks ─ ühesõnaga, mitte lasta kellelgi 

ära võtta seda, mida nad alati pidasid oma omaks: maailma. 

Niisiis, jüngrid: ühe olendi ja teise vahel käib äge võitlus, mida teie füüsilised silmad ei näe, kuid mille 

peegeldusi te päevast päeva tunnete oma maailmas. 

Selleks, et inimene suudaks end kaitsta ja vabastada end halbadest mõjudest, peab ta teadma teda 

ümbritsevat tõde, ta peab õppima palvetama vaimuga ja teadma, milliste võimetega on tema olemus 

varustatud, et ta saaks neid kasutada relvadena selles suures lahingus, kus hea võitleb kurja vastu, valgus 

võitleb pimeduse vastu, vaimsus võitleb materialismi vastu. 

Just valguse vaimne maailm töötab ja võitleb ja valmistab kõike ette, et ühel päeval maailm asuks 

vaimsuse teele. 

Mõelge sellele kõigele ja te suudate ette kujutada, kui äge on see võitlus teie vaimsetel vendadel ja 

õdedel, kes pingutavad inimeste päästmise nimel ─ võitlus, mis on nende jaoks karikas, millega te pidevalt 

annate neile juua tänamatuse sappi, sest te piirdute sellega, et võtate neilt vastu kõik hea, mida nad teile 

kingivad, kuid ilma, et oleksite kunagi nende kõrval, et aidata neid nende võitluses. 

On vaid vähesed, kes oskavad nendega ühineda, vaid vähesed, kes on vastuvõtlikud nende 

inspiratsioonidele ja järgivad nende nõuandeid. Aga kui tugevalt nad läbi elu lähevad, kui kaitstud nad end 

tunnevad, millised rõõmud ja inspiratsioonid inspireerivad nende vaimu! 

Enamik inimesi on kahe mõju vahel, ilma et nad valiksid ühte neist, ilma et nad pühenduksid täielikult 

materialismile, kuid ka ilma, et nad teeksid jõupingutusi, et sellest vabaneda ja oma elu spirituaalsemaks 

muuta, see tähendab, et tõsta seda headuse, teadmiste ja vaimse jõu kaudu. Need on ikka veel täiesti sõjas 

iseendaga. 

Need, kes on täielikult alistunud materialismile, hoolimata veel südametunnistuse häälest, ja kes eirates 

kõike, mis puudutab nende hinge, ei võitle enam, nad on võitluses võidetud. Nad arvavad, et nad on 
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võitnud, nad arvavad, et nad on vabad ja ei mõista, et nad on vangid ja et valguse leegionid peavad tulema 

pimedusse, et neid vabastada. 

Selle valguse sõnumi saadan ma kõigile maailma rahvastele, et inimesed ärkaksid, et nad saaksid 

teadlikuks sellest, kes on vaenlane, kellega nad peavad võitlema, kuni nad on teda võitnud, ja milliseid 

relvi nad kannavad, ilma et nad seda teaksid. (321, 5363) 

Jumala nägemus meie tulevikust 

Ma ootan maailmalt spiritualiseerimist. Minu jaoks ei oma mingit tähendust nimed, millega iga kirik 

või sekt ennast eristab, ega ka selle riituste ja jumalateenistuse välised vormid, mis on rohkem või vähem 

suurejoonelised. See jõuab ainult inimmeeltesse, kuid mitte minu vaimuni. 

     Ma ootan inimestelt spirituaalsust, sest see tähendab elu kõrgemale tõstmist, täiuslikkuse ideaali, 

armastust hea vastu, pöördumist tõe poole, armastuse tegevuse teostamist, harmooniat iseendaga, mis on 

harmoonia teiste ja seega ka Jumalaga. (326, 21-22) 

     Tänapäeva inimestest, kellel puudub vaimsus ja armastus, toon esile need põlvkonnad, mida Minu Sõna 

nii sageli ennustab. Kuid kõigepealt töötan ma nende rahvaste kallal, kes täna üksteist valesti mõistavad, 

üksteise vastu sõdivad ja üksteist hävitavad. 

Siis, kui minu kohtuotsuse täitmine on üle kõigi möödunud ja umbrohi on juurtega välja juuritud, 

hakkab tekkima uus inimkond, mis ei kanna enam oma "veres" ebakõla, vihkamise või kadeduse 

seemneid, sest tema vanemate "veri" puhastas end valu ja meeleparanduse sulatusahjus. 

Ma võtan nad vastu ja ütlen neile: "Paluge, paluge, ja teile antakse", nagu ma ütlesin teile teises ajastul. 

Aga täna lisan: oska küsida. (333, 54) 

Kujutage ette sellise inimkonna arengut, mille moraal tuleneb vaimsusest; kujutage ette inimkonda, 

millel ei ole piire ega riigipiire, kes jagab vennalikult kõiki eluvahendeid, mida maa oma lastele annab. 

Proovige ette kujutada, milline oleks inimteadus, kui selle ideaaliks oleks armastus üksteise vastu, kui 

inimene saaks otsitud teadmised palve kaudu. Mõelge, kui meeldiv on Mulle, kui ma saan inimestelt nende 

elu kaudu armastuse, usu, kuulekuse ja alandlikkuse kummardamist, ilma et nad peaksid kasutama riitusi 

ja väliseid kummardamisvorme. 

Ainult see on inimeste jaoks elu, sest selles hingavad nad rahu, naudivad vabadust ja toituvad ainult 

sellest, mis sisaldab tõde. (315, 57-58) 

Kui minu hääl teeb end vaimselt kuuldavaks inimkonnas, tunnevad inimesed, et midagi vibreerib, mis 

on alati olnud nende sees, kuigi see ei saanud end vabalt väljendada. See on vaim, mis ─ oma Issanda 

hääle julgustusel ─ tõuseb üles ja vastab minu kutsele. 

Siis algab maa peal uus ajastu, sest te ei vaata elu enam altpoolt, vaid vaatate seda, tunnustate seda ja 

naudite seda oma vaimse kõrguse kõrgustelt. (321, 38-39)  
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Juhend 310 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Tulge Minu juurde, eksinud ja eksinud inimkond. Otsige kõigepealt minu kuningriiki ja kui olete 

seal, jooge minu tarkuse ammendamatust allikast. Kuid ärge unustage, et minu kuningriik ei ole sellest 

maailmast ja et sinna saab siseneda ainult siis, kui järgite minu armastuse seadusi. 

2 Jüngrid: Käesolev 1950. aasta toob kõigi inimeste jaoks otsustavaid sündmusi. Seepärast on teie 

vastutus nii suur, kui te kuulete minu õpetust. 

3 Inimkond on haige, on pime ja on teel hävingusse. Isa päästab nad teie vahendusel. Tõesti, ma 

ütlen teile, keegi ei lähe kaduma. 

4 Kuna ma armastan kõiki oma lapsi võrdselt ─ miks on maailmas viletsus? See on küsimus, mida 

inimesed küsivad. Kuid te teate, mis toimub. 

5 See ei ole esimene kord, kui teie hing selles maailmas elab. Kaua tagasi lubasin tal reinkarneeruda 

erinevates maistes kehades, et ta saaks oma vead heastada ja saada minu Seaduse vääriliseks. Ma asetasin 

hinged maa peale nende loomise algusest peale, et nad saaksid oma teenete kaudu võimaluse siseneda 

minu Kuningriiki. 

6 Inimese hing on olnud loodu privilegeeritud olend. Olen andnud talle tahtevabaduse oma 

armastuse tõestuseks. 

7 Kõik teised olendid alluvad minu tahtele. Aga kui inimesed on oma tahtevabaduse teostamisel 

ainult kõrvale kaldunud minu armastuse teelt, siis peavad nad oma päästmise saavutama just sellel teel, 

mille on loonud nende tahtevabadus. Kõigi hingede jaoks on saabunud saagikoristuse aeg ja seetõttu näete 

te inimeste seas segadust. Aga tõesti, ma ütlen teile, selles kaoses lõikab igaüks oma seemet. 

Aga mis juhtub nende minu lastega, kes on pidevalt minu seadust rikkunud? Tõesti, kõik need, kes 

magavad ja ei taha õppida ja kuulda minu juhiseid, haaratakse katsumuste poolt nagu keeristorm, mis toob 

nad alla. Aga kõigile neile, kes on järginud minu juhiseid, on see nagu julgustus nende kohustuse täitmise 

eest, nagu ilus tasu, mille Jumal neile annab. 

8 Isa tegevus on ammendamatu, Ta töötab igavesti kõigi oma laste heaks, ja seda eeskuju silmas 

pidades peaksite ka teie olema väsimatu oma töö täitmisel, et sel moel saada üheks oma Issandaga. 

Mõistke, et teie töö on teie jaoks tõeline õnnistus, sest see seisneb selles, et jõuate oma Jumalale üha 

lähemale. See on teie elu täiuslikkuse saladus. 

9 Inimene on arenenud ja oma arengu käigus on ta saanud palju vilju, mis teenivad inimkonda. Kuid 

tänapäeval on ta oma ülbuses uskunud, et ta on oma Loojast kõrgemal. 

10 Te küsite Minult, kas Ma saan aidata oma lastel leida tee välja oma eksimusest. Ja ma ütlen teile: 

Jah, inimesed. Võimalus, mille olen andnud hingele tema reinkarnatsioonides inimelus, on tõestus Minu 

armastusest. Sest Minu kuningriiki saab jõuda ainult armastuse ja halastuse heade tegude kaudu, mida 

Minu lapsed teevad, järgides oma südametunnistuse juhiseid, kasutades täielikult oma tahtevabadust. 

11 Isegi kui te tunnete end tähtsusetuna ja nõrgana, peate aitama oma kaasinimesi selle lõpmatu jõu 

abil, mille ma olen teile käsuga usaldanud. Puhas ja kõva palve, mida ma olen teile õpetanud, on see, mis 

ühendab kogu inimkonna Minu armastuse takistuseks. 

12 Palvetage, jüngrid, saatke oma mõtted rahusõnumina neile, kes praegu oma intelligentsuse kaudu 

teie elu ümber kujundavad, et nende saadud viljad oleksid palsamiks inimkonna kannatustele. 

13 Miks nimetab Issand teid "valitud rahvaks"? Sest juba esimesel ajastul andsin ma teile raske 

missiooni teie kaasinimeste seas. Kuid ma ei andnud sulle suuremaid andeid kui neile ega asetanud sind 

teiste rahvaste kohale, vaid tegin sinust ustava poja, oma valguse ja armastuse sõnumi sõnumit kandja 

kõigile rahvastele maa peal, kes on veel eksinud. 

14 Ma olen andnud teile armu kuulda oma Sõna häälekandja kaudu ─ sõnumi, mille te, kui aeg on 

käes, kannate inimeste südamesse. 

15 Jüngrid, kasutage aega, vaadake inimesi, kes on uppunud oma materialismi ja klammerduvad 

maailma valehäälte külge. Neis on kannatused ja ainult sel moel ärkavad nad oma südametunnistuse 

suhtes. Kannatused ─ isegi kui te ei mõista neid, kui te elate need läbi ─ on teie hingele õnnistuseks. 

16 Tõuske Vaimus Minu juurde, üle iga piina, iga kiusatuse või nõrkuse, ja te mõistate, kui ilus on see 

tee, mida Ma teile pakun oma Seaduse täitmisel. Kui te vaatate inimkonda, mis on oma rüveduses jõudnud 
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rüveduse tippu, siis Isa ütleb teile: hing on siiski arenenud, sõdade julmus on selle äratanud ja täna on ta, 

otsides rahu kõigi vahenditega, teelahkmel. 

17 See on sinu missioon, Iisrael. Igaüks teist peab juhtima inimkonda oma palve ja eeskujuga. 

Kellelgi ei ole õigust rääkida oma naabri puudustest. Kes teie seast on siis täiuslik? 

Ärge mõistke kellegi üle kohut ja olge inimeste seas hea eeskuju. Nii elate te igavese rahu ja õndsuse 

peegeldusena. Siis tulevad inimesed ─ nii väsinud paljudest kannatustest ─ sinu juurde ja ütlevad: "Anna 

meile oma leiba, anna meile seda ammendamatut vett." 

18 Rahvused võitlevad rahu leidmise nimel, mida nad ei ole veel saavutanud. Mõnedes maailma 

osades on sõjad lõppenud, kuid teistes osades jätkub kaos, mis ümbritseb inimesi nende mõrvarlikes 

võitlustes. Nad tahavad asjata, et selles maailmas valitseks rahu, sest neil puudub armastus ja halastus. 

Inimesed värisevad hirmust inimintellekti loodud uute relvade ees. Aidake neid, inimesed, ulatage neile 

minu armastuse sõnum, mille ma olen teile usaldanud. Ärge eelistage teatud rassi, keelt või ideoloogiat, 

näete neis ainult oma vendi ja õdesid, kes vajavad nõu ja armastust. 

19 Palvetage, sest tõesti, ma ütlen teile, et minu rahu jõuab kõigi maailma rahvaste juurde, ületades 

isekuse ja inimlikud nõrkused. 

20 Nii saabub minu kuningriik teie juurde ja siis saadetakse need leiutised, mis täna põhjustavad 

hävingut ja surma, välja ainult vajaliku ümberehituse käigus, et muuta see maailm tõeliseks paradiisiks. 

Ma tahan, et inimene viimaks täiustaks ennast ja valitseks seda planeeti nii, nagu Isa valitseb universumit: 

armastusega. 

21 Inimene, kellel on suur usk minu seadusesse ja kes õpetab minu õpetust suure armastusega, ei pea 

midagi kartma, sest ta on Isa tööriist ja samal ajal osa Jumalast. 

22 Jüngrid: Nagu valgus kõrvaldab pimeduse, nii suudate te minu jumaliku sõnumiga kõrvaldada 

inimkonna teadmatuse. 

23 Minu Sõna, mis ilmutatakse sel Kolmandal ajastul, paneb inimesed avastama õigluse tõelist 

tähendust ja kehtestama Minu Tööst inspireeritud seadusi. 

24 See inimkonnale veel tundmatu õpetus levib lõpuks üle kogu maa ja juurdub paljude rahvaste 

südamesse. Spiritualiseerumine saavutab oma täieliku arengu tuleviku inimkonnas. 

25 Teil on olnud armu kuulda minu sõnumeid minu häälekandjate kaudu, kuid te ei ole enam 

tunnistajaks minu õpetuse õitsengule, sest te ei kuulu enam sellele maale. Minu sõna täitumise 

tunnistajateks on teised põlvkonnad. Sest teile anti ülesanne olla spirituaalsuse pioneerid. 

26 Kuid seetõttu ei ole teie missioon vähem tähtis kui tulevaste põlvkondade oma ─ vastupidi. Pidage 

meeles, et teiest sõltub palju, kas nad lähevad head teed, kas nad on minu Töö head tõlgendajad ja head 

jüngrid. 

27 Te annate oma panuse, mis ─ nagu ma teile juba ütlesin ─ on väga oluline. Kuid ärge muutuge 

selle üle uhkeks. Sest see, kes muutub vaimse töö raames ülbeks, ei ole mõistnud, kuidas olla väärikas 

jünger, sest üks olulisemaid tingimusi, et olla Minu jünger, on alandlikkus. 

28 Vaadake end oma südametunnistuse peeglisse, et näha, kas see ei kajasta mingit ebaõiglust. 

Vaadake ennast selles sisemise peegli kaudu, enne kui hakkate oma kaasinimeste tegemisi hukka mõistma. 

Siis on teie tegude aluseks suurem puhtus ja tõepärasus. 

29 Ma ütlen teile seda, sest ma näen, et paljud teist tunnevad rõõmu, kui nad mõistavad hukka 

eksimused, mida teie kaasinimesed erinevates religioossetes kogukondades, samuti nende riitused ja 

jumalateenistused. Ma ütlen teile, et teie jaoks oleks parem, kui te ei mõistaksite kohut ei kirikute ega 

usutunnistuste üle, sest te ei tunne praegu nende vaimset ulatust. 

30 Ma jätan teid juhatajateks, kuid mitte agitaatoriteks. Teie seeme peab olema rahu ja harmoonia, 

kuid mitte kunagi segaduse või vägivalla seeme. 

31 Minu Sõna eesmärk on liit ja rahu, nii et kui te olete sellest inspireeritud, oskate te oma 

kaasinimeste poole pöörduda ja austate alati nende usku kui midagi püha. Sest nende usk on sisemine 

altar, milles ma elan. 

Siis suudate te oma kaasinimestes ära tunda seda arengut, mille nad on saavutanud tänu oma võitlusele, 

pingutustele ja ebaõnnestumistele. 
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32 Kui te võrdlete oma kaasinimeste usku ja teie usku, ja avastate erinevusi, siis ärge peatuge 

välimuse järgi otsustamisel, vaid tungige asja sisemusse, kus on tõde. Kuna te olete spiritistid, siis pidage 

meeles, et peate alati hoidma vaimu, mitte aga väliseid vorme. 

33 Kui te mõistate järk-järgult oma kaasinimesi sel viisil, avastate üsna varsti, et iga inimene liigub 

erinevat teed mööda, kuid et kõik teed koonduvad ühte punkti, mis on tee valguse, tõe ja elu poole. 

34 Te mõistate nüüd, et minu Sõna teadmiste kandmisest oma hinge ei piisa, sest kõige tähtsam osa 

tuleb veel teha, nimelt rakendada minu õpetusi. See on test, mille käigus peate näitama, kui palju te olete 

minu Sõnast õppinud. 

35 Kui ma ütlesin teile kujundlikus keeles, et ma sulgen teie huuled, siis selleks, et te mõistaksite, et 

sel hetkel õnnistan ma teie huuli, et teie hing saaks nende kaudu ilmutada oma inspiratsiooni ja korrata 

minu jumalikke sõnu, samas kui need huuled jäävad suletuks kohtumõistmiseks, kritiseerimiseks, 

valetamiseks või jumalateotuseks. Hoidke minu õpetust armastavalt ja lubage oma hingel voolata üle 

lohutus-, valguse-, palsami-, tarkuse- ja rahusõnadega nagu vool, mis on olnud ülesvoolav sajandeid. 

36 Teil ei ole vaja minu nime sageli hääldada ─ vastupidi. Mida vähem te seda välja ütlete ja mida 

paremini te Minu õpetust rakendate, seda suurema tunnistuse te Minust annate. 

37 Tunnetage oma naabreid järk-järgult oma südames kui tõelisi vendi ja õdesid, vaadake inimkonda 

kui ühte perekonda, kuid hoiduge selle kuulutamisest. Ärge kunagi avaldage oma teeneid, sest nende üle 

otsustan ainult mina. Ainus asi, mida te peaksite oma elu ja sõnade kaudu teatavaks tegema, on minu töö. 

Sest see peab olema teada kõigile teie kaaslastele. 

38 Spiritisti alandlikkus peab olema tõeline, mitte ainult näiline, et tema jälg maa peal oleks täis 

valgust. 

39 Tunnistage, et minu Sõna ei ole ega saa olla uus religioon. See Töö on valgusküllane tee, kus kõik 

ideoloogiad, usutunnistused ja religioonid ühinevad vaimselt, et siseneda tõotatud maa väravatesse. 

40 Ma annan teile selles sõnas rahu ja armastavat hoolt, mis paneb teid oma valu unustama. Ma 

tugevdan teie usku ja annan teile valgust, et te järgiksite teed, mis viib Minu juurde. See valgus inspireerib 

teid, kutsub teid üles palvetama nende eest, kes kannatavad ─ olgu nad kohal või eemal. See toob teid 

lähemale oma tundmatutele vendadele ja õdedele, kes elavad teist kaugel ja keda te ei saa füüsiliselt 

puudutada ega hellitada. 

Minu õpetus õpetab teid küsima kõike ja tundma, mis toimub teie ligimese südames. Ma olen teile 

öelnud, et Ma olen kõikjal kohal, et Minu jaoks ei ole keegi minust eemal ega kaugel, ja Ma annan teile 

võime nihkuda, et pöörduda nende poole, kes vajavad abi, lohutust või seltskonda. 

41 Kui palju head te saate teha alates päevast, mil te tunnete ära oma anded ja oskate neid kasutada 

oma kaasinimeste hüvanguks! Ettevalmistatud hing suudab ületada vahemaid, trotsida ohte ja ületada 

takistusi, et jõuda sinna, kuhu ta ihkab. 

42 Kui teil on hinges raske koorem, sest te ei ole suutnud oma vanu võlgu tasuda, töötage vaimsel 

viisil ja te tunnete, kuidas kadunud rahu ja rõõm naaseb. 

43 Minu Sõna paneb teid kogema eelmisi aegu, meenutades teile minu ilmutusi patriarhide ja 

prohvetite kaudu ning minu Sõna Jeesuse kaudu Teisel ajastul. Ma panen teid tundma oma isalikku 

armastust ja teie hing taastub, teades, et minu halastus näeb ja kaitseb teda. 

44 Ma räägin teile sama tarkusega, mida ma andsin oma jüngritele kui Meistrile. Aga täna näitan ma 

teile Püha Vaimuna veel ühe lehekülje raamatust, et te saaksite seda uurida ja valgustuda. 

45 Minu tahe on, et te ühendate kolmest teile antud testamendist kolmel ajal ühte ja valmistute 

vastama neile, kes teilt nende ilmingute põhjust küsivad. 

46 Teie esiisade eeskuju on kustutamatute tähtedega kirjutatud: Aabraham, Iisak ja Jaakob, kes jätsid 

oma rahvale usu, armastuse ja vankumatuse seemne, täitsid oma saatuse ja on minuga. Ma ei palu teil 

ohvreid tuua, sest need ajad on nüüdseks möödas. Teie tänane elu on niikuinii kurb ja ma tahan, et te 

vaimustaksite ennast. Aga kui ma annan teie lastele ülesande viia Minu õpetust teistesse riikidesse, siis 

ärge osutage vastupanu. Kui ma peaksin teid kasutama, et juhtida rahvahulka oma sõnade ja näidetega, 

ärge keelduge. Nii jätate te jälje sellesse aega ja ma näitan tulevastele põlvedele vilju, mida minu sõna on 

andnud. 

47 Teie jaoks on kätte jõudnud lahingu aeg. Suurte religioossete kogukondade vaimulikud ühendavad 

end omavahel, et tunda end tugevana ja võidelda minu väljavalitute vastu. 
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Kui saabub aeg, tahavad nad omistada oma kingituseks selle ilmutuse, mille ma olen teile usaldanud, 

neile, kes on lihtsalt minu poolt ette valmistatud. Kui ma olen selle armu sinusse paigutanud, siis 

sellepärast, et ma tunnen sind ja olen sind puhastanud ja kasvatanud, et sa saaksid kasutada Mind oma 

mõistuse abil. Kuid see, mis ma olen teile andnud, kuulub kõigile minu lastele ja ma ei taha, et see oleks 

põhjus võitluseks. 

Kui see võitlus siiski algab pärast 1950. aastat ─ aeg, mil teil ei ole enam Minu kuulutust sellisel kujul 

─ kui väga te tunnete Minu Sõna puudumist! Siis ma luban teil võtta eeskujuks ainult Minu suure usu ja 

tugeva tahte apostleid. 

48 Minu sõna jõuab varsti ka teiste rahvaste juurde ja ohjeldab inimeste vihkamist ja kättemaksuiha. 

Vaata ─ ikka veel ei tõuse haiged oma laagrist ja ikka veel on uudiseid uutest sõdadest. Kodusid ei ole 

üles ehitatud ja rahvaid ei ole taastatud ning ikka veel on verejanu. Neile jõuab minu rahu ja harmoonia 

sõnum. 

49 Te teate, et väljaspool teie kontinenti on rahvaid laastatud ja valu on jõudnud kõikidesse 

südametesse. Ei ole lapsi, noori ega täiskasvanuid, kes ei oleks tühjendanud kannatuste kruusi, ja nende 

seas avastan neid, kellel on kannatustest hoolimata jõudu paluda, et rahumeelsed rahvad ei saaks sõja tõttu 

laastatud. Ja erinevates sektides leian ma vagasid hingi, kes palvetavad siira armastuse ja kaastundega 

nende eest, kes neid suuri katsumusi läbi teevad. Ma võtan vastu nende teosed, austan nende tavasid ja 

tunnustan nende teeneid. Vaadake, palvetage, paluge nagu head jüngrid ja ma annan teile oma armu. Ma 

kaitsen iga olendit ja õnnistan kõiki rahvaid. 

50 Te kõik saate rahu, mille olete ära teeninud, kuid ma luban teile paremaid aegu. Pärast 

puhastumist, mis peab toimuma maa peal, ilmuvad Minu poolt saadetud mehed, vooruslikud hinged, kellel 

on suur missioon luua kuulekas inimperekond. Neli põlvkonda pärast teie põlvkonda möödub veel, kuni 

Minu õpetus levib üle maa ja lõikab ilusaid vilju. 

51 Kõik Minu lapsed ei mõista Minu vaimset tulekut sel ajal ega tea, et Ma valmistan inimkonda ette 

Minu juurde tagasipöördumiseks. 

Ma tahan, et te pöörduksite tagasi sellisena, nagu te minust välja tulite, nimelt puhtana, et te saaksite 

siseneda taevariiki. 

52 Iga hing kannab endas jõudu, mis kaitseb teda tagakiusamistes ja kiusatustes, ja valgust, mis juhib 

teda, milleks on südametunnistus. Kui ma olen andnud inimesele tahtevabaduse, siis selleks, et ta saaks 

omada oma tahet ja seeläbi tunda end oma elu, oma tegude ja minuga sarnaste tegude peremeheks. Ma 

olen tõestanud oma armastust tema vastu, tehes temast kõrge saatuse omaniku ja ümbritsedes teda 

mugavustega, kuigi see laps ei ole järginud seadusi, mis ma talle olen andnud. 

53 Minu kutse on sel ajal olnud kõigile, kuid siiski on vähe neid, kes Mind järgivad. Ärge tundke end 

Minust kaugel, sest te elate täna selles maailmas. Ma tahan, et te tunneksite Mind juba teie elumaailmas, et 

teie süda on vastuvõtlik igale jumalikule ilmutusele, et te armastate Mind ja et te olete Minuga tihedalt 

ühendatud. Kuna te omate Minu olemust, kuigi piiratud kujul, siis saate Mind mõista ja teha suuri tegusid. 

54 Tee, mille ma olen hingele ette määranud, viib ta ülespoole, kuigi ta kohtub teel sageli okaste ja 

okastraadidega. 

55 Kui te otsite pühi või õiglasi mehi, kes teid juhiksid, siis te ei leia neid. Kui tahate püüelda 

kõrgeima täiuslikkuse poole, siis pöörake pilk Minusse lõpmatuses, võtke minuga ühendust, ja Ma annan 

teile nõu ja innustan teid. 

56 Te ei ole maailmale rääkinud sellest, mida te minult kuulsite. Kuid see materialistlik ja külm 

maailm ootab Minult märki, vihjet või sõna, et pöörduda tagasi oma Issanda juurde ja alustada uut elu. 

Teadlased jälgivad ja imestavad, miks on kosmoses nii palju nähtusi. Teoloogid tahavad tungida Minu 

saladustesse, ja iga Minu kohaloleku suhtes tundlik hing imestab, kas maailm on jõudnud uude ajastusse, 

ja Mul on vastus neile teadmistele, kes soovivad teadmisi, kes on janused, kellele Ma annan allikast juua 

vett, mis kustutab nende janu. 

57 Te olete nüüd valmis, teie kingitused on püsivad. Kui te olete oma armu väärtustanud, siis ärge 

kaotage seda. Kui teil on väärtusi, suurendage neid. Sest ükski ohver ei jää viljatuks ega ükski pingutus 

asjata, sest iga töö jääb kirja ja ükski käsi ei saa teie raamatut kustutada ega muuta. 
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58 Teie, kes te kannate endas Iisraeli hinge, teadke, et see olemus, mida Minu Sõna välja valab, on 

sama, mille Ma andsin teile Esimesel ja Teisel ajastul. Täna näitan teile Elu Raamatu kolmanda osa 

lehekülgi, ja nagu eelmisedki, sisaldab see Minu lõpmatut tarkust. 

59 Mina olen raamat, millesse on kirjutatud elu ja milles on olemas kogu tarkus. Tulge, koputage 

Minu uksele ja ma avan teile viivitamatult. Kuid ma tahan näha teie südames tõelist soovi valguse järele. 

Kui tunnete, et teie arusaamine on jõudnud mõistmise piirini ja ei suuda sellest kaugemale minna, ärge 

muretsege. Sest siis tõuseb teie vaim, mille jaoks on olemas edasised horisondid, üle mateeria piirangute, 

kuni ta jõuab selle valguseni, mida ta soovis näha. 

60 Alati, kui inimene on oma teadmiste suurendamise soovis usaldanud kõik oma mõistuse jõule, on 

ta ebaõnnestunud inimmeele jaoks ületamatute takistuste tõttu. Või on ta sukeldunud saladusi täis 

kuristikku, ilma et oleks suutnud rahuldada oma uudishimu või soovi oma teaduse jaoks rohkem valgust 

avastada. 

61 Kuni tänaseni on teadlastel puudunud vaimsus, mistõttu nende teadmised on alati olnud piiratud, 

sest nad ei osanud otsida tõelist päritolu, algset põhjust ja põhimõtet kõigele, mida nad uurivad. 

62 Tõesti, ma ütlen teile, et pärast seda materialistliku, egoistliku ja kahjuliku teaduse ajastut tuleb 

aeg, mil teadlased oskavad tungida looduse saladustesse ─ vaimselt ettevalmistatuna palvega, riietatuna 

alandlikkusse ja austusse, inspireerituna üllastest, kõrgetest, inimlikest ideedest ja kavatsustest. 

63 Inimkond liigub suurte sammudega selle maailma, mille on loonud inimese teadus, selle vale ja 

pealiskaudse maailma lõpu poole, ja see on inimene, kes hävitab omaenda käega selle teose, mille tema 

ülbus ja ahnus on üles ehitanud. 

Pärast seda saabub vaikus, mõtisklus ja seeläbi uuenemine, kõrged otsused ja ideaalid. Inimeste ees 

tõuseb uus ajastu ja sellesse astub sisse valust ja kogemustest puhastatud inimkond. Inimesed ehitavad uue 

maailma, kuid see saab olema maailm, mida juhib vaimuhing, mida valgustab vaim, mis on viidud minu 

seaduse teele. 

64 Ma tahan, et see maailm mõistaks, et materialistlik teadus ei ole kunagi teie eksistentsi eesmärk, 

ega saa seda ka olema, sest te ei ole suutnud sellega isegi oma õnne maa peal saavutada. 

65 Te peate teadma, et kui te lahkute sellelt planeedilt, et jõuda kõrgemasse elumaailma, siis te ei saa 

seda teha, kui te lahkute teaduslikust ja materialistlikust maailmast, vaid ainult siis, kui see on maailm, mis 

on vaimustatud armastuse, vooruse kaudu. 

66 Materialiseerunud hinged on teistes maailmades pimedad, sest nad on jätnud tähelepanuta oma 

võime mõista vaimset ja on seega takistanud end piisavalt tundlikuks muutumast, et tajuda peent, puhast, 

kõrget, heledat. 

67 Keegi ei julge eitada, et ta toob oma olemuses kaasa vaimseid ülesandeid. Ainult mina ja teie vaim 

teame lepingut, mis on sõlmitud Isa ja Tema laste vahel. Uskuge aga ja teadke, et te peate vastama Minu 

ees kõige eest, mis ma teile olen andnud, et te peate andma aru kõigist andidest ja ülesannetest, mis ma 

teile olen usaldanud, kui te vaimse olendina igavesse kuningriiki naasete. 

68 Kuna te olete jõudnud aega, mil te juba suudate mõista, vastu võtta ja mõista Vaimset elu, siis olen 

saatnud teile oma Sõna, mis on õpetus hingele, mis on kindel tee ja täis valgust, et te saaksite kindlal ja 

kindlal sammul tulla Minu juurde, teha kannatlikult ja armastusega parandusi, vabaneda ebapuhtuse 

mantlist, mida olete pikka aega kandnud, ja omandage üha rohkem valgust, nii et kui saabub see 

õnnistatud tund, mil teid eemaldatakse sellest katsumuste ja võitluse maailmast, siis saate vääriliselt 

siseneda "orgu", mis ootab teid, et anda teile valguse saaki ja rahu vilja. 

69 Teil kõigil on Minu valgus teie sees, iga hing omab seda armu; kuid kui mõnel see valgus muutus 

tugevamaks ja tugevamaks, suurenes, tungis välja, et end teatavaks teha, siis teistel jääb see ainult salajas, 

varjatud, teadvustamata olekusse. Aga tõesti, ma ütlen teile: Ükskõik kui vaimse mahajäämusega inimene 

ka ei oleks, suudab ta alati teha vahet heal ja halval, mistõttu olete kõik oma tegude eest Minu ees 

vastutavad. 

70 Pean teile ütlema, et teie vastutus suureneb, mida rohkem te teate, sest siis muutute üha 

tundlikumaks südametunnistuse juhiste suhtes. 

71 Kas te olete teadlik, kui palju vajate maa peal õpetust, mis hõlbustab teie mõistmist lubatud, 

korrektsel ja lihtsal viisil? 
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72 Siin on Minu Sõna, inimesed, tõotatud Sõna, sõnum, mille Ma juba kuulutasin välja Teisel Ajastul 

─ see, mille sisuks oleks Tõe Vaim, Jumalik Valgus, mis tuleb valgustama kõiki saladusi, milleni inimeste 

mõistus ei ole suutnud tungida. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 311 
1 Armsad jüngrid: te olete valmistanud pühamu, et mind vastu võtta, ja siin ma olen, kohal vaimus ja 

tões. 

Igaüks teist näitab Mulle oma pühakoda. Kuid Meistrile meeldib see, mida te kujundate oma ühtsuse, 

oma vaimse harmoonia kaudu. Sellepärast olen ma teile õpetanud armastust, et selle kaudu jõuaksite 

vaimus vaimse ühtsuse ajastusse. Tõesti, ma ütlen teile, ainult siis suudate te näidata mulle tõelist 

pühakoda, kus jumalikku kontserti kuulda saab. 

2 Täna ehitan ma oma Sõna kaudu, oma Seaduse inspiratsioonide kaudu seda templit oma lapse 

hinges. Aga te olete ikka veel minu jüngrid, lapsejüngrid tulevad pidevalt minu Kohalolekusse. Mõnda 

olen õpetanud juba aastaid, teistele hakkan õpetama esimesi õppetunde kolmandal ajastul. 

3 Minu Sõna selle ilmutuse kaudu lõpeb varsti. Aga kes on need, kes annavad inimestele edasi minu 

õppetundi? Kes on need, kes annavad edasi Suures eluraamatus sisalduvat õpetust?..: Minu jüngrid, keda 

ma olen pikka aega ette valmistanud, et nad saaksid asuda Minu asemele. Aga mitte selleks, et nad 

püüaksid ainult Minu sõnu korrata. Sest siis te ainult kordaksite sõnastust, mida 

Ma ei päranda teile inimsõna. Kuid see ei ole mitte inimsõna, mille ma teile pärandan, vaid minu sõnumi 

tähendus. 

4 Te olete kuulnud minu sõna minu häälekandjate kaudu. Selles olete avastanud puudusi, mida 

mõned on omistanud hääle kandja kehale ja teised Minule. Ma ei taha süüdistada oma lapsi, kelle kaudu 

ma end ilmutan, kuid ütlen teile siiski: ma ei ole teid selles ilmutuses petnud, ma ei ole seda kunagi teinud. 

Ma olen toonud teile oma ilmutused ja Püha Vaimu inspiratsiooni inimintellekti abil, ja koos minu 

täiusliku õpetusega on olnud ka inimese puudused. Meister ütleb teile: See minu avaldumise etapp läheb 

üle ja siis, valgustatud minu Püha Vaimu valgusega, mõistate selgelt, kus minu olemus väljendub ja mis 

on inimlik ebapiisavus. 

Nii nagu maaharijad, kes, kui nad on oma nisu kokku korjanud, oskavad eraldada agara, nii eraldage 

teiegi minu õpetuse nisu agarast ja hoidke seda oma südame viljakojas. Aga õled, mis on häälekandjate 

ebatäiuslikkus, satuvad unustusse, samas kui minu õpetuste mõte jääb igavesti teie hinge. 

5 Selleks, et teha ennast sel ajal, sellisel kujul teatavaks, olen saatnud üleskutse suurtele 

rahvahulkadele. Nende hulgast olen valinud eri vanuses, klassidest ja rassidest mehi ja naisi. Need 

väljavalitud, kelle hulka te kuulute, on hinged, keda ma tunnen. Sest ei ole ühtegi hinge, kes oleks Mulle 

võõras. Te kõik olete Minu lapsed. 

6 Ma olen jälginud igaühe arenguteed, sest ma olen teie saatuse ette määranud. Ja kui ma kutsusin 

teid nendel ilmingutel osalema, siis valisin välja oma väljavalitu. Ma olen andnud neile andeid ja võimeid 

ning neid toetavad nende ülesande täitmisel valguse vaimud, Minu rahu saadikud ─ sõnaga täidetud 

hinged, kes on teid samm-sammult viinud vaimsuse teele ja aidanud teil avastada endas andeid ja armu 

ning äratada oma hinged ülestõusmise, igaviku jaoks. 

7 Oma jumalike õpetuste ja katsumuste kaudu, mida ma targalt teie elu jooksul jaotan, olen ma teie 

hinge üha enam ja enam avanud, olen seda võitluseks terastanud ja olen paljastanud talle selle, mis varem 

oli tema jaoks saladus, läbitungimatu saladus. Te olete rõõmustanud Minu töö üle ja Minu õppetundide 

kaudu õpite järk-järgult tõlgendama Esimese ja Teise ajastu õpetusi, mida teoloogid ei ole suutnud mõista. 

8 Katsumused, millega te oma eluteel kokku puutute, koormavad teid. Aga kohe mäletate, et minu 

Jumalik Vaim on teie olemuses ─ nagu täht, nagu majakas, ja alati pöördute selle valguse poole, et teid 

päästa. 

9 Paljud väljavalituist, keda ma olen varjutanud armuandidega, on olnud külmad oma ülesande 

suhtes Minu töös. 

Maailma ideaalid, kiusatused ja ettevalmistuse puudumine on nad minust eraldanud. Kuid kui palju on 

neid, kes on jäänud Minu õpetustele truuks, keda Ma näen riietatuna Minu armuga, kuigi nad ei kuulunud 

väljavalitute hulka ega ole saanud pitserit ja kingitusi Häälekandja kaudu. Sest ma olen andnud neile oma 

andeid vaimust vaimule, ja neis on arm, mis on olnud varjatud kõigis teie sees aegade algusest peale. 

10 Õndsad on usklikud, õndsad on need, kes jäävad kindlaks oma katsumuste lõpuni. Õndsad on 

need, kes ei ole raisanud jõudu, mille nad on saanud minu õpetusest, sest nad ületavad elu keerdkäikudest 

jõudu ja valgust tulevastel kibedatel aegadel. 
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11 Olge ustavad, jüngrid, sest minu töö ei jäta teid kunagi hätta, Meister täidab oma lubaduse ega 

puudu hetkekski teie võitlustest inimkonnaga. 

12 Minu õpetus, mis toidab teie hinge, tahab teid muuta meistriteks, Püha Vaimu ustavateks 

apostliteks. 

13 Nende ilmutustega ei taha ma mitte ainult tuua teile maailma rahu ja leevendada teie kannatusi 

füüsilise leevenduse kaudu. Selle ilmutusega annan teile suured õpetused, mis räägivad teile teie vaimsest 

arengust. Sest kui ma oleksin tahtnud tuua teile ainult maailma hüvesid ─ tõesti, ütlen teile, selleks oleks 

piisanud, kui oleksin tellinud teadlasi, keda ma intuitsiooni kaudu valgustan ja kellele ma olen avaldanud 

looduse saladusi, et nad võtaksid sealt tervendavat palsamit, mis tervendaks teid teie füüsilistest 

kannatustest. 

14 Minu Töö tahab näidata teile teisi horisonte, väljaspool teie planeeti, koos selle lõputu hulga 

maailmadega, mis teid ümbritsevad ─ horisonte, millel ei ole lõppu, mis näitavad teile teed igavikku, mis 

on teie oma. 

15 Ma räägin teie hingele, et ta püüaks oma täiuslikkust saavutada minu valguse, minu seaduse kaudu, 

mis on vaimus. Muutke see seadus redeliks, teeks, et te jõuaksite Minuni. Sest just teie saabumist ootan 

ma igatsusega, et teie, kallid lapsed, saaksite nautida Minu Kuningriiki, mõista Minu armastust, ja mina 

omakorda saaksin vastu võtta teie oma, mis peab olema täiuslik, et teie vaimne hing saaks nautida Minu 

Töö universaalset hiilgust. 

16 Jüngrid, saavutage see kuningriik, milles ma aitan teid. Sest kui palju vaenlasi, kui palju kiusatusi 

on sinu sammu vastu ja kui paljudest kuristustest pead sa põgenema! 

17 Te olete Iisraeli rahvas, kes rändab läbi kõrbe, otsides tõotatud maad. Teie juht ei ole enam Mooses 

─ teie Isa on see, kes seda rahvast juhib, kes teid julgustab ja üles tõstab. Kuigi ma juhin teid oma 

väljavalitute kaudu ─ mõistke, et nende kohal on Universaalne Juht, kes on Jumal, kes on teie Isa, kes 

räägib teiega ja ütleb teile: liikuge edasi, võitke oma vaenlasi, ärge nõrgenege katsumustes, et te ei 

hukkuksite teel. Edasi! Ära ole truudusetu oma saatuse suhtes, sest sa ei tea, kas sa ei suuda juba sel hetkel 

silmapiiril näha tõotatud maad. 

18 Ma olen usaldanud oma väljavalitutele suuri kingitusi. Üks neist on tervendamine ─ tervendav 

palsam, et olla võimeline täitma selle andega üht kõige ilusamat ülesannet inimeste seas, sest teie planeet 

on pisarate org, kus on alati valu. Selle võimega on teil lai valdkond teie ees, et anda lohutust vastavalt 

Minu tahtele. Ma olen pannud selle balsami teie olemusse, teie südame kõige õrnematesse lõngadesse, ja 

te olete end sellega värskendanud, selle imede ees on teie kael kummardunud, teie süda on pehmenenud 

läbi inimeste valu, ja te olete alati käinud halastuse teel. Jätkake selle tervendava palsamiga, mis ei ole teie 

käes, sest see kandub edasi kaastunde, lohutuse ja mõistmise pilkude kaudu, mis antakse edasi heade 

mõtete kaudu ja muundub tervendavateks nõuanneteks, valguse sõnadeks. 

19 Tervendamise andel ei ole piire. Ärge kunagi unustage, et te olete sellest läbi imbunud; ja kui valu 

peaks teid saagiks tegema, sest te olete katsumuse all, kui te ei suuda seda selle palsamiga kõrvaldada, 

ärge unustage minu õpetusi, unustage oma kannatused ja mõelge teistele, kelle jaoks on piinad suuremad. 

Siis kogete te imesid endas ja oma kaasinimestes. 

20 Ma olen lubanud oma Vaimse Maailma ilmutada end teile kingikandjate kaudu samal perioodil, 

kui minu ilmumine sel ajal, et nad saaksid need minu tervendava palsamiga küllastunud olendid vastu 

võtta ja et nad võiksid olla teie seas armastuse ja halastuse meistritena. Mõned teist on hinnanud nende 

kannatlikkust, nende alandlikkust, teised on teinud neist alanduste, ahistuste ja materiaalsete süüdistuste 

objekti. 

Kuid need valgusolendid ei ole oma kaebusi, oma etteheiteid Minu ette toonud. Nad on mõistvad 

hinged, kes ─ selleks, et teid oma vaimsest viletsusest välja kiskuda ─ on tulnud teie vaevuste ja viletsuse 

peale, ohverdades sageli omaenda vaimulikuks muutumise ─ eesmärgiga teid pimedusest välja kiskuda, 

teid valgusse tuua. Kuid see periood on varsti möödas. 

21 Minu Vaimne Maailm, "töötajate" ja rahvahulkade eestpalvetaja, ütleb Mulle: "Issand, ära mõista 

kohut meie vendade ja õdede üle nende poolt meile põhjustatud solvangute üle." Aga kui nad niimoodi 

teie eest eestpalvetavad ja teile andestavad ─ mida ei tee Isa, kui Ta annab teile oma andestuse? 
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Nad on sisenenud isegi kõige vaesematesse kodudesse, järgides teie viletsuse ja valu jälgi. Nad on 

minu tööliste ja haigete kutsele igale poole tormanud, kartmata ennast häbistada, hoolitsedes ainult selle 

eest, et haav paraneks, et vaevused jätaksid lohutust, et haigus muutuks terveks. 

Isa ütleb teile: See eeskuju, mille minu Vaimne Maailm teile on andnud, peab olema teie hingele 

muljet avaldanud. Ärge unustage seda. Ma tahan, et te oleksite sellised, nagu nad on, et kui need ilmingud 

on möödas, saaksite viia seda tervendavat palsamit kõigile oma kaasinimestele, ilma sotsiaalsete klasside, 

rasside ja maailmavaadete vahet tegemata ─ et te saaksite siseneda nii kuninglikesse paleedesse kui ka 

kõige viletsamatesse majadesse või kõige mustematesse kohtadesse, kartmata nakatumist, kriitikat või 

naeruvääristamist. 

22 Minge alati nende juurde, kes kannatavad, ja jätke oma käigu jälgedeks oma armastuse parimad 

viljad. Kui te käitute nii, siis olete võtnud eeskujuks minu Vaimse Maailma, kes on minu ustav õpilane ja 

teie õpetaja. Ja nii nagu nad ei otsi tasu ja kui nad on teinud teile kõige rohkem head, siis on nad seda alati 

teinud minu nimel, nii peate ka teie käima minu tahte järgi maailma teedel, külvates lohutust, tervist ja 

armastust, isegi kui te selle eest, nagu minu Vaimne Maailm ja nagu teie Meister selles Teises Ajastikus, 

lõikate ainult solvanguid, kannatusi ja tänamatust. Te ei peaks ootama mingit tasu selles maailmas. Aga 

kui te tahate tasu, siis olgu see rahulolu, rõõm sellest, et olete pannud naeratama selle, kes nuttis, et olete 

äratanud "surnud" minu tõele ja et olete lohutanud kannatanuid. 

23 Ma olen andnud teile igavese rahu oma seaduses ja ma tahan, et igaüks teist oleks nagu rahutuvi, et 

teie tiivad ei sulguks kunagi, et te oskaksite oma palvetega liikuda kõikjale, nii füüsiliselt kui ka vaimselt, 

ja et seal, kus on sõda ja ebakõla, kus ilmneb ebaõiglus, oleksite nagu rahu inglid, nagu kaitseinglid ja 

Püha Vaimu saadikud. 

24 Mõistke, et see inimkond ei ole kunagi pakkunud Mulle rahu vilju. Algusest peale on ta elanud 

sõdades, võideldes lakkamatult mõttetute eesmärkide saavutamiseks, elades hajameelselt ning toitudes 

vihkamisest ja kättemaksust. See on see vili, mida inimesed pakuvad Mulle, ja isegi tänapäeval ei ole need 

lahingud lõppenud. Inimkond valmistub alustama oma suurimat lahingut, ta valmistab ette oma kõige 

võimsamaid relvi, oma mõistuse relvi. 

25 Inimesed liiguvad omaenda hävingule. Nende kohal tegutsevad teispoolsed olendid. Mõned on 

minu armastuse sõnumitoojad ja innustavad inimesi rahule, õiglusele ja harmooniale. Teised innustavad 

neid ainult vihkamisele, sõdadele ja paljastavad teadlastele hävitusvahendeid, mida inimaju üksi ei oleks 

võimeline avastama. 

Juba ammu kuulutasin ma neid sündmusi inimestele oma apostel Johannese kaudu, et nad oleksid 

ärkvel ja palvetaksid. Kuid nad on ainult maganud, ja seepärast on rahuvihased, kes võitlevad inimkonna 

südames, et viia nad hävingusse. Seepärast teen teid oma armastuse sõnumitoojateks, et te saaksite ühineda 

rahu leegionidega ja et hea võidaks ─ nii et te saaksite osaleda Johannese ettekuulutuse täitumisel. 

26 Kui saabub see lahingu aeg, mille ma olen teile kuulutanud, kus te peate läbima provintsid, riigid 

ja mered, ärge laske sõja möllul teid hirmutada ega laske endal kaotada julgust surma ees, vaid sirutage 

oma rahuideaali tiivad, et see palve kaitseks inimesi. Kasutage kõiki oma vaimu andeid, et külvata minu 

armastuse seemet. 

27 Minu ilmumine sel ajal on pannud teid mõistma, milline tähtsus on selles võitluses ja katsumustes, 

mis teid ootavad: Kas teie armastus ületab inimeste kõheduse? Kas teie rahu võidab sõdade julmust? 

Tõesti, ma ütlen teile: Minu rahu peab valitsema. Kuid ma ei suru seda jõuga peale, see tuleb minu 

õpetuste poolt kiirgava veenmisjõu kaudu. Kui see jõuab kõige enam kurjuses eksinud lapse südamesse, 

leiab see süda lõpuks rahu. 

28 Meister ütleb teile: Tuleb valu, mis on suurem kui kõik inimeste kannatused ja patud. See valu on 

nende meeleparanduse karikas. Selle ees kummardavad nad oma kaela ja siis, kui nad saavad minu 

andestuse ja palsamit, tunnistavad nad end minu sulasteks. 

29 Ma olen andnud teile, mu lapsed, Sõna kingituse, sest ma olen "Igavene Sõna". Ma olen Jumalik 

Sõna, mis ei lõpe kunagi. Ma olen Jumalik Kontsert ja olen andnud teile osa sellest. See Sõna, mille ma 

olen teie hinge pannud, hakkab rääkima ja teie huuled, mis täna on liiga kohmakad, et väljendada 

inspiratsioone ja innustusi, mida ma teile annan, muutuvad kõnekaks, saavad valmis ja ustavalt edasi 

andma jumalikku kontserti. See saab olema kingitus, mis teid hämmastab, mille kaudu te vaimustute ja 
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mille kaudu inimesed naudivad ja tunnevad Minu kohalolekut. Te olete hakanud seda annet avama. Sest 

ma ütlen teile veel kord: teie huuled räägivad sellest küllusest, mis on teie südames ja hinges. 

30 Hoidke ja armastage seda, mis on sündinud teie südamest, ja kui te seda edasi annate, siis on sellel 

sisu ja elu. Kui te räägite selle vastu ilma tõtt ütlemata, siis on see nagu kurtuseeme, mis ei juurdu teie 

kaasinimeste südamesse. 

31 Jüngrid: Suurepärased on need õppetunnid, mis ma teile olen andnud. Kuid selle ilmutuse lõpp on 

juba väga lähedal ja te ei tohi unustada, et alles pärast seda perioodi õitseb minu sõna teie kogudustes 

vaimude vahelise dialoogi kaudu. Ainult siis annavad teie huuled edasi minu kuningriigi suuri ilmutusi ja 

te läbistate kõik südamed minu armastuse sõnumiga. Siis ütlevad inimesed: "Kuidas saab see inimene 

lugeda seda, mis oli minu südames?" Kuid pidage meeles, et see ei ole teie ─ see olen mina, kes teie 

vahendusel räägib. 

Nende andide tõttu ei pea te end isandatena tundma, te ei tohi inimeste seas uhkeldada, sest teie keha ei 

näita midagi sellest vaimsest suurusest. Te peate olema nagu kõik teised, te ei kanna mingeid teid 

eristavaid märke. Te näete olevat nagu kõik teisedki, kuid sobivatel hetkedel voolab minu tarkuse aare teie 

hinge. 

32 Tänu Püha Vaimu armule on teil nägemise and, mis ei piirdu vaimse nägemisega, vaid te näete 

teispoolsuse sõnumeid. Nägemine on laiem annetus, see on intuitsioon, see on eelaimus, see on 

ennustamine; see on ka sõnumid, mida te saate oma unenägudes. Nägemine on vaimne pilk, mis suudab 

näha minevikku, olevikku ja isegi tulevikku, niivõrd kui see on minu tahe. Kui sageli ei tea nägija, kui ta 

näeb nägemust, mida ta on näinud. Kuid need, kes tema tunnistust kuulavad, saavad sellest hoolimata 

sellest sõnumist aru. 

33 Praegu on nägijad veel ettevalmistusfaasis. Aga tõesti, ma ütlen teile: Te kõik olete nägijad. 

Mõned on arenenud ühel viisil, teised teisel, kuid teil kõigil on vaimne nägu latentses olekus. Neid, kes 

näevad oma palves sümboolsete kujutiste kujul minu tahet, valmistan ma jätkuvalt ette. Sest pärast 1950. 

aastat on missioon, mille ma neile usaldan, väga suur ja nende vastutus on siis suurem. 

Seepärast ütlen ma teile: Valmistuge, sest kui see Sõna ei kõla enam häälekandjate kaudu, tunnevad 

rahvahulgad, nii usklikud kui ka uskmatud, suurt kaotust. Teie tunnistus, teie üleskutse ärkamisele ja 

sisemisele mõtlemisele on siis nagu tõrvik keset ööd. Te olete nagu kuulutajad, kes äratavad veel magavaid 

rahvaid. Valmistage end ette, inimesed, et pärast 1950. aastat oleksite võimelised oma hinges vastu võtma 

sõnumeid, mis tulevad minu armastusest. 

34 Ma olen teile rääkinud vaimsetest andidest, ja kui te ei kuule Mind enam sellisel kujul, siis avastate 

neis üha enam kogu seda hiilgust, mis on olemas teie enda olemuses. Te kuulete Mind uuesti ja valate 

pisaraid imestusest nii suure armastuse ja armu üle, millega Ma olen teid varustanud. Kuid pärast 1950. 

aasta lõppu ei tohi te enam kasutada võimet võtta ühendust vaimse maailmaga oma intellekti kaudu. 

Valguse vaimsed olendid annavad end jätkuvalt tunda andekate ja nende kaudu, kes ei olnud, kuid 

nende avaldumine on tunda inspiratsiooni kaudu. Samamoodi annavad nad teile jätkuvalt oma tervendavat 

palsamit ja teevad imesid ning nende sõna on teie seas ammendamatu. 

35 Aga kui pärast nende ilmingute toimumist on möödunud mõni aeg, hakkate kuulma kuulujutte, et 

Meister või Vaimumaailm on naasnud, et ilmutada end inimmeele kaudu, võite seda eitada, sest minu 

Sõna on üks ja minu Seadus ei muutu kunagi. 

36 Oo, rahvas, elage valvsalt, et te oskaksite eristada tõeliste prohvetite häält ja apostlite tunnistust 

pettusest! Elage valvsalt, et te ei satuks valede võrkudesse ja te ei oleksite tugevamad nendel ja tulevastel 

lahinguaegadel. Sest minu jüngrite rühm, kes jääb truuks minu õpetustele, ei rüveta end ega ole sõdur, kes 

hülgab oma vaimse puhtuse lipu. Tõde on neis ja Ma teen ennast teistele rahvastele teatavaks, rääkides 

nendega ja öeldes neile: See on Minu töö, need on Minu jüngrid, ja parim märk, mille Ma annan 

maailmale selle kohta, kes on Minu sõnumitoojad, on see, et valelikud langevad suurtes katsumustes ja 

ustavad jäävad püsima. Valed kiruvad valu ees, ja usklikud õnnistavad Mind. Valed pöörduvad Minu 

Seadusele selja taha, kuid usklikud hoiavad sellest alati kinni. 

37 Ma tahan, et te kõik oleksite Minu ustavad tunnistajad ja Minu armastatud jüngrid, ja selleks 

valmistan teid ette. Aga enne kui ma lõpetan oma tänase õppetüki, ütlen teile midagi, mis ei üllata teid: Ma 

olen oma õpetustes rääkinud kutsututest ja väljavalitutest. Kas te arvate, et isal, kes on täiuslik nagu mina, 
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võib olla eelistusi või lemmikuid oma laste seas? Kas arenenud hing võiks leppida sellega, et isa kingib 

mõnedele oma lastele kingitusi ja jätab teised ilma pärandist? 

38 Kui hakkate oma missiooni täitma ja jõuate rahvaste, kõige kaugemate rahvaste, isegi ürgmetsade 

juurde, kohtute inimestega ja annate neile mõista, et olete kõik vennad, annate neile tunnistust minu 

vaimsest õpetusest. Siis imestate, milliseid armastuse tõendeid ma teile annan. 

39 Seal, nende seas, kes on tsivilisatsioonist ära lõigatud, kuid ka väga kaugel inimlikust kõlblusest, 

leiate suuri hingi, kes suurendavad Iisraeli rahva ridu. 

40 Haiged saavad tervendavat palsamit teie teel ja paranevad; kannatanud nutavad viimast korda, kuid 

nende pisarad on rõõmupisarad. Nende tõendite pärast, mida te annate, õnnistavad rahvahulgad Issandat ja 

tema jüngrid; teid kiidetakse, nagu juhtus sel päeval, kui teie Meister Jeruusalemma sisenes. Kuid isegi 

nende hulgas, kes teid rõõmustavad, on mehi ja naisi, kes on täis vaimseid andeid, mida te omate. Mõnede 

puhul hämmastab teid nende prohvetlikkuse anne; teiste puhul on minu tervendav palsam ammendamatu; 

teiste puhul voolab minu sõna välja nagu kristallselge vesi. Nii näete te, nagu ammendamatu seeme, 

kuidas Püha Vaimu anded ilmuvad teie vendade ja õdede seas. 

41 Siis mõistate, et te ei ole ainsad, et te olete ainult Jumala häälekandjad, need, kelle ülesandeks on 

äratada inimkond ja öelda neile, et inimesel on tema hinges ammendamatu võimete varandus ja et ma olen 

andnud neile kingitusi nende Issandana ja Isana. Te avastate, et olete kõik võrdsed Jumala armastuse 

õigluse ees, et teil kõigil on sama armu vaimus ja tões. Ainult siis püüavad inimesed oma eksistentsi 

saladust enda sees lahti harutada, nad tungivad endasse ja tunnevad ära omaenda hinge. Siis tõstavad nad 

oma näo lõpmatuse poole ja uurivad kõike seda, mida nad ei suuda mõista. 

42 Kõik, mida te suudate neile õpetada, annate neile teada, ja kõik, mida te ei suuda neile selgitada, 

sest selle tundmine on teie Isa järgi, valmistate end ette, et ma saaksin seda neile teie vahendusel avaldada. 

Kuid kõigepealt peate te oma missiooni ära tundma. 

Kuigi ma nimetan teid "Iisraeli rahvaks", tuleb päev, mil kõik ─ oma andeid avades ─ on võrdsed minu 

ees, oma Issanda ees, ja moodustavad lõpuks ühe rahva, mis on Jumala rahvas. 

43 Kui minu õpetusdiskursus lõpeb, saadab teie hing ülaltpoolt, kus ta värskendab end minu 

juuresolekul, koos rahu vaimsete vägedega oma armastuse tunded, oma rahu ja halastuse mõtted alla 

sellele inimkonnale, kes ei ole suutnud täielikult saavutada valgust oma hingele. Aga mida sa saad Isa 

käest paluda, kuigi Ta on sulle juba algusest peale kõik andnud? See on teie vaim, mis lubab teie hingel 

võtta endale vilja, millele ta on omandanud õiguse. 

44 Iga kord, kui te oma lahinguteed läbite, on kõik, mida vajate, juba nende peal olemas. Teil tuleb 

vaid omandada teeneid, mis muudavad teid minu armastuse vääriliseks. 

45 Miks ma räägin teile niimoodi, mu lapsed? Sest ma armastan teid, sest ma ei tunne rõõmu teie 

kannatustest. Isa tahab alati näha teie näol rahu vaimset naeratust. 

46 Ma õnnistan teid ja ütlen teile veel kord: Olge minu universaalse rahu väärilised sõnumitoojad! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 312 
1 Peremees on taas kord teie keskel, täites oma lubadust. Ta tahab teile usaldada veel ühe raamatu 

lehe, mille Ta jätab armastuse kingitusena oma rahvale ─ veel ühe lehe, armsad jüngrid, mida tulevased 

põlvkonnad loevad, uurivad ja mõistavad. 

2 Kes peale minu oleks võinud teile avaldada, et te elate kolmandas ajastus? Kes peale minu oleks 

võinud teile öelda, et te olete Iisraeli rahvas? Te teate seda ja usute seda, sest ma olen teid õpetanud. Te 

olete need, need ja sama vaimuga, ja ma ühendan teid üheks perekonnaks. 

3 Mina olen see, kes lõin teie perekonna, ja ühes kodus olen ma jaotanud eri hõimude hinged. Ühes 

ja samas perekonnas on hinged Leevi, Simeoni, Ruubeni, Juuda suguharust ─ erinevate suguharude 

liikmed, ja kui neis valitseb rahu ja nad armastavad üksteist, siis on hakanud tões ja vaimus 

kristalliseeruma Isa soov: kõigi inimeste ühendamine. 

4 Iisraeli kodud ja pered: Kui te tunnete, et kiusatus teeb end teie keskel tunda, otsige üksindust, 

kutsuge Mind ja öelge Mulle: "Meister, tule ja anna meile oma jõudu, anna meile oma mõõk, ja ära luba 

Mulle kui isale, et ma varjaksin oma lapsi; ära luba mulle kui abikaasale, et ma varjaksin oma kaaslast, ega 

kaaslasele, et ma varjaksin oma abikaasat." Ma kuulen teie palveid, kaitsen teid ja aitan teid edasi, sest see 

on minu tahe. 

5 Täna olen ma tulnud oma juurde ja olen helistanud valjusti kellu, mis kutsub teid kogunema 

sellesse kolmandasse ajastusse. Taas kord vaatab inimkond vaimselt ühinenud suguharusid, mis 

moodustavad Iisraeli rahva. 

6 Juba esimesel ajastul tegin teile palju teeneid. Selle ajastu rahvastel või riikidel ei olnud suuremaid 

tarku mehi kui Saalomon, ei valgustavamaid sõnumitoojaid kui minu prohvetid, ei ilusamaid ja 

vooruslikumaid naisi kui Iisraeli omad ega täiuslikumaid mehi kui minu rahvas. Ma panin nende keskel 

tekkima tarkuse, inspiratsiooni ja ilu ande. Ma panin Püha Vaimu anded õitsema ja te teadsite siis, et olete 

Jumala väljavalitud rahvas ─ te teadsite, et teie Issand on teiega ja hellitab teid ─ te teadsite, et ma olen 

teie tugev kangelane. Ja ometi olete harjunud Minu kingitustega, Minu hellitusega ja Minu kohalolekuga. 

Seepärast tuli Isa õiglus teie peale. 

7 Väga arvukad on "Iisraeli suguharud Vaimu järgi". 

Igaühe seast valin ma kaksteist tuhat ja märgin need nende otsaesineisse. Kuid "Iisraeli rahvas" ei piirdu 

144 000 inimesega. Valitud rahvas on mõõtmatult suur. 

8 Meister õpetas teile teisel ajastul, et kutsutute seas on palju ja väljavalitute seas vähe; kuid kogu 

"Iisraeli rahvas" saab kutsutud ja ma märgin nende hulka 144 000 inimest. Kõigis neis ma asetan rahu, 

vaimsuse ja vaimuga suhtlemise alguse. 

9 Läheneb aeg, mil inimesed omistavad rohkem tähtsust hingele ja pettuvad materialistlikus 

teaduses, mis põhjustab neile valu, pettumuse ja letargia. Aga siis tuleb Iisraeli rahvas, raputab üles need, 

kes magavad, äratab üles need, kes on langenud, ja äratab üles "surnud", nagu ütles Jeesuse hääl 

Laatsarusele: "Tõuse ja käi". 

Kui inimesed on spirituaalseks muutunud, kui nende mõistus ja tunded tõusevad, siis nad saavad teada 

seda, mida nad ei ole kunagi teaduse kaudu tundnud. Siis tõusevad nad üles harmoonias, vennalikult, 

õilsate mõtetega, et elada selles kuningriigis, mille ma olen inimesele inspireerinud. 

10 Teie Isa majas on palju "eluruume", mis on lõputud trepi astmed, mis viivad täiuslikkuseni. Sealt 

laskub "vaimne maailm" alla, et teha end teie seas teatavaks. Te olete Minult vaimult vaimule palju kordi 

küsinud, miks on olemas see tohutu hulk tähti ja need planeedid, mis teie maailma kohal säravad, ja te 

olete Minule öelnud: "Meister, kas need maailmad on tühjad?". Aga ma ütlen teile: Ei ole veel saabunud 

aeg, mil ma seda teile täielikult avaldan. Kui inimene saavutab vaimsuse, alles siis antakse talle suured 

ilmutused ja ta saab vestelda vaimust vaimule Minu Jumalikkuse armastatud olenditega, ja siis toimub 

ideede vahetus kõigi vendade vahel. 

11 Aga te saate juba täna teada: Kõik maailmad on asustatud minu loodud olenditega, miski ei ole 

tühi, kõik on õnnistatud maailmad ja aiad, mille eest hoolitseb Maarja, jumaliku helluse kehastus. 

12 Püha Vaim edastab taas kord teie suu kaudu teile ja inimkonnale tundmatuid kõrgeid õpetusi. 

Millal, armsad inimesed? Kui te olete spirituaalsed ja pühendunud oma missioonile. 
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13 Ma näen, et leib, millega inimene end vaimselt toidab, ei ole minu laua leib. Kõik on aja jooksul 

rüvetatud, kõik on määrdunud ja on jätnud inimese südame ja käe rüvetatuks. Ometi olen ma tulnud teie 

juurde, inimesed, ja olen teinud ennast teatavaks teie sarnaste patuste kehade kaudu, et anda teile üle sõna, 

mis on võltsimata ja puhas oma olemuselt. Kuid ärge hindage Minu Sõna ja Minu ilminguid 

pealiskaudselt, sest neis on palju inimlikku ebatäiuslikkust. Otsige minu ilmingute tähendust ja te näete 

oma Meistri armastavat nägu, te kuulete tema häält, mida teie hing ikka veel mäletab. 

14 Minu teise ajastu apostlid, keda te peate võtma eeskujuks, palusid, et Püha Vaim laskuks nende 

vaimule, öeldes Tema inspiratsiooni all. Samamoodi peate te end ette valmistama, inimesed. Sest vaim 

võib rääkida läbi keha Püha Vaimu innustusel. 

15 Nii et valvake enda üle ─ valvake, et teie mõistus ei reostuks. Hoidke oma süda puhtana, et te 

saaksite vastu võtta seda armukastet, mille ma teile saadan ─ seda kristallselget vett, mida tuleb hoida teie 

endi allikas, et te saaksite kustutada maailma janu. 

16 Ärge kartke inimeste kohut, armsad inimesed, kartke jumalikku kohut, kui te seda oma 

üleastumistega väärite. 

17 Ärge kunagi häbenege koguneda sellistes alandlikes kohtades nagu see, kus te kuulete minu sõna. 

18 Kui teilt küsitakse, kas need kogunemiskohad on teie templid, siis peaksite täiesti ausalt vastama, 

et see ei ole nii, vaid et praegu ehitate oma templit hinges. 

19 Mõned imestavad teie ilmutuse üle ja teised pilkavad teie sõna üle. 

20 Ärge tundke haiget oma kaasinimeste mõnitamisest, sest te teate, et see, kes seda teeb, ei suuda 

oma teadmatuse tõttu tõde ära tunda. Te leiate selle eest kompensatsiooni neis, kes tulevad teie juurde teid 

uurima ja on siis üllatunud sisemisest rahust, mis paistab läbi iga minu tõelise õpilase. 

21 Te seevastu ei tohiks kunagi teha nalja nende üle, kes on oma usufanatismis ebajumala 

kummardajad. Sest kuigi nad otsivad Mind materiaalsetes vormides, kummardavad nad Mind neis. Te ei 

pea oma kaasinimestele nende vigadele osutama, et neid kõrvaldada. Pigem äratate nende viha ja 

suurendate nende fanatismi. Piisab sellest, kui te rakendate minu õpetust praktikas selle nõutava 

vaimsusega, et tuua teie kaasinimeste eksimused tõe valgusesse. 

22 Te peate üles näitama palju kannatlikkust, suurt halastust ja tõelist armastust, kui tahate, et 

inimkond õpiks varsti tundma minu Sõna vaimset sisu ja pöörama sellele tõelist austust, samuti tunnistama 

igas inimolendis vaimset ja maist venda Jumalas. 

23 Kes ütles teile, et te olete ainult vaimsed vennad ja õed? Kindlasti raputate nüüd oma ajusid, et 

mõista, et sama päritolu, mis teil on vaimselt, on ka teie füüsiline päritolu, sest kõik on tulnud Minust. 

Veelgi enam, ma tuletan teile meelde, et kogu inimkond on maa peal sündinud ühest Isast ja ühest Emast. 

24 Miks te siis ei armasta ja ei tunnusta teineteist kui vennad ja õed, kuigi teie vaimne side on igavene 

ja teie inimlikud sidemed nii sügavad? Tõesti, ma ütlen teile, et see on nii, sest inimestel puuduvad 

vaimsed teadmised ─ hoolimata nende religioonidest. 

25 Päeval, mil inimesed avastavad oma olemuse enesevaatluse kaudu ─ inspireerituna valgusest, mis 

lähtub Vaimust, et valgustada inimese aju ja südant ─ hakkab inimeste seas idanema rahu. Ma ütlen teile 

ka seda, et ─ kui inimene ärkab vaimse valguse juurde ─ ei ole midagi ega kedagi, kes teda peataks tema 

väsimatu tõe otsija teel. Ta ei kaota enam kunagi oma vaimuvabadust, mille ta on saavutanud pärast palju 

vaeva ja palju pisaraid. 

26 Ei ole vaja, et Ma teeksin ennast kogu maailmas teatavaks häälekandjate kaudu, et rahvad ärkaksid 

ja inimesed vabaneksid pimedusest. Need, kes arvavad, et ma pean oma Sõna võimendama, kuni kogu 

maailm neid kuuleb, on eksinud. Sest see tähendaks, et inimese aju on ainus vahend, mis on Minu 

käsutuses, et lasta Minu sõnumeid jõuda inimeste hingeni. Kuid ma tõestan teile nüüd selle iidse 

ettekuulutuse tõesust, milles teile ilmutati, et tuleb aeg, mil Jumalik Vaim valatakse välja kogu liha ja 

vaimu peale. 

27 Tõesti, ma ütlen teile, et see aeg, millest prohvet teatas, on just see, milles te elate, - see ajastu, mis 

algab nüüd, mida te teate kui kolmandat ajastut. 

28 Selle rahva teene on kanda seda jumalikku sõnumit südamest südamesse ja provintsist provintsi, et 

need, kes on ärganud selle uue koidiku valguse suhtes, saaksid oma südamesse minu Sõna seemne niipea, 

kui pinnas on muutunud viljakaks minu armu kaste tõttu. 
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29 Sel Teisel ajastul lubasin Ma end kuulda vaid ühel inimesel, ja see oli vaid kolm aastat, mille 

jooksul Ma andsin oma Sõna maailmale. 

30 Ma tõin teile seemne ja õpetasin oma jüngritele, kuidas seda külvata. Pärast seda, kui nad olid 

Minult õppinud, usaldasin neile suured põllud, et nad neid harima hakkaksid. 

Nende külvajate teene on see, et nad ei survestanud oma Meistrit, et ta jääks nende juurde kauemaks, 

kui on kirjutatud, ega esitanud vastuväiteid, öeldes, et on veel palju rahvaid ja rahvaid, kes peavad seda 

seemet tundma. Nad teadsid, et nad on pärinud tõe oma Meistrilt ja et sellest piisab neile, et võita pimedus, 

muuta maailm ja panna see jumalik seeme kestma kõigis inimpõlvkondades. 

31 Eemaldage oma meelest kõik ekslikud arusaamad, mida te mõnikord kujundate, ja piirduge ainult 

sellega, mida Ma olen teile ilmutanud alates Minu ilmumise esimestest päevadest, teades, et iga Minu sõna 

on seadus ja et igat seadust tuleb järgida. 

32 Armsad inimesed: Teie südamed on täis rahulolu mõttega, et te olete Minu jüngrid selles 

Kolmandas Ajastikus. Kuid ma ütlen teile, et te ei tohi kunagi lubada, et edevus teid pimestaks. Sest kui te 

sellele nõrkusele alluksite, siis ei kuulaksite enam isegi oma südametunnistust, kui see teid oma 

üleastumiste eest ette heidab. Kes ei hakka oma inimelu puhastama ja vääristama, ei saa oodata, et ta 

areneb hinges ülespoole, sest tema sammud on eksitavad ja tema teod ei sisalda tõe seemet. 

33 Võtke siis arvesse, et oma õppetundides laskun ma mõnikord vaimsest õpetusest nõuanneteni, et te 

saaksite oma inimlikus elus õigesti käituda. Siis räägin ma inimese südamele, manitsedes teda uuendusele, 

andes talle aru, millist kahju teevad pahed kehale ja millist kurja teevad nad hingele. Ma olen teile öelnud, 

et inimene, kes laseb end pahede poolt valitseda, on unustanud, et vaimu ei tohi võita ─ et ta on unustanud, 

et tõeline tugevus seisneb kurjuse ületamises vooruse abil. 

34 See inimene, keda liha on võitnud, on ennast alandanud, on rikkunud oma eneseväärikust, on 

langenud oma kõrgest mehe positsioonist vaese olendiks, kes on liiga arg, et võidelda. 

35 Selle asemel, et tuua oma koju valgust, leiba ja veini, toob see mees varju, kannatusi ja surma, teeb 

oma risti ja oma naise ja laste risti raskeks ning takistab kõigi ümbritsevate vaimset arengut. 

36 Rääkisin selle naise, ema ja naise südamele, kes ei suutnud säilitada oma südames puhtust ega 

anda oma kaaslasele ja lastele helluse ja mõistmise soojust. 

37 Kuidas võiksid mehed ja naised oma hingeelu tõsta, kui nad ei ole kõigepealt parandanud oma 

inimelus esinevaid raskeid vigu? 

38 Minu töö eeldab, et tema jüngrid oskavad sellest tunnistust anda oma elu tegude siiruse ja 

tõepärasuse kaudu. 

39 Mõnele ja teistele küsin: Kas teil on lapsi? Siis halastage neile. Kui te saaksite kasvõi hetkeks näha 

nende hingi, tunneksite end vääritult, et nimetada end nende vanemateks. Ärge andke neile halbu näiteid, 

hoiduge laste juuresolekul karjumisest. 

40 Ma tean, et praegu, nagu kunagi varem, on abieludes probleeme, mille lahendamiseks leiavad 

asjaomased inimesed ainult ühe lahenduse: lahutus, lahutus. 

41 Kui inimesel oleks vajalikud teadmised vaimsetest teadmistest, ei teeks ta nii raskeid vigu, sest 

palves ja vaimulikkusest leiaks ta inspiratsiooni, et lahendada kõige raskemad sõlmpunktid ja läbida kõige 

raskemad katsumused. 

42 Minu valgus jõuab kõigi südameteni, isegi kurbade ja masendunud südameteni, et anda neile uut 

julgust elada. 

43 Minu jõud on antud nõrkadele, et nad võiksid peagi tõusta ─ raudse tahtega, et muuta oma pimedat 

ja tühja elu säravaks eluks teadmiste, vooruse ja vaimsuse kaudu. 

44 Jüngrid, ma tahan, et te kõik kuulutaksite eeskujuks, et te ei teeskleksite, et te ei trompetaks tõesust 

ja teeksite vastupidist, et viljad, mida te lõikate, oleksid kibeda asemel maitsvad. 

45 Seepärast, inimesed, ärge unustage, et kõigepealt peate tegema õiglust oma maapealses elus, et 

pärast seda saaksite leida täitumist minu töös. 

46 Enne kui te jätkate oma kannatuste kurtmist maailmas, peatuge paariks hetkeks, et leida oma 

murede põhjus. 

47 Ma olen nõus, et te otsite, kuni leiate oma valu põhjuse, et saaksite rakendada ravimit. Sest see on 

teie asi, et vältida valu sisenemist oma koju. Ma kinnitan teile, et te ei leia mitte ainult kõige põhjuse, mis 



U 312 

24 

teid kannatama paneb, vaid samal ajal selgub ka protseduur, kuidas teie kannatusi ravida. Minu halastus 

laskub nende peale, kes on osanud palvetada ja mediteerida, ja see halastus on nagu palsam teie hingele ja 

kehale. 

48 Ma tõestan teile, et tõotatud Lohutaja on tulnud teie juurde, et kuivatada teie pisarad ja muuta teie 

valu rahuks. 

49 Tulge Minu juurde, kõik, kes te kannate oma südames varjatud kurbust. Te kannate endas salaja 

valu, mida reetmine on teile põhjustanud, ja teie kibestumus on väga suur, sest see oli väga armastatud 

olend, kes teile sügavalt haiget tegi. 

50 Olge endas vaikselt, et palve valgustaks teid ja te saaksite teada, kas te ei olnud mingil ajal 

põhjuseks, miks teid reedeti. Siis tugevdab palve teid selles mõtteis, et peate andestama neile, kes 

reedavad teie armastust, usku ja usaldust. 

51 Tõesti, ma ütlen teile, et sel hetkel, kui te andestate sellele, kes teid solvas, tunnete te täielikult 

Minu rahu, sest sel hetkel on teie vaim ühinenud Minu omaga ja Ma sirutan oma mantli, et teile andestada 

ja mähkida teid mõlemaid Minu armastusega. 

52 Ma terastan teid võitluse ajaks. Seepärast ärge kunagi arvake, et teie tänased kannatused on viljatu. 

Mida te tahate, inimesed? Teil on ikka veel vaja, et see oleks valu, mis õpetab teile oma õppetunde. 

53 See katsumuste ja õppetundide aeg teie hingele läheb mööda, kuid see jätab igasse minu jüngrisse 

usu, kogemuse, tarkuse ja jõu seemned. Pärast seda tulevad võitluse ajad, mil teid hakatakse taga kiusama, 

laimama ja pilkama ─ isegi nende poolt, kes nimetavad end teie sõpradeks. Kuid te üllatute, kui leiate, et 

te ei muutu pettuse ees nõrgaks, et keegi ei suuda teid siis pettumust valmistada, sest te olete õppinud 

andestama ning olema mõistev ja andestav oma kaasinimeste suhtes. 

54 Ma õnnistan oma jüngrid, kui nad andestavad, ja ma õnnistan neid, kellele te olete andestanud. 

55 Te ei ole maailmas üksi, teie ümber hõljub lõputult palju olendeid, kes aitavad ja inspireerivad teid 

igal sammul teie elus. 

56 Selleks, et te saaksite seda vaimset mõju ja valgust, on vaja, et te palvetaksite, et teil oleks alati 

õigus kõrgete olendite abile. 

57 Olge tundlikud vaimsete mõjutuste suhtes ja siis ei ole enam põhjust teel komistada. 

58 See on kitsas tee, mis teie silmade ette ilmub, ja on vaja valvata ja palvetada, et mitte ületada selle 

servi. Sellel teel leian ma teid alati, sest need, kes tulevad Minu juurde sellel teel, on tõeliselt vabad 

pahedest ja valest. 

59 Kas soovite nautida nii nähtamatut külaskäiku kui ka valguse vaimsete olendite mõju? Kas te 

tahate ka ise vabaneda neist, kes on kodus oma materialismi ja eksimuse varjus. Siis ma ütlen teile, et 

saladus on elada vaikselt ja lihtsalt, elada armastusega, kasvatada oma kodus vooruse seemneid. 

60 Minu õnnistus laskub kõigi peale. Kuid kui mõned oskavad seda vastu võtta ja selle hüvesid 

kasutada, siis teised lükkavad selle tagasi ja jätavad seega end ilma kõigest selles sisalduvast armust. 

61 Need vaimsed väeosad, millest ma rääkisin, esindavad samuti osa Minu õnnistustest, mida ma teile 

saadan. Minu sõnumitoojad ja teenrid, niipea kui nad saavad jumalikku inspiratsiooni, kiirustavad aitama 

oma vendi ja õdesid, kes elavad maa peal, sellel planeedil, mille inimesed on muutnud pisarate oruks. 

62 Ainult minu õpetus on võimeline teid vaimse maailmaga kokku viima ja üksteisele lähemale 

tooma, nagu see on kohane kõigile Issanda lastele, kes ─ kuna nad omavad vaimu ─ ei saa üksteisest 

lahutada ega lubada, et aine moodustaks barjääri nende vahel, kes elavad maa peal, ja nende vahel, kes on 

vaimses maailmas. 

63 Lubage minu sõnal jätkata tööd teie südames, kuni see on muutnud teid tõeliselt tundlikuks teiste 

inimeste valu suhtes. 

64 Te ei suuda kunagi oma vaimset missiooni täielikult täita, kui teie südame nöörid ei ole muutunud 

tundlikuks. 

65 Ärge viivitage oma ettevalmistustega, pidage meeles, et iga sekund, mis möödub, on valuhüüded, 

mida see inimkond, teie õde, väljendab. 

66 Kui te esimest korda Minu Sõna ilmutusele tulite, esitasite Mulle oma kannatuste koormat, oma 

kaebusi, ja valasite palju pisaraid, sest uskusite, et keegi maa peal ei kannata nii palju kui teie. Põhjuseks 

oli see, et teie süda elas ainult iseendale ja teie silmad olid suletud teiste raskuste või kannatuste ees. Oli 
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vaja, et te kuulaksite minu Sõna, mis on tõe ja valguse igavene allikas, et teie silmi kattev tume side 

langeks ja võimaldaks teil näha tegelikkust. 

Kuid tõde on see, et teie kannatused, kuigi suured, tundusid teile väikesed, kui te hakkasite vaatama 

teisi maa rahvaid, kelle kaudu oli käinud sõda, mille põhjustasid vaen, inimeste võimuhimu ja 

kättemaksuiha. Siis te langetasite häbistades pead ja ütlesite mulle: "Issand, anna mulle andeks. Täna 

mõistan, et kui valu mu südames muutus tugevaks, hakkasin ma teotama, kuigi ma oleksin pidanud Sind 

tänama, sest minu kannatused olid võrreldamatult väiksemad kui teiste inimeste omad. Aga see oli minu 

teadmatus, mis sundis mind olema Sinu suhtes ebaõiglane. Täna, mõistes oma viga, palun ma Sinu 

andestust kõigi oma süütegude eest ja palun Sind anda kõik, mida ma ise palusin, neile, kes kannavad 

mõõtmatult raskemat koormat kui mina." 

67 Kui erinev on teie tänane palvetamise viis, kui te võrdlete seda sellega, kuidas te palvetasite enne 

seda sõna! Miks? Sest teie viis, kuidas te tunnete ja tõlgendate jumalikke õpetusi, on muutunud. 

68 Nüüd ma ütlen teile, jüngrid, et te ei tohi lõpetada ega veenda ennast, et tõelise halastuse 

teostamiseks piisab juba kaastundest, nagu te olete teinud tänaseni. Ei, inimesed, sest on palju, mida tuleb 

puhastada, mida tuleb muuta tundlikuks. Endiselt on palju isekust, mille vastu tuleb võidelda nagu 

umbrohu vastu. On veel palju külma, mis tuleb muuta hinge soojuseks, et teie hinges lõpuks tekiks 

armastuse tunne, mis on allikas, millest saavad alguse kaastunne, halastus ja kõik üllad ja kõrged tunded. 

69 Siis saate hakkama tööga ja ülesannetega, milleks te täna ei jaksa, sest teil puudub veel tõelisest 

armastusest tulenev jõud. 

70 Niisiis, inimesed: Kas te arvate, et peate tegevusetult ootama seda tundi, mil teie hinge valgustab 

see inspiratsioon ja teie süda täitub selle ideaaliga? Kas te arvate, et pelgalt minu sõna kuuldes saate te 

oma südame nöörid piisavalt tundlikuks muuta? Ei, inimesed. Samal ajal, kui te kuulate minu õppetunde, 

peate te pöörduma nende poole, kes kannatavad, et olla kontaktis valuga, et maitsta oma kaasinimeste 

kannatuste karikast ja olla vahetult oma meeltega tunnistajaks viletsusele, orbusele, eemaletõukavatele 

pahedele, haigustele, mis täidavad teid hirmuga, pimedusele, mis varjutab segaduses olevaid meeli, 

näljale, janule ja hingede uuendamisele. 

71 Ainult nii saate te meistriks neile, kes elus palju kannatavad. Sest kui te valmistaksite end ette 

ainult minu sõnu uurides ja palvetades, kui te tahate reaalsusega silmitsi seista ja teil on kavatsus lohutada, 

pöörata ja tervendada, siis te leiate kahjuks, et te näete vaesed võrreldes nendega, kes on kannatanud seda, 

mida te ei suuda ette kujutada, ja et nad võiksid pigem olla teie meistrid selle tõttu, mida nad on 

kannatanud, mida nad on kogenud ja läbi elanud. Siis peaksid teie huuled vaikima ja te võiksite arvata, et 

minu õpetus ei ole piisavalt lohutav ja tugev, et leevendada inimeste kannatusi ja äratada neis usku ja 

lootust minu õiglusesse, minu andestusse ja armastusse. 

72 Kus te saate harjutada saadud õppetundi, et valmistada end üha enam ette? Võimalusi on nii palju, 

et kui te oskate neid jälgida, siis leiate, et ükski päev teie elus ei möödu ilma vähemalt ühe võimaluseta 

rakendada halastust ühes paljudest vormidest, milles seda saab teostada. 

73 Intuitsiooni ande kaudu, mille ma olen andnud kõigile inimestele, saate te avastada palju asju, mis 

on peidetud südamete saladuses ─ palju tragöödiaid, mis mõjutavad mitte ainult teie kaasinimeste 

maapealset elu, vaid ka nende hinge. 

74 Kuidas saab tungida nende südamete intiimsusse, ilma neid vigastamata ja nende saladusi 

rüvetamata? Kuidas avastada need varjatud kannatused, mis varjutavad teie kaasinimeste elu? Ma olen 

teile juba öelnud: intuitsioon, see võime, mis on osa vaimsest nägemise andest ja mis peaks saama teie 

sees täielikku arengut palve kaudu, näitab teile teed, kuidas leevendada iga teie kaasinimese valu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 313 
1 Ma annan teie meelele jõudu, et ta suudaks vastu võtta kõik, mida ma teile nendes hetkedes valan. 

2 See on suurte tõendite ja suurte õpetuste aeg. Teie hing teab seda ja seepärast läheneb ta minu 

ilmutuse ees, oodates innukalt minu ilmutusi ja sõnu. Ta mõistab, et saab neid tõendeid tõeliselt kasutada 

ainult suure ettevalmistuse korral. 

3 Kunagi varem ei ole inimhinge näinud nii suurt väljavaatepinda oma avanemiseks, ja nüüd 

kiirustab ta seda läbima, otsides tõde, mille ta on kaotanud ja mida ta ei suuda enam leida. 

4 Kui ma jätaksin inimesed oma otsingutega üksi, läheksid nad eksiteele. Aga tõesti, ma ütlen teile: 

Kui ma ei hüljanud neid, kui nad olid teel hukule ─ kuidas te siis arvate, et ma hülgaksin neid, kui nad 

otsivad tõde? Seepärast olen ma praegu teie juurde tulnud ja toon teile ilmutusi täis sõnumi, mis on varsti 

majakas ja tee inimese hingele. 

5 Kõigepealt tulin ma selle rahva juurde, kes koguneb järk-järgult Minu Jumaliku ilmutuse ümber, ja 

homme, kui nad on tugevad ja võimelised õpetama, jõuan ma nende kaudu teiste rahvaste juurde. 

6 Mõistke, millist vastutust need sõnad teie jaoks tähendavad, ja laske kogu oma olemusel tunda 

tema risti magusat koormat. 

7 Teie, inimesed, olete need misjonärid, kes selles kolmandas ajastul sillutavad oma kaasinimeste 

hingele teed ─ tõe teed, mis viivad hinge valguse ja rahu juurde. Teie olete need, kes peavad looma 

inimeste vahel vaimseid sidemeid, et rahvad saaksid omavahel harmoonias olla ja ühineda. 

8 Kuigi te olete täna minu Sõna mõju all, magate õrna und, sest te ei ole teadvustanud selle aja 

suurust ega nende korralduste majesteetlikkust, mida te praegu saate. Kuid te ei saa alati magada, varsti 

tulevad tormid, mis raputavad nende "puude" lehestikku, mille varjus te olete nii sageli kuulnud jumalikku 

öölaulu trillerdamist. Aga kui sa näed, kuidas oksad värisevad ja tüvi niriseb ─ kui sa näed, kuidas lehed, 

viljad ja pesad langevad, siis sa mõistad, et sa magasid, sest sa ei tahtnud kuulda häält, mis hoiatas sind 

lõpmatusest, rääkides väsimatult sinuga, et sa elaksid ärkvel ja et sind ei ületaks kunagi valu. 

9 Kas poleks parem, kui sa ärkaksid praegu minu hääle kuuldes, kui homme tormimürina saatel? 

10 Varsti ei kuule te enam Minu sõna, ja kui te ei võta seda kuulda, nagu minu õpetuse tõeline õpilane 

peaks, peate te homme pisaraid valama. Aga siis ei saa te öelda, et ma ei rääkinud teile ohtudest või 

tagakiusamisest. Sest siis mäletate kõige selgemini, kuidas Ma kasutasin oma kuulutuse ajal kõigi oma 

häälekandjate mõistust, et öelda teile pidevalt: "Vaadake ja palvetage, sest lahing saab olema suur ja te 

peate siis olema tugevad. 

11 Ma jätan valmis tee, tee täis valgust hingele. Ma täidan oma ülesannet teie suhtes kui Isand. Kuid 

hiljem peab igaüks neist, kes on sel ajal vaimselt minu laua ääres istunud, et süüa minu Sõna leiba, andma 

mulle aru iga ülesande kohta, mis on talle usaldatud tema vaimse päevatööks. 

12 Milline oleks vastus, mida te tahaksite mulle anda selles 

Kas sa annaksid mulle hetke, kui ma küsin sinult oma võitluse vilju? Hiljem, nendel hetkedel, soovid sa, et 

su vastus oleks sel tunnil hea. Seepärast ütlen teile, et te juba teete midagi, et teie hing lõikaks oma teel 

väärtuslikku vilja, mis paneb ta seda hetke kindlalt ootama. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, et teie hing elab pöördumatult läbi selle otsustava hetke. Miks peaksite selle 

siis maha suruma mõttega, et teie hing peab lõpuks oma saagi esitama Isale alles pärast seda elu? 

14 Ma annan teile aega, et mõtiskleda ja täita oma missiooni, mida teie hing on määratud täitma selle 

aja jooksul siin maa peal. 

15 Mõistke, et ma kui Meister kohtlen teid õiglaselt ja armastavalt, et ma annan teile kõik vahendid, et 

saavutada rahu, mida te tahate saavutada. 

16 Nii nagu on neid, kes ei soovi kunagi siit maa pealt lahkuda, on ka neid, kes unistavad sellest 

igavesest lahkumisest. Nii ühele kui teisele ütlen, et nende soovide täitumine sõltub suuresti neist endist. 

17 Kui see, kes igatseb tagasi vaimsesse orgu, jätab oma ülesande maa peal lõpetamata, siis ta tõuseb 

neisse kodudesse ja tal ei ole enam põhjust jätkata tagasipöördumist sellesse maailma. Kes seevastu 

tunneb suurt kalduvust materiaalse poole, ─ kui ta oskab kasutada elu oma hinge hüvanguks, tehes teistele 

head ─, siis on tal lubatud naasta nii tihti, kui on vaja, oma hinge rõõmuga. 

Aga kui see, kes igatseb lahkuda inimelust ja kes igatseb Vaimse Elu järele, ei ole täitnud oma 

ülesannet, ja kui see, kes soovib igavesti maa peal elada, ei oska kasutada võimalust, mida elu talle pakub, 
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ei näe kumbki oma soovide täitumist: Esimene peab tagasi pöörduma maailma ja jätma Vaimse oru, et taas 

─ lakkamatult ─ maa peale tagasi pöörduda, kuni ta täidab oma ülesande ja lõikab vilja, mille ta mitu 

korda tagasi lükkas. Teist tuleb Vaimses Maailmas tagasi hoida, kuni ta oma vaimule vastavalt võtab endas 

kindla otsuse täita maa peal ülesannet, mille ta alati maha jättis, ilma et ta seda mõistaks. 

18 Ärge arvake, et ma heidan teile ette, kui te näitate mulle armastust oma elu eest maa peal. Kui teie 

soov on üllas ja te tahate maist elu, et tuua au Minu nimele, siis ei ole mul teile midagi ette heita. Aga kui 

teie juurdumine maailmas peaks kuuletuma mõttetutele eesmärkidele või alandlikele kirgedele, siis olen 

esimene, kes ütleb teile, et te ei ole väärilised elama selles maailmas, mida ma olen teie hinge 

edendamiseks õnnistustega üle ujutanud. 

19 Armastage Mind, elage Minu seaduses, olge kooskõlas kõige ja kõigiga, siis on koht, kus te elate, 

ükskõikne. Sest ainult see, mis loeb, on teie vaimne areng ülespoole. 

20 Te ei tea, kui tänuväärne on, et hing areneb ülespoole keset inimlikke olusid, ületades kõik 

maailma kiusatused. Nende teenete omandamiseks lubasin ma teie hingel inimeseks saada ja lasin tal elada 

materiaalsetes maailmades, mis olid minu poolt targalt ette valmistatud. 

21 Iga maailm, iga eksistentsi tasand on loodud selleks, et hing saaks selles areneda ja astuda sammu 

oma Looja poole ning seeläbi, edenedes üha edasi täiuslikkuse teel, saada võimalus jõuda oma teekonna 

eesmärgini, plekita, puhtana ja hästi kujundatuna, hinge täiuslikkuse tippu, mis on just elamine 

Jumala Kuningriik on. 

22 Kellele tundub ikkagi võimatu elada "Jumala põues"? Ah, teie õnnetud intellektuaalid, kes te ei 

oska tegelikult mõelda! Kas sa oled juba unustanud, et sa tulid minu emakast, st et sa olid seal juba varem 

olemas? Pole midagi imelikku selles, et kõik, mis pärineb elu allikast, naaseb sinna omal ajal. Iga hing, kui 

ta Minust ellu astus, oli neitsilikult puhas, kuid hiljem on paljud oma teel määrinud end. Kuid kuna Mina 

nägin kõik ette targalt, armastavalt ja õiglaselt, asusin kohe tagama kõik vajalikud vahendid nende 

päästmiseks ja uuendamiseks sellel teel, mida Minu lapsed pidid läbima. 

23 Kuigi paljud olendid on seda hingede süütust rikkunud, saabub päev, mil nad puhastuvad kõigist 

oma üleastumistest ja saavad seeläbi tagasi oma algse puhtuse. Puhastus on minu silmis väga teenekas, 

sest hing on selle saavutanud läbi suurte ja pidevate katsumuste oma usus, armastuses, ustavuses ja 

kannatlikkuses. 

24 Te kõik naasete töö, võitluse ja valu teed mööda tagasi valguse kuningriiki, kus teil ei ole enam 

vaja kehastuda inimkehasse ega elada mateeria maailmas, sest siis võimaldab teie vaimne 

tegutsemisvõime teil juba saata ja muuta tuntavaks oma mõju ja valgus ühest eksistentsi tasandist teise. 

25 Miks te takistate oma hinge, takistades selle edasiliikumist ja lükates seega edasi selle sisenemist 

valguse kuningriiki, kus on olemas kõik kuulsusrikkad asjad, mida hing võib ihaldada? 

26 Töötage lakkamatult, isegi kui see on ainult natuke iga päev, alati mõttega jõuda koju, mis vastab 

tõeliselt teie hingele ─ see kodu, mida ma mõnikord nimetan "tõotatud maaks", kus ei valata pisaraid, ei 

kannatata ega surra. 

27 Sellesse kõrguse ja valguse seisundisse viib see õpetus vaimu hinge ─ õpetus, mis on tee, tuletorn, 

toit ja jalutuskepp. 

28 Õnnistatud olgu igaüks, kes seda sõna kuuldes tõuseb mõtte tiibadesse. Sest kui ta naaseb oma 

vaimustusest igapäevase eluvõitluse juurde, kannab ta endas põlevat valgust, mis paneb teda samm-

sammult edasi liikuma ja viib teda lähemale sellele igavikulisele kodule, kust te kõik olete tulnud ja kuhu 

te kõik peate tagasi pöörduma. 

29 Ma räägin neil hetkedel kõigile jüngritele, kes pigem paneksid oma elu maha, kui et nad ei 

kuuletuksid minu käskudele. Laske minu sõnal jõuda teie südame kõige tundlikumate lõngadeni, sest 

tulevastel aegadel toetute te sageli sellele sõnale. 

30 Kui te tõesti säilitate minu Sõna tähenduse, ei kuulu te nende hulka, kes kurdavad minu vaimse 

ilmutuse lõppemise üle, sest te olete teadnud, kuidas säilitada minu ilmutusi ja õpetusi. Teie seas ei ole 

süngust, kurbust, mässu ega hajameelsust, sest te näete, et kõik täitub vastavalt minu lubadustele, ja teil ei 

teki hetkekski soovi mässata või vastu seista minu tahte täitumisele. 

31 Juba täna on teil täielik teadmine, et igaüks, kes astub selle sammu vaimsuse suunas kindlalt, 

kogeb varsti tasu, tunneb Minu kohalolekut enda ümber ja enda sees, naudib Minu inspiratsiooni ja kõigi 
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oma vaimsete annete areng on ilmne. Siis ei ole mitte ainult usk, et ma olen teie ümber, vaid ka minu 

tegelik kohalolek teie vaimus. 

32 Need, kes arvavad, et pärast 1950. aastat nad seisavad või kaotavad vaimsuse, eksivad. Sest just 

pärast minu sõna puudumist astuvad mõned teist tõelisi samme minu õpetuse edasimineku ja mõistmise 

suunas. 

33 Kui te usute, et minu kuulutamise ajal saavutasite te suure vaimustumise kõrguse ja et see oli 

põhjus, miks minu Sõna õitses häälekandjate mõtetes ja huultel, siis olete suures eksimuses. Sest ma ütlen 

teile ausalt, et te ei ole veel astunud kindlat sammu vaimseks muutumise suunas, mis on eesmärk, mis on 

kõigile minu lastele minu armastava Sõna kaudu näidatud. 

34 On vaja, et häälekandja kaoks, et te ei kuuleks enam minu mõtteid antropomorfiseeritud kujul 

nende olendite huultelt, et te loobuksite kõigist rituaalidest ja sümbolitest, et te leiaksite spiritismi 

olemuse. 

35 Ma ütlen seda nii mõnele kui ka teistele ─ neile, kes igatsevad oma hingede arengut ja minu 

õpetuse õitsemist sel ajal, ja ka traditsioonide, harjumuste ja tavade hoidjatele, kes arvavad, et oma 

mõttekaid kultusi harrastades täidavad nad seadust. 

36 Jah, inimesed, te teate hästi, et puhta, lihtsa ja sisuliselt vaimse Õpetuse sees, nagu see, mida Ma 

olen ilmutanud, olete taas kord loonud välise kultuse, mida te olete aja jooksul uskunud, et see on Minu 

töö. Kuid on saabunud aeg, mil ma räägin teile absoluutse selgusega. Praegu olete piisavalt tugev, et seda 

tõde teada. 

37 Koos minu Sõna nisuga kasvasid teie eksimuste nõgesed ja umbrohi. Kuid siin täitub üks minu 

teisel ajastul antud tähendamissõnadest, mis õpetas, et umbrohtu tuleb lasta koos nisuga kasvada, 

püüdmata umbrohtu enne nisu valmimist välja juurida, sest siis oleks oht, et ka hea seeme juuritakse välja. 

38 Nii peab see olema sel ajal, õnnistatud inimesed. On käes tund, mil minu õigluse sirp laskub, et 

niita põllud, kuhu minu seeme on külvatud, nii et lõpuks, kui minu Töö tõde ja olemus on eraldatud kõigist 

inimlikest mõjutustest, saate te nautida minu valguse vaatlemist ja teha selle jumaliku ilmutuse teadmised 

enda omaks. 

39 Samuti on kindlaks määratud tund, mil sama sirp tuleb igale usukogukonnale, et niita nende põlde 

─ eesmärgiga eraldada tõde kõigest, mis on vale ja ebapuhas nende kohta. 

40 Kogu inimelu on arenenud ─ tema teadus, mõtte- ja eluviis, teadmised, vallutused ja eesmärgid. 

Inimene on hooletusse jätnud ainult oma vaimse poole, oma vaimse hinge, tahtmata aru saada, et hing on 

pidevale vägistamisele allutatud, hoolimata kõigist õigustest, mis hingel elus on. Seepärast on inimkond 

juba sajandeid elanud vaimses stagnatsioonis. 

41 Kui vähe annavad inimesed oma hinge oma religioossete kultustega! Kui suur janu, kui suur nälg 

ja kui suur valguse iha on inimese hinges! 

42 Nisu, mida ta on lasknud kasvada, on väga vähe ja umbrohtu on palju. Kuid ma tulen kõigile appi, 

niites põldu andestamatu ja õiglust loovate tõe sirbiga, mida te lõpuks näete oma maailma üle paistmas. 

43 Teie, kes te kuulete minu viimase aasta õpetusi, mida ma teie seas kuulutasin: Laske neil 

sissepressida oma kõige peenemasse, kõige tundlikumasse mõistmisorganisse ja südamesse, nii et Vaimu 

valgus, mis särab teie kõrgeimas olekus, saaks igaühes teist mõjuda. 

44 Jälg, mille ma teile jätan, on rahu, nii et kui te seda Sõna enam ei kuule ja ei pea seda tunnistama, 

võite öelda: "Meister läks ära ja jättis meile oma jumaliku valgusega ettevalmistatud tee." 

45 Minu märk jääb teie südame kõige peidetumasse ossa ─ sinna, kus on teie sisemine pühamu. 

46 On vaja, et minu Sõna jääks teile meelde, nii et te uuriksite seda põhjalikult. Ainult nii saavad teie 

usk ja hingetugevus tõeliseks. 

47 Peagi näete, et paljud ei usu Minu Sõna lõpetamisse. Aga tõesti, ma ütlen teile, selle järgi saate te 

teada, et ka nem uskusid nad Minu kohalolusse, kui Ma ilmutasin ennast selles vormis. 

Need, kes on kõikunud kahtluse ja usu vahel, kuigi nad teesklesid, et neil on absoluutne usk Minu 

ilmutusse, on just need, kes eitavad, et Minu Sõna on lakanud. Sest need, kes on tõeliselt uskunud 

kõigesse, mida Ma olen teile ilmutanud ja käskinud, ei suuda mitte ühtegi Minu Sõna eirata. 

48 Need, kes on kahelnud ja kellel ei ole olnud täielikku usku, nagu peaks olema Meistri jüngrite usk, 

jäävad seisma, toitudes monotoonsest ja rutiinsest riitusest, mille nad ise on loonud. 
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Need aga, kes on mind praegu uskunud, jätkavad vältimatult minusse uskumist ka pärast seda, kui 

Minu Sõna ilmutamine on lõppenud. Nad kuuletuvad Minu käskudele ja teevad kõik, mis on võimalik, et 

tõlgendada Minu õpetusi õigesti. Neil on ideaal: vaimulikuks muutumine, ja neil on valgus, mis neid alati 

saadab: usk. 

49 Minu pilk jääb selle rahva tööle, kui Minu kuulutamise periood on möödas, et premeerida iga 

kuulekat jüngrit, andes talle Minu armu, julgustades teda jätkama oma päevatööd, julgustades teda astuma 

üha uusi samme vaimsel arengul. 

Ma tean, et selle rahva hulgas on neid, kes mitte ainult ei usu minu sõna, vaid peavad ka õigeks ja 

täiuslikuks, et Isa lõpetaks oma ilmumise selles vormis, et saaks alustada võitlust vaimustumise eest. Need 

südamed on kindlad, et siis ei ole hüljatust ega tühjust ja et minu kohalolek on veelgi tuntavam, sest sel 

viisil läheneb uutmoodi suhtlus minu jumalikkusega, puhtam ja täiuslikum etapp, sest see on dialoog 

vaimult vaimule. 

50 Ei ole enam kaugel aeg, mil teie kaasinimesed tulevad teie juurde, et küsitleda teid Minu ilmutuse 

kohta, et nõuda teie tunnistust tõendite kohta, mis Ma olen teile andnud Minu tõe kohta. Kuid kui erinev 

on see, kuidas mõned ja teised minu töö kohta tunnistusi annavad. Kui mõned peavad rangelt kinni 

kuuldud tõest, siis teised peavad otsima argumente oma eksimuste õigustamiseks. 

51 On vaja, et ma räägiksin teile sel viisil, armsad inimesed, et te saaksite aegsasti järele mõelda ja 

oma tegemisi, mõtteid, tundeid, sõnu ja kavatsusi kõige põhjalikumalt uurida, lubades oma 

südametunnistusel määrata selle eneseanalüüsi ja uurimise. 

52 See hetk on vajalik selleks, et te avaksite oma silmad täielikult tõele, sest siis saate veel parandada, 

kui olete eksinud, ja teha kaotatud aja tasa. 

53 Suur on nende rahulolu, kes viivad minu õpetuse võidule ja teevad seda kogu selle puhtuses ja 

tõesuses teatavaks. Aga mina kui Meister, kes ma armastan teid väga, tahan, et kõik minu õpilased 

kogeksid seda rõõmu. 

54 Kuulge Mind, inimesed: Ma hoian oma varakambris palju imesid, et tasuda teie vaimulikkuse eest. 

Aga ma ootan, kuni te kõik olete vennad ja õed, kuni te kõik näitate kuulekust Minu juhistele, ja siis valan 

teie hingele ja kehale valguse, halastuse, lohutuse ja ilmutuse voo, mida ma hoian teie spirituaalseks 

muutumise päevadeks. 

55 Suuremat selgust ei saa olla sellel sõnal, mis edastatakse kõigi minu häälekandjate kaudu. Kui kõik 

on seda mõistnud, on minu õiglus valmis vaatlema neid, kes otsivad suuremat vaimustumist, ja samuti 

mõistma kohut nende üle, kes ikka veel otsivad oma kuningriiki selles maailmas. 

56 Kes pani inimese algusest peale otsima juhiseid oma tegutsemisviiside kohta? Kes pani teda otsima 

oma surematut olemust oma olemuse südames? Vaim. Ta oli see, kes talle järk-järgult näitas, et kõrgem 

loodus elustab teda ja valgustab teda. 

57 Inimene on pühendunud ─ isegi kui ainult järk-järgult ─ intuitsiooni ja ilmutuse ande ning oma 

intelligentsuse abil juba oma eksistentsi algusaegadest alates ülesandele otsida oma päritolu, oma olemuse 

tuuma, oma olemasolu põhjust, oma viibimist maailmas ja eesmärki, milleks ta loodi. 

58 Kuna ta sai teadlikuks, et temas on võimeid, mis eristavad teda teistest olenditest, kasvas temas 

mõte, et talle on kõigi loodu olendite seas reserveeritud kõrgem saatus, ja järk-järgult sündis tema olemuse 

salajas intuitiivne teadmine Jumalast, hinge olemasolust, ja sellest tulenes vajadus tuua jumalateenistus või 

vaimne ohver sellele, kellest ta tundis, et ta on temast tulnud. 

59 See oli inimkonna vaimse arengu alguspunkt, mis ei olnud kõigil inimestel ühesugune. Sest neist ─ 

mis on jagunenud rassideks ja eraldatud rahvuste, harjumuste ja keelte järgi ─ mõned on arenenud 

kiiremini kui teised, mõnedel on olnud üks viis oma jumalateenistust Jumalale pakkuda ja teised on võtnud 

erinevaid vorme. 

60 Ma olen kõiki inimesi oma valgusega varjutanud ja seega paljastanud neile ainsa olemasoleva tõe; 

kuid te näete, kuidas iga inimene ja iga rahvas tunneb, mõtleb, usub ja tõlgendab seda erinevalt. 

61 Need inimeste erinevad mõtteviisid on põhjustanud nende lõhed, sest iga rahvas ja iga rass järgib 

erinevaid viise ja toetab erinevaid ideaale. 

62 Enamik on eemaldunud heledast ja tõelisest teest, arvates, et Jumaliku Seaduse täitmine tähendab 

üliinimlikke ohvreid, loobumisi ja pingutusi, ning on eelistanud luua endale usukogukondi ja sektid, mille 
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seaduse täitmine ja kultuslik tegevus on neile kergemini järgitav. Sel viisil usuvad inimesed, et nad saavad 

leevendada oma hinges valitsevat igatsust valguse ja kõrguse järele. 

63 Paljud sajandid ja ajastud on möödunud, ilma et inimesed oleksid mõistnud, et minu seaduse 

täitmine ei ole inimohver, vaid vastupidi, nad ohverdavad maailmale ihu ja hinge, kui nad ei järgi minu 

käske. Nad ei mõistnud, ei tahtnud mõista, et kes elab minu sõna järgi, leiab tõelise õnne, rahu, tarkuse ja 

au, mida materialiseerunud inimesed kujutavad ette nii erinevalt. 

64 Teid ümbritsev moraalne ja teaduslik maailm on materialistlike ideaalidega inimeste töö, kes on 

püüdnud ainult inimkonna materiaalset parandamist, ja ma olen lubanud neil teha oma tööd, viia see 

lõpuni, tunda selle tagajärgi ja korjata selle vilju, et nad saaksid sellest kogemuste valguse. Selles valguses 

ilmneb minu õiglus ja selles õigluses on minu seadus, mis on armastus. 

65 Kui inimesed mõistavad oma eksimusi ja asuvad otsima tõelist teed, siis juhtub see, sest nad on 

ärkvel, sest nad on kahetsenud, sest nad on valgustatud, ja siis ei ole nende töödel mitte ainult inimlik, vaid 

ka vaimne eesmärk. 

66 Iga rahvas, religioosne kogukond, sekt, teadus ja inimene kannab endas nii oma osa valet ja 

eksimust kui ka oma osa tõde. Kuid saabub aeg, mil vajadus ühineda tuleb neile võimsa ja vastupandamatu 

jõuna, igaüks panustab oma seemne sooviga jõuda kõigi harmooniasse. Peab olema võitlusi, vaidlusi ja 

segadust. Kuid need on vajalikud selleks, et kõik jõuaksid ainukese tulemuseni, mis on minu eksistentsi ja 

minu seaduse muutumatu tõde. 

67 Võitluse lõppedes mõistavad inimesed ─ nüüd, kus nad on rahu iseendaga ja oma ligimestega ─, et 

teadmiste eesmärgi saavutamiseks ja tõelise rahu kogemiseks on oluline elada kooskõlas jumaliku 

seadusega, mis tuleneb just armastusest Looja vastu. 

Samal ajal mõistavad nad, et selleks, et säilitada end headuses ja moraalis, ei ole vaja tunnistada nii 

palju ja nii erinevaid religioone, vaid et saavutada tõeline harmoonia kõigi nende vahel ja omada moraali, 

mis ületab pelgalt inimlikku, piisab sellest, kui kannate oma südames sõna, mida te nimetate "Kristuse 

õpetuseks" ja mida, et seda täielikult mõista, peate elama ja armastama lihtsalt ja alandlikult. 

68 Ilmutuse valguse, mille ma olen teile saatnud sel ajal, olen muutnud lihtsaks ja lihtsaks Sõnaks 

oma saatjate ehk häälekandjate kaudu, et kogu inimkond saaks seda teada ja aitaks seda ärkamises ─ täna, 

mil kõik otsivad maiseid vahendeid ja lahendusi, et päästa end kaosest, millesse maailm üha enam 

sukeldub ─ täna, mil keegi ei püüa end vaimselt inspireerida, et leida Minust vastused oma küsimustele ja 

lahenduse oma probleemidele. 

69 Minu Sõna jõuab paleedesse ja lihtsatesse majadesse, koputab südamete ustele, paneb hinged 

värisema, ravib ja lohutab neid, kes on kehaliselt või hingeliselt haiged, ning valgustab pimedat meelt. 

70 Õndsad on need, kes võtavad selle rõõmuga vastu, kes kuulavad seda ja mõtisklevad selle 

tähenduse üle, sest see on viljakas seeme nende südames. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 314 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Taas kord olen teid kuulnud ja teie palvetega ühinemine on olnud parim kiituslaul, mida te olete 

mulle kinkinud. 

2 Igast teist vabaneb armastuse vili, mis on nagu teie Isa harmoonia noot, ja teie mõtete liit 

moodustab kontserdi, mis on täis vaimset puhtust. 

3 Mõnede puhul näen, et see heli on palve, tänutäheks nende kasu eest, mida nad on Minult saanud. 

4 Teiste jaoks on see mõte täis kurbust ja kibedust, sest nad on teel kokku puutunud 

ebaõnnestumistega. Kuid neid mõtteid ühendades moodustate te usuakti, mis on austusavaldus ja 

lugupidamine minu jumalikkuse vastu. 

5 See on side, mida Isa ootas oma laste vaimult ─ see on armastuse kingitus, mida te ei tahtnud 

kunagi anda Temale. 

6 Kuid palve, mida ma olen teile alati õpetanud ja mida te ei suutnud alati pakkuda vaimse arengu 

puudumise tõttu, on see, mis teid juhatab, ja selle valguses saavutate nüüd tõelise vaimse dialoogi oma 

Jumalaga. 

7 Niikaua kui te olete minu Sõna mõju all, kaob maailm oma okkaliste teedega teie jaoks. 

8 Seitsmendal päeval puhkab teie keha oma maistest töödest ja teie hing, vaba nagu lõõtspill, hakkab 

ihaldama Minu tarkuse ammendamatut allikat. Ta tuleb minu ilmutusele ja tugevdab end minu armastuse 

sära, mida ma pakun talle oma Sõna õpetuses. 

9 Ma ei otsi usku mõnda või uskmatust teistesse. Ma ei otsi mõnel suuri ja teisel väikeseid teeneid. 

Ei, inimesed. Minu Jumalik armastus on täiuslik, Ma olen kõigi Isa, ja kui Ma annan teile oma õpetusi, siis 

annan teile kõigile sama olemuse, sama armastuse. 

10 Kui kogu inimkond kuulaks minu sõna, siis ei oleks mõnedele õnnistus ja teistele noomitus. Kas 

minu noomitus oleks universaalne või minu õnnistus kehtiks kõigile. Kuid nüüd on aeg, mil ma teen 

ennast teatavaks inimintellekti kaudu, ja mitte kõik ei saa selle ilmutuse tunnistajaks. 

Minu tunnistajate arv, kes on määratud kuulama minu õpetust häälekandja kaudu, on väga väike. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, kui need tunnistajad oskavad end ette valmistada, siis kuuleb inimkond minu sõna 

nende huulte kaudu. Sest kõik peavad teadma, et Püha Vaim on teid õpetanud inimintellekti abil. 

11 Selleks valmistan ma teid ette nagu Isa, et pärast 1950. aastat, kui te lähete rahvahulkade ette ja 

peate minu nimel rääkima, ei seguneks minu sõna, mis on tõde, ebapuhtuse ja valega ─ nii et see voolaks 

välja nagu kristallselge veevool. Sest selle vee allikas, mis on minu Vaim, on selge ja puhas, ja ka see, mis 

tuleb teie huultelt, peab olema puhas. 

12 Ma tahan, et te oleksite alati puhtad, et te oleksite nagu oaas inimeste seas, kus kõik, kes janunevad 

tõe järele, saavad oma janu kustutada ega leia selles vees muda ebapuhtust. 

13 Kui see õpetamise aeg on möödas, ütlete te Minule: "Isa, miks oled Sa nii lühikest aega meiega 

olnud? Miks Sa nii ruttu lahkusid?" Kuid ma vastan teile: Minu õpetuse kestus Minu kolmanda ajastu 

jüngritele on määratud igaviku kellaajal, ja selles saate te mõista ja jätkata möödunud aegade õppetunde. 

Ma ei ole andnud teile mingit muud õpetust. 

14 Ma pean teile oma käske viimaste sõnadeni meelde tuletama, et te ei kõhkleks katsumuste hetkel. 

Minu tahe on, et teil oleks vastus igale küsimusele, valguskiir igale kahtlusele, minu seaduse tugevus igale 

nõrkusele. Siis suudate oma missiooni täitmisel triumfeerida ja seejuures värskendada oma hinge kõige 

kaunimas ja ülevamas missioonis, mille ma olen teile usaldanud aegade algusest peale, mis on lunastada ja 

andestada armastusest, teha head ─ mitte enda heaks, vaid selleks, et meeldida oma Isale ja täiustada oma 

hinge. 

15 Teie missiooni täitmine annab teile rahu, ja kui te olete armastuse väega tugevaks saanud, õpetate 

sellele inimkonnale, mis on täna alasti, näljane ja haige, et ainult headuse teostamine toob nende hingedele 

palsamit, mis on Jumala rahu. 

16 See on see õpetus, mida te minu nimel inimestele annate, kui nad ühel päeval ei leia heaolu ja rahu, 

mis on hinge kõrgeim hüve, enam teaduses, rikkuses ega selle maailma liikumistes. Siis kohtuvad nad oma 

teel alandliku vennaga, minu jüngriga, minu apostliga, kes ─ ilma uhkeldamata, ilma oma missiooni 

kuulutamata ─ õpetab oma armastuse ja tõe tegudega. Siis avastavad inimesed rahu saladuse ja puhastavad 
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oma südamed, et saada täiuslik rahu minu kuningriigist. Sest inimeste rahu kaob sageli üksteise hirmu 

tõttu. See on ainult näiline rahu, on rahutus. Sellega ei ole hinges rahu. 

17 Võitlege, jüngrid, kujundage Minu laste südames rahuriik, millest nad saavad elada paremas 

maailmas, tugevas maailmas ─ mitte selles hapras, mida nad mulle täna esitlevad. Sest ühe nõrga 

hingetõmbega või loodusjõudude liigutamisega võin ma hävitada inimeste asjatu ja uhke töö. Kuid see on 

Minu laste töö ja ma austan seda ─ lasen sellel kanda oma vilju, sest ma tean, et lõpuks, väsinud oma 

töödest, võtavad nad vastu Minu armastuse õpetused. 

18 Kõik minu teosed lähtuvad armastusest ja õiglusest. Kõik, mida te näete, kõik, mida te suudate 

mõistuse abil tajuda, isegi kõige väiksemad aatomid, elab ja liigub armastuse ja õigluse teel. Sest kõik on 

loodud Minu poolt, ja Minu Vaimus ei ole ebapuhtust ega ebatäiuslikkust. 

19 Paljud suured teosed, mida inimene näitab Mulle ja millele ta on pühendanud oma elu, oma jõu ja 

oma ülbuse, ei ole pärit armastusest ja õiglusest, ja iga teos, millel ei ole seda päritolu, hävitatakse ja 

inimestele jääb viljaks ainult kogemuse valgus. 

20 Inimene on rajanud oma uue elu teadusele, uurides ja ehitades oma uhkuse torni, oma Paabeli 

torni, millest ta ei kummarda Mind, ei tunnista Mind. Aga tõesti, ma ütlen teile, et inimene langeb 

segadusse ja oma segaduses hävitab ta oma uue Paabeli torni. Siis mõistab inimkond, et alates Esimesest 

ajastust on inimene ehitanud oma edevuse ja usaldamatuse torni Minu vastu, ja selle tagajärjed, mis olid 

möödunud aegadel, korduvad Kolmandal ajastul. 

21 Materialism, ülbus ja uhkus kukutatakse ning inimeste seas tekib segadus. 

22 Õpetlased kahtlevad oma eruditsioonis, teadlased ─ kui nad arvavad, et on leidnud eesmärgi ─ 

komistavad mõistmatusse müsteeriumi. Loodusjõud pöörduvad teadlaste vastu, sest neid ei ole kasutatud 

armastusega, ja inimeste seas hakkab valitsema kaos. 

23 Pidage meeles, et mina olen algus ja lõpp, teadus ja teadmine. Ma olen andnud inimestele selle 

valguse ja olen rõõmustanud nende tegude üle, kui nad on neid kasutanud hea teenistuses; kui nad on 

kasutanud andeid ja võimeid, millega ma olen neid õnnistanud, hinge ja mõistuse avardamiseks. Siis on 

nad näidanud üles austust Minu vastu, nad on ustavalt täitnud ülesannet, mille Ma neile usaldasin. Aga kui 

nad on kasutanud oma andeid kurjuse, edevuse ja enesehinnangu iha teenimiseks, siis on nad olnud Mulle 

sõnakuulmatud, nad on painutanud teed, nad on solvanud Mind. Kuid oma tarkuses olen ma neid 

kasutanud oma jumalike plaanide elluviimiseks, olen kasutanud neid inimkonna eeskujuks, oma õigluse 

tööriistadena. 

24 Kas ma olen teaduse vaenlane? Kas ma olen takistuseks oma laste edusammudele ja arengule? Kui 

keegi on seda meelt, siis sellepärast, et ta ei ole mõistnud, kuidas minu sõna tõlgendada, ta ei ole mõistnud 

Isa oma tões. Sest iga and või võime, mis inimesel on olemas, peab arenema, sest areng on universaalne 

seadus. 

Kõik Minu loomingus peab end täiustama, te kõik peate naasma Minu juurde ─ puhtalt, täiuslikult ja 

mitmekordistatult. Aga kui ma olen lühikest aega sekkunud inimese tahtesse, siis sellepärast, et patul ja 

inimlikul kurjusel on piir, mis on minu õiglus. 

25 Kui inimkond on läbinud selle sulatusahju, kui tõe valgus tõuseb võidukalt pimeduse üle, siis ─ oi 

armastatud rahvas ─ ehitavad inimesed kindlale alusele uue torni, mis saab olema Jumala tänamise tempel, 

rahu pühamu, kus ei ole kunagi vaidlusi minu olemasolu üle, kus ühe teadmine on kõigi teadmine. Minu 

seaduse suhtes ei toimu ebajumalateenistust, salatsemist ega pettust. 

Siis rajavad inimesed minu abiga selles pisarate orus rahu maailma, kus kõik voorused õitsevad, kus 

kõik teadused saavad täiuslikuks. Kõikide institutsioonide rinnas tunnevad nad minu häält, mis ütleb neile: 

"Armastage üksteist", ja nende harmoonilises elus tunnevad inimesed ära igavese kodu kujutise. 

26 Kui inimene on oma puudustest hoolimata nii palju avastanud ─ mis juhtub kõigepealt, kui ta 

vaatab ja palvetab ning toidab end Minu poole? Mis juhtub, kui ta läheneb Minu valguse ja tõe allikale 

austuse, alandlikkuse ja armastusega? Püha Vaim valab inimeste peale välja kõik need ilmutused, mida Ta 

on oma salajasesse varakambrisse hoidnud. 

Kui see juhtub, ei ole teadlasel enam vaja oma ajusid ragistada ja raamatuid lugeda, sest tema vaim 

juhib teda Minu tarkuse ammendamatu allika juurde. Seal leiab ta Mind, kes ootab teda, kes alati ootab 

teda, et avada talle uusi ja suuri õppetunde. Nii viin ma inimesi ilmutusest ilmutuseni, kodust koju, 

täiuslikkusest täiuslikkuseni kuni igavikuni. 
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27 Nendeks tulevasteks aegadeks valmistan ma teid ette. Te kõik saate nende lubaduste täitumise 

tunnistajateks, teil kõigil on õnne olla harmooniline noot Issanda kontserdis. 

Kui Ma kasutan teid, kui te rikute Minu seadust, et ilmutada Minu õiglust, siis kasutan Ma teid ka siis, 

kui te elate kooskõlas Minu käskudega, et premeerida teid Minu ilmutustega, Minu armastuse sõnumitega. 

28 Täna ehitan ma oma laste südamesse pühakoda. Kuid selles ehituses pean ma toetuma teie kõigi 

toetusele. 

29 Millist pühakoda mõtleb Isa, oh rahvas? ─ See on teie hing. Sest praegu näen ma seda varemetes. 

Aga ma aitan teil seda uuesti üles ehitada. 

30 Issanda pühamu on alati olemas olnud, sellel ei ole algust ega lõppu, see on tema enda töö. See on 

Tema jumalik ja lõpmatu Vaim, mis ootab teie ettevalmistust, et te tunneksite end selles, kus kõik on 

harmoonia ja täiuslikkus. 

31 Teie planeedil, mis on aatom keset universumi mõõtmatust, on ülesanne olla selle harmoonilise 

templi kujutis. 

32 Seega, kui te jõuate selle teadmiseni, mis ei ole ainult sõna või teooria ─ ei, jüngrid, mis on 

midagi, mida te tunnete ja elate, siis ei ole teil enam vaja kivikirikuid. Teie hingel ei ole mingit soovi 

nende kohtade järele, mis takistavad teda oma Issandat paremini tundmast. Ta otsib vabadust ja leiab 

õnnistatud armust, mille ma talle olen usaldanud, redeli oma täiuslikkusele. 

33 See juhtub siis, kui inimene tunneb, et Mina olen temaga kaasas ja teda vaadatakse, kui ta mõistab, 

et tema jalge all ei ole mustat tolmu. Siis mõistab ta, et tema kodu on Minu väike pühamu, et tema maailm, 

kuigi ta on vaid aatom loodu mõõtmatuses, on oma terviklikkuses Jumala universaalne pühamu. 

34 Kõik maailmad, kus mu lapsed end täiustavad, on nagu lõpmatult suur aed. Täna olete veel õrnad 

võrsed, kuid ma luban teile, et te ei jää ilma minu õpetuste kristallselgest veest, ja nende kastmise kaudu 

kasvab teie tarkus ja armastus üha enam ja enam, kuni ühel päeval igavikus, kui puud kannavad rikkalikult 

küpset vilja, saab Jumalik Aednik end oma töös värskendada, maitstes omaenda armastuse vilju. 

35 Nii valmistan ma teid ette, õpilased, ma avan teie ees Elu Raamatu, nii et te ei soovi enam mingit 

kindlat kohta, kus mind kummardada ─ nii et te tunnete mind igas kohas ja igal hetkel ─ olgu see siis 

põllul, orus, mägedes või mere ääres. Sinu kohalolekust igas kohas piisab, et see oleks pühitsetud, sest 

mina olen sinus. 

36 Kui ma räägin teile sel viisil ja juhendan teid, siis selleks, et vabastada teid fanatismist, mis teil 

traditsiooniliselt on olnud ─ mitte selleks, et tekitada teie seas uut fanatismi. 

37 Mõistke, et minu õpetus, kuigi sügav, on lihtne ja selge. 

38 Enne kui te olete õpetajad, tahan, et te oleksite head jüngrid, kes õpivad Minult, et inimesed ei 

ajaks teid segadusse, et te vastaksite igale küsimusele kindlalt ja tõeselt, lahkelt ja armastusega, sest selline 

sõna tungib kõige rohkem südamesse. 

39 Ma olen teile öelnud, et paljudel juhtudel on tarkuse ja armastuse sõna piisanud hinge päästmiseks, 

et see sõna ei ole ununenud, sest see on jäänud sellesse hinge nagu igavese tule pitser, ja ta on hoidnud 

seda sõna, mis on olnud tema päästeks, mitte ainult oma maapealses elus, vaid isegi ülestõusmispõlves. 

Seepärast pärandan ma teile oma Sõna kui pärandi, mis on nagu võti, mis avab hingede rahu tee. Ärge 

kartke ristteed, ärge laske oma ebaõnnestumistel endid alla suruda, kõrvaldage kahtlused, süvenege minu 

õpetusse, siis annab see vägi teile suurt õnne. Häda nõrkadele, häda neile, kes ei ole minu õpetusest 

tugevnenud, sest nad jäävadki teele komistama! 

40 Ma tahan, et Minu rahvas, Minu tunnistaja, Minu jünger oleks tugev teedel, et ta päästaks 

rahvahulgad, keda Ma tema teele panen. 

41 Täna ei suuda te veel oma hinge jõudu haarata, sest te olete veel nõrk usus. Aga ma teen selle usu 

tugevaks läbi suurte katsumuste. Kuid usaldust, mida te minu vastu tunnete, peate tunnetama ka iseendas, 

sest ma olen andnud teile kingitused, mida te endas kannate. 

42 Varsti lõpeb minu kuulutamine inimintellekti kaudu ja pärast 1950. aastat ei kuule te mind enam 

selle kuulutuse kaudu. Aga te ei tohi pöörduda nende poole, kes olid häälekandjad või andekandjad, et 

kutsuda Mind või kutsuda Minu vaimumaailma. Isegi kõige suuremal katsumusel ei tohi te püüda Minu 

tahtmist eirata. 
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43 Valmistage end ette, et minu õpetuste väe abil saaksite ennetada paljude sündmuste toimumist ja 

vältida neid niivõrd, kuivõrd see on minu tahtmine. Aga kui te magate, siis peavad need katsumused 

tulema ja teie tööd raskendama. 

44 Kui palju mehi ja naisi kõnnib teistel radadel kui need, mida ma teile olen tähistanud, kuigi neil on 

oma vaimse hinge sees samad anded kui teil. Kui need mehed ja naised leiavad sinus hea õpetaja, siis 

saavad nad teada nende annete põhjuse ja saavutavad kaugeleulatuva arengu Minu õpetuste tundmises. 

Aga kui nad ei leia oma teel head õpetajat, siis mõned satuvad segadusse, teised kasutavad oma andeid 

oma kujutlusvõime ja tahtmise järgi, et neid avastada, ja jälle teised muutuvad nähtamatute jõudude 

tööriistadeks, mis võivad olla küll valguse, kuid ka pimeduse omad. 

45 Nii et ärge magage, jüngrid, mis puudutab teie missiooni täitmist. Pärast 1950. aastat annan teile 

aega, et mõtiskleda oma missiooni üle, ja selle mõtiskluse käigus jõuate te minu õpetuses teadmiste 

ühendusse. Selle liidu tõttu seisate te silmitsi sündmuste ja võitlusega. 

46 Nii hoiatan teid kõigi katsumuste eest ja viimasel aastal, mil Ma olen teie keskel selle ilmutuse 

ajal, räägin teile kõigist ohtudest ja ütlen teile, kuidas neid ületada. 

47 Kuulge, mida ma teile nüüd ütlen: suure kiriku kätes räägib vaimulikkond inimkonnale Pühast 

Vaimust. Nad räägivad kolmandast ajastust. Nad räägivad seitsmest pitserist. Nad kutsuvad kogudusi üles, 

väites, et nad valivad sada nelikümmend neli tuhat ja pitseerivad nad märgiga, millega ma olen 

märgistanud need, kes on minu tahte järgi valitud. Aga ma vaevan kõiki inimesi, koos inimkonna 

vaimulikkonnaga ilmutan end südametunnistuse kaudu ja panen nad suurtele katsumustele. 

Sel ajal ma tean, keda teist ma kasutan nende tõendite esitamiseks. Ma räägin teie vahendamise kaudu 

veenmisjõuga, mille olen teile andnud. 

48 Mitte inimesed ei ole need, kes teevad inimkonnale teatavaks Püha Vaimu ilmutused, sest Issanda 

kõrgetes nõuannetes on ainult Tema üksi. 

49 Kolmainsuse-mariidi vaimset õpetust ei ole teile ilmutanud ükski inimene. Mina, Isa, kuulutasin 

seda teile juba esimesel ajastul oma prohvetite kaudu. Jeesuse, Isa "Sõna" kaudu kuulutan seda teile, luban 

seda teile mitte väga kaugeks ilmutuseks. 

50 Sel kolmandal ajastul olen Ma, avaldades ennast inimintellekti kaudu, täitnud oma lubaduse ja 

paljastanud varjatud õppetunnid. Mitte inimene ei andnud teie vaimule andeid; Ma usaldasin need teile, 

kui te minust välja tulite. 

51 See ei olnud inimene, kes tähistas teie otsaesistesse Kolmainsuse sümboli. See oli Issand, kes teid 

vaimus märgistas. See ei olnud inimene, kes määras teie ülesande, see oli minu kõikvõimas hääl. 

52 Kuidas peaks Isa lubama inimestel sellist rüvetamist ja pettust? Mina, ohverdatud Talle, olen 

ainus, kes on vääriline avama Tarkuse Raamatu, Suure Elu Raamatu pitsereid, mis sisaldab kõigi loodud 

olendite saatust. Mina, Jumaliku Sõna alfa ja oomega, olen ainus, kes võib teile rääkida Minu Jumalikkuse 

intiimsetest ilmutustest. Kuidas ma saaksin lubada maailmavaimulikul ja lugupidamatul raisata jumalikke 

õppetunde oma tahtmise kohaselt, et petta teadmatuid ja end inimeste seas esile tõsta? 

53 Nende rüvetuste märgid muutuvad nähtavaks (isegi teie seas), kuid see juhtub ainult selleks, et 

teie, armsad inimesed, ärkaksite üles. Inimeste seas tulevad ilmsiks rüvetuse märgid, valetunnistused, 

valetunnistused, valetunnistused; ilmuvad valeprohvetid, valemehetused, mida omistatakse minu 

Jumalikkusele. Kuid see on ainult tõendiks soovist hingede arengu järele, Püha Vaimu tulekust, minu 

ettekuulutuste ja kõigi minu tõotuste täitumisest. 

54 Ärge viivitage minu vaimse saabumise aega inimeste keskele, ärge olge oma puuduliku 

ettevalmistusega takistuseks minu ilmumisele inimkonna seas teie tegude kaudu. Sest kuigi te ei ole 

Lunastaja ega peaks kuulutama, et te päästate inimesi, ega ole ainukesed selles töös, olete olnud viljakas 

pinnas, mis kannatlikult ootab minu päästesemet. Te olete osa minu valguse leegionidest, minu rahu ja tõe 

armeedest, kes juba praegu võitlevad rahu rajamise eest. 

Kuid Ma valmistan teid ette, et te saaksite täita oma missiooni tugeva Iisraelina, missiooni, mida te ei 

ole kunagi täitnud, kuid mille te peate täna lõpule viima, et te jõuaksite sellesse valguse koju, mis teid 

ootab, kust te näete teisi horisonte, kus te teostate Minu õiglust ja Minu armastust ning tõstate end 

täiuslikkuse tasemele, kuni te võtate oma koha Jumala süles. 
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55 Kas need on fantaasiad, mida ma teile edastan? Ei, inimesed. Teile kui inimestele annan ma 

moraalset õpetust ja annan teile vooruse, et te saaksite elada armastavalt ja rahulikult oma kodudes, et teie 

leib ei oleks kibe. 

Minu õpetus toob heaolu, julgustust ja edu, kuid sellest toidust ei piisa teie hingele. Teie hingel puudub 

kõrgem toit, et jätkata oma teekonda lõpmatusse pärast maise keha surma. Selleks teekonnaks annan ma 

hingele õpetusi, mis näivad inimesele fantaasiatena ─ sügavad ja mõistetamatud õppetunnid isegi kõige 

tähelepanelikumale kujutlusvõimele. Ma usaldan selle võtme teie hingele, et ta saaks sellega avada kõik 

uksed, mida ta oma teel kohtab, ja seega jätkata oma teekonda vaimse täiuslikkuse suunas. 

56 Minu õpetus sisaldab kõiki õpetusi. See on "tee, tõde ja elu". Seetõttu peaksite seda järgima igal 

hetkel oma eksistentsi ajal. 

57 Andke jumalikule kõrgeim koht oma hinges ja andke kehale see, mis talle kuulub. Andke 

Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on keisri oma! 

58 Kui õpite oma elus õiglaseks, siis on teie samm kindel ning kahtlused ja ebakindlus kaovad. 

59 Kui teie jutluse aeg saabub, kui teie nõrkused ja üleliigsed jumalateenistused on kadunud ─ kui te 

tegelete ainult sellega, mis on teie hingele vajalik ja ülendav, siis saate te pikemalt nautida minu töö 

harrastamist. Siis, kui te oma teel kohtate kedagi, kes vajab seda, mis teil on, ei näita te end kahtlevat nagu 

Toomas, ega nagu Peetrus oma arguse hetkel, ega nagu Juudas ole te nõrgad edevuste ja kiusatuste ees. 

60 Teie hing ütleb Mulle: "Meister, miks te võrdlete meid nende erakordsete hingedega?" Kuid 

Meister ütleb teile: "On tõsi, et minu teise ajastu jüngrid olid suured hinged, kes töötasid inimeste seas 

nende vaimse arengu nimel ─ edu, mida tolle aja inimesed ei olnud saavutanud, nagu ka mitte praegusel 

ajal. Kuid nad olid hinged nagu teie ja olid ka inimesed nagu teie. Nende voorus võitles nende puuduste 

vastu, kuid nende hing, olles tugevam, võitis inimlikud nõrkused, ja nad pühendusid minu õpetuse 

praktikale, saavutasid oma vooruse ja armastuse abil minu õpetuse täpse järgimise, ja eeskuju, mille 

igaüks neist maha jättis, on olnud nende õpetanud Meistrile vääriline. 

61 Ka teie annate suurepärast eeskuju, mis on väärilised Meistrile, kes on teile selles Kolmandas 

Ajastikus rääkinud. Kas te kahtlete Minus ja endas? Ma ootan kannatlikult, et te tõlgendaksite Minu Sõna, 

ja ma tahan, et ka teie õpetaksite kannatlikult inimkonda. 

62 Mina, kõige kannatlikum Meister, selgitan teile selgelt õppetundi, mida te ei mõistnud, ja 

katsumust, mida te ei osanud läbida, panen ma teile taas teele. Siis, kui te selle läbite, tunneb teie hing end 

tugevana ja tänab Mind. Siis võtab Meister Tarkuse Raamatu ja annab teile uue õppetunni. 

63 Aga kui seda raamatut hoitakse teie südame pühakojas, ütleb Meister teile: te ei ole enam jüngrid, 

te olete Meistrid. Minge inimkonna juurde, kes ei tunne minu ilmutusi, ja avage selle ees Tarkuse Raamat 

ning õpetage oma kaasinimesi sama kannatlikkusega, millega ma olen teid õpetanud. 

64 Kui ma teile teie puudustele tähelepanu juhtisin, siis selleks, et te neid parandaksite. Pidage 

meeles, et kui te lähete oma kaasinimeste juurde ja leiate neis samu puudusi, siis neid saab kannatlikkuse 

ja armastusega parandada. 

65 Kas ma olen oma õpetustes kuulutanud vägivalda? Kas ma olen kasutanud piitsa, et sind õpetada? 

Ei, jüngrid, ma olen teile armastusega andeks andnud. Te mehed: Kas teil on juba kannatust oma 

kaaslasega? Abikaasad: Kas olete olnud oma abikaasaga kannatlik? Ja teie kaks abikaasat: kas te olete 

olnud kannatlikud oma laste kasvatamisel? Kui te olete niimoodi käitunud, siis olete käitunud nagu Mina. 

Kui te ei ole seda teinud, siis ma annan teile andeks. Aga ma panen teid proovile teie eluteel, kuni te olete 

läbinud. 

66 Jällegi jätan teile oma sõna kui armastuse seemne. Kui te külvate seda, siis pidage meeles, et isegi 

materiaalne seeme ei idane kohe, kui see külvatud on, veel vähem võib see juba õitseda ja vilja kanda. 

Kõik see nõuab armastust, teenet ja ohvreid, et seda üles kasvatada. 

67 Muld, mille ma teile annan, on inimeste süda, seeme on minu kui Püha Vaimu ilmutus. Pühenduge 

oma haritud põllule, armastage seda, õnnistage seda. Sest teie eeskuju kaudu õpetate te uusi töölisi, kes 

koos teiega on kolmanda ajastu külvajad. 

68 Õppige minu õpetust ära tundma. Kus saab seda avastada? Häälekandja poolt lausutud sõnades? 

Ei, jüngrid. Teil on minu õpetus selle sõna sisust. Kui te olete oma Isandaga vaimust vaimule kontaktis ─ 

kuidas te minu jumalikku häält ära tunnete? Teie vaimu hääle järgi. Seal olen ma igavesti teie sees ja 

õpetan teid. 
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69 Minu armastus paneb teie südame kõige tundlikumad keeled värisema. Aga see on kooskõlas teie 

südametunnistusega, et te kuulete Minu jumalikku kontserti ja paljud teist näevad Mind Jeesuse vaimsel 

kujul. Ma pean teile osutama, et Jeesuse kuju ei ole kõige täiuslikum viis, kuidas te Mind näete. Kui Ma 

ütlesin teile minevikus: "Kõik silmad vaatavad Mind", andsin teile mõista, et te kõik saate teada tõde, 

kuigi pean teile ütlema, et Ma piiran Mind vastavalt iga hinge arengule. Aga kui te tõusete mööda 

täiuslikkuse redelit üles, siis näete mind kindlasti kogu oma hiilguses. 

70 Ärge püüdke Mind nüüd kuidagi ette kujutada. Mõelge: Kui teie vaim, kuigi piiratud, on olemus, 

on valgus ─ siis millises vormis võiks olla teie Issanda Universaalne Vaim, millel ei ole algust ega lõppu? 

Jäta mõistetamatu minu Jumaliku Tarkuse Raamatusse. 

Vaadake ja palvetage, ja kui inimsurm vabastab teie hinge, eemaldan ma selle eest veel ühe loori Minu 

lõpmatus ilmutusraamatus, et ta saaks tunda Isa ja tunda iseennast ─ nii et kui te jõuate ülestõusmispõlve, 

võite vaimustuda parema maailma vaatamisest, imelise maailma vaatamisest, mis ootab teid, kuid mis ei 

jää viimaseks, milles te elate. 

71 Palvetage, inimesed, palvetage inimkonna eest. Teie palvetega või ilma, ma olen kõigiga koos. 

Kuid ma soovin, et Minu laste seas õitseksid palved üksteise armastamiseks. 

72 Ma olen külastanud teie maailma ja nähes teie vajadusi, olen jätnud teile armastuse kingituse. Te ei 

ole tahtnud minu jumalikku keelt õppida. Mina aga tean teie oma, kuigi see on ebatäiuslik. 

73 Kõndige kindlalt minu teed ja te leiate, et see on täis imesid. Kes ütles teile, et imede aeg on 

möödas? Kas teie olemasolu ei ole mitte armastuse ime? Kas te ei tea, milline oht ähvardab teie 

keskkonda? Kas te ei tea ohtu, mis teie maailma ümbritseb? Miks te ei hakka hukkuma? Sest armastuse 

ime kaitseb teid. 

74 Kõik, mis teid ümbritseb, on loodud Minu poolt imelise armastuse imena, et muuta Minu 

armastatud lapsed õnnelikuks. 

75 Imede aeg kestab igavesti. Ma olen kõigi oma laste jaoks lõputu armastuse ime. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 315 
1 Õndsad on need inimesed, kes on oma Issanda kutsu peale kiirustanud. Minu Raamat avaneb teie 

ees, et avada teile veel üks õppetund. Minu Vaimust lähtuv õpetus on teie jaoks sisuline ja eluline. Võtke 

ja sööge seda, sest see on igavese elu leib. 

2 Ma külvan praegu oma õpetust nende kuulajate südamesse ja lõikan selle vilju õigel ajal. Minu 

Sõna ei lähe kaduma, sest ma hoian seda teie kõige tundlikumas osas, mis on teie vaimne hing. 

3 Rahustage oma nälga ja janu selle armastuse laua ääres. Unustage oma viletsus ja pesitsege oma 

kannatustest, et saaksite neid hetki tõeliselt nautida. 

4 Valu tuli kõrvetab teie südant ja ainult Minu Sõna kristallselge vesi suudab seda kustutada. 

Seepärast kutsun teid üles Mind kuulama, et saaksite elada ja taastada meelerahu. 

5 Jah, inimesed, ma tahan teha teid oma rahu omanikeks, et te pärast seda jagaksite seda maa teede ja 

rahvaste vahel. Ma olen teid kutsunud, et valmistada teid ette ja teha teist Minu rahusõnumi sõnumi 

sõnumitoojad. Arvestage, et te ei ole ainsad, kes mind praegu vajavad, vaid et kogu teid ümbritsev 

inimkond januneb armastuse ja valguse järele. 

6 Ärge kartke, kui teid ei mõisteta ─ minu valgus valgustab iga mõistmist. Ärge nähke keelte ja 

usutunnistuste mitmekesisuses ületamatuid takistusi minu õpetuse levikule. 

7 Paabeli torn püsib endiselt, kuid samamoodi on tõsi, et spiritistlikud inimesed on ilmumas maailma 

ja nende ülesanne on järk-järgult hävitada selle lõhestatuse, erinevuste ja ülbuse torni vundament. 

8 Ma tahan, et te õpiksite säilitama rahu keset eluvõitlust, nii et te kõik näeksite seda maailma 

jätkuvalt ühe koduna, koduna, mis ─ kuigi ajutiselt ─ pakub teile kõigile eluks vajalikku soojust ja toitu. 

9 Ärge mõelge veel sellele rahule, mida vaimne elu võib teile anda, kui olete selle elu maha jätnud. 

Mõtle sellele, kui palju asju sul selles maailmas veel teha on. Pigem tegelege sellega, et omandada 

võimalikult suuri teeneid, et olla parema maailma vääriline. Ja kui te sellele mõtlete, siis ärge kahelge, et 

te oskate kasutada neid päevi, mida minu halastus teile maa peal annab. 

10 Jäta oma eluteel armastuse jälg. Sest kui te seda ei tee, siis ei saa te siseneda rahuriiki. 

11 Kui te armastate Mind, kui te usute Minusse, kui te tahate Mulle meeldida ja oma hinges rahulikku 

tulevikku kujundada, siis võtke see õpetus kaasa, järgige seda siiralt ja tõetruult. Kui see juhtub, kogete 

kogu oma olemuses väga suurt julgustust ja valgustust, sest siis võtate Mind eeskujuks. 

12 Kui teie võitlus on lõppenud, saate oma südames kuulda lõpmatut, taevast häält, mis ütleb teile: 

"Õnnis olete teie, kes te kuulsite minu häält kõrbes ja uskusite seda. Sest sellest hetkest alates on teil olnud 

täiuslik ideaal, millest te olete saanud inspiratsiooni. Õndsad on need, kes suutsid vastu pidada laimule, 

peksmisele ja alandustele. Sest lõpuks oled sa vallutanud maa, kus sa õpid kõiki oma haavu. 

13 Hoidke minu sõna, oh õnnistatud rahvas ─ pidage meeles, et see peab olema uue torni kindel alus, 

mida inimesed peavad ehitama. Kuid mitte see torn, mis sümboliseerib inimlikku ülbust, ega see, mis ei 

usalda jumalikku jõudu ja õiglust, vaid immateriaalne torn, mis sümboliseerib vaimset kõrgust, armastust, 

halastust ja harmooniat inimeste vahel. 

14 Selleks, et aidata teid teie vaimses arenemises, on olnud hädavajalik, et Ma olen inimintellekti abil 

võtnud ühendust selle rahvaga siin, et tuletada teile meelde Minu Seadust, selgitada teile Minu Sõna ja 

määrata teie missioon. 

15 Seadused, normid ja nõuanded olen ma teile usaldanud, et te teaksite, kuidas juhtida oma samme, 

kui Minu Sõna ei ole enam teiega. See seadus ja need normid, mis on inimkonnale antud inimliku 

mõistmisvõime kaudu, teenivad seda, et inimesed, kellele ma olen andnud vaimseid andeid, teaksid, 

kuidas neid õigesti kasutada ja seega vältida nende endi ja nende kaasinimeste segadust. 

16 Ma ütlen teile veel kord, et teie vaimne päevatöö ei ole kurb. Kui te kõik oskate ühendada 

erinevaid andeid ja ülesandeid, mis ma olen teile usaldanud, siis moodustate liidu, mis on katsumustes 

võitmatu, sest te kõik näitate end võimsana ja julgustate üksteist võitluses tõotatud maa saavutamise eest. 

17 Maailm ei olnud praegusel ajal valmis ootama Mind nii, nagu Iisraeli rahvas ootas Mind sel Teisel 

ajastul. Minu suured prohvetid olid kuulutanud Messiast, Päästjast, Jumala Pojast, kes tuleb, et vabastada 

rõhutud ja valgustada maailma Sõna valgusega. Mida rohkem inimesed kannatasid, seda rohkem igatsesid 

nad tõotatu tulekut; mida rohkem nad jõid alanduse ja rõhumise karikast, seda rohkem igatsesid nad 



U 315 

38 

Messia kohalolekut ning otsisid kõikjalt märke ja tunnusmärke, mis räägiksid neile nende Päästja tuleku 

lähedusest. 

18 Põlvest põlve ja vanematelt lastele anti jumalikku tõotust edasi, mis sundis Issanda valitud rahvast 

pikka aega valvama ja palvetama. 

Lõpuks tulin Ma oma rahva juurde, kuid mitte kõik neist ei suutnud Mind ära tunda, kuigi nad kõik 

ootasid Mind: mõned tegid seda vaimses mõttes ja teised materiaalses tõlgenduses. 

Aga nende puhtus ja armastus, kes tundsid Minu kohalolekut ja nägid taevariiki Minu Sõna valguses 

ning uskusid Minu ilmumisse, oli Mulle piisav. Mulle piisas neist, kes mind ustavalt järgisid ja nägid 

minus oma vaimset Lunastajat, sest nemad olid need, kes tunnistasid minu tõde pärast minu lahkumist 

sellest maailmast. 

19 Kuigi minu sõnum oli mõeldud kõigile maailma rahvastele, jõudis minu kutse valitud rahva 

südamesse, et nad saaksid hiljem minu Sõna suusõnaks. Kuid mitte ainult, et inimesed ei tundnud minu 

kohalolekut, vaid ka teistes rahvastes suutsid inimesed avastada minu tuleku märke ja tajusid minu 

kohaloleku aega maa peal. 

20 Kui Ma kuulutasin maailmale, et Ma olen Messias, ja Minu Sõna hakkas südameid toitma kui 

elujõudu, oli nälg ja kehaline ja hingeline viletsus kõikjal. Ainult lootuse valgus hoidis seda rahvast, sest 

isegi nende jumalateenistus oli kannatanud profaniseerimise all, sest see oli muutunud järjekordseks 

ebajumalakultuseks. 

21 Nälg, janu, haigus, orjus, segadus, pidalitõbi, pimedus, viletsus ─ see oli koorem, mille keiser oli 

pannud Jumala rahva õlgadele. Sellepärast oodati Messiat, sellepärast oodati teda päevast päeva, ja kui 

Minu Sõna jõudis südameteni ja rääkis neile armastusest, õiglusest, vendlusest ja vabadusest, järgnesid 

rahvahulgad Mulle. 

Kui minu käsi puudutas haigeid, andes neile rahu ja jumalikku lohutust, hüüdsid nad tänavatel ja 

väljakutel, et tunnistada, ilma et nad oleksid suutnud end kontrollida, et ma olen tõotatud Kristus, 

kuulutatud Messias. 

22 Aga nüüd, sel Kolmandal Ajal ─ millised inimesed on Mind oodanud? Kes on jälginud ja 

palvetanud Minu tõotuse täitumist oodates? Väga vähe. Sest selle asemel, et võtta eeskuju sellest rahvast, 

kes andis prohvetlikud teadmised põlvest põlve edasi, olete te seda teinud: te olete ajas Minu Sõna ära 

kustutanud. 

Aga teadke, et Oma sõnas, mille Ma andsin Teisel ajastul Jeesusena, lubasin Ma tulla uuesti, kinnitades 

sellega endiste aegade prohvetite sõnu, kes mitte ainult ei rääkinud Minu tulekust inimesena, vaid 

kuulutasid ka Minu tulekut vaimus selles ajas, milles te nüüd elate. 

23 Märgid, mis räägivad Minu tagasitulekust, samuti tõendid Minu kohalolekust inimeste seas, olid 

üles kirjutatud ja need kõik said teoks. Miks siis maailm ei oodanud Mind? 

Inimkond on praegu tühjendamas kõige kibedamat karikat, mida inimene on maailmas joonud. Miks ta 

siis ei ole Mind igatsenud ega kutsunud? Sest tema materialism on saavutanud sellise astme, et ta on Mind 

oma elust välja tõrjunud, Mind oma südamest välja tõrjunud. Sest isegi alandlikud ei ole nende seas, kes 

kummardusid oma Issanda ees, et palvetada ja kuuletuda Tema tahtele. 

24 Täna tunneb mees end suurepäraselt, teadlikuna, tugevana, võimsana ja iseseisvana. Ta omab 

teaduse valgust ─ miks peaks ta igatsema vaimu valgust? Ta on loodusjõudude meister ─ miks siis oodata, 

et Mina tulen teda oma vaenlastest vabastama, kui ta saab seda teha oma relvadega? 

25 Inimkond oli vaimses unes ajal, mil täitus Minu lubadus teie juurde naasta. Mitte ükski inimene ei 

olnud ärkvel ja ei oodanud Mind. Ja pidage meeles, et esimesel ajastul oli Messia tõotus ühele rahvale, 

kuid Minu tagasituleku tõotus oli kõigile rahvastele. 

26 Tõesti, ma ütlen teile, minu valgus on juba võtnud oma tee nagu välk idast läände, ilma et maailm 

oleks sellest teadlik. 

27 Minu Sõna on tulnud teie juurde ja on äratanud ja üllatanud harimatuid inimesi, kes ei teadnud 

Minu üleskutse põhjust kasutada Mind oma intellekti ja edastada maailmale Minu uut sõnumit. 

28 Kui see sõnum on lõpule viidud, ei räägi ma enam nende vahendajate kaudu, vaid avaldan ennast 

seejärel vaikselt hingedes. Aga Minu Sõna, mis on sissepressitud nende südamesse, kes seda kuulsid, ja 

mis on kirja pandud uude raamatusse, viiakse maailma rahvastele ja rahvastele kui rahu seemne, kui 

tõelise teadmise valgus, kui abinõu igale kurjusele, mis piinab inimeste keha ja hinge. 
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29 Minu sõna ei jõua südamesse siis, kui minu sõnumitoojad seda soovivad, vaid siis, kui see on minu 

tahe. Sest mina olen see, kes valvab minu seemne üle, kes valmistab selle mulda ja sillutab selle teed. 

Mina olen see, kes lasen selle õigel ajal targalt rahvaste, rahvaste ja perekondadeni jõuda. See saabub siis, 

kui seda juba oodatakse, kui südamed on ootusärevuses, sest nad mäletavad minu lubadusi, kui nad on 

ärganud oma sügavast enesekesksuse, ülbuse, materialismi ja edevuse unest. 

30 Teie, kes te olete kogunenud Minu Sõna ilmutuse ümber: Kuna te ei osanud minu tulekut oodates 

valvata, siis mõistke vähemalt minu töö väärtust, tunnustades seda lõpmatut armastust, millega ma tulin 

teie juurde, et teile öelda: Kuna te ei oodanud minu tagasitulekut, siis hoidke vähemalt nüüdsest alates 

ärkvel, palvetades ja palvetades maailma päästmise eest. 

31 Ma olen teid otsinud, et teha igaüks teist Minu õpilaseks, et jätta teile päranduseks Minu Sõna, mis 

on igavene seeme, ja ─ pärast seda, kui Ma olen külvanud teie sisse oma seemne ja kasvatanud seda ─ 

saata teid Minu esindajatena teistesse maadesse, et viia see armastuse kingitus kõigile teie kaasinimestele. 

32 Ma olen näljane oma laste usu ja spiritualiseerimise järele. Ma olen andnud teile vaimu, mis on osa 

Minust, mis teeb teid teistest seda maailma asustavatest olenditest paremaks. 

Inimene on Minu sarnane nende omaduste ja vooruste tõttu, millega Ma olen teda varustanud. Ma olen 

andnud teile kõik, et te saaksite elada armastuse ja halastuse tegudes rikkalikku elu. 

33 Ärge varjake minu õpetust, sest kardate, et teid lükatakse tagasi. Kui te valmistate end auväärselt 

ette, kui te peate kinni minu seadustest ─ kes võiks teid siis noomida? Minu õpetused viivad teid kõrgeima 

moraali ja vaimsuse juurde ning te saate elada rahus nii nendega, kes tunnistavad oma usku teistes 

vormides, kui ka nendega, kes kuuluvad teistesse rassidesse või teistesse klassidesse. Ma tahan vaid, et te 

väljendaksite kõige puhtama spiritualiseerimise pitserit, et teid tunnustataks selle töö õpilastena. 

Seepärast ärge tundke end suuremana ega väiksemana kui teie kaasinimesed, vaid tundke kohustust 

aidata neid, viies neile minu Sõna, et ka nemad saaksid minu õpilasteks. 

34 Ma olen andnud teile maa, et te kõik saaksite seda võrdselt omada, et te saaksite elada rahus ja 

kasutada seda ajutise koduna, kus arendada oma võimeid ja valmistada oma hinge ette tõusmiseks uude 

koju. 

Ma olen teile öelnud: "Issanda kojas on palju elamuid." Te saate neid tundma, kui liigute ülespoole. 

Igaüks teist läheneb Minule üha enam ja enam ning need "eluruumid" saavutate te vastavalt oma tegudele. 

Sest kõik on allutatud jumalikus korras ja õiglusele. 

35 Keegi ei suuda peatada teie sammu ühest etapist teise, ja iga etapi lõpus saabub rõõm ja 

tähistamine teie vaimus ja ka minu vaimus. 

36 Nii valmistan ma teid ette, et te teaksite, et tee, mille peate läbima, on pikk, ja te ei rahuldu oma 

esimeste töödega ─ arvates, et need avavad teile värava nendesse kodudesse. 

Ma ütlen teile ka seda, et on ilus ja rahuldust pakkuv, kui hing jõuab ühe etapi lõppu ja peatub, et 

mõtiskleda enda taga läbitud teekonna üle, selle suurte võitluste, kibedate päevade ja rahutundide üle, olles 

ületanud lugematuid takistusi. Lõpuks on triumf, tasu ja õiglus, mis särab teie ümber, ja teie Isa Vaim ─ 

kohal, kuulsusrikas, õnnistab last, laseb tal puhata oma rinnal, kus ta valmistub järgmiseks etapiks, ja nii 

liigub ta ühest etapist teise, kuni lõpuks jõuab ta kõrgeima täitumiseni, et siis igavesti Minuga koos elada. 

37 Täitke esialgu oma saatust maa peal. Tooge rahu sinna, kus valitseb tüli ─ armastage seal, kus 

valitseb viha, ja olge heategevuslikud seal, kus valitseb isekus. Kui te jõuate selle tee lõppu, annan teile 

huviga tagasi selle, mida te olete andnud oma kaasinimestele. 

38 See on Minu lihtne ja selge Sõna, mis on teie mõistuse jaoks mõistetav. Mul on olnud hea meel 

teie pühendumise ja tähelepanu üle. Ma näen igaühes teist soovi järgida Minu õpetust, uuendada ja 

täiustada end ning moodustada hingelt ja kehalt terve pere, mis armastab üksteist, tunnustab üksteist ja 

sulandub üheks hingeks, mis saadab inimkonnale valgust, jõudu ja rahu. 

39 Minu Jumalikkuse valgus on igas vaimus kui kõrgeim kingitus, mille Isa on andnud oma lastele 

päranduseks. Seepärast olete te minu loodud olendite seas kõige kõrgemad, sest teil on teie sees Vaimu 

valgus, mis laseb teil teada, kes te olete, kellest te tulite, milline on teie saatus ja kuhu te lähete. 

40 Nüüd elab teie hing suurema valguse ajal, mil ta peab astuma sammu edasi, mil ta tõuseb suuremal 

määral Minu juurde, kes olen teie täiuslikkuse ja vaimustumise eesmärk. 

41 Redel, mida Jaakob nägi unenäopiltides, tõuseb täna säravalt iga hinge ette, kutsudes teda üles 

ronima ja õppima saladusi, mida inimesed ei ole suutnud lahendada. 
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42 Nüüd on hinge ja inimintellekti jaoks selguse aeg, mil te suudate avastada kõigi nende ilmutuste 

sisu, olemuse või tähenduse, mis on teile juba minevikus antud, kuid mida te ei ole suutnud õigesti 

tõlgendada, sest need on teile antud sümboolse keele või tähenduse abil. 

43 Inimkonna vähene spirituaalsus on olnud põhjuseks, miks intellekt ei ole tundnud ära tõde, mis on 

peidetud igasse jumalikus sõnumis sisalduvasse sõnasse või joonisesse. Seega on inimkond eeldanud, et 

kõik, mida ta peab tegema, on uskuda, isegi kui see on arusaamatus. Ma ütlen teile nüüd, et ma ei ole 

kellegi jaoks saladus, et see "saladus" on tekkinud tänu teie hingede kõrguse puudumisele, palve 

puudumisele ning armu ja alandlikkuse puudumisele. 

44 Ma ei saa üldse olla saladus, sest ma olen kõikjal ja näitan end avalikult kõiges, mis on olemas ja 

mis teid ümbritseb. Aga kui te kangekaelselt väidate, et ei näe Mind, kui te sulgete silmad, kui Ma ennast 

teile näitan, või põgenete Minu eest, kui Ma teid kutsun, siis pean Ma jääma teile läbitungimatuks 

saladuseks. 

45 Kas te teate, mis tähendus on redelil, mida Jaakob nägi unenäopiltides? See redel esindab hingede 

elu ja arengut. 

Jaakobi keha magas ilmutuse hetkel, kuid tema hing oli ärkvel. Ta oli end palve abil oma Isa juurde 

tõstnud, ja kui tema hing sisenes valguse piirkondadesse, sai ta vastu võtta taevase sõnumi, mis jäi 

tunnistuseks vaimsetest ilmutustest ja tõdedest tema rahvale, s.o kogu inimkonnale. Sest "Iisrael" ei ole 

mitte maapealne, vaid vaimne nimi. 

46 Jaakob nägi, et redel seisis maa peal ja selle tipp ulatus taevani. See näitab hinge ülespoole 

suunatud arengu teed, mis algab maa peal lihakehaga ja lõpeb siis, kui hing ühendab oma valguse ja 

olemuse oma Isa omaga, kaugel igasugusest materiaalsest mõjust. 

47 Patriarh nägi, kuidas inglid sellel redelil üles ja alla läksid. See sümboliseeris hingede pidevat 

sündi ja surma, pidevat tulekut ja minekut valguse järele või ka lepitamise ja puhastumise ülesannet, et 

vaimse maailma naastes veidi kõrgemale tõusta. See on hinge arengu tee, mis viib täiuslikkuseni. 

Seepärast nägi Jaakob redeli tipus Jehoova sümboolset kuju, mis viitab sellele, et Jumal on teie 

täiuslikkuse, teie püüdluste ja lõpmatu õndsuse kõrgeima tasu eesmärk ─ tasu raskete võitluste, pikkade 

kannatuste ja visaduse eest, et jõuda Isa palge juurde. 

48 Hing leidis saatuse löökides ja katsumustes alati võimaluse teenete omandamiseks, et tõusta. 

Jaakobi redelit sümboliseeris alati iga katsumus, mis kutsus teid üles ronima teisele astmele. 

49 See oli suur ilmutus, oo jüngrid, sest selles räägiti teile Vaimsest Elust ajal, mil vaevalt oli alanud 

hinge ärkamine Jumaliku, Kõrge, Puhta, Hea ja Tõelise kummardamiseks. 

50 See sõnum ei saanud olla mõeldud ainult ühele perekonnale, isegi mitte ühele rahvale; selle 

põhiolemus oli vaimne ja seega universaalse tähendusega. Just sel põhjusel kõneles Isa hääl Jaakobile: 

"Mina olen Jehoova, Aabrahami ja Iisaku Jumal. Maad, kus sa oled, annan ma sulle ja su seemnele, ja seda 

seemet saab olema palju nagu maa tolmu. Te levite läände ja itta, põhja ja lõunasse, ja kõik maa 

suguvõsad saavad õnnistatud sinus ja su seemnes." 

51 See sõnum võib teile tunduda vähetähtsana, kuid see on oma vaimse sisu poolest ääretult sügav. 

Kuid kuidas võiksid inimesed avastada selle vaimset tähendust, kuna nad ei omistanud sellele mingit 

tähtsust, kuna nad väldivad igasugust märki või vaimset ilmutust? Mina ise pidin teile andma selle sõnumi 

tõlgenduse, mille andsin teile teisel ajal, kui hinge ärkamine maailmas oli alles algamas, et julgustada teid 

teie missioonis. 

52 Päevast päeva ilmuvad märgid ja toimuvad sündmused, mis räägivad teile ajastu lõpust. 

53 Inimteadus on jõudnud piirini, kuhu inimene oma materialismis suudab jõuda. Sest teadus, mis on 

inspireeritud armastuse, headuse ja täiuslikkuse vaimsest ideaalist, võib minna palju kaugemale, kui te 

olete seda viinud. 

54 Tõendiks, et teie teaduslik progress ei ole ajendatud vastastikusest armastusest, on rahvaste 

moraalne allakäik, on vennatapusõjad, on kõikjal valitsev nälg ja viletsus, on teadmatus vaimsest 

maailmast. 

55 Täis ülbust tõusevad suured rahvad üles, uhkeldavad oma võimuga, ähvardavad maailma oma 

relvadega, on uhked oma intelligentsuse ja teaduse üle, teadvustamata selle võltsmaailma haprust, mille 

nad on loonud; sest minu õigluse kergest puudutusest piisab, et see kunstlik maailm kaoks. Aga see on 

inimese enda käsi, mis hävitab tema enda tööd; see on tema mõistus, mis leiutab viisi, kuidas hävitada 
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seda, mida ta enne lõi. Ma hoolitsen selle eest, et ainult need inimtööd, mis on inimestele head vilja 

kandnud, jääksid püsima, et neid saaks jätkuvalt kasutada tulevaste põlvkondade hüvanguks. Kuid kõik, 

mis teenib korrumpeerunud või omakasupüüdlikku eesmärki, hävitatakse minu halastamatu 

kohtumõistmise tules. 

56 Materialistliku inimkonna poolt loodud ja hävitatud maailma varemetele tõuseb uus maailm, mille 

aluseks on kogemus ja mille eesmärgiks on hinge ülespoole arenemise ideaal. 

57 Kujutage ette sellise inimkonna arengut, mille moraal tuleneb vaimsusest; kujutage ette inimkonda, 

millel ei ole piire ega riigipiire, kes jagab vennalikult kõiki eluvahendeid, mida maa oma lastele annab. 

Proovige ette kujutada, milline oleks inimteadus, kui selle ideaaliks oleks armastus üksteise vastu, kui 

inimene saaks otsitud teadmised palve kaudu. Mõelge, kui meeldiv on Mulle, kui ma saan inimestelt nende 

elu kaudu armastuse, usu, kuulekuse ja alandlikkuse kummardamist, ilma et nad peaksid kasutama riitusi 

ja väliseid kummardamisvorme. 

58 Ainult see on inimeste jaoks elu, sest selles hingavad nad rahu, nad naudivad vabadust ja toituvad 

ainult sellest, mis sisaldab tõde. 

59 Elu, mida te maa peal elate, on rohkem surma kui elu. Paljude jaoks on see põrgu, vangla, 

vangistus, pagendus. Selles ei saa rahu ega vabadust nautida. Ei kehas ega hinges ei ole tervist ega rõõme, 

mis kompenseeriksid natuke nii palju valu. 

60 Aga te püüate näida õnnelikuna. Sa mõtled, kuidas sa oma pidevaid ebaõnnestumisi varjata. Te 

panete naeratava maski oma näole, et teeselda, et olete õnnelik, ja uhkeldate elujõuga ja julgusega, et 

varjata hirmu, mida tunnete kuristiku ees, mille olete oma jalge alla avanud. 

61 Minevikus oli maa pisarate org, praegu on see vere org. Mis saab homme olema? Suitsevate 

varemete lahinguvälja, mille üle on käinud kohtumõistmise tuli, mis põletab pattu ja heidab maha 

armastuseta inimeste ülbuse, sest nad on oma hinge hooletusse jätnud. 

62 Samamoodi visatakse teaduse kaupmehed välja tarkuse templist, sest nad on tõde rüvetanud, 

teenides kasu valgusest. 

63 Millistest tulevastest aegadest ma teile praegu räägin? Te ei tea, ega ma neid ka täpsemalt kindlaks 

ei tee, sest sündmused räägivad teile üha enam ja enam Minu Sõna täitumisest. 

64 Kui ma ütlen mõnele, et ta koguks kogu oma tööde vilja, et tuli seda hävitaks, siis teistele ütlen 

ma, et nad koguksid oma seemne ja hoiaksid seda, et kui kohtupäev on möödas, saaks see seeme jätkuvalt 

paljuneda kui elu seeme. 

65 Oma tänases õpetuses ütlen teile, et "Minu Sõna" on naasnud, et valgustada seda inimkonda, et see 

võiks ärgata ja tõusta vaimseks. 

66 Inimeste ettekujutus Minust on väga piiratud, nende teadmised vaimsest väga väikesed, nende usk 

väga väike. 

67 Religioonid uinuvad sajandite pikkuses unes, astumata sammugi edasi, ja kui nad ärkavad, siis on 

nad vaid iseendas ärevuses ega julge murda ringi, mille nad on oma traditsioonide kaudu endale loonud. 

68 Sellest ringist lahkuvad madalad, vaesed, lihtsad ja teadmatud, kes soovivad valgust, puhast 

vaimset keskkonda, tõde ja progressi. Nemad on need, kes helistavad kella ja äratuskella, kui nad 

tunnevad, et minu uute ilmutuste aeg on tulemas Spiritualiseerimise ajastul. 

69 Inimesed tahavad avastada vaimse elu saladust ─ seda eksistentsi, millesse nad peavad 

pöördumatult sisenema ja mida nad on just sel põhjusel huvitatud tundma õppima. 

70 Inimesed paluvad, anuvad, paluvad valgust halastusest, sest nad tunnevad vajadust valmistuda; 

kuid vastuseks kõigele öeldakse neile, et Vaimne elu on saladus ja et soov tõsta seda kattev loor on ülbus 

ja jumalateotus. 

71 Tõesti, ma ütlen teile, need, kes janunevad tõe ja valguse järele, ei leia maailmas allikat, mille vesi 

nende janu kustutab. Mina olen see, kes saadan taevast alla selle tarkuse vee, mida hinged igatsevad juua. 

Ma lasen oma tõe allikas valada igale vaimule ja igale meelele, et "saladused" saaksid tühistatud. Sest ma 

ütlen teile veel kord, et mitte mina ei ole see, kes varjab end inimeste jaoks saladustesse, vaid teie olete 

need, kes neid loovad. 

72 Tõsi, teie Isas on alati midagi, mida te ei saa kunagi teada, arvestades, et Jumal on lõpmatu ja teie 

olete ainult osakesed. Aga et te ei peaks teadma, kes te olete igavikuliselt, et te peaksite olema endale 
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läbipääsmatu saladus ja et te peaksite ootama, kuni te sisenete vaimsesse ellu, et seda teada saada ─ seda 

ei ole Mina ette näinud. 

73 On tõsi, et minevikus ei räägitud teiega sel viisil ega kutsutud teid kaugeleulatuvalt tungima 

vaimse teadmise valgusesse; kuid seda ainult seetõttu, et minevikus ei tundnud inimkond sellist tungivat 

teadmisvajadust nagu tänapäeval, ega olnud vaimselt ja intellektuaalselt võimeline mõistma. Kuigi see 

otsis ja torkas alati ringi, oli see pigem uudishimust kui tõelisest valguse soovist. 

74 Selleks, et inimesed leiaksid tee, mis viib neid selle valguse juurde, ja et nad saaksid vastu võtta 

elu ja tarkuse allikast tulevat vett, peavad nad kõigepealt loobuma igasugusest välise 

jumalakummardamise viisist ja kõrvaldama oma südamest igasuguse fanatismi. Siis, kui nad hakkavad 

oma südames tundma elava ja kõikvõimas Jumala kohalolekut, tunnevad nad, kuidas nende olemuse 

sisemusest tõuseb uus, tundmatu pühendumus, täis tunnet ja siirust, täis kõrgust ja südamlikkust, mis on 

tõeline palve, mis ilmneb Vaimu kaudu. 

75 See on tema tõusu algus Valguse poole, esimene samm spirituaalseks muutumise teel. Kui Vaim 

suudab inimesele ilmutada tõelist palvet, siis suudab Ta talle ka kõiki tema võimeid ning viisi, kuidas neid 

avada ja juhtida neid armastuse teel. 

76 Te elate ikka veel ajal, mil te vajate raamatuid, mis sisaldavad tunnistust minu ilmingutest, et 

õppida neist või et teie kaasinimesed, kes teavad rohkem, annaksid oma teadmisi teile edasi. Kuid te ei 

arvesta, et läheneb intuitiivsete aeg, nende aeg, kes räägivad inspiratsiooni kaudu, nende aeg, kes saavad 

valguse palves, nende aeg, kes ilma maapealse õppimiseta omavad rohkem teadmisi kui teadlane. 

77 Minu ja Minu Vaimse Maailma avaldumine selle vaese, teadmatuse ja harimatus rahva kaudu on 

tõestus sellest, mida ma teile räägin ─ ajastu algus, mis kulmineerub Vaimust Vaimule avaldumistega. 

78 Varsti liigub inimkond selle eesmärgi poole ilma igasuguste takistusteta, mis võiksid takistada teda 

oma kõrgeimate vaimsete püüdluste saavutamisel. 

Igal inimesel on püha õigus teada tõde, ja keegi ei tohi tema teel olla, sest mina olen see, kes ootan teda 

tee viimases otsas, et teda lõpmatu armastusega omaks võtta ja näidata talle kogu seda ilu, mida igavik 

pakub igale, kes seda armastusega igatsevad ─ kõigile neile, kes nälgivad ja janunevad tõe järele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 316 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Jünger: Siin ma olen jälle teie seas kui Meister. Minu Vaim võtab teie kutse vastu ja kuulab kohe 

teie palvet ning saadab teile oma Universaalse Kiire, et ümbritseda teid oma Valgusega. 

2 Ma pöördun ettevalmistatud meelte poole, et anda teile oma juhiseid. Kuid mitte ainult 

häälekandjad ei saa Minu kohalolekut ─ ei, Ma olen kõigi Oma lastega, alates lapsjüngrist kuni jüngrini. 

Nad kõik tunnevad sel hetkel Püha Vaimu kohalolekut. 

3 Tegelikult ei tunne mitte ainult sina Mind. Kõikidest teie maailma punktidest tõuseb minu laste 

hing üles sooviga pöörduda parima arsti poole, et saada Temalt hellitusi, tervendavaid palsameid ja 

tugevdusi. 

Kuna nüüd on Minu Vaimu ilmutamise aeg inimkonna seas, siis teen Ma ennast kõigi Oma laste seas 

tuntavaks. Ma piiran ennast ja lasen end näha vastavalt igaühe arengule, süütades seeläbi oma jüngrite 

usku ja armastust. 

4 Kolmas ajastu on inimkonnale täielikult kätte jõudnud. Umbes 2000 aastat on möödunud sellest, 

kui Ma andsin teile Oma Sõna, kuid vaatamata möödunud ajale ei ole kogu inimkond seda õpetust veel 

tunnustanud, sest kõik Minu lapsed ei ole Mind armastanud. Kuid kõik kummardavad Mind, kõik otsivad 

ühte Jumalikku Vaimu, mis on Minu. Kuid Ma ei näe inimeste seas ühtsust, Ma ei näe nende seas sama 

usku, sama kõrgust ja teadmisi, ja seepärast tulen Ma Püha Vaimuna, et ühendada neid Minus, et täiustada 

neid Minu Tõeõpetusega, Minu muutumatu Sõnaga, Minu armastuse ja õigluse seadusega. 

5 Suurem osa sellest inimkonnast nimetab end kristlaseks; kuid Meister ütleb teile: Kui ta oleks 

tõesti kristlane, siis oleks ta oma armastuse, alandlikkuse ja rahuga juba kogu ülejäänud inimkonda 

ületanud. Kuid minu õpetus, mis on juba Teise ajastu testamendiks jäänud, ei ole inimkonna südames, see 

ei ela ja õitse inimeste töödes. Seda hoitakse tolmunud raamatutes ja ma ei ole tulnud, et rääkida 

inimestega raamatute kaudu. Raamatu asemel tõin ma teile oma elu, oma sõna ja oma teod, oma 

kannatused ja oma surma inimesena. Põhjus, miks enamikul inimkonnast, kes nimetab end kristlaseks, ei 

ole rahu ega Kristuse armu, on see, et inimesed ei võta Teda eeskujuks, sest nad ei ela Tema õpetuse järgi. 

6 Kurjuse kuningriik on võtnud võimu üle inimkonna seas, sest inimesed on eiranud minu ilmutusi. 

Kuid nüüd tulen ma kolmandal ajastul, et tuletada neile meelde oma möödunud aegade õppetunde. 

7 Miks valitseb tänapäeval ebaõigluse kuningriik? Sest ma näen neid valitsejatena, kes peaksid 

olema sulased, ja neid, kes peaksid olema peremehed armastuses ja alandlikkuses, näen ma "orjadena". 

8 See, kes varastab ja petab teiste headust, avastan, et ta on rikas, ja vägivaldset valitsejat kiidetakse 

ja teda ümbritsevad meelitajad. See, kes määrib end inimverega, tõstetakse kõrgele troonile ja need, kes on 

inimliku julmuse ohvrid, alandatakse. 

9 Nii näen ma teie elu, inimkond. Ma näen palju ilusa nimega institutsioone, kuid neist ei lähtu 

mingit tõepärasust, armastust ega heategevust. Ma näen, kuidas vaimulikud tõusevad üles sektide ja 

kirikute rüpes ja ütlevad oma kogudustele: "Tehke head". Aga tõesti, ma ütlen teile: Ainus, kes võib öelda: 

"Tehke head", olen mina. Sest mina üksi teen teile head. Las inimesed ütlevad alati: "Tehkem head." 

10 Ma ei näe ei tõepärasust ega siirust, sest inimesed on lasknud end nakatada valitsevast kurjusest. 

Kuid on ka neid, kes on jäänud minu seadusele truuks ja kes on kannatanud, kaldumata kõrvale teelt, mida 

minu armastus neile näitab. 

11 Nende kaudu, kes on jäänud Minu Seadusele truuks, hoolimata neid ümbritsevast keskkonnast, 

ütlen ma neile, kes kannatavad: Jääge püsima headuses, mäletage ja elage Minu möödunud aegade 

eeskujusid, ja te ületate inimlikud nõrkused. 

12 Paljud õppetunnid ilmutasin ma teile Teisel ajastul, ja see õpetus oli ettevalmistus, mille ma andsin 

teile selleks Kolmandaks ajastuks, sest teie hing ei suutnud Minu juurde tõusta. Ma tulin teie juurde 

Jeesuses, sündisin, kannatasin ja surin inimesena. Oma ohvrisurma kaudu avasin ma teile uksed 

kõrgelpoolsesse, et teie hing, ärgates oma unest, tõuseks Minu juurde. Ma avasin teie ees seitsme pitseri 

raamatu, suure Elu Raamatu, ja tõesti, ma ütlen teile, et oma ohvrisurma kaudu inimkonna armastuse 

pärast vabastasin ma tol ajal viienda pitseri. 

13 Täna ei tule ma teie juurde mitte inimesena, vaid Püha Vaimuna, et õpetada teid, et te saaksite 

vaimust vaimule avaldumise. Kuid selleks, et see avaldumine saavutaks oma täiuslikkuse, olen ma 
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hakanud ennast avaldama inimintellekti kaudu. Kuid see ilmutus lõpeb 1950. aastal ja siis saavad need 

jüngrid jüngriteks ja suhtlevad vaimust vaimule oma Meistriga. Kuigi nad on Minu silmis Minu jüngrid, 

on nad inimeste silmis head õpetajad. 

14 Täna valmistan teid ette, nagu ma tegin seda Teisel ajastul. Teie ja nemad on samad, te olete minu 

õpetuste jüngrid ja tunnistajad. 

15 Katsumused on teid teie teel piiranud. Aga isegi kui te kohtate sellel teel takistusi, ei pööra te 

Mulle selga, te ei eita Mind, sest te olete olnud tunnistajaks Minu lubadusele naasta ja te olete näinud, 

kuidas see praegu täitub. 

16 Minu ilmutuses võite leida samu õpetusi, mis Teisel ajastul; kuid sel ajastul olen Ma teile oma 

Püha Vaimu valguse kaudu ilmutanud mõistetamatut, ja Vaimu ja Vaimu dialoogis jätkan teile uute ja 

väga suurte õpetuste ilmutamist. Kogu kuuenda pitseri sisu teen teile teatavaks sel ilmutuse ajastul, mis 

valmistab teid ette selleks ajaks, mil ma vabastan seitsmenda pitseri. Nii tunnete üha enam ja enam ära 

"Mõistetamatut"; nii avastate, et vaimne maailm on kõigi hingede kodu, lõpmatu ja imeline Isa koda, mis 

ootab teid kõrges kauguses, kus saate tasu tööde eest, mida olete teinud armastuse ja halastusega oma 

kaasinimeste suhtes. 

17 Sel ajal on teie hing küllastunud minu ilmutustega ─ kas ta on neid saanud häälekandja kaudu või 

oma vaimsete andide tõttu. 

18 See on aeg, mil te ─ kuna te ei leia inimeste hulgast venda, kes teile juhatust annaks, nõu annaks ja 

teid toetaks ─ minu juurde tulete, sest mina olen jumalik ristikandja, kes tõstab teid üles teie saatuse 

löökides ja lohutab teid. 

19 Spiritismi kaudu olete jõudnud teada, mida vaimne heastamine tähendab teie saatuses, ja minu 

õpetusi järgides tungite minu tahte kohaselt tulevikku ning peate katsumusi, mis teid teie teel tabavad, 

äratuskellaks, kui te ei valva ja ei palveta. 

20 Teie südametunnistus on kohtunik, kes ei maga, nõustab teid alati, et hoolitseksite oma 

kaasinimeste ja enda eest. 

21 Miks toovad inimesed rahvastele viletsust ja hävingut? Miks nad ei austa oma ja oma naabrite elu? 

Vaimse arengu puudumise tõttu, sest nad on eemaldunud minu seaduse täitmisest. 

22 Kas te võiksite vägivalla hetkel haarata mõrvarelva, et tappa oma kaasinimene? Ei, jüngrid, keegi 

teist ei tunne, et oleks selleks võimeline, isegi kui ma teda tõsiselt proovile paneksin. Miks? Sest te teate, 

et iga olend on oma saatuses määratud leidma oma täitumist ja oma tundi, et naasta Minu juurde. 

Te mäletate, milline karistus ootab teid, kui te ennast inimverega määrite, ja see hirm minu kohtuotsuse 

ees paneb teid austama oma ligimese elu ja te soovite, et kõik tunneksid sama austust. 

Isa ütleb teile: Täna on ülekohtu valitsemine jõudnud oma kõrgeimale tasemele. Kuid spiritism, mis on 

Püha Vaimu ilmutus, ei jäta maailma ühtki nurka ilma tema kohalolekust, ja kui minu õpetus on juurdunud 

inimeste südamesse, siis valitseb minu õigluse kuningriik kõigi hea tahtega inimeste seas. 

23 Kui kõik on seda jumalikku ilmutust õigesti mõistnud, ei toimu enam enesetappe ega mõrvu, keegi 

ei võta enam omaenda elu ja veel vähem oma naabri elu. Inimesel on kõikehõlmavad teadmised kõigist 

oma tegutsemisviisidest. Kuid kõigepealt jätkan ma tema proovilepanekut ja nii nagu ma olen teile oma 

õpetuse teatavaks teinud inimliku mõistmisvõime kaudu, nii oskan mina, "Sõna", teha ennast kuuldavaks 

ja arusaadavaks kõigile oma lastele. 

24 Kuna Ma ütlesin teile Teisel ajastul, et iga silm näeb Mind, siis täidan Ma oma lubaduse teile, 

lastes kõigil inimestel Mind näha ja tunda kogu Oma tõesuses. 

25 Seepärast ütleb Meister teile pidevalt, et teie ülesanne minu õpetuse levitamiseks ei ole raske ja 

veel vähem võimatu. Sest maa on muutunud viljakaks, ja teie kui tublid töötajad õpite iga päev rohkem, et 

seda paremini harida. Teadke aga, et te ei ole ainsad minu õpetuse sõnumitoojad või häälekandjad. 

Vaimumaailm täidab sel ajal samuti oma missiooni inimkonna seas. Koos teete oma vennad ja õed minu 

õpetuse pioneerideks tulevaste põlvkondade jaoks. 

26 Looduse kaudu on teil olnud märke minu tulekust sel ajal. Ma annan praegu inimkonnale märke ja 

äratan teadlaste tähelepanu. Sest sel 1950. aastal raputan ma kõigi oma laste südant. Paljud lähevad nende 

katsumuste tõttu eksiteele, kuid teised ärkavad, ja pärast neid sündmusi tulen ma Püha Vaimuna ja ütlen 

neile, et nad otsiksid üles minu jüngrid, kes omavad minu ilmutusi sellest Kolmandast ajastust. 
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27 Kui nad algajatena teevad vigu, siis Mina kui täiuslik Meister annan neile andeks ja annan neile 

teie vahendusel Minu õpetuse ettevalmistuse kohta, mille Ma teile praegu inimliku mõistuse võime kaudu 

usaldan. Siis, kui ma näen teid kõiki armastusega tungimas Minu õpetuste vaimsesse mõttesse, üllatan 

teid, andes teile teada suuri ilmutusi, ja te ütlete siis täis rõõmu mulle: "Meister, teie tarkusel ei ole tõesti 

lõppu." 

28 Püsige heas, jüngrid, mis ei tee teile pettumust. Tõesti, ma ütlen teile, et kui te siis sisenete 

tulevikku, leiate minult oma heade tegude saagi. Siis kogete, kui ilus on teie tasu. 

Praegu ei tea te, milline ta on, ega püüa teda ette kujutada. Ma ütlen teile vaid: Vaadake ja palvetage. 

Külva minu armastuse seemned sõnadega, pilkudega, palvetega. Kuna halastust edastatakse mitmel kujul, 

siis käituge nii oma ligimese suhtes. Tõesti, Ma ütlen teile, et teie päästmise soovist piisab, et Mina teeksin 

teie soovist Minu soovi ja annaksin abivajajatele Minu tahtmise kohaselt. 

29 Nii näen teid, oo Püha Vaimu jüngrid, ─ kui rahu sõnumitoojad, kui keha ja hinge arstid, kui 

jumalike omaduste külvajad. Sa ei lakka kunagi külvamast lohutust, palsamit ja rahu. Nii täidate oma 

missiooni kuni tööpäeva lõpuni. Teie tööd kroonib minu jumalik hellus ja ma teen teie hinge tugevaks oma 

õnnistuse igavese piduliku rüüga. 

30 Saate nüüd minu viimaseid õppetunde inimmeele kaudu ja neis palun teie ühinemist pärast 1950. 

aastat. Kui teil ei ole enam seda ilmutust ─ kes võtab minu koha sisse? Kes teeb oma hääle kuuldavaks ja 

tuletab teile meelde Jumaliku Meistri õpetust? Hirm ja hirm haaravad teid, isegi häälekandjad, kelle kaudu 

ma teile oma õpetuse andsin, tunnevad hirmu, isegi oma kirikutega tuttavad kirikujuhid julgevad teile 

minu sõna anda. Mida te siis teete, oo jüngrid? 

31 Inimesed: Ma räägin nüüd neist, kes jäid kunagi maailma, et anda tunnistust minu sõnast: minu 

teise ajastu jüngritest. 

32 Jeesus ei olnud enam seal, tema tõe apostlid olid misjonireisidel, sisenesid linnadesse, külastasid 

kodusid, kirjutasid oma kaugetele vendadele ja õdedele. 

33 Jumalik Sõna, nagu uus koidik, hakkas valgustama inimkonna elu ja hajutas pimeduse, milles 

inimesed olid elanud. 

34 Minu õpetus, mis kõlas minu õpilaste huultel ja töödes, oli armastuse ja valguse mõõk, mis võitles 

teadmatuse, ebajumalateenistuse ja materialismi vastu. Nördimushüüe kõlas nende poolt, kes nägid oma 

müütide ja traditsioonide peatset hääbumist, samal ajal kui teistest südametest kõlas rõõmuhüüe 

valgusküllase tee üle, mis avanes nende jaoks, kes janunesid tõe järele ja keda patt koormas, lootuse ja usu 

ees. 

35 Need, kes eitasid Vaimset elu, vihastusid, kui nad kuulsid ilmutusi Taevariigi kohta, samas kui 

need, kes aimasid selle olemasolu ja lootsid sellest õiglust ja päästet, tänasid Isa selle eest, et ta saatis oma 

ainusündinud Poja maailma. 

36 Inimesed, kes olid oma südames säilitanud õnnistatud igatsuse teenida oma Jumalat siiralt ja 

armastada Teda, nägid, kuidas nende tee muutus valgeks ja nende meeled selgeks, kui nad süvenesid Minu 

Sõnasse, ning nad tundsid taaselustust oma vaimus ja südames. Kristuse kui tõelise vaimse leiva õpetus 

täitis mõõtmatu tühjuse, mis neis oli, ja täitis külluslikult kõik nende vaimu igatsused oma täiuse ja 

tähendusega. 

37 Koitis uus ajastu, avanes heledam tee, mis viis igavikku. 

38 Millised kaunid ülestõusmise, armastuse ja õrnuse tunded ärkasid neis, kes olid valgustatud usust, 

et võtta vastu minu Sõna! Milline julgus ja kindlus saatis neid südameid, kes oskasid kannatada ja kõigest 

üle saada, ilma et nad oleksid hetkekski alla andnud! 

39 Sest Meistri veri oli veel värske? Ei, inimesed: selle vere vaimne olemus, mis oli Jumaliku 

Armastuse materiaalne kehastus, ei kuivata ega kao kunagi; see on täna samamoodi olemas nagu siis, elus 

ja soe. 

40 Selle põhjuseks on see, et neis südametes oli ka armastus tõe vastu, millele nad pühendasid oma 

elu ja mille eest nad isegi oma verd andsid, et tõestada, et nad on õppinud oma Meistri õppetundi. 

41 See heldelt antud veri ületas takistused ja kannatused. 

42 Milline kontrast ilmnes minu Sõna jüngrite vaimsuse ja iidsete traditsioonide fanaatikute või 

paganate, kes elasid ainult selleks, et austada keha naudingut, ebateadlikkuse, materialismi ja teadmatuse 

vahel! 
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43 Jumala seadus ei ole kunagi olnud nii selge, kui see oli Jeesuse huultel. Seepärast tundis maailm 

end sügavalt kõigutatuna ja paljud inimesed eemaldasid oma südamest vanad traditsioonid ning 

pühendusid Sõnale, mis sai inimestele arusaadavaks Kristuses. 

44 Maailmas ei ole kunagi varem olnud meest, kes oleks avaldanud suuremaid õpetusi ja teinud 

suuremaid tegusid. 

45 Kui palju müsteeriume lahtiseletas tollal inimene? Kui palju valgust tulvas tema hinge, südamesse 

ja mõttesse! Need Meistri õrnust täis sõnad, Tema targad, sügavad ja samal ajal selged tähendamissõnad; 

need võrdlused, mille puhul Ta kasutas last, lilli, et ennast arusaadavaks teha; need võimsad teod, mis olid 

võimalikud ainult Jumalale ja mida maailm nimetas "imedeks" ─ kõik see oli nagu uus hommikune kaste, 

mis muutis viljakaks põldudel, mis olid kuivad nagu kõrbed, mis olid inimeste südames. 

46 Kuni selle ajani ei olnud inimesed veel avastanud vaimset tunnet, mis on olemas kõiges, mida 

Issand on loonud, isegi kõige väiksemates olendites. Kui nad võtsid lapse sülle ja vaatasid talle sügavalt 

silma ning kuulasid tema küsimusi, mis olid täis süütust ja intuitiivset teadmistejanu, tundsid nad hinge, 

olendi kohalolu, mis oli midagi enamat kui see laps. 

47 Kui nad märkasid õrna taime, mis kasvas varjatud allapanu all, avastasid nad selles kohe tungi 

kasvada ja olla võimeline pakkuma oma ilu õitsengut ja seega täitma saatust, mille Looja oli talle 

määranud. 

48 Nii ärkasid need inimesed üles muljega, et nad elavad maailmas, mida nad polnud kunagi varem 

näinud. Selle põhjuseks oli see, et nad olid "pimedad" ja ei näinud oma silmadega, sest nad olid "kurdid" 

ja ei kuulnud oma kõrvadega. Aga ma tulin inimkonna juurde, et anda neile nägemine, kuulmine, hääl, 

liikuvus, tahe, mõistmine ja tundlikkus, et nende liha vanglas vangistatud hing vabaneks oma pimedast 

vanglast ja õpiks lugema ja tõlgendama Igavese Elu Raamatut. 

49 Küsige nüüd endilt, uued Minu Sõna kuulajad: Kas maailmas on veel neid lihtsaid ja selgeid 

jumalike ilmutuste tõlgendajaid? "Ei," vastate Mulle oma südame sügavusest, sest te teate väga hästi, et 

iga samm, mida maailm oma teaduses edasi astub, on järjekordne samm, mis kaugendab teda 

spirituaalsusest. Sest selle asemel, et otsida tähendust või vaimset olemust, mida kõik olendid sisaldavad, 

on neid huvitanud aine ja puhtmateriaalse jõu avastamine. 

50 Tunnistage, miks ma olen inimkonna juurde tagasi pöördunud, ja lubage Minu Sõnal tungida teie 

südamesse. Sest sel ajal saab inimkonna seas teoks uus vaimustumise ja ülespoole arenemise pöördumise 

ime. Õppige Minult, et te oleksite selle aja head jüngrid. 

51 Siin on minu õpetuste raamat, mille ma teile praegu pärandan. Selles on ülestähendused, mis 

jätkavad minu tööd teie seas. Kui te ei kuule Mind enam sellisel kujul, siis kordate Minu õppetunde ja 

avastate neis alati uusi ilmutusi. 

52 Minu õpetusi lugedes saate minu tarkust, suuri sõnumeid ja inspiratsiooni. Te mäletate vaimse 

maailma nõuandeid sama lõhnaga, millega te need vastu võtsite. See aeg on pühendatud õppimisele, 

tõlgendamisele, ettevalmistamisele, ja kui te kõige vähem arvate, ilmuvad teie keskele need, kes kõnekalt 

kordavad minu inspiratsiooni kaudu saadud õpetust. Kuid kui suur peab olema nende ettevalmistus, et 

rahvahulgad usuksid neid. Täna vaatate te neid häälekandjaid, kes teiega vaimustuses räägivad, ja nii suur 

kui mõnede uskmatus ka poleks, arvate te, et minu kuulutamine on nende saatjate kaudu võimalik. Aga kui 

inimesed näevad, et minu jüngrid kuulutavad jumalikke ilmutusi oma tavalises olekus, siis kahtlevad nad 

neis. 

53 Teie enda kogukonnas tõusevad need, kes kahtlevad, üles, kui nad kuulevad teid Minu 

inspiratsiooni all kõnelemas, ja teil peab olema suur ettevalmistus ja hinge puhtus, et leida usku. Nii teen 

Ma Endast jätkuvalt teada, olgu see üks, kes teid kuulab, või rahvahulk, olgu teie kuulajaskond valitud 

inimesed, harimatud või niinimetatud õppinud ─ nii mõnede kui ka kõigi ees teen Ma Endast teada teie 

mõistuse kaudu. Kui te oskate end ette valmistada, annan ma tõendid, mida need, kes teid kuulavad, 

nõuavad. 

Nii jätkan ma oma Kolmainsuse-Maaria Vaimse Töö külvamist, oma ilmutust Püha Vaimuna inimeste 

südamesse. Siis mõistate, et minu side teiega ei katkesta 1950. aasta lõpus. Sest sidemed Jumala ja Tema 

laste vahel on igavene. 

54 Kolmandal ajastul mõistsin Ma oma ilmingute selgusega seda, mis oli inimestele võimatu: suhelda 

Minuga inimliku mõistmisvõime kaudu. Mõistke Mind, jüngrid, sest teid ootavas vaimude dialoogis 
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vaimuga tunnete te Minu kohalolekut igavesti. Kui te oskate end ette valmistada, siis ei ütle te enam 

mulle: "Issand, miks Sa ei tule? Miks Sa ei näe minu valu?" Sa ei räägi enam niimoodi minuga. Tõesti, 

jüngrid, ma ütlen teile, et igaüks, kes minuga niimoodi räägib, annab käegakatsutava tõendi oma 

teadmatusest ja ettevalmistamatusest. Ma ei taha, et Minu jüngrid oleksid Minust lahutatud, Ma tahan, et 

te ütleksite Mulle oma vaimus: "Meister, Sa oled meie seas, meie vaim tunneb Sind, Sinu tarkus on minu 

inspiratsiooni allikas." See on tõeline ülestunnistus, mida ma tahan teilt kuulda. 

55 Ma ei taha näha oma uues apostliametis Toomast, ma tahan näha teis Johannese pühendumist, et te 

kõik tunneksite Mind alati oma hinges. Kuid ma ei taha, et te tunneksite end Minu orjatena, sest siis võite 

langeda uude fanatismi. 

56 Oma missiooni täitmise hetkedel pühenduge täielikult vaimselt Minu õpetusele ja maiste 

kohustuste täitmisel pühenduge neile kogu hoolega. Ma ütlen teile veel kord, et te ei tohiks tunda end 

Minu orjatena. Omandage tõelist vaimsust, mis annab edasi Minu Õpetust, et te annaksite Jumalale seda, 

mis on Jumala oma, ja "keisrile" seda, mis on "keisri oma". Sel moel on teil rahu ja te olete oma missiooni 

täitmisel õnnelikud, ilma et te peatuksite. Te ei hakka kuulutama, et te olete minu tunnistajad, vaid te 

tõestate oma tegudega, et te külvate minu tõde. 

57 Kui ma ei anna teile pärast 1950. aastat enam oma Sõna sellisel kujul, siis ma ei lähe pensionile, 

sest minu Universaalne Vaim ei puhka kunagi. Ma olen igavene tegevus, kes alati võitleb kõigi oma 

loodudolendite täiuslikkuse nimel. Ma olen oma laste arengus reisikaaslane, ma olen nende nõuandja; ja 

iga arenguetapi lõpus olen mina see, kes saab oma seaduses sätestatud missiooni täitmise vilja. 

58 Ma olen täiuslik aednik ja ei rebi vilju ära, kui need on rohelised. Ma tean, kuidas muuta ennast 

tormiks, et raputada puid ja panna nende halvad viljad langema, kuid head viljad säilitab minu armastus ja 

igavesti rõõmustab minu vaim nende arengu ja arengu üle. 

59 Tõuske üles mööda teed, mis viib teid mäe tippu, ja iga sammuga, mille te astute, mõistate 

paremini minu õpetusi ja täiustate end üha enam ja enam jumaliku sõnumi tõlgendamises. 

60 Mis on vaimu keel? See on armastus. Armastus on kõigi vaimude universaalne keel. Kas te ei näe, 

et ka inimlik armastus räägib? Sageli ei ole selleks vaja sõnu, see räägib paremini läbi tegude, läbi mõtete. 

Kui inimlik armastus väljendab end niimoodi, siis milline on selle keel siis, kui te täiustate end minu 

seadustes? 

61 Jüngrid, kõndige kindlalt, ärge muutuge katsumuste ja raskuste ees argpükslikuks. Pidage meeles, 

et ma olen seda teed enne teid käinud ja jätnud selle õnnistatud jälje. Palvetage inimkonna eest, see on teie 

ülesanne. Tulge Minu juurde, kes ma olen ammendamatu lohutus- ja palsamiallikas, ja tooge see kingitus 

oma kaasinimestele. 

62 Sel hetkel sisenen ma oma laste südamesse ja levitan oma armastuse seemneid. Kuid milline süda 

on nagu viljakas muld, mis paneb seemne idanema? Täna te veel ei tea. Aga kui te saate headeks 

töölisteks, siis oskate külvata minu õpetust haigetesse, riivatudesse, kurjadesse, nendesse, kes janunevad 

armastuse ja rahu järele. 

63 Kõigis neis panete te minu Sõna mõõtmatut aaret, mis kasvab teie hinges üha suuremaks. 

64 Kui te kõik olete Jumaliku Aedniku töömehed, kui te kõik olete kaastöötajad minu armastuse 

istutamisel, siis sellepärast, et te kõik saate nautida minu töö kulminatsiooni. 

65 Te kõik istute minu laua taha, sest taevas on pidu. Te kõik olete minu tähendamissõna targad 

neitsid. Seal ei ole ühtki kadunud poega, te kõik olete võtnud minu kuningriigi ja kuulete kõige ilusamat ja 

kosutavamat kontserti. Teie hing kogeb suurimat õnne, sest ta mõistab lõpuks teie Isa ja Issanda suurt 

armastust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 317 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Armsad jüngrid: Ma näen teid valmis olevat, te olete kogunenud vaimselt, et saada armu minu 

Sõna kuulda ja mõista. Teie teel on teil olnud minu kohalolek ─ kas see andis teile ime, andis teile minu 

kaitse või rääkis teiega teie südametunnistuse kaudu. Ma tahan elada teie südames, et olla teie teejuht ja 

peremees. 

2 "Mina olen tee, tõde ja elu," ütlen ma teile veel kord. Minu Sõna on leib, mis toidab teie hinge, 

Minu kohalolek toob teile rahu, mida te igatsete. Kui palju katsumusi te olete maailmas kogenud! Te olete 

otsinud rahu ja lohutust maistest naudingutest, ja kui te seda ei leidnud, olete pöördunud Minu juurde 

tagasi, et öelda: "Issand, ainult Sinu juures leiame rahu ja lohutust oma hingele." 

3 Iisrael: Õppige otsima Mind oma palvetes sel rasketel aegadel. Kui katsumused on veelgi 

suuremad, otsige Mind kui säravat tuletorni või päästepaati. Usaldage mind, sest ma viin teid turvalisse 

sadamasse. Igaüks, kes otsib Mind, leiab Mind. Iga hing, kes tõuseb usus Minusse, saavutab pääste. 

Seepärast olen ma saatnud teid maailma ja öelnud teile: Valvake ja palvetage inimkonna eest, sest nad 

ei ole kuulnud minu sõna ja ainult Iisraeli rahvas kuuleb minu õpetust, et ärgata ja valmistuda. Ja 

inimkonnale ütleb Meister: "Siin on teie päästmise usaldusisik, siin on Iisraeli rahvas, kes on Minu jüngrid, 

kes asub teie jaoks välja, et anda teile Minu õppetund, et anda teile Igavese Elu Leib, mida te ei tahtnud 

vastu võtta seni, kuni Ma seda inimintellekti kaudu edastasin, sest vahendid, mille Ma valisin, et Mind sel 

ajal teatavaks teha, tundusid teile ebatäiuslikud. 

4 Kui paljud on kuulnud Minu Sõna ja kui nad seda ei mõistnud, siis eksisid nad teelt kõrvale. Ma 

kutsun neid uuesti, annan neile tõendeid oma tõe kohta ja nad peavad minusse uskuma, sest elu ja 

vaimsuse seeme, mille ma olen nende südamesse külvanud, hakkab usus õitsema. See tõde hakkab neis 

särama ja nad tunnistavad oma kaasinimeste ees, et ma olen olnud inimestega ja teinud ennast teatavaks 

inimliku mõistuse kaudu. 

5 Kuidas võiksid inimesed hinnata Minu tegusid ja tungida Minu sisemusse? Kuid ma olen andnud 

neile tahtevabaduse, oma tahte, ja nende andide alusel olen neid proovile pannud. Need, kes on uskunud, 

on võidutsenud katsumuses, on tugevdanud oma usku, on tõusnud vaimu piirkondadesse, toitudes Minu 

ilmutuste tähendusest. 

6 Tõesti, ma ütlen teile, et Minu Vaimu kohtumine teiega toimus pärastpoole. Ma olen andnud teile 

korralduse otsida Mind, tõustes üles palvetrepil ja kohtudes Minuga selle siirusega vaimses, sest Ma ei ole 

ennast sel ajal inimlikuks muutnud. Ma olen kasutanud oma loodud inimeste meelt ja südant ainult selleks, 

et teha ennast nende kaudu teatavaks. 

7 Ma olen andnud teile selle õpetusraamatu, et ka need, kes on tulnud viimasena, saaksid teada minu 

ilmutusi. Ma olen kordanud õppetunde, olen näinud, et paljud on tunginud minu Teosesse ja tahavad teada 

kõike selle algusest peale. Seepärast olen ma teile oma õpetusi kordanud. Ma olen teile öelnud, et Elias 

avas Kolmanda Aja, edastades Roque Rojase, et te kohtuksite Jumaliku Meistriga oma teel. 

8 Õnnistatud on see, kes kuulab Mind armastusega, kes tuleb Minu juurde ja avab oma südame, et 

võtta vastu Minu Sõna sisu, sest ta saavutab valguse. Selle tarkuse kaudu mõistab ta minu tööd, teab, 

kuidas seda 1950. aasta järel praktiseerida, ja nimetab end õigustatult minu õpilaseks. 

9 Ma tahan teid kõiki kutsuda "Minu jüngriteks". Kuid pidage meeles, et hea õpilane peab olema 

õpetusele ustav ja võtma oma Meistrist eeskuju. 

10 Te mäletate, et teie vaimne võitlus siin maa peal on suur, ja teie hing laseb teil arvata, et kui ta 

siseneb sellesse ellu, mis ootab teda väljaspool seda maailma, peab ta jätkama võitlust, et tõusta. 

Kui te mõtlete sellele, siis lõpuks tunnete teatavat kurbust mõttelt, et kui inimelu on lõppenud, siis ei 

ole puhkust. See kurbus ei tule mitte hingest, vaid "lihast", mis on nõrk ja vähese usuga, sest tema olemus 

ei ole igavene ja ta peab igaviku ees meeleheitele alla jääma. 

11 Hinge jaoks tähendab igavik tema suurimat õnnistust. Kui ta mõtleb õndsusele, teab ta, et sellel ei 

ole lõppu, ja kui ta mõtleb heastamisele, teab ta, et tal on piisavalt aega oma üleastumiste heastamiseks ja 

enese täiustamiseks. 

12 Vaimset puhkust, nagu teie maine loomus seda mõistab ja ette kujutab, ei ole olemas. Puhkus, mis 

ootab hinge, on aktiivsus, on mitmekordistumine heategevuses, on iga hetke kasutamine. Siis hing puhkab, 



U 317 

49 

ta vabaneb enesevigastusest ja kannatustest, ta puhkab, tehes head, ta puhkab, armastades oma Loojat ning 

oma vendi ja õdesid. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, kui ma jätaksin teie hinge tegevusetuks, et ta saaks puhata nii, nagu te 

kujutate ette, et ta puhkab maa peal, siis võtaks seda valdusesse meeleheite ja hirmu pimedus; sest hinge 

elu ja valgus, nagu ka suurim õnn, on töö, võitlus, lakkamatu tegevus. 

14 Hing, kes naaseb maalt "vaimsesse orgu", tuues endasse sissepressitud liha väsimuse ja otsides 

kaugemal asuvat puhkekohta, et puhata, et unustada, et kustutada eluvõitluse jäljed ─ see inimene tunneb 

end kõige õnnetumana ega leia rahu ega õndsust, kuni ta ärkab oma letargia tõttu, mõistab oma eksimuse 

ja tõuseb vaimse elu juurde, mis on, nagu ma just ütlesin, ─ armastus, aktiivsus, lakkamatu võitlus teel, 

mis viib täiuslikkuse poole. 

15 Siin maa peal seevastu peab teie hing end masendatuna tundma, sest siin on kõik piiratud ja 

mööduv. Siin peab ta tõesti puhkama nii palju patust ja ebaausast, kui palju on inimelus. Kuid see ei ole 

mitte vajadus puhkuse järele, sest see vallutab liha, vaid vastumeelsus kõige halva suhtes, vastumeelsus 

kõige ebaausa suhtes, väsimus võidelda ja kannatada ikka ja jälle ebamoraalsuse või põhjendamatute 

põhjuste pärast. 

16 Kui inimesed oleksid teinud selle elu siin puhtaks eksistentsiks ja valmistanud oma keha 

vääriliseks elupaigaks hinge viibimiseks, siis ei oleks teada ammendumist, ei oleks ka vastikust ega 

vastumeelsust, ja seetõttu ei tuleks kehatu hing vaimse maailma puhkuse kaudu sooviga puhata. Vastupidi 

─ ta saabub täis jõudu ja usku, et jätkata oma päevatööd ─ seda võitlust, mida ta ei suutnud kunagi 

lõpetada maa peal ja mida isegi surm ei peatanud. 

17 Ma tahan, et võitluse lõpus, kui kõik minu lapsed on igavesti ühendatud Vaimses Kodus, jagaksid 

nad minu kui Looja lõpmatut õnne, tunnustades asjaolu, et igaüks teist osales jumalikus töös 

konstruktiivselt või taastavalt. 

18 Ainult vaimse olendina avastate, et midagi kõigest, mida Ma olen algusest peale loonud, ei ole 

kadunud, et kõik Minus on ülestõusnud, kõik saab elule ja uueneb. 

19 Nii et kui nii paljud olendid on pikka aega eksinud, kui paljud on elutööde asemel teinud 

hävitavaid tegusid, siis nad leiavad, et nende eksimise aeg oli ainult ajutine ja et nende teod, ükskõik kui 

halvad need ka ei olnud, leiavad heastuse Igaveses Elus ja nad muutuvad minu lakkamatult loova töö 

kaaslasteks. 

20 Mis on paar sajandit pattu ja pimedust, nagu seda oli inimkonnal maa peal, kui võrrelda neid 

igavikuga, evolutsiooni ja lõpmatu rahu ajaga? Te olete minust oma tahtevabaduse tõttu eemaldunud ja 

oma südametunnistuse ajendil pöördute te minu juurde tagasi. 

21 "Liha" oli liiga kangekaelne ja vastumeelne, et järgida selle sisemise valguse juhiseid, mida te 

nimetate südametunnistuseks, ning tal oli palju lihtsam järgida impulsse, mis meelitasid teda oma 

instinktide ja kirgede liiderlikkusse. 

22 Pikka aega on inimkond käinud oma eluteed siin maa peal raskes võitluses südametunnistuse, mis 

ei ole kunagi vaikinud, ja "liha" vahel, mis tahab teha oma kultuse ja seaduse materialismist, ilma et 

tänaseni oleks võidutsenud ei aine ega vaim, sest võitlus jätkub. 

23 Te küsite Minult, kes saab võitu? Ja ma ütlen teile, et ei lähe enam kaua aega, kuni 

südametunnistuse absoluutne võit, mis saavutatakse hinge "liha" abil. 

24 Kas te ei mõista, et pärast nii palju võitlust ja nii pikka võitlust peab keha, mis on inimlik ja kaduv, 

andma järele Vaimule, kes on minu igavene valgus? 

25 Mõistke, et pärast nii pikka võitlust saavutab inimene lõpuks selle tundlikkuse ja järeleandmise, 

mida tal pole kunagi varem olnud selle hääle ja selle vaimse elu suhtes, mis vibreerib ja elab tema 

olemuses. 

26 Te kõik liigute selle punkti suunas, ilma et te seda mõistaksite. Aga kui te näete headuse ja õigluse 

võitu maa peal, siis mõistate võitluse, võitluste ja katsumuste põhjust. 

27 Selle ettevalmistusega tahan ma teid näha, et te saaksite külvata oma teed heade eeskujudega ja 

seega anda tunnistust kõigest, mida te olete Minult saanud ja kuulnud. 

28 Kui see ilmutus on lõppenud, näete minu õpetust üleloomulikuna, mis ületab teie arusaamise, ja te 

küsite endalt: "Kuidas on võimalik, et Issand on rääkinud meiega meie oma keeles sel ajal, mil inimkond 

on suuremas arengus?". 
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29 Kuulge, jüngrid: Juba minevikus oli kirjutatud, et ma tulen ja teen ennast kõigile oma lastele 

teatavaks ning valmistan seega ette rahu aja saabumist inimeste seas, viies nad vaimustumise praktikasse. 

Nüüd on selle ettekuulutuse täitumine siin, täna valmistan teid ette, ümbritsetuna vaimsest maailmast, 

samal ajal kui teised hinged ootavad kaugemal Minu juhiseid ja tulevad tulevastel aegadel inimeste hulka 

elama. Nende hulgas on need, kes valitsevad rahvaste üle ─ need, kes oma suure vooruse tõttu panevad 

inimesi kuuletuma Minu käskudele ja suunavad neid heale teele. Nad tulevad teie järele. 

30 Minu Töö kasvab üha enam ja enam, kuni lõpuks kõik hinged ühinevad minu Seaduse täitmisel ja 

sellest maapealsest kodust saab täiuslikkuse maailm. Need, kes sel ajal seal elavad, tunnevad minu 

armastust, mis töötab kõigis loodud asjades, ja valmistuvad elama paremas maailmas. 

See maapealne maailm on teie hinge jaoks vaid ajutine, ta läheb oma täiuslikkuse poole püüdlemisel 

teistesse piirkondadesse, teistesse tasanditesse. 

Pidage meeles, et ma olen teile öelnud: "Minu Isa kojas on palju elamuid." Ja praegusel suurema 

arengu ajal, kui te mõistate paremini minu õpetusi, olen ma teile öelnud: "Isa majas on lõpmatult palju 

eluruume." Ärge arvake siis, et kui te siit maailmast lahkute, olete juba jõudnud suurimale vaimsele 

kõrgusele. Ei, jüngrid. Kui teie arenguetapp sellel planeedil on lõppenud, juhatan teid teistesse kodudesse, 

ja nii juhatan teid igavesti teie täiuslikkuse lõpmatul redelil. Usaldage mind, armastage mind ja te saate 

päästetud. 

31 Ärge seiske paigal, inimesed. Kiirusta, sest sa tead teed. Täitke Minu Seadust, elage armastavalt ja 

olge heategevuslikud oma ligimese suhtes. Siis on kõik kingitused, mis ma olen teile andnud, nagu tuled, 

mis valgustavad inimeste teed. 

32 Miks te mõnikord kahtlete iseendas ja Minus, kuigi Ma olen teile öelnud, et te olete osa Minu 

Vaimust? Miks te kahtlete, et teil on Minu omadused? Kuna te olete tulnud siia maailma, et heastada oma 

mineviku üleastumisi ─ miks te teotate, kui te kohtate teel katsumusi? 

33 Nii valmistan ma teid ette, õpilased, nii trükin ma oma õpetuste raamatu teie südamesse. Kui te 

igatsete lohutust oma kannatustes, siis otsige Minu Sõna oma südamesse ja see voolab sealt nagu 

kristallselge vee allikas. 

34 Ma õpetan teid sel 1950. aastal, mis on minu viimane aasta teie seas. Ma tahan, et te saavutaksite 

selle spiritualiseerimise, mida ma teilt palusin. Te olete mõistnud oma Isa ja teinud vaimse 

meeleparanduse. Sa oled Mind armastanud, ja mõnelt on langenud maha nende hinge katvad rõivad ja 

teistelt näen ma, et nad püüavad end puhastada. Ärge unustage, et selleks, et järgida Minu juhiseid, peate 

vabanema kogu materialismist. 

35 Ma olen asetanud oma valguse teie südametunnistusse, et te sellest juhindudes kõrvaldaksite kõik 

puudused ja et teie hinges õitseksid need voorused, mida ma oma Sõna tõttu avastan. Olen teinud teid 

vastuvõtlikuks armastusele ja ka valule. Ma olen teile öelnud: "Armastage üksteist", et te tunneksite minu 

Sõna kogu selle puhtuses. Jagage oma rahu oma kaasinimestega, aidake neil juua oma kannatuste karikat. 

36 Pidage meeles, et ma olen teile öelnud: Minu silmis olete kõik Minu lapsed. Kui ma luban teil 

areneda ja teil on selles oma võitlused, siis sellepärast, et ma soovin palavalt, et te saavutaksite oma 

täiuslikkuse. 

37 Teil on aeg alustada vaimset tööd, mis on teile usaldatud. Vaadake, kui viljatu on põld, sest 

armastuse ja halastuse seeme elab teie südame põhjas peidus. 

38 Olen tulnud oma õpetustega julgustama teid headuses. Ma juhatan teid armastuse radadel, et te 

saaksite minna oma kaasinimeste juurde minu valguse ja lohutusega. Kui minu jutlustamise aeg on olnud 

teie jaoks pikk, siis on see olnud selleks, et te saaksite minu õpetuse sisu omaks võtta ega moonutaks selle 

tähendust. Sest teie olete uus Iisrael ─ inimesed, kes annavad tunnistust minu tõe kohta. 

39 Igal sammul äratab teid südametunnistuse hääl ja annab teile mõista, et teil on inimkonna seas 

kõrge saatus ja suur missioon, mida täita. 

40 Kas sinus ei ole jõudu, mis ei lase sul langeda, ja häält, mis ei lase sul uinuda? Kui te kaldute teelt 

kõrvale või unustate oma missiooni ─ kas te ei tunne rahutust, mis ei lase teil puhata? Sest see jõud, see 

sisemine valgus, see hääl, mis teiega sisemiselt räägib, on teie südametunnistus, millesse on kustumatult 

sisse kirjutatud minu seadus ja teie missioonid. 

41 Laske endid armastavalt juhendada selle sisemise juhi poolt, ja tõesti, ma ütlen teile, igasugune 

vaimne mure kaob, jättes selle asemele sügava rahu ja tõelise rahulolu. 
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42 Kui te kasutate neid väärtuslikke hetki ära, ei hakka te homme kaotatud aja pärast pisaraid valama, 

te ei kurda vigade üle ega kao. Pidage meeles, et just teie head teod peavad minust tunnistust andma. Või 

arvate te, et teie kaasinimesed suudavad Minu tõde ära tunda isegi ebatäielike tööde kaudu? Ärge 

unustage, et "puu on tuntud oma vilja järgi". 

43 Ärge kartke, et olete liiga vähe ja liiga tähtsusetu. Koos teiega läheb kaasa nähtamatu Valguse 

olendite armee, kes valmistab teie teed ette, avades teile uksi, millest läbida, lammutades takistusi ja 

ületades raskusi. 

44 Pimeduse maailma vastu loodate te sellele valguse maailmale. Sõja mõju ületamiseks loodate te 

rahu inglile. Haiguse, katku ja surma vastu on teiega koos nende nähtamatute olendite halastus, kes 

seisavad valmis, et valada oma halastuse ja lohutuse palsamit inimkonnale. 

45 Minu jüngrid ei ole kunagi olnud Minu poolt kaitseta, neid ei ole kunagi hüljanud need olendid, 

kes elavad valguse ja harmoonia piirkondades. 

46 Kes inspireeris minu teise ajastu jüngrid, et nad mäletaksid oma Meistri jumalikku sõna ja 

kirjutaksid selle pärandiks kõigile põlvedele? Kes viis mu jüngrid tundmatutel radadel kaugetesse 

linnadesse? Kes vabastas Peetruse vanglast, kui tema vangivalvurid magasid, ja kes seisis minu tõe 

apostlite kõrval nende kõige raskemal tunnil, kui nad ohverdasid oma surma? Vaimolendid, teie vennad ja 

õed, keda inimesed on nimetanud "ingliteks". 

47 Oh, kui te vaid teaksite selle mõju väärtust teie elule! Te oleksite valmis, alandlikumad ja 

kuullikumad nende üleskutsetele ja juhistele. Kuid te olete vähese usuga olendid, sest te tahate vaimset elu 

oma füüsiliste meeltega puudutada ja näha. Ja kuna te ei ole seda saavutanud, siis olete tundnud end oma 

usus petetuna. 

48 Tõesti, ma ütlen teile, kui teie usk oleks kindel, siis ei oleks teil soovi tunda vaimse kohalolu lihase 

meelega, sest siis oleks hing see, kes tajuks oma peene tundlikkusega seda maailma, mis lakkamatult teie 

ümber pulseerib. 

49 Jah, inimkond, kui te tunnete end vaimsest maailmast eemal, siis need olendid ei saa end 

inimestest eemal tunda, sest nende jaoks ei ole vahemaid, piire ega takistusi. Nad elavad vaimses ja 

seetõttu ei saa nad olla kaugel inimeste elust, kelle kõrgeim saatus on hinge ülespoole arenemine ja 

täiustamine. 

50 Te olete kõik vennad ja õed, kõik hinged omavad samu omadusi, isegi teie kehad on loodud 

võrdselt. Miks te siis olete end ühiskonnaklassidesse ja rahvastesse jaotanud, inimkond? Ma armastan sind 

nagu ainukest last ja samuti annan sulle andeks. Aga olge selle armu väärilised, saavutage oma lunastus. 

Saabub aeg, mil Minu õpetuse üle mõtiskledes armastate te üksteist Minu armastusest innustatuna ja ei 

mõista oma vigu hukka. 

51 Andke nõu ja parandage oma teel armastusega, kuid ärge tundke end oma kaasinimestest 

üleolevana. Ainult armastage ja elage õiglaselt, nagu ma olen teid õpetanud. 

52 Valmistuge, sest homme olete te inimkonna juhid ja õpetajad. Sel ajal, millest ma teile räägin, 

peate te armastusega edasi andma minu õpetust, nagu ma olen teid õpetanud. Te ei tohi oma kaasinimeste 

üle karmilt kohut mõista ─ arvates, et sellega te meeldite oma Issandale. Tõesti, ma ütlen teile, isegi kui te 

õpetate inimesi Minu nimel, ei saa te vabaks patust. Vaata ja palveta. Aga kui ma näen, et te karistate oma 

kaasinimeste üleastumisi ilma armastuseta, siis räägin ma teile südametunnistuse kaudu ja ütlen teile, nagu 

Teisel ajastul: "Kes on patust vaba, see visaku esimene kivi." 

53 Minu õpetus on igaks ajaks. Praegu kordan teile möödunud ajastute õppetunde, et te mõistaksite 

Mind paremini. Nii nagu teie kuulete Mind, nii kuulsid ka Teise ajastu jüngrid. Nii nagu teie olete astunud 

esimesi samme Minu õpetuses, tegid ka nemad esimesi samme. Nii nagu teie võitlesite oma puuduste 

ületamise nimel, nii võitlesid ka nemad ja lõpuks võitsid. 

54 Nii nagu te kahtlete andides, mida ma teile olen andnud, nii olid ka nende jüngrite seas need, kes 

arvasid, et Meister ei pane neid tähele, ja panid salaja Tema sõna proovile. Kui nad võtsid minu eeskuju 

eeskujuks, ilmnesid nende töödes nende ettevalmistuse viljad. Kui nad ei jälginud ja ei palvetanud, siis ei 

juhtunud nende kaudu ühtegi imet ja nad pöördusid Minu juurde tagasi kahtlusega oma südames. Aga kui 

nad jälle kuulsid Minu Sõna tõde, siis kahetsesid nad oma üleastumisi ja lubasid pisaratega, et ei kahtle 

enam Minus. 
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55 Samamoodi näen ma teid sel ajal, jüngrid: mõnel teist on nähtamatu relvana usk ja head teod, ja 

näete, et Minu Sõna ilmneb nende missiooni täitmisel. Kuid teised Minu lapsed on nõudnud ─ ilma Minu 

seadust kuuletumata ─, et Ma annaksin neile inimeste silme ees ime, mis teeb nad äratuntavaks Minu 

sõnumitoojateks, ja kui nad seda ei saanud, siis kahtlesid nad Minus ja eitasid Mind. 

56 Ma annan neile andeks, sest isegi kui nad täna kahtlevad, siis homme usuvad nad ─ kui nad täna ei 

võta minu õpetust vastu, siis homme panevad nad oma elu maha, et tunnistada ja tunnistada selle ilmutuse 

tõesust. 

57 Ma õnnistan neid, kes elavad Minu Seaduse järgi, ja neid, kes seda tagasi lükkavad, sest viimaste 

kaudu, kui nad on mõistnud Minu õpetuste tähendust, annan ma inimkonnale suuri tõendeid. Sest nad on 

minu Jumaliku Vaimu jaoks usaldusväärsed vahendid, et valada end välja oma kaasinimestele jõus, 

tõesuses ja armastuses. 

58 Nii rõõmustan ma teid, jüngrid, nii julgustab Isa teid katsumuste ajal, mida te läbi elate. 

59 Jääge tähelepanelikuks südametunnistuse hääle suhtes, ja tõesti, ma ütlen teile, te saate jätkuvalt 

minu õpetust. Kuigi 1950. aastal lõpeb see ilmutus häälekandja poolt ─ kuulake südametunnistust, siis on 

teie osadus Jumalaga igavene ning ei ole midagi ega kedagi, kes eraldaks jüngrid oma Meistrist. 

60 Usalda minu sõna. Tõesti, ma ütlen teile, kõik ettekuulutused täituvad prohvetite rahuloluks ja 

Iisraeli rahva rõõmuks. 

61 Vaadake ja palvetage, sest ajad muutuvad. Ühendage endid Minu armastuse seadusega ja siis ei ole 

mingit katsumust, mis teid teel peataks. Elage nende eeskujude järgi, mis ma teile Jeesuses andsin, ja te 

seisate kindlasti. Keegi ei suuda vaigistada minu sõna teie huultel. Tõesti, ma ütlen teile, isegi tellingud ei 

pane teid unustama Minu Seadust. Sest ohverdatud Talle mälestus teeb teid tugevaks ja te annate end minu 

Jumalikkusele. 

62 Kui paljud teist jätavad kõige armsamad inimesed, et minna nende juurde, kes peavad teie 

vahendusel minu Sõna kuulama. Kui paljud teist loobuvad minu õpetuse armastuse pärast oma 

materiaalsetest hüvedest ja elavad suurimas vaesuses. Aga kui teie keha peaks jääma ilma maistest 

hüvedest selles maailmas, siis ma kaunistan teie hinge oma armastusega igavikus. 

Aga ärge muretsege, armsad lapsed! Ma ei palu ühelgi teist oma elu ohverdada. Ma olen teile oma 

sõnas öelnud ainult seda, et kõik, mida te peaksite minu töös andma, saate te sajakordselt tagasi. Külva 

oma teed heade tegudega ja sa lõikad nende vilju tulevases elus. 

63 Nii valmistan teid ette sel hommikul, mil kristlus tähistab Jeesuse kannatusi. Ka teie, jüngrid, 

kogete Messia igakordset ohvrisurma ja toidate end jumaliku Lunastaja eeskujuga. 

64 Iisraeli rahvas: Olge inimkonna valgus, tuletage talle meelde Minu lubadust tulla tagasi, mille ma 

andsin talle Jeesuse kaudu, ja öelge talle, et ma olen pidanud oma sõna. 

65 Inimesed on need ettekuulutused unustanud, kuid ma tuletan neile meelde oma uute apostlite 

kaudu. 

66 Jüngrid: Minu sõna avaldumisel on minu isalik armastus ja rahu kohal. Võtke see vastu teie sees ─ 

teie, kes te ikka veel elate pisarate orus. 

67 Joo oma kannatuste karikas kannatlikult. Sest pärast seda kibedust saate te igavesti nautida minu 

armastuse leiba ja veini. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 318 
1 Õndsad olete teie, kes te minu juurde tulete minu õpetust soovides. Õndsad olete teie, kes te oskate 

minu sõnas avastada igavese elu aaret. Aga kes on need, kes tugevdavad end minu õppetundidega, et nad 

võiksid jääda sõnumitoojateks inimkonna seas, kui minu sõna nende suupillide kaudu on lõppenud? Teie 

olete need, kes puhastate end minu seaduse rikkumiste tõttu tekkinud vanadest plekkidest, kes tühjendate 

kannatuste karika, kes tulete suurest viletsusest ja puhastate oma hinge minu õpetuste kristallvees. 

2 Kui te tulete täna sellele kogunemisele, siis tunnete end Minu juuresoleku väärituna. Kuid ma 

näen, et te uuendate end ja see puhastamine teeb teid Minu vääriliseks. Tundke minu hellust, tundke minu 

armastust, see on palsam, mis ravib teie kannatusi. 

3 Te mälestate ─ viimast korda sellisel kujul ─ minu Kirest Teisel ajastul. Te ei tule, et järgida 

traditsiooni. Sest Püha Vaimu jüngrid ei tohi olla traditsionalistid, nad peavad kuuletuma minu Seadusele. 

Te tulete ainult selleks, et meenutada neid jumalikke sündmusi, täiuslikke õpetuse näiteid, mille ma teile 

Jeesuse kaudu jätsin, mis õpetavad teid igaveseks, et saavutada omaenda päästet. 

4 Täna näen ma teie hinge vapustatuna nende õpetusnäidete meenutamisel ja ma ütlen teile: Oo 

armsad lapsed, ärge lükake neid õppetunde tagasi, sest need on teie pärand! 

5 Te tänate Mind julgustuse eest, mida te saate Minu Sõnast. Aga teie seas on neid, kes küsivad 

Minult seda küsimust: "Isa, miks Sa ei tee minu elus seda imet, mida ma olen juba ammu oodanud?" 

Aga Peremees ütleb teile: Ma olen külvanud teie eludesse imesid sel ajal. Minu vaimust on sinu 

vaimule tulnud pidevaid õnnistusi ja armuandeid. Vaimse maailma vahendusel olen Ma levitanud teie seas 

oma armastust. Teie usu ja heade tegude kaudu olete näinud neid imesid toimumas. Ma küsin teilt: Kas te 

vajate igapäevast imet, et minusse uskuda? 

6 Teie arengu alguses varitsesin teid füüsiliselt nähtavate, käegakatsutavate armu ja hüvede 

kingitustega. Aga kui teie teadmised ja usk süttisid nagu valgus teie hinges, lõpetasin ma nende 

materiaalsete tõendite andmise. Täna peab teie kui jüngrid usk langema kokku Minu tahtega, et ületada 

kõik takistused ja vasturääkivused. 

Te küsite Minult: "Meister, mis on usk? Ja Meister vastab teile: Usk on vaimne pilk, mis näeb 

kaugemale kui süda ja mõistus. Usk on pilk, mis näeb ja avastab tõe. Seepärast näeb teie usk ilminguid, 

mida te sageli ei suuda mõista, ja teeb teid nende kaudu usus tugevaks. 

7 See on oluline hommikune pühendumine, armsad inimesed, sest ma ehitan teie keskele "Uut 

Jeruusalemma". Te olete selle valge särava linna esimesed kivid, millest Ma olen prohvetite kaudu 

teatanud. Selle vaimse linna alused ei ole selles maailmas. Sest kui te usute, et Uus Jeruusalemm on teie 

maapealne isamaa, siis te eksite rängalt: Uut Jeruusalemma ehitan ma praegu teie hinges, ja see linn ─ 

valgem kui pimestavalt valge lumi ─ laieneb kõigile inimestele, kui kogu inimkonna lunastus saabub. 

8 Täna, kui Ma tulen teie juurde, et alustada Suure Linna ehitamist, näen Ma oma rahva seas 

harmoonia ja vaimsuse puudumist ning Minu Jumalik Vaim kannatab, sest te ei oska veel täielikult 

minuga koos olla. Hoolimata täiuslikest õppetundidest, mida ma teile aja jooksul olen andnud, 

klammerdute te kangekaelselt madalamate kirgede, lõhestatuse ja ebajumalateenistuse külge. 

9 Tõesti, ma ütlen teile, kui te tahate olla suur, ärge otsige suurust maailma edevustest, sest need on 

mööduvad. Otsige seda vaimsest, mis on igavene. 

10 Selle tõusu saavutamine nõuab pidevat pingutust, vankumatut tahet ja tingimusteta usku. Ainult nii 

saate te saavutada hinge ülistamise. 

11 See tee sobib teenete omandamiseks, sest see on täis katsumusi. Seal on teil võimalik õppida oma 

ülbust tagasi lükkama, kannatlikult valu vastu võtma, edevust ja kirgi tagasi lükkama. Teisest küljest on 

teel palju abivajajaid, keda saate aidata, et ka nemad jõuaksid oma eesmärgini. 

12 Iga inimene ─ olenemata sellest, kas tema elus on spirituaalsus või mitte ─ kannab risti. Minu 

Sõna õpetab seda armastusega taluma, et see oleks lihtne ja isegi vajalik, et oleks võimalik elada. Kes 

armastab oma risti, see armastab oma saatust, sest ta teab, et mina olin see, kes selle ette määras. See 

armastab minu tahet, ja kes teeb minu tahet, saab osa minu rahust, valgusest ja jõust. 

13 Kes väldib oma ülesande koormat, kes loobub õigest teest või eirab kohustusi, mida ta hing on 

Minu ees võtnud, et selle asemel võtta kohustusi vastavalt oma maitsele või tahtele, ei saa oma südames 
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tõelist rahu, sest tema hing ei saa kunagi olla rahul ja rahulik. See on need, kes otsivad pidevalt naudingut, 

et unustada oma piinad ja rahutus, petes end valede naudingute ja põgusate rahulduste abil. 

14 Ma lasen neil minna oma teed, sest ma tean, et isegi kui nad täna eemalduvad, unustavad Mind ja 

isegi eitavad Mind, mõistavad nad peagi, kui tähtsusetu on maailma rikkus, tiitlid, rõõmud ja au, kui 

reaalsus äratab nad üles oma unistusest maapealsest suurusest, kui inimene peab seisma silmitsi vaimse 

tõe, igaviku ja jumaliku õiglusega, millest keegi ei saa pääseda. 

15 Keegi ei ole sellest teadlik, sest teil kõigil on vaim, mis intuitsiooni ande kaudu näitab teile oma 

elu tegelikkust ─ tee, mis on teile ette nähtud, ja kõik, mida te peate sellel teoks tegema. Kuid te tahate 

meeleheitlikult vabaneda kõigist vaimsetest lubadustest, et tunda end vabana ja oma elu peremeestena. 

16 Kas enamik inimesi ei soovi täita oma religioosseid kohustusi? Ma ütlen teile, et te olete loonud 

religioone, et püüda pääseda minu seadusest ja panna end uskuma, et te täidate seda. 

17 Sellele inimkonnale võin ma kohaldada samu sõnu, mida ma ütlesin tol ajal juudi rahvale, kui ma 

tegin neile selgeks, et vanade ja juba kasutute traditsioonide järgimiseks olid nad Seaduse unustanud. 

18 Kristluse sümbol, rist, on kõikjal. Kõikjal leian ma kivist kirikuid, enamik inimesi hääldab Minu 

nime, inimesed osutavad Mulle austust ja sooritavad Mulle igapäevaseid riitusi. Ometi ei leia ma inimeste 

südames armastuse ilminguid, mis on Minu Õpetuse olemus, algus ja lõppeesmärk. Ometi usute te kõik, et 

olete seaduses ja tões. Seepärast kaebate te, kui ma teile vastupidist avaldan, ja kui keegi teile oma vigu 

näitab, lasete vihal teid haarata. 

19 Tõesti, ma ütlen teile, kristlased, kui ma tuleksin praegusel ajal inimesena maailma, siis just teie 

oleksite need, kes Mind uue Golgatani ristile tiriksid, kui te kuulaksite tõde Minu huultelt. Aga ma ei tule 

enam teie maailma inimesena. Ma olen tulnud vaimus, te ei näe Mind oma ihusilmadega, kuid te peate 

Mind kuulma. Sa tahad Minuga kohtuda, et Mind hävitada. Aga kui te kohtute Minuga, siis selleks, et 

Mind kummardada. Sest igaüks, kes minuga vaimselt räägib, tõestab, et tema südames on tekkinud usk ja 

tema mõistus on valgustatud. 

20 Täna avastan ma oma uute jüngrite seas ikka veel Peetruse nõrkuse, Tooma kahtluse, Juudase 

ambitsioonikuse, ja nii on vaja, et ma jätkaksin teie õpetamist kui Meister. 

21 Sellel viimasel mälestusüritusel, mida ma täna, 1950. aastal, koos teiega pean, meenutage päeva, 

mil Jeesus koos oma jüngritega astus võidukalt esimesse Jeruusalemma, et täita oma jumalikku missiooni 

ristil. 

22 Kogege neid hetki vaimselt tõelise pühendumisega ─ mitte lihtsalt mälestusena. Ei ─ tunnete, et 

ma annan teile just oma viimaseid õppetunde Kolmanda Aja Häälekandjate kaudu. Need sõnad on teie 

hingele igavese elu leib kogu tema rändamise ajal. Need õpetused on teie kaitse ja teie töötajad. Te peate 

need omaks tegema, minu armastuse tulega oma südametunnistusele sissepressima, et hiljem saaksite 

need, nagu ma olen need teile andnud, oma kaasinimeste südamesse sissepressida. 

23 Suur osa inimkonnast tähistab seda traditsiooni ja minu Vaim laseb oma armastust tunda kõigil 

oma lastel. 

24 See on ettevalmistus, mille ma annan hingedele. Kui vaimne ja inimlik uuenemine toimub kõigis 

inimestes, toob spirituaalsus oma viljana kaasa vendluse ja armastuse rahvaste vahel. Siis hakkab sellelt 

planeedilt kiirgama vaimse harmoonia säravat valgust, mida vaadeldakse kõigis maailmades. See saab 

olema pimestavalt valge linn, mida minu apostel Johannes nägi oma vaimustuses. 

See ei ole enam jumalamõrtsukas linn, mis ülendab oma Isandat ristil, et näha teda veritsemas ja 

suremas. See on uuendatud linn, mis ootab oma Issanda, Isa, tulekut, kes laskub oma märtrisurma ristilt 

alla, et elada igavesti oma laste südames. 

25 Kui Meistrimees nuttis endises Jeruusalemmas, siis mitte selle rassi pärast, vaid inimeste pimeduse 

pärast, kes ─ kuigi nad olid Isale nii lähedal ─ ei tundnud Teda ära. 

Peremees sirutas oma isalikud käed, et oma lapsi omaks võtta. Kuid laste südamed sulgusid, pimedus 

pimestas neid, ja nii ei saanud Isa tunda oma hellust. Selle asemel sai ta vastu uskmatust, pilkamist, 

põlgust ja surma. Kuid kuna see ei olnud maapealne linn, mille pärast Jeesus nuttis, siis lubas ta selle 

hävitamist, et näidata inimkonnale, et see, mida Isa otsis ja alati otsib, on patu pimedas metsas eksinud 

vaimne lammas. 
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26 Kuna Ma ütlesin teile Teisel Ajastul: "Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast" ─ miks te 

arvasite, et Minu ilmumine Püha Vaimuna toimub taas Jeesuse piiratud kujul? Tuletage meelde, et ma 

ütlesin Samaaria naisele: "On tulemas tund, mil tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões." 

27 Ma olen tulnud teie juurde vaimus, täitnud oma lubaduse teile. Kuid ärge muutuge oma rahva 

suhtes fanaatiliseks, sest see on olnud teile sel ajal vaid varjupaik, nagu iga teine rahvas maa peal. Aga 

teie, kes te olete määratud kuulama minu sõna sel ajal, olete tõesti need, kes on valitud, et alustada Uue 

Jeruusalemma ehitamist oma hingede liidus. 

28 Täna olete te veel kaugel sellest, et näha oma maailmas rahu kuningriiki. Vabastage end 

igasugusest isekusest ja kuigi te ei naudi praeguses inimlikus elus rahu, ärge lõpetage selle poole 

püüdlemist. 

Olen õpetanud teid unustama ennast ja mõtlema teistele. Miks peate te alati otsima omaenda heaolu ja 

lubama Minul olla ainus, kes hoolib kogu inimkonnast? Paljudel teist on puudu teie sõnadest, palvetest ja 

armastusest. Neil puudub rikkalik kasu, mida need ilmutused annavad, mida te olete raisanud. Töötage 

neid põlde, tehke need oma armastusega viljakaks. Kui te jätate töö pooleli, kui ma teid kaugemale kutsun, 

ärge muretsege, sest füüsiline surm ei lõpeta teie missiooni täitmist. 

29 Mina olen elu, ma olen igavene, ja ma olen pannud teid elama minuga, et te ei saaks kunagi hüljata 

tööd, mida olete alustanud. Usaldage mind, ja tõesti, ma ütlen teile, et ükski seeme ei lähe kaduma ja teie 

saak on täiuslik. 

30 Mõelge tulevastele põlvkondadele, kes tulevad pärast teid, ja külvake neile armastuse seemneid, 

jättes oma vooruse jälje äratuntavaks. Kas sa tead, kas ma ei lase sind nendes põlvkondades tagasi tulla? 

Olge vooruslik nii rõõmudes kui ka kannatustes, nii rahus kui ka lahingus. 

31 Järgige Minu õigluse ja armastuse seadust, ei ole mingit "võimatut", mis takistaks teid täitmast 

Minu kõrgeimaid käske. Ma ei nõua teilt täiuslikke tegusid, sest ma näen teid ikka veel võitlemas oma elu 

eest elu tormilises ookeanis. Sa võitled seal, klammerdudes oma südametunnistuse päästepaati, et mitte 

hukkuda kõlvatus meres. 

32 Hinge suured kataklüsmid ja materialismi õpetuste põhjustatud varjutused valmistavad 

inimkonnale kannatuste ja suurte sündmuste karika. 

33 Siiski ei ole teie planeet armastuse, vooruse ega rahu koht. Ma saadan teie maailmale puhtaid hingi 

ja te saadate need mulle tagasi ebapuhastatuna, sest inimeste elu on läbipõlenud patt ja kõlvatus. 

34 Ma näen voorusi kui väikesi, üksikuid tuled enesehaletsuse, kättemaksu ja vihkamise tormide poolt 

piitsutatud hingede seas. See on vili, mida inimkond pakub Mulle. 

35 Pikka aega, enne kui teie hing leidis selles maailmas rahu ja harmooniat, nautis teie mateeria seda 

õndsust. 

36 Selleks, et inimene saaks seda planeeti asustada, raputasin ja valmistasin ma seda maad oma 

täiusliku tarkusega ja loodusjõudude abil. Kuid enne, kui inimene seda asustas, elasid seal ürgsed loomad. 

37 Kui see maailm muudeti koduks, mis on täis rõõme, imesid ja ilu, pakkusin selle oma armastatud 

lapsele, inimesele. Nii lasen ma teil maa peal elada, sest elu armastamine ja mõistmine tähendab ka Minu 

armastamist ja mõistmist. Kui armastus ja arusaamine kõigest, mis teid ümbritseb, on tõeliselt olemas, siis 

olete mind ära tundnud ja olete lunastanud end tõelises teadmises, sest ma olen kõigis loodud asjades. 

38 Need, kes uurivad loodust ilma armastuseta, juhindudes ainult inimteaduse teadmistest, eitavad 

Mind, ja seda sellepärast, et nad ei osanud näha, sest nad ei ole tegelikult mõistnud, veel vähem tundnud ja 

armastanud. 

Teisest küljest, kui palju on alandlike, põlatud, uhkuse ja teadmatuse tõttu alandatud inimeste seas 

neid, kes peavad end inimkonna seas õpetlasteks, kes on uskunud ilma teadmata, sest nende usu pilk on 

näinud tõde otse ja nad on mõistnud, et see planeet on olnud inimesele algusest peale ─ armu, harmoonia 

ja õnnistuste paradiis. 

39 Sa imestasid, kui sa tajusid iga olendi täiuslikkust, kuidas iga Minu loodud olend võtab oma koha 

oma teel, kõik allub käsule, kõik kuuletub Minu seadusele. Teil ei ole vaja kahelda oma loomuse päritolus, 

sest te juba usute selle seaduse õigsuses ja usaldusväärsuses. Te olete avastanud elus palju õpetusi ja 

usaldate selle loodusseaduste järgimist, mis ei ole teid petnud. 

40 Maalt olete saanud tema hüvesid. See on teile nagu õnnistus, mis on alati andnud teile toitu, 

paradiis täis rõõme, ja teie maise elu lõpus on ta avanud oma emakese, et teid armastusega vastu võtta. 
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Kuid kui te leidsite inimelu ilu oma siinse maailma eksistentsi alguses, siis teie hing, kuigi ta on 

kolmandal ajastul, võitleb ikka veel rahu saavutamise nimel. 

Nii nagu ma alguses raputasin seda planeeti loodusjõudude kaudu, et pakkuda seda teile õnnistusi täis 

paradiisina, nii raputavad teid ka seekord minu loodusjõud. See on minu täiuslik õiglus, mis aitab hingedel 

saavutada oma vabaduse. 

Samamoodi ilmutan Ma ennast usukogukondade, sektide ja institutsioonide keskel ning kõrvaldan 

nende vaenu ja kättemaksu tunded, mis on inimesi vaimse ühtsuse puudumise tõttu lõhestanud. 

41 Need sündmused ootavad inimkonda. Vaadake ja palvetage, jüngrid, sest neid katsumusi näevad 

paljud teist. Te näete, kuidas materialismi õpetused muutuvad väga aktiivseks, sest nad neelavad inimesi ja 

panevad neid valuhüüdeid lausuma. 

42 Ma ei taha teid selle äratuskutsega hirmutada, vaid hoiatada teid, kes te elate sellel katsumuse ajal 

maa peal. Kõik see peab toimuma selleks, et kõik hinged saaksid oma pääste. 

43 See on minu Jumalik Vaim, mis kustutab inimeste ülbuse. See on minu tarkus, mis paljastab teile, 

kes te olete pimeduses ekselnud, tõe. See on Püha Vaimu valgus, mis valgustab inimeste hinge nende 

teadustes ja juhib neid andestuse, armastuse ja õigluse teele. 

44 Kui olete läbinud need Minu armastuse katsumused, toimub inimkonna vaimne ja füüsiline 

uuenemine. Siis, kõndides mööda vooruse ja vaimsuse teed, mõistavad inimesed üllatusega, et see elu on 

sama, mida ma neile algusest peale pakkusin, et selles ei ole midagi muutunud. Nad õpivad, et planeet, 

mille ma olen neile usaldanud ajutiseks koduks, on jätkuvalt rikkalik õnnistuste kingituste poolest ─ et 

ema Maa, kes on elu autorina armuline, pakub neile jätkuvalt oma palet, et toita neid oma armastusega. 

Sest see on ülesanne, mille Isa on talle usaldanud. 

Sama on ka päike, mis saadab alati oma kosutavat soojust kui Issanda kohaloleku sümbolit. Sel ajal, oo 

armastatud rahvas, mõistavad inimesed, et nende kurjad teod on olnud need, mis on teinud nende 

eksistentsi kibedaks. Seepärast saavad nad minu headeks töötajateks ja valmistuvad selleks, et elada 

igavikus harmooniliselt täiuslikumates kodudes. 

45 Nii valmistan ma teid, õpilased, ette nendeks aegadeks, mis teid ootavad, kui näljased ei ole koos 

täiskasvatajatega, teadmatud ei ole koos õppijatega ega võimsad ei ole koos jõuetutega. Te kõik saate 

osaleda Issanda pidusöögil ja nautida Tema armastuse igavest kontserti. 

46 Sel ajal, oo jüngrid, on Uus Jeruusalemm inimeste südames. Te saavutate kõrge vaimsuse astme ja 

ma ei saada mitte ainult suure arenguga hingi teie keskele kehastuma, et nad saaksid teile minu sõnumeid 

tuua. Ma saadan teile ka hinged, kes vajavad teie voorust ja kes teie keskel elades puhastavad end oma 

pattudest. Neil aegadel juhtub vastupidine tänasele, kui Ma saadan teile puhtaid hingi ja te tagastate need 

värvitud kujul Minule. 

47 Looge oma laste südamesse minu Sõna tähendusega vaimulikkuse, mitte fanatismi või 

ebajumalateenistuse pühamu. Juhtige neid minu seaduse teed. Sellest ei piisa, et mitte kellelegi kahju teha. 

Õige on mitte teha kurja, aga kui teete head, siis olete mulle meelepärane. 

48 Kui selge ja lihtne on tõde! Kui selge ja lihtne on vaimsus! Ja ometi ─ kui raske on seda mõista 

sellel, kes jääb kangekaelselt oma fanatismi ja traditsioonide pimedusse. Tema mõistus ei suuda mõista, et 

on olemas midagi enamat kui see, mida ta mõistab; tema süda ei taha tagasi lükata seda, mis oli tema jaoks 

tema Jumal ja tema seadus: traditsioon ja riitus. 

49 Kas te arvate, et ma vihkan neid, kes absoluutselt ei taha tunnistada Minu tõde? Ei, Minu lapsed, 

Minu halastus on lõputu ja just nende poole pöördun Ma, et aidata neil lahkuda oma vanglast, et nad 

saaksid rõõmu tunda valguse vaatlemisest. Nende jaoks on ette nähtud katsumused, mis on vajalikud 

nende usule ärkamiseks. Need ei ole katsumused, mis ületavad nende jõudu, need on õppetunnid, mis on 

targalt kohandatud igale hingele, igale elule, igale inimesele. 

50 Sealt, nende pimestunud ajude, nende usufanatismist ja teadmatusest haigestunud südamete seast 

näete te ilmumas suuri ja kirglikke tõe sõdureid. Sest päeval, mil nad vabanevad oma ahelatest, oma 

pimedusest, ja näevad valgust, ei suuda nad oma juubeldamist tagasi hoida ja hüüavad kopsude kõrgusel, 

et ma olen tulnud tagasi, et päästa maailm, tõstes selle üles vaimsuse redelil tõelisse kuningriiki. 

51 Et aidata teil areneda, on teile ilmunud Eelija, teie vaimne teejuht, kolmanda ajastu eelkäija, kes on 

teie hinge ette valmistanud. Aga ta näeb kurbusega, et paljud on eksinud, ja kui suur on siis Eelija valu. Ta 
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otsib oma lambaid koos oma vaimsete teenijatega igal viisil. Kes teie seast valmistab ette, et tuua puudujad 

─ need, kes on valude teel? 

Neid, kes kannatavad, ma tugevdan, et nad ei teotaks, et nad tunneksid Minu kohalolekut ja 

kiirustaksid sel ajal, et olla Meistriga ühes lauas ja toituda leivast ja veinist, mille Ma olen oma 

armastusega valmistanud. 

52 Teie olete see põlvkond, kes kuuleb Minu Sõna selles Kolmandas Ajastikus, et teie elu vastaks 

Minu Seaduse täitmisele ja et Ma saaksin ennast teatavaks teha mõistmisorgani kaudu, mille Ma olen 

valmistanud oma Teise Ajastiku tõotuse täitmiseks. 

53 Minevikus tundsid Minu apostlid kurbust, kui Ma ütlesin neile, et Ma varsti jätan nad maha, et 

pärast seda on nad need, kes levitavad Minu õpetust. Kuid ma osutasin neile, et ma tulen uuesti, kui 

maailm on korruptsiooni kõrgpunktis. 

Mõned ei ole Mind ära tundnud, kuid tulevad teised, kes ─ kui nad võtavad vastu Minu Sõna olemuse 

─ mõistavad oma Meistrit ja tunnevad Minu kohalolekut. Sa oled taas Minu juures ja Ma võtan sind vastu 

sama armastusega nagu alati, et sa saaksid olla Minu rinnal. 

54 Ma olen andnud teile oma õpetuse, et ─ elades selle järgi ─ te teeksite end vääriliseks, et siseneda 

minu kuningriiki. 

55 Juba Teisel ajastul õpetasin teid, kuidas tõrjuda kiusatust ─ kõike, mis ei ole teie oma sellest 

maailmast, et te saaksite olla Minuga koos, nagu Jeesus oli Isas. 

56 Valmistuge, sest te olete jüngrid, kes järgivad Meistri jälgedes, kes ronib veel kord Golgatale. 

Need viimased õpetussõnad on nagu Jeesuse elu viimased hetked. Sest kui aasta 1950 on möödas, ei räägi 

minu Jumalik "Sõna" teiega enam nende suupillide kaudu. Täna tulete te kiirustades, sest te ei taha ühtegi 

minu õppetundi vahele jätta. Te hoiate neid oma südames, sest te tahate olla minu viimaste sõnade 

tunnistajateks inimkonnale. 

57 Te olete samad, kes laulsid Hosannat teisel ajastul, kui Jeesus Jeruusalemma sisenes. Täna, kui ma 

teen ennast teile Vaimus teatavaks, ei laota te enam oma mantleid Minu teele, vaid pakute oma südamed 

elupaigaks oma Issandale. Täna ei tule teie hosanna enam teie kurgust, see hosanna tuleb teie hingest kui 

alandlikkuse, armastuse ja Isa tundmise hümn, kui usu hümn sellesse ilmutusse, mille teie Issand on teile 

kolmandal ajastul toonud. 

58 Te olete samad, kes järgnesid mulle, kui ma Jeruusalemma sisenesin. Suured rahvahulgad 

ümbritsesid Mind, olles lummatud Minu armastuse sõnadest. Mehed ja naised, vanurid ja lapsed raputasid 

linna oma rõõmuhüüetega, ja isegi preestrid ja variserid, kartes, et rahvas mässab, ütlesid Mulle: "Meister, 

kui Sa õpetad rahu ─ miks Sa lubad oma järgijatel nii suurt mässu tekitada?". Aga ma vastasin neile: 

"Tõesti, ma ütlen teile, kui need oleksid vait, siis räägiksid kivid." Sest need olid rõõmuhetked, see oli 

Messia kulminatsioon ja ülistus nende seas, kes nälgisid ja janunesid õigluse järele ─ nende hingede seas, 

kes olid kaua oodanud Issanda tulekut, et täita ettekuulutused. 

59 Selle rõõmuga ja rõõmuga tähistas minu rahvas ka Egiptusest vabanemist. Ma tahtsin teha selle 

paasapüha mälestuse Minu rahvale unustamatuks. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma ei järginud üksnes 

traditsiooni, ohverdades talleliha ─ ei, ma ohverdasin ennast Jeesuses, ohvritallel, kui tee, mille kaudu 

kõik minu lapsed leiavad päästmise. 

Isegi kolmandal ajastul ei järgi ma traditsioone. Oma Sõna kaudu olen pannud teid taas läbi elama 

möödunud aegade sündmusi. Aga teadke, jüngrid, et seadus, mille ma teile Siinai mäel dikteerisin, on teie 

südametunnistuses olemas. Tõrjutu Karjase ohver, samuti ilmutused, mida ma olen teile toonud Püha 

Vaimuna, ja õpetused, mida ma teile tulevastel aegadel annan ─ kõik see on olemas igavikus. 

60 Hiljem hakkate te neid sündmusi mälestama, kuid teie mälestus peab koosnema meditatsioonist, 

tõelistest uuendamise ja täitumise otsustest Minu Õpetuses. Te ei pea pidama pidusid, te ei pea pidama 

tseremooniaid ega riitusi, arvates, et te meeldite mulle, unustades Seaduse. Te ei tohi olla traditsionalistid. 

Spiritistlikud jüngrid visualiseerivad alati oma Issanda kannatusi, tunnevad Tema jumalikku kohalolekut ja 

õpetavad oma kaasinimesi, kuuldes oma vaimu häält. 

61 Kui tuleb aeg püha õhtusöömaaja tähistamiseks, siis peaksite seda tegema oma palvetega, siis 

tunnete, kuidas Minu Jumalik Vaim jagab teie vahel vaimulikku leiba ja veini. Sel moel valgustan teile 

õppetunde, mida te peate endiselt saladuste varjus olevaks. 
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62 Ärkke, jüngrid! Te olete sisenenud aega, mil kristlik inimkond uurib Minu Sõna ja ettekuulutusi, 

soovides saada eelmiste ilmutuste õiget tõlgendust. Mõnes ma avastan veidi valgust, teised on eksinud. 

Mõnes ma näen piisavat alandlikkust, austust ja armastust, et mõista prohveteid õppimise käigus. Teistes 

ma näen uhkust ja edevust ning nad seletavad rahvastele pühakirjade tähendust oma kuulsuseihaluses. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, oma eksimustega on nad inimkonda segadusse ajanud. 

63 Tuletage meelde, et Teisel ajastul ütlesin teile, et ma saadan teile "Tõe Vaimu", Püha Vaimu, ja et 

Ta seletab teile ilmutusi, mida te tol ajal ei suutnud mõista, ja annab teile uusi õpetusi. 

64 Siin on Tõe Vaim, Püha Vaim, kes räägib teile minevikust, olevikust ja tulevikust. 

65 Vaadake ja palvetage, inimesed, sest palves leiate valgust, et minu õpetusi paremini mõista. See on 

leib ja vein ─ toitke endid, jüngrid, tugevdage endid, sest homme peate seda toitu inimkonnaga jagama. 

66 Õppige Minult, andke edasi Minu eeskuju ja tarkust, inimesed, armsad jüngrid. 

67 Te kõik olete töötajad minu korrusel ─ mõned on "esimesed" ja teised "viimased", kuid te kõik 

saate olla "esimesed" oma innukuse ja vaimulikkuse kaudu. 

68 Sel pühendumise tunnil, mil teie hing pakub Mulle oma vaimse hosanna, tulvab Minu Jumalik 

Vaim teid rahu, armastust ja õnnistust. 

69 Minu õnnistuste kaudu saavad leegionid hinged, kes on end vaimses orus puhastanud, valguse. 

Praegu kogevad nad minu Töö jätkumist, Uue Jeruusalemma ülesehitamist ühendatud inimhingedes. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 319 
1 Olge taas kord teretulnud Minu juurde. Kes ilmutab end teile praegu? Isa, Poeg või Püha Vaim? 

Ma vastan teile: teie Jumal ilmutab end teie seas. Kui ma ütlesin teile teisel ajastul inimesena: "Kes tunneb 

Poega, see tunneb Isa", siis täna ütlen ma teile, sest ma ei tule teie juurde mitte inimesena, vaid Vaimus: 

Kes kuuleb Jeesust, see kuuleb ja võtab vastu Jehoovat, ja see on Püha Vaimu hääl. 

Ärge nähke selles kolme isikut või kolme jumalat, tunnistage ühte Jumalikku Vaimu, kes ilmutab end 

praegu teie seas rikkalikult selles hääles, selles teie kõigi Meistrite Meistri sõnas. Te kohtute kohtunikuga, 

avastate Isa ja tunnete Püha Vaimu olemust. 

2 Oma viimastes ilmumistes inimhääle kandjate kaudu käesoleval 1950. aastal panen Ma oma 

jüngrite edusammud proovile. Ma panen nad proovile, tühistades teie korralduse. Sest ma näitan teile, kes 

on Minu õpetuses kaugemale jõudnud või kes on maha jäänud. 

Ma tean kõike. Õppetunnid ja katsed, mida ma annan, aitavad igaühel teist sisemiselt teadvustada oma 

edusamme, stagnatsiooni või taandarengut. 

3 Ma toon teie hinge üha rohkem ja rohkem valgust, et pärast Minu Sõna lõppemist jääksite 

valgustatuks ja siis ─ nagu Ma juba ütlesin teile ─ oleksite säravad tuletornid selles kirgede ja tormide 

meres, mis moodustab teie maailma. 

4 Need, kellel on suur usk Minusse, valmistavad alandlikult oma hinge ette, et võtta vastu kõik, mida 

Ma praegu alla annan. Kuid on ikka veel jüngrid, kes avavad oma hinge silmad, sest nad püüavad avastada 

tõde Minu kohalolekust sealpoolt. 

5 Mõnda südant valdab ikka veel kahtlus ja nad mõtlevad, kas see olen mina või mitte. Mõned on 

ikka veel segaduses mõnest Minu sõnast ja ilmutusest. Aga ma küsin teilt: Miks, kuna te olete kolmandal 

ajastul? Jätke kahtlused Toomasele, sest ta elas Teisel ajastul. Aga pidage meeles õppetundi, mille ma talle 

andsin, ja kõike seda, mida ma tol ajal ilmutasin, et hävitada materialismi, et kõrvaldada nende inimeste 

kahtlused. 

Aga täna, kolmandal ajastul, kui möödunud aegade ja kolmanda ajastu õpetused ja ilmutused 

kogunevad teie hinges ja südames, miks te ikka veel kahtlete? Miks te oma sisimas mõtisklete, kas see 

olen mina või mitte, kas selles töös, mida te praegu saate, on tõde või pettus? 

Ma räägin sel viisil ainult neile, kes kahtlevad ─ neile, kes maadlevad sisemiselt, sest nad on Minu 

avaldumise viimasel ajal inimese mõistuse kaudu. Aga ma ütlen teile uuesti: "Õnnelikud on need, kes on 

uskunud ilma nägemata!" 

6 Te mäletate koos oma Isandaga sündmusi, mis toimusid Teisel ajastul. Ma olen teile õpetanud, et 

ma olen jätnud teie hinge selle õpetuse, mille ma teile siis andsin. Kõik Minu teod ja sõnad olid igavese 

elu teod, mille Ma teile andsin. Veri, mida Ma valasin, et näidata teile teed teie päästmiseks, on ikka veel 

värske ja jääb igavesti kõigi Minu laste hinges. Sest see, mis voolas tol ajal Minu kehast, sümboliseeris 

elu, mida Ma valasin ─ andestust, millega Ma ümbritsesin kõiki patuseid ─ valgust, millega Ma süütasin 

uskmatutes usku ─ valgust, millega Ma hajutasin kõik selle inimkonna pimedad udu. See vaimne elu on 

igavesti sinus ─ selles veres, mis on alati värske sinu hinges. 

7 Kui ma tulin inimeseks, et tuua inimestele päästet, lunastust ja valgust, siis ma ei tulnud ainult 

nende juurde. See oli aeg, mille minu Jumalik Vaim määras kõigile hingedele, eelistamata maailmu või 

arengutasemeid. Seepärast läks Minu Vaim pärast seda, kui olin lõpetanud oma missiooni Meistrina teie 

seas, kõikidesse kodudesse, kus elavad Issanda hinged. 

Sest kuigi teil oli Messia tõotus, ei olnud see tõotus ainult kehastunud hingedele, vaid ka neile, kes 

ootasid Mind kaugemal ─ neile, kes heastuses, lepituses, vaimse kogemuse kogumisel ootasid päeva, mil 

kõigi hingede Lunastaja tuleb ja avab ukse. 

8 Nii juhtuski, et ─ pärast seda, kui olin oma töö teie seas lõpule viinud ja avasin oma kuningriigi 

väravad oma armastuseohvri kaudu kõigi oma maiste laste jaoks ─ pöördusin ma teiste hingede poole ja 

andsin ka neile vabaduse. Kuid mõnda kohtasin inimese "rõivastusega" ja teisi erinevate "rõivastustega". 

Aga tõesti, Ma ütlen teile, et need "rõivad" ei ole kunagi olnud Minu jaoks olulised, vaid hingede 

ülespoole arenemine. Sest ma tulen, et vabastada nad puudustest ja materialismist ─ ma tulen, et puhastada 

neid oma Õpetusega, et anda neile valge rüü, valgem kui pimestav valge lumi, millest ma olen teile sel ajal 

sageli rääkinud. 
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9 Nii nagu tol ajal külastasin ühtesid ja teisi nende erinevates maailmades, nii olen ma ka kolmandal 

ajastul taas kord käinud kõigi juures. Ma olen taas kord ilmutanud ennast hingedele, kes elavad kogu 

universumis. 

Ma olen tõepoolest loonud armastuse sidemed, püüdes kõigi hingede ühtsuse poole. Kuid Ma tahan, et 

Minu ilmutus täna oleks täiuslikum kui minevikus, et selle kaudu jõuaksite varsti Minuni, et vaimust 

vaimule ilmutuse kaudu saaksite Isa innustusi, Tema käske, Tema noomitusi ja Tema õiglust täiuslikumalt 

vastu võtta. 

10 Püha Vaimuna olen pühendanud Kolmanda Aja ülesande valgustada kõiki hingi, et nad ei langeks 

enam kunagi, et päästa eksinud, pöörata pimedad ja puhastada need, kes on end suuresti rüvetanud, et 

vabastada nad häbi, häbi, kuriteo ja kahetsuse ahelatest ─ kõik need, kes kannavad oma vaimus kogu oma 

rikkumiste ajalugu, oma rikkumisi Minu Seaduse vastu. 

11 Kõik universumis on targalt korraldatud. Ma räägin praegu maailmadega, kõigi oma lastega, 

sellisel kujul, milles ma pean end igaühele neist teatavaks tegema, et viia nad täiuslikule dialoogile vaimu 

ja vaimu vahel, et viia nad täiuslikkuseni, mis on eesmärk, mis ootab kõiki. Kas te olete universumi 

vaimselt kõige arenenum? Ära küsi, et teada saada, sest sa ei saa aru. 

12 Teisel ajastul ütlesin teile: "Isa kojas on palju eluruume". Täna ütlen teile oma keeles: Minu loodud 

universumis on palju maailmu, mida asustavad Minu Jumaliku Vaimu lapsed. Te kõik olete Minus vennad 

ja õed, te kõik olete Minu sarnased, ja kuigi praegu olete oma puuduste poolest erinevad, olete te kõik 

täiuses ühesugused. Selle täiuslikkuseni viin teid, ja selleks, et te selle saavutaksite, valmistan teid ette, 

õpetan teid, panen teid proovile ja töötan teie kallal. 

Ma juhin teid kõiki võrdselt osaduse poole Minu Jumaliku Vaimuga, ja ma juhin teid ka omavahelise 

osaduse poole. Millal saab see hingede vaheline osadus täielikuks? Sa ei tea nüüd. Palju juttu ─ paljud 

ilmingud, mida ühed usuvad ja teised eitavad. Aga Vaim ilmutab end, Vaim räägib, Vaim valitseb kogu 

maa peal. 

13 Kõigele sellele ma ütlen teile, et see ei ole maapealne päev, see ei ole vaid mõned tunnid, mida ma 

pühendan teile, et tungida valguse maailma ja pimeduse kuristikku, otsides hingi, kes Mind ootavad. Ei, 

inimesed, see on terve ajajärk, see on terve ajastu igaviku sees, mille Mina olen määranud juba loomise 

algusest peale, et tulla kõigi juurde Püha Vaimuna, avaldades ennast vastavalt hingede arengule kolmandal 

ajastul kõrgemal tasemel ja täiuslikumalt. 

14 Täna ei vaata te oma maailmast kaugemale, nii et ei teie vaim, pilk ega mõistus ei suuda uurida 

seda, mis ei ole veel teie järgi ja mis tuleb teie juurde ainult lugupidava ja kuuleva suhtumisega, et seda 

vastu võtta ─ palve abil, ülespoole suunatud arenguga, mis viib teid Minu juurde ja Minu Vaimse Maailma 

juurde, mis on pühendatud teie kaitsmise ülesandele. 

Selle ülespoole suunatud arengu kaudu, selle kasu kaudu, mida te saate sellest, mida ma teile sel ajal 

avaldan, õnnestub teil teada saada seda, mida te täna uudishimust tahate teada ja mida te homme õigluse 

tõttu, tasuks, tasuks, preemiaks saate teada, oi armastatud Issanda jüngrid! 

15 Läheneb aeg, mil ma jätan teid ilma sellest Sõnast. Kui te seda enam ei kuule, on paljud kurvad, 

teised on külmad, kuid ülejäänud jäävad usus tugevaks. Aga kui te küsite Minult täna, mis on Minu 

jumalik igatsus, siis vastan teile: et te kõik oleksite usus tugevad, et te valmistaksite end ette, enne kui Ma 

lõpetan selle Sõna teie seas. 

Uurige minu Tööd, kui tahate, et te oleksite veendunud, et te oleksite kindlad, et te ei peaks hiljem 

kahtlema. Sest see paneb teid kannatama ja komistama, sest see kahtlus jätab teile tugeva valu, mille kaudu 

teie südametunnistus end meelde tuletab. Kuid ma ei taha, et minu jüngrid kannaksid mingit etteheidet 

oma südametunnistusel ─ ma tahan ainult, et nad tunneksid minu Vaimu rahu. 

16 Kui see rahvas ei oska end ette valmistada, kui ta ei kasuta minu viimaseid õpetusi, siis jääb ta 

hiljem ilma minu sõnast, ja aeg, katsumused, õnnetused ja inimeste mõttetud sõnad paiskavad ta kahtluse 

alla. Siis peab jünger teel peatuma ja küsima endalt, kas see, mida ta kuulis, on õige või ei ole see tõde, ja 

siis, kui tema kahtlustele vastab ainult näiline vaikus, tõstab ta oma näo austamatult üles, et öelda Isale: 

"Issand, kuigi Sa lubasid jääda meiega igavesti ─ miks Sinu lapsed ei näe Sind? Miks meie kõrvad ei 

kuule Sind? Miks meie süda ei tunne, et Sinu süda lööb? Miks Sa ei ilmuta ennast meile selgelt?" 
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17 Ja kui te näete, kuidas inimeste õpetused ja religioossed institutsioonid tõusevad üles suurtes 

võistlustes ja edenevad oma teel, võidavad "lahinguid", siis te ütlete: "Kuhu on kadunud Isa töö? Miks Ta 

vaikis ja jättis meid saatuse löökide ja ohtude ohvriteks?" 

Teil tekib väga suur kahtlus, nagu ka teistel Minu jüngritel on teinekord olnud, ja see kahtlus muutub 

veelgi suuremaks, kui te mäletate paljusid Minu sõnu, mis halva tõlgenduse kohaselt ei läinud täide, ja te 

ütlete siis: "Miks ei olnud Tema Sõnal mõju ega jõudu jätta Tema rahvast ühtseks?". Miks ei teinud Ta 

kogu oma väega seda imet, et sulatada see vaimulik rahvas Issanda üheks südameks? Miks siis, kui Ta 

õpetas oma jüngritele, ei tulnud inimesed kõigist maailma rahvastest, et teda kuulda? Miks ei olnud rahu 

inimeste vahel, kui Ta tuli alla oma universaalse kiirte kaudu võimsalt? Miks oli Tema lahkumine nii 

kurb? Miks Ta lahkus meie juurest vaikides, ilma et kogu inimkond oleks teda kuulnud ega ülistanud?" 

Kõik see piinab teie südant kahtluse tules, kuid ma ei taha, et see juhtuks. Ma tahan, et teie hing, mis 

on vabastatud kõigist kahtlustest ja ebakindlusest, ei nõuaks Isalt midagi, mis tähendab Tema Jumaliku 

Vaimu materialiseerumist. Ma ei taha, et te pärast Minu Sõna lõppemist nõuaksite, et Ma muutuksin 

Inimlikuks, piiraks Mind või võtaksin Jeesuse inimliku kuju. 

18 Ma tahan, et teie hing järgiks Mind tõeliselt ─ mitte ainult sellepärast, et soovite Mind tunda, mitte 

sellepärast, et teie hingel on tugev vajadus Mind näha ja kuulda, vaid et tunnete Mind tõe tõttu, et vaatate 

Mind oma hinge tasakaalus oma olemuse ustavuse kaudu. Sest siis näete Mind suuremana, täiuslikumana 

ja muutumatuna. 

19 Pidage meeles, et inimesed tundsid end neil Teistel aegadel petetuna. Nad ootasid, et Messias, kes 

oleks täis maist võimu, vabastaks Iisraeli inimeste orjusest. Nad ootasid sõjameelset vürsti, väeosade, 

rahvaste ja maiste maade valitsejat. 

Aga kui nad kuulsid selle tagasihoidliku ja alandliku Meistri sõna, kes rääkis ainult oma Isa tegudest ja 

kes lubas neile paremat kuningriiki kui maa kuningriigid, kes kuulutas oma õpetuse vaimset võitu, kes 

kuulutas neile õigust neile, kes valasid pisaraid vaimselt vaeste, haigete, alandatute eest, orjadele ─ siis 

tundsid end petetuna need, kes ootasid oma maise vabanemise ja selle Issanda ülistamise lähiaega ─ need, 

kes igatsesid näha teda istumas troonil selles maailmas ja nähes tema paremal käel õigluse skepterit, et 

mõista kohut rahvaste üle, et alistada selle maailma suuri kuningriike. 

20 Kui saabus Meistri arreteerimise öö, siis nende südamed raputati sellise alandlikkuse ees, sest 

Issand ei osutanud vastupanu, sest Ta ei löönud oma vaenlasi oma väega maha, sest Ta lasi end nagu õrnat 

tallu lohistada koljupaika. Ja kui Tema apostlid nägid selle rahva mõnitamist ja pilkamist, lahkusid ka 

nemad segaduses ja kahtlustes. Ja nad küsisid endalt: "Miks toimusid need sündmused just nii?" Nad 

tundsid suurt armastust oma Meistri vastu ja tegid Jeesuse valu enda omaks, kuid nad ei olnud veel 

vaimselt ärkvel ega avanud oma vaimseid silmi tõe valgusele. Ja kui nad nägid Teda seal koljuplatsil ja 

olid tunnistajaks Tema surmale sellel häbiväärsel piinapuul ja nägid Tema verd voolamas nagu iga inimese 

oma, haarasid kahtlused nende südamed. 

21 Kuidas oleksid nad võimelised jätkama oma Meistri tööd? Kuidas nad jätkaksid seda lunastuse 

eeskuju? Kuid Meister oli läbinud surma, et tõusta täis hiilgust ja elu üle kõigi loodud asjade. Ta vaatles 

oma ja kannatas oma jüngrite kahtlusi ning täiendava tõendina oma lõpmatust armastusest lubas ta pärast 

oma ülestõusmist ennast näha naistel, kes armastasid teda vankumatult ja järgnesid talle, et nad annaksid 

oma jüngritele tunnistust sellest, mida nad olid näinud ja kuulnud. 

Kuid vaatamata sellele tunnistusele kahtlesid nad. Oli vaja, et Meister ilmutaks ennast, hajutaks 

kahtluse pimeduse ja süütaks valguse kõigis neis südametes. Kuid oli veel üks jünger, kes kahtles kõige 

rohkem ─ Toomas, kes oli öelnud, et ainult siis, kui ta saaks oma sõrmedega puudutada oma Meistri 

haavu, saaks ta uskuda, et Ta on üles tõusnud. Ja nii pidi Meister ka teda oma kahtlustes veenma. 

22 Kui Meister leidis oma jüngrid üksi ja rahutult, sest mõned uskusid Meistri ülestõusmisse, Toomas 

aga kahtles, ilmus Issand nende keskele ja ütles: "Minu rahu olgu teiega!". Ta kutsus Tooma enda juurde, 

näitas talle oma haavu ja ütles talle: "Pane oma sõrmed sinna sisse, Toomas, ja ära kahtle, sest see olen 

tõesti mina." 

Aga Toomas, kes sel hetkel oma kahtlust kahetses, hüüdis ─ oma uskmatuses võidetud ─ "Mu Issand!" 

Aga ma ütlesin talle: "Kuna sa oled mind näinud, siis oled sa uskunud. Õndsad on need, kes usuvad ilma 

nägemata." 
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23 Kas sa tahad igavesti oma vaimus kanda seda armastavat etteheidet Jeesusele, Meistrile? Ja et ma 

peaksin teile veel kord ütlema: "Te olete uskunud, sest te olete näinud?" Ei, Püha Vaimu jüngrid ─ ei, 

kolmanda ajastu jüngrid! Ära kahtle endas, eemalda see juba praegu, vaata Mind Vaimus, vaata Mind 

Minu tõesuses ja Minu olemuses, et hiljem, kui sul need ilmingud puuduvad, saaksid sa Mind näha 

armastuse ja usu kaudu vaimse pilguga, mis on puhas ja vaba kahtlustest ja plekist. 

24 Selleks, et asuda oma missiooni täitmisele, ei tohiks te oodata, kuni ma saan seda teile öelda ainult 

nägijate kaudu: Tõuse ja tee oma kohust, ära oota, et Ma muutuksin uuesti inimeseks, et leida usku. See 

juhtus teisel ajastul, sest see oli nii vajalik. Sest rohkem ei saanud Meister oma jüngritelt sel ajal, kui 

inimene hakkas oma vaimuga tungima kaugemate maailmade väljaselgitamatutesse valdkondadesse, 

nõuda. 

Aga teie, kes te olete need, kes praegu elate, ja need, kes te olete vanasti oma hingi arendanud, keda 

Ma olen sageli proovile pannud ja kellele Ma olen sageli rääkinud inimintellekti kaudu, et tuua teile tõde ja 

teha teile suuri ilmutusi ─ kas te võiksite kahelda, kas te võiksite langeda materialiseerumisse, kas te 

võiksite lasta oma südame armastusel külmetada ja teie hingel kõrvale kalduda teelt pärast Minu Sõna 

lõpetamist? Ei, jüngrid, ma räägin teile praegu ja valmistan teid veel mitu korda ette oma Sõna kaudu, et 

teie hinges oleks ainult valgus, jõud, otsusekindlus ja hävimatu usukirevus kõigi katsumuste ees. 

25 Kui Ma ilmutasin end vaimselt Oma teise ajastu jüngritele, tundsid nad oma hinges tõelist 

armastust. Sel ajal ühinesid nad vennalikkuse ja vaimse jõu embuses, et jätkata oma Meistri tööd. Sest kui 

nad olid oma kahtlused kõrvaldanud, ütlesid nad täis hingestatud õnne: "Tõepoolest ─ me oleme tõesti 

olnud koos Messiaga, Jumala Pojaga, me oleme tõesti elanud koos maailma Päästjaga, Ta ei ole meid 

petnud. Ta on elu, Ta on Lunastaja, Ta on Tõde, Tema Kuningriik ei ole sellest maailmast, Tema kodu on 

Igavene Kuningriik, kust Ta vaatab meid täna, räägib meiega ja laseb end näha. Ta on lubanud olla meiega 

igavesti. Ja tõepoolest, me oleme ühinenud, me armastame üksteist ja me anname temast tunnistust kõigile 

maailma rahvastele." 

26 Kas te teate, kas pärast minu Sõna hääbumist saabub teie seas ka tõeline ühinemine, kui te tunnete 

minu Sõna puudumist oma südame ja hinge sügavustes, kui minu vaimne maailm ei kajasta enam oma 

Sõna teie seas andekandjate kaudu? Siis otsivad kogudused teineteist üles, ja need, kes on jäänud kaugele 

ja töötanud omaenda järgi, otsivad üles oma vennad ja õed, pakuvad üksteisele soojust ja kohalolekut, nõu 

ja abi. Nad igatsevad Minu sõna järele ja mõned otsivad tervendavat palsamit teiste ringist ja Ma tulen 

taas, et ilmutada ennast. 

27 Jah, Minu rahvas, ja Ma räägin teie vaimse kõrva lähedal, ja te kõik näete Mind, ja need selged 

kuulutused, mida Ma teile annan, mida te täna veel ei tea, kuidas need toimuvad, tulevad kindlalt ja 

selgelt, et panna teid õigele teele. Nad on teie kaitseks, teie stiimuliks, nii et te ei mõtle kunagi, et te 

kõnnite üksi. 

Ma üllatan teid teedel, teie vaimse missiooni täitmisel, maapealse kohustuse täitmisel ja ka teie 

üleastumistel. Ma valin sobiva hetke, et anda endast märku iga Minu jüngri teel. Ma olen teie kohtumistel 

kohal ja tajutav ning te tunnete Minu soojust, Minu Vaimu hingeõhku ja saate Minu inspiratsioone. 

28 Ma tahan, et kui te usute minusse üha enam ja enam, siis uskuge omavahel, ─ et teie seas ei tekiks 

ühtegi valetunnistust ─ et ükski vale ei tuleks teie huultelt, et teid inimeste või inimkonna  seas suureks või 

tuntuks teha. Häda sellele, kes valetab! Häda sellele, kes ütleb: "Ma olen näinud Meistrit", ilma et oleks 

Teda näinud! Häda sellele, kes peaks ütlema: "Ma olen saanud selle sõnumi Issandalt", ilma et ta oleks 

seda saanud! Sest siis võetakse minu inspiratsioon temalt ära ja ta saab selle tagasi ainult siis, kui ta 

puhastab end oma plekkidest. 

Ärge kuritarvitage minu nime, ärge kasutage minu tööd valetamiseks, ärge kasutage minu vaimu või 

minu tööd oma pettuse varjamiseks. 

29 Ma tahan, et te räägiksite ainult tõtt, et kui te kunagi saate minult inspiratsiooni või ilmutuse, siis 

nõustute sellega ja ei valetaks, sest siis ei saa keegi teid süüdistada. Aga ma küsin teilt: Kes saab olla see, 

kes ei saa minult midagi? Kes saab olla see, kes ei naudi Minu inspiratsiooni, kes ei saa Minu juhiseid ja ei 

tunne Minu ilminguid? Ma ei tagane teie üleastumiste ees. Ma olen alati teiega, jättes teid prohvetiteks 

muudetud ─ kuid tõeprohvetiteks, mitte aga valeprohvetiteks, kes lähevad tänavatele oma 

prohvetlikkusega hooplema. 
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30 Algusaegadel läksid mu prohvetid tänavatele ja kuulutasid Issanda sõnumit. Aga kui palju 

alandlikkust, kui palju jõudu ja usku oli neis! 

Ajad on muutunud ja tänapäeval ei saa te minna tänavatele, maaradadele või inimeste turuplatsidele ja 

karjuda oma sõnumeid täiest kõrist. Täna peate te teadma, millal on kätte jõudnud hetk, mil te peate 

rääkima, tegutsema või palvetama. Kui te valmistate end sel viisil ette, ei kahtle minu rahvas teie enda 

tunnistustes. 

31 Kui te olete katsumuse lähedal, kui Minu õiglus hakkab end tunda andma maa rahvaste seas ja ka 

teie seas ─ kui on Minu tahe teile mingit sündmust avaldada, siis valin ma ühe teie seast, kes teid hoiatab 

ja teile teatab, mis juhtub. Ma valin kaks või kolm või nii palju kui vaja, et kinnitada seda sõnumit. Kuid 

ärge kahelge, sest nii tehes palute te Isalt veelgi suuremat ilmutust. 

Kas te ei tea, et Meister on öelnud teile sel kolmandal ajal: "Hüvede aeg on lõppenud?" Kas te ei tea, et 

meister on öelnud teile: "Hüvede aeg on lõppenud?" Kui te siis ütlete: "Jah, Isa, materiaalsed hüved on 

lõppenud, aga vaimne kasu, mida Sa meile lubasid, on lõppenud." Sellele vastan teile: "Jah, mu lapsed ─ 

aga kui te nõuate Meistrilt, et Ta peaks inimeseks saama, siis kuulub see teie nõue maiste hüvede hulka ja 

see aeg on nüüdseks möödas." 

32 Seepärast olen ma teid vabastanud paljudest traditsioonidest, sest te tahate rüvetada ja alandada 

seda jumalateenistuse viisi, mille Isa on teie vaimule ilmutanud ─ jumalateenistuse vormi, mis on 

ümbritsetud armu ja täiuslikkusega. Sa laseksid tal degenereeruda riitusteks, tseremooniateks ja maiseteks 

pidustusteks ning tegeleksid üha enam välise jumalateenistusega, traditsioonide järgimisega, selle asemel 

et täita Seadust ja õpetust. Seepärast olen ma mõnede kurvastuseks ja teiste rõõmuks vabastanud teid sel 

ajal paljudest traditsioonidest, paljudest religioossetest tavadest, millega teie hing oli seotud. 

33 Nüüd, vähehaaval, avastate te tõelise templi, ja selle templi leiate nii enda sees kui ka väljaspool, 

universumi lõpmatuses. 

Täna mõistate, et tõeline altar on teie südames, et usk on lambipuu, mida te peate Mulle süütama, et 

lilled, ohvrid, teie teod, teie teened peavad olema ─ et teie Issanda kujutis on teie ise, et te saaksite läbi teie 

vaatama Mind. 

Täna mõistate, et armu allikas on Minu Jumalik Vaim ─ täiuslikkuse ja õnnistuste ammendamatu 

allikas ─ et Mina olen Töö, sest Minu enda Töö on Minus ja see on lõpmatu ja universaalne ─ et Ma olen 

kõigi hingede Karjane, kes järgivad Mind kuulsusrikkalt ja et lõpuks jõuavad kõik ainsasse takistusse, mis 

on täiuslik rahu, mis on hingede igavene kodu kõrgel taga, ja et Isa maja on kõikjal ja te ei ole sellest 

majast kunagi lahkunud. 

34 Sel moel avab teie hing oma tiivad ja näeb läbi ruumi lõpmatust, läbi aja igavikku, täiuslikku ja 

heledat teed, mis viib teid "tee" kaudu Isa juurde. Siis olete unustanud traditsioonid, mis olid takistused ja 

lõksud ja jäid teele maha ─ rutiin, mis oli vaid müür, mis pidurdas teie hinge, ja kujutlused ─ fanatismi 

objektid ─ jäävad maha ning teie hing kõnnib kiirelt ja vabalt, täis innukust, rõõmu, lootust ja usku, oma 

vaimse tuleviku poole. 

35 Kõik see, mida hing pidas sauaks, et end püsti hoida, toetuda, uskuda ja armastada Mind, on 

jätkuvalt tema käsutuses, et vaadata Mind oma vaimse pilguga, usaldada Igavikku ja Tõde, mida Ma olen 

teile sel ajal ohtralt ilmutanud. Mõne ettevalmistuse kaudu saan ma üle teiste puudustest. Läbi teie soovi 

areneda, läheneda Minule, areneda ülespoole, saavutada ideaal ja mõista Minu Jumalikku Tööd, tulen ja 

ilmutan ennast, valan end teie keskele tarkuse ja valgusena. 

36 Jeesuse veri, mis on muutunud päästevalguseks, tungib päästena kõikidesse hingedesse ja teeb 

seda ka edaspidi. Igavesti annab Minu Vaim päästet ja valgust, lakkamatult lasen Ma oma valguse kiired 

tungida sinna, kus on pime, lakkamatult valab Minu Jumalik Vaim ─ mitte inimverena, vaid lunastava 

jõuna, vaimse eluna ─ välja kõigile Minu lastele. 

37 Teie tulevik ootab teid, need ajad lähenevad ja tulevad teie poole, ja koos nende aegadega tulevad 

inimesed, rahvahulgad, kes soovivad vaimseid teadmisi ─ samuti soovivad nad hajutada oma kahtlusi ja 

leida oma hingele ukse valguse ja rahu juurde. 

38 Inimesed tulevad, ja nende hulgas "Thomas", keda esindab teadus ja materialism, valvsate 

silmadega, et uurida; ja seda mitte ainult silmadega, vaid ka oma käe sõrmedega, et uurida, et puudutada, 

sest ainult nii saab ta uskuda minu kohalolekusse ja vaimsetesse sündmustesse, mis toimuvad üksteise 



U 319 

64 

järel inimkonna seas ja millest inimesed peavad tunnistust andma, nii et "kolmanda ajastu Thomas" oma 

kahtlustes ja oma materialismis saab minu armastuse poolt ületatud. 

39 Valmistage end ette, et te saaksite olla usu apostlid, et te oleksite innukad jüngrid, kes ei anna 

tunnistust mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Sel viisil võidavad teie eeskujud inimeste 

kõvasüdamlikkust. Ma teen imesid ja annan tõendeid, mis tõeliselt valgustavad nende uskmatust, kes teie 

juurde tulevad. 

40 Ma ei nõua teilt midagi võimatut, teie jaoks ei ole raskeid tegusid, teie ettevalmistusest, teie 

palvest ja usust piisab Mulle, ja kõik muu teen Mina, oo Minu armsad lapsed! 

41 Kõik, mida te ei suuda teha, ─ kõik raskused, millega te kokku puutute ─ jätke minu hooleks, ja 

ma teen kõik võimalikuks. Siis kogevad inimesed, et see, mis on inimeste jaoks võimatu, saab teie 

vahendusel reaalsuseks. Nad ei suuda neid imesid omistada inimestele ja oma hämmastuses peavad nad 

minema ülemaale, et mõtiskleda kõrgeima ja ülevama väe üle. 

42 Ma ilmutan ennast au sees, et teha inimeste patt olematuks. Inimvõimu ees ilmutan end kui tarkust 

ja jumalikku teadust. Ma panen ka inimteaduse materialismi häbisse. Kõigile usukogukondadele ja 

inimeste institutsioonidele tulen ma kui Päästja ─ nii olen ma kuulutanud. Ebakõla ja lahingu väljadel olen 

ma kohal oma nähtamatute rahurelvadega, oma kahe teraga mõõgaga, et hävitada kogu patt ja 

korruptsioon. 

43 Ma olen tulnud kui Suur Võitleja, nii nagu inimesed tahavad Mind näha ja nagu paljud, kes elavad 

maa peal, ootavad Mind. Sõdalasena olen ma tulnud tões ja vaimus. Minu sõda algas juba ammu, kuid see 

on vaevalt alanud: kõige raskem, kõige kohutavam lahing on alles ees, ja sellesse lahingusse lähevad teie, 

keda ma praegu sõduriteks koolitan. 

Te teate aga, et minu sõda ei ole mitte ebaõiglus, vaid just õiglus inimliku ebaõigluse vastu. Minu 

armastus hävitab silmakirjalikkuse, isekuse ja inimeste kurjuse. Minu rahu kõrvaldab kõik, mis kannab 

endas vihkamise ja ebakõla seemet ja alust. Mida siis Minu nähtamatu mõõk säästab, mille Ma teie kätte 

annan? Minu laste elu, tundlikkus ja voorus. Kõik muu langeb. 

44 Kui ma näen vähimatki sädet armastusest Minu vastu, aatomi tõeõigust, pisut armastust või 

kaastunnet teiste vastu, siis säästab see kõik minu relva. 

Seetõttu võite nüüd mõista, et see võitlus saab teie seas olema väga suur. Kuid see ei ole ainult 

inimeste seas, see võitlus on universaalne. Kõik hinged on pärast seda lahingut astunud sammu tõelise elu 

suunas ─ sammu edasimineku suunas, kindla sammu Minu poole, tões ja vaimus. 

45 Kas te ei tunne, kuidas vaimne elu teie ümber on segaduses? Kas te ei tunne, et selle suure lahingu 

möllu kuuleb teie hinges? Isegi teie sügava une ajal võitleb ja võitleb teie hing, vabastades end ja töötades 

ülesande nimel, mille ma olen talle määranud. 

46 Need on need suured lahingud, mida minu jünger Johannes nägi prohvetliku ande abil. Ta nägi 

armeed, mis on samad, mis on täna täies lahingus. 

47 Kõige ägedam lahing ei ole veel käes, ja seepärast õpetan ma teid lakkamatult, et jätta teid 

muutumatuks Minu Õpetuse, Minu Seaduse ─ selle Seaduse, mis ütleb oma sõduritele: "Armastage 

üksteist!" - vaprateks sõduriteks. 

48 See on see, mida Suur Löökur, mida vägede vürst ütleb teile, armsad inimesed, kolmandal ajastul. 

Tõuske selle armastuse mõõgaga, haarake sellest kinni, tõmmake see välja ja lööge kogu viha ja kurjus, 

mis inimkonnas eksisteerib. 

49 Te teate, et Minu "Kõrgest Troonist" ümbritsen Ma universumi Oma rahuga ja õnnistustega. 

50 Kõik on Minu poolt õnnistatud igal tunnil, igal hetkel. Minult ei tule ega tule kunagi mingit neetust 

ega hukkamõistu Minu lastele. Seepärast, nägemata õiglasi või patuseid, lasen ma kõigile oma õnnistusi, 

oma armastuse suudlust ja rahu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 320 
1 Õnnelik olgu inimkond, sest ta on saanud oma Issanda kehastunud kohaloleku. Õnnelik olgu 

inimkond, sest ta on saanud selle armastuse pärandi. 

2 Minu olemasolu maailmas Jeesuse kaudu toimus Palestiinas, Minu jutlustamine kestis vaid kolm 

aastat, Ma külastasin vaid mõnda küla ja rahvahulk, kes Mind Golgatale saatis, ei olnud väga arvukas. 

Siiski on see sõna, mis tuli Jeesuse huultelt, jõudnud kõigi aegade inimkonnani. 

Ei olnud vaja minna kõikidesse tolleaegsetesse riikidesse, et otsida õpilasi, sest ma teadsin, et Minu 

Sõna, nagu seeme, viiakse peagi sellest maast välja, et see hajutaks üle kogu maailma rahvaste. 

Need, kes kuulsid Jeesust ja olid tema "surma" tunnistajaks, esindasid kõiki järgnevaid põlvkondi. Sest 

minu õpetuse sisu ja armastus, millega see veri valati, oli mõeldud kõigile. 

3 Ärge mõistke seda rahvast hukka sellepärast, et nad ei tunnustanud Jeesuses Messiat ja et nad 

ohverdasid Teda. Ärge pahandage selle peale, et Tema, keda nad pilkasid, oli Jumal ise. Tõesti, ma ütlen 

teile, mina üksi olen kohtunik. 

Paljud neist, kes seda rahvast ebaõiglaselt hukka mõistavad ja neile Meistri ohverdamise eest 

andestamata jätavad, kannavad südames masendust, ilma et nad seda mõistaksid, sest nad on võtnud koha, 

mis ei kuulu neile. 

4 Nii nagu Ma, kui Ma rippusin surnuna ristil, hüüdsin Ma rahvahulga ees, kes pidutses Minu 

kannatuste pärast: "Mu Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad", võiksin Ma sama lauset 

korrata iga päev teile adresseerituna. Sest kuigi te tunnete minu nime sünnist saadik ja teil on oma vaimus 

minu õpetus, minu käsud ja seadused, ei lakka te siiski solvanguid minu vastu heitlemast ja minu 

põhimõtete üle nalja tegemast. 

5 Te olete elanud läbi kolme vaimse ilmutuse ajastu, kuid inimkond ei ole ikka veel püstitanud 

templit, mida ma ootan. Kuid ─ selles Kolmandas Ajastikus ─ püstitavad inimesed oma südame põhjas 

Püha, kus asub Arka, mis on hing, mis hoiab endas Seaduse tahvleid, mis on teie vaimus. 

6 Inimkonna moraalne ja vaimne ümberkujundamine tundub teile võimatu, sest te olete väga kaugel 

teile ilmutatud põhimõtetest. Te ei suuda ette kujutada, veel vähem uskuda maailma, kus valitseb 

armastus, rahu ja õiglus. 

7 Ma ütlen teile, et te ei saa seda kõike uskuda, sest te ei tahtnud uurida minu sõna ega minu tegude 

tähendust. Kui te pühendaksite veidi oma aega vaimsele mõtisklusele, saaksite suuri inspiratsioone ja 

saavutaksite tarkuse. 

8 Kes 2000 aastat tagasi elanud inimestest aimas üldse praegust maailma, mille te olete oma 

intelligentsuse jõul loonud? Keegi. Seetõttu ei usutud paljusid iidseid ettekuulutusi, mis kuulutasid seda 

tänast maailma. 

9 Ma kuulutan teile prohvetlikult uut maailma ja vaimustatud inimkonda, kuid kui see sõna teatavaks 

saab, siis seda jälle ei usuta. 

10 Põlv põlvkondade järel kaob, inimeste ülbus vallandab tormid ja üleujutused, katkud ja nuhtlused 

ning inimkonna ulgumine raputab ruumi. Kuid pärast kõike seda alustavad uued maaelanikud 

enesevaatluse ja vaimustumise elu, kasutades seda mõõtmatut kogemuste varandust, mille eelmised 

põlvkonnad on neile pärandanud, ning jumalik seeme hakkab idanema. 

11 Igas hinges on olemas jumalik idu, mis on pärit Minust, ja nii nagu teie lapsed pärivad oma 

vanemate iseloomu või iseloomu, nii ilmutavad ka hinged lõpuks seda, mida nad on pärinud oma 

Taevaselt Isalt: armastust. 

12 Mäletage seda päeva, mil ma teie vastu armastusest surin inimesena ristil. Mäletage Minu Kirge ─ 

jah, kuid ärge tehke seda enam tavapärasel viisil, millega te olete sajandeid harjunud ─ välise ja meelelise 

viisiga, mis ei ole jätnud teie hinges seemet, sest te ei ole süvenenud selle mõttesse ja tähendusse. 

13 Ma näen, et selleks, et teie südant liigutada, dramatiseerite minu surma veriste kujutiste ja piltide 

kaudu, et te nutate ja kannate leinarõivaid, nagu oleks inimene just surnud, ja et aasta-aastalt avaldate oma 

kaastunnet Emale, ilma et oleksite teadlikud sellest, mida te teete. 

14 Miks peaks Maarjale kaastunnet avaldama, kui ta ei ole kedagi kaotanud, sest Tema, kes suri ristil, 

tõusis igavesse ellu? Miks valada Minu üle pisaraid, kui Ma olen väljaspool valu ja surma? 
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15 Tõesti, ma ütlen teile, et te peaksite paremini valama pisaraid enda pärast ja tundma kurbust oma 

pattude pärast ja kandma kurbust oma südames nii paljude vooruste ja õilsate tunnete pärast, mis on teie 

sees surnud. 

16 Ma tahan, et te, ootamata tähtpäevi või kuupäevi või traditsioonilisi mälestuspäevi, ühineksite 

kohtumistel või oma perekondade kambas ning, vaadates läbi need näited ja teosed, mida ma teile Teisel 

ajastul tutvustasin, koguneksite koos vaimselt ja pühendunult, et mõtiskleda ja tõlgendada minu Sõna. Sest 

siis oleks teil tõeliselt kasu oma hingele, sest te avastaksite minu teoste ja sõnade tähenduse või olemuse. 

17 Ärge püüdke tunda Minu vastu haletsust, sest Minus ei ole midagi sellist, mis võiks panna inimesi 

kahetsust tundma. Selle asemel laske endid inspireerida sellest armastusest, mida ma olen teile kogu elu 

jooksul näidanud, ja rakendage seda haletsust, kahetsust solvamise pärast ja kahetsust oma ligimese 

suhtes, kelle hulgas on tuhandeid, kes väärivad igasugust haletsust ja kaastunnet: mõned, sest nad 

kannatavad väga; teised, sest nad on heitnud end pahede rüppe; jälle teised, sest nad ei tunne tõe valgust, 

ja teised, sest nad elavad ilma armastuseta või sest nad nälgivad ja janunevad õigluse ja rahu järele. 

18 Tunnetage nende vastu tõelist kaastunnet ja halastust, nutke ja palvetage nende eest. Aga eelkõige 

tehke midagi, mis leevendab nende valu või parandab nende elu. Siis olete tõesti teel minu õpetuse 

mõistmiseks, minu ohvrisurma mõistmiseks ja minu tahte õigeks tõlgendamiseks. 

19 Armastage üksteist, siis on see ainus viis minu sõna järgimiseks ja minu vaimule meeldimiseks. 

20 Ma ütlesin Jeesuse kaudu ristil: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!" 

Pärast paljusid sajandeid võin ma taas öelda sellele inimkonnale, et see ei tea ikka veel, mida ta teeb. 

Sest sageli moonutab ta seaduse või minu poolt ilmutatud õpetuse tähendust ja rikub mõlemat, uskudes, et 

ta neid austab ja täidab. 

21 Kui te mõistaksite ja tunneksite Minu õpetust, voolaks armastus teie soontes ─ armastus teie 

kaasinimeste vastu, kes on osa Minust. Kuid te olete kaugel üksteise armastamisest ja annate sellest 

tunnistust peaaegu kõigi oma tegudega. 

22 Mäletage oma mälestustes, et Mina, Jumalik Meister, lahkusin armastusest teie vastu Vaimulikust 

Reaalsusest ja sain inimeseks, et elada inimeste seas ─ et ma lahkusin oma Reaalsusest, et elada teie 

maailmas inimesena. 

Et näidata teenimist abivajajatele ─ et kõigi loodud asjade Isa, olles Kristuses, tuli teie juurde, et olla kõige 

alandlikum ja pühendada kogu oma elu teile. 

23 Minu õpetus õpetas, et mida rohkem sul on, seda rohkem pead sa andma, ja mida suurem sa oled, 

seda alandlikum pead sa olema. 

24 Millised on need, kes võtavad Minust eeskuju sel ajal? Kes on võimelised laskuma troonilt või 

aujärjelt, et olla vaeste ja abivajajate seas ja anda neile elu? Ma ei leia neid, kuigi teie maailm on nii suur 

ja inimkond nii arvukas. 

25 Kui selliseid eeskujusid on maa peal rohkesti, siis saate te öelda, et te järgite minu sõna ja minu 

eeskujusid, et te elate neid. 

26 Põlvest põlve ja ajastust ajastusse on inimesed eemaldunud jumalikku seadustest üha kaugemale, 

põhjustades sellega tagasilangust vaimses maailmas. 

27 Kui te peatuksite hetkeks, et vaadata oma maailma, et näha seda mõistuse kaudu, nagu oleksite 

mäe kõrgusel ja vaataksite linna, siis märkaksite, et inimesed on arendanud oma kirgi ja intelligentsi ning 

on neid alati kasutanud maiste eesmärkide saavutamiseks. 

28 Kui te uurite ja mõtisklete, siis avastate, et kusagil ei ilmne tõelise spirituaalsuse märk ─ midagi, 

mis tõestab, et inimeses elab valguse olend. 

29 Kui te sellelt kontemplatsioonide mäelt alla tulete, siis teete seda kurvalt ja kurvalt ─ mõistes, et 

olete kaugele eksinud vaimset elu reguleerivatest jumalikest seadustest. 

30 Teel kohtate väikseid, madalamaid olendeid: mesilane, sipelgas, uss, ja te ütlete: "Isa, miks sa ei 

luba neil olenditel, kes on meist madalamal, patustada, ja teisalt lubad oma vaimsetel lastel, nagu me 

oleme, väga hästi patustada?" Ah, teie väikesed, kes te julgete esitada oma Issandale selliseid mõttetuid 

küsimusi! 

31 Ma olen juba üllatanud teid, kadestades neid olendeid selle kerguse ja rahu pärast, milles nad 

elavad. Ma olen näinud, kuidas sa kadestad linde selle rõõmu pärast, mida nad on oma pesades, mille nad 
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on teinud endale koduks, ja ma olen kuulnud, kui su süda on öelnud: "Võib-olla need olendid väärivad 

suuremat õnnistust kui Jumala lapsed?". 

Nüüd ma ütlen teile, et te kahtlete ja piinlete nii, sest te ei oska minu õpetust uurida, kuni te leiate tõe. 

32 Miks te ei näe, et neil olenditel on ainult üks kodu, milleks on maa, ja et just sellel on nende taevas 

ja õndsus? Kas te ei näe, et ma panen neid järgima jõudu, mis on loodusseadus? Kuna nad elavad Seaduse 

sees, peavad nad nautima kõike seda, mida Seadus sisaldab, mis on armastus, rahu, heaolu, rõõm, 

aktiivsus, elu. 

33 Teil, inimestel, on võimalus tunda midagi, mis on väljaspool maist loodust, mis on Vaimne Elu. 

Sellepärast on teile ilmutatud tee, mis viib teie Isa kuningriiki. Kuid ma olen jätnud teile vabaduse minna 

seda teed või mitte ─ kas tõusta või laskuda, kas läheneda või lahkuda. Sest see on viis, kuidas omandada 

tõelised teened Isa suhtes ja samal ajal tõestada oma armastust Tema vastu. 

34 Mõistmatu olend juhindub instinktist, mis on tema sisemine hääl, tema peremees, tema teejuht. See 

on nagu valgus, mis tuleb tema emalt, loodusest, ja valgustab teed, mille ta peab oma elus läbima ─ ka see 

on ohtude ja riskidega tee. Teid, inimesi, juhib hing, teid, hingi juhib vaim, mis on valgus, mille Jumalik 

Vaim on paigutanud oma vaimsetesse lastesse. 

35 Looduse laste saatus on maa peal, siin see algab ja siin see lõpeb. Hinge saatus seevastu algab 

minuga ja ei lõpe kunagi. Sest kui ta tõuseb üle maise elu, kui ta ületab täiuslikkuse maailmad ja siseneb 

igavikku, siis liigub ta ühest kodust teise, avastades uusi maailmu täis tarkust, muutudes üha õndsamaks, 

armastades üha enam. 

36 Ärge peatuge mõtlemast oma saatuse üle ja ärge jätke tähelepanuta ka oma madalamal seisvaid 

vendi ja õdesid, sest neis avastate lõputuid näiteid tarkusest, mis ─ teie ellu rakendatuna ─ panevad teid 

head vilja lõikama. 

37 Võtke näide harmooniast, millega iga liik elab, nende tegevusest, kes on töökad. Võtke südamele 

näiteid truudusest või tänulikkusest. Need on näited, mis sisaldavad jumalikku tarkust, sest nad pärinevad 

Minu loodud olenditest, kes on samuti Minust sündinud, et nad ümbritseksid ja oleksid teie maailmas 

teiega kaasas, et nad saaksid osa sellest, mida Ma olen maa peale pannud, ja et te avastaksite neis hääle, 

mis ütleb teile, et..., kui te täidate Jumalikku Seadust täpselt ja lasete end juhtida südametunnistuse hääle 

järgi, nagu neid juhivad instinktid, siis tunnete harmooniat, kogete rahu ja see toob teile oma hüvede 

kasvu, külluse ning vaimse ja inimliku arengu. 

38 Kas te arvate, et see, kes sellest kõigest sügavalt mõtleb, oleks siis võimeline sõda õhutama? Kas te 

arvate, et see, kes on selgelt kuulnud oma südametunnistuse häält, hakkab oma ligimest alandama? Ei, 

armsad inimesed. Tulge siis järeldusele, et te peate mõtisklema minu ilmutuste üle, et ka maailm peab 

mõtisklema, et hing saaks nende mõtiskluste juures ülespoole, et meel oleks aukartuses ja et inimene ─ 

ühesõnaga ─ kuulaks tõeliselt südametunnistuse häält ja kuuletuks sellele. 

39 Mõelge selle päeva õppetunnile ja õpetage selle üle järele mõtlema. See on sõnum, mille te peate 

viima oma kaasinimeste südamlikkusega, mille ma olen teile andnud. Sest te peate täitma oma missiooni, 

ja sellepärast olen ma praegu tulnud, et tuua teile oma Sõna. Kuid selle kuulutuse jaoks ei ole Ma 

kasutanud neid, kes on harjutanud oma meelt selle maailma õppimisega, vaid neid, kes oma lihtsuses on 

olnud nagu Minu teise ajastu jüngrid. 

40 Näita talle minu tööd ilma hirmuta, sest see peab alati valgustama maailma. 

41 Harjutage end, et minu sõna jääks teie südamesse kirjutatud, et te oleksite oma Meistri sarnased, et 

te oleksite alandlikud ja oleksid minu tõelised jüngrid. Tooge tõde, et selle kaudu saaks kogu inimkond 

valgustatud. 

42 Harjutage voorusi ja ühinege üheskoos ühe jüngrina. Sellest raamatust võtavad kõik õpetuse kaasa 

ja nii "viimased saavad esimeseks". 

43 Armas rahvas: Millise pühendumusega olete kuulnud seda sõna, mis õpetab teid ja kuulutab teile 

sündmusi, mida te peagi näete oma maal toimumas. 

44 Inimene astub suuri samme spirituaalsuse suunas; tema vaim suudab ületada inimlikud piirangud 

ja jõuda kõrgematesse elumaailmadesse, et võtta ühendust oma vendadega ja saada vastu valgust, mida 

neil on talle pakkuda. Ta saab ka laskuda elutasanditele, kus elavad madalama arengutasemega olendid, 

mahajäänud olendid, et aidata neil oma viletsat elu seljataha jätta ja viia nad paremale elutasemele. Trepp, 

millel hing tõuseb oma täiuslikkuse poole, on väga pikk; sellel te kohtate lõpmatult paljude erinevate 
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arengutasemetega olendeid, ja te pakute neile midagi sellest, mis teil on, ja nemad omakorda annavad teile 

midagi oma vaimsest rikkusest. 

45 Siis avastate, et see ei ole ainus maailm, mis püüab end parandada. Te saate teada, et kõikidel 

planeetidel areneb hing, et kõikidel planeetidel liigub ja kasvab ta oma saatuse täitumisel, ja ma tahan, et 

te valmistuksite selleks, et sõlmida leping kõigi oma vendadega, et te saaksite nendega vahetada seda püha 

soovi üksteist tundma õppida, armastada ja abistada. Tehke seda minu nimel ja tingimusteta kuulekuses 

oma mõtete abil. Kui te alustate seda harjutust, mõistate järk-järgult nende taotlusi, nende õpetusi ja kasu. 

46 Ma soovin, et te oleksite harmoonias oma vendadega sellel planeedil ja väljaspool seda, mis on 

praegu teie kodu. Looge sõprussidemeid, paluge abi, kui seda vajate, ja kiirustage aitama ka neid, kes 

paluvad teilt seda, mis teil on. 

47 Kui väga armastavad ja kaitsevad teid need olendid, kes on määratud praegu teid Minu 

tagasituleku teadasaamiseks, ja kui heategevuslikult mõjutavad nad seda inimkonda! Ainult mina näen 

seda pidevat pingutust ja tean selle eeliseid. Ma õnnistan neid, sest nende töö on suurepärane. Kui te 

suudaksite tungida oma vaimsesse ellu, siis näeksite, et see on täis hoolt, täis imesid, mida te võlgnete oma 

vaimsetele heategijatele. Nad töötavad teie maailmas erinevatel missioonidel, ilma et te kahtlustaksite 

nende headust ja pingutusi. Ma ütlen teile ainult seda, et nad võitlevad pidevalt selle nimel, et taastada 

inimeste elus kord ja õiglus. 

48 Aidake neid nende raskes missioonis, mõistke nende armastust, nende isetust ja muutuge nende 

kaastöötajateks selles suures töös! 

49 Mitte ainult praegusel ajal, vaid sellest ajast peale, kui esimene inimene asus maa peal, on vaimne 

maailm saadetud ja ilmutanud end, jagades teie kannatusi ja rõõme. Ma olen selle määranud, et te ei 

tunneks end hüljatuna ega kaugel oma vaimsetest vendadest ja õdedest. Kui te naasete lihtsuse juurde, kui 

te olete nende olenditega kontaktis ja näete neid enda ümber, siis tunnete nende tööd ära ja õnnistate neid. 

Ja kui te lahkute maalt, et alustada teekonda oma järgmisesse koju, siis ühendute nendega, kes on olnud 

teie elu kaitsjad. Aga pärast seda, kui te olete õppinud tundma oma vaimsete vendade ja õdede voorust ─ 

kas te ei ole siis oma väikeste vendade ja õdede jaoks see, mis teie kaitseinglid on teie jaoks? 

50 Ma avaldan teile praegu seda, mis oli teie maise mõistmise eest varjatud, sest ma ei taha, et te 

jääksite teadmatusse sellest, mis on teie elus põhiline: teie hinge surematusest, selle aina ülespoole viivast 

teest ja selle lõplikust eesmärgist Minus. 

51 Rända samm-sammult, elades maa peal, kuid vaadates alati üles taevasse. Pidage meeles, et alates 

hetkest, mil te olete oma teekonda alustanud, elate igavest elu ja et iga katsumus, mille läbi te läbite, toob 

teid Mulle lähemale ja et iga läbitud vahemaa muudab teie tagasitee aega lühemaks. 

52 Te olete näinud selle spiritualiseerumise ajastu esimesi tuled, kuid te ei näe selle täielikku 

väljakujunemist sellest maailmast. Teie tööd jätkavad teie järeltulijad. Kuid ma annan teile loa jätkata oma 

seemne hooldamist, nii nagu ma olen lubanud nende hingedel, kes on olnud teie vanemad, jätkata tööd teie 

missiooni täitmisel. 

53 Töötage selle maailma heaks, viige minu sõna südamesse. Sageli ei leia te mõnede seas kuulmist, 

kuid teiste seas leiate vastukaja, ja neile peate andma seda õpetust, mille ma olen teile andnud, ohtralt, et te 

saaksite seda edasi anda kõigile oma kaasinimestele. 

54 Täna on teil minu Sõna, mis paljastab sama ja ainukese olemuse, mille ma olen teile alati andnud: 

armastuse. Põhimõtted, millel Minu Seadus ja Minu Õpetus põhinevad, on muutumatud ja igavesed. 

55 Täna tulen Ma Vaimus, et ilmutada oma tõde ja oma kohalolekut jumaliku valguse kaudu, nii nagu 

ma tol Teisel Ajastul tegin oma "Sõna" kehastatuks Jeesuses, et ilmutada teile oma tõde Sõna kaudu ja 

kinnitada see verega. Oli vaja tulla inimeste juurde, elada koos nendega, lasta end näha ja tunda nii, nagu 

nad näevad ja tunnevad, et anda neile tunnistust sellest lõpmatust armastusest, mida minu Vaim tunneb 

inimeste vastu. 

56 Mina, Kristus, ilmutasin Isa kirkuse, Tema tarkuse ja väe inimese Jeesuse kaudu. Seda jõudu 

kasutati imetegude tegemiseks nende heaks, kes vajasid usku oma vaimus, valgust oma mõtetes ja rahu 

oma südames. See jõud, mis on armastuse enda jõud, valati välja abivajajatele, et anda end täielikult neile, 

mis läks nii kaugele, et ma ei kasutanud seda omaenda keha jaoks, mis samuti vajas seda surmatunnil. 
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57 Ma ei tahtnud kasutada oma jõudu, et vältida oma keha läbitungivat valu. Sest kui ma inimeseks 

sain, siis kavatsesin kannatada teie pärast ja anda teile käegakatsutava jumaliku ja inimliku tõendi Minu 

lõpmatust armastusest ja kaastundest ebaküpsete, abivajajate ja patuste vastu. 

58 Kogu väge, mida Ma teistele ilmutasin, olgu siis, et tervendasin pidalitõbist, taastasin pimedatele 

nägemise ja lonkadele liikuvuse või pöördusin patuseid ja äratasin surnuid üles, kogu võimu, mida Ma 

ilmutasin rahvahulkade ees, et anda neile tunnistust Minu tõe kohta, tõestades neile Minu võimu looduse 

kuningriikide üle ja Minu võimu elu ja surma üle, Ma ei tahtnud kasutada enda jaoks, lubades Oma kehal 

läbida seda kirge ja kannatada seda valu. On tõsi, et minu jõud oleks võinud mu keha igasugusest valust 

säästa, kuid mis oleks mul siis sinu silmis olnud? Millise inimesele arusaadava näite oleksin jätnud, kui 

oleksin kasutanud oma võimu, et säästa mind valust? Neil hetkedel oli vaja loobuda Oma võimust, 

keelduda jumalikku jõudu, et tunda ja kogeda lihavalu, kurbust tänamatuse ees, üksindust, agooniat ja 

surma. 

59 Seepärast palusid Jeesuse huuled surmatunnil abi, sest tema valu oli tõeline. Kuid see ei olnud 

ainult füüsiline valu, mis Jeesuse palavikulise ja kurnatud keha valdas ─ see oli ka vaimne tunne Jumalast, 

keda tema pimedad, tänamatud ja üleolevad lapsed, kelle eest ta seda verd valas, selle keha kaudu 

väärkohtlesid ja mõnitasid. 

60 Jeesus oli tugev teda elustavast Vaimust, mis oli Jumalik Vaim, ja ta oleks võinud olla valule 

vastupidav ja võitmatu oma tagakiusajate rünnakutele; kuid ta pidi valama pisaraid, tundma, et ta langeb 

rahva silme ees ikka ja jälle maha, et tema keha jõud on ammendunud ja et ta peab surema pärast seda, kui 

tema keha on kaotanud viimase veretilga. 

61 Nii oli minu missioon maa peal lõpule viidud; nii lõppes Tema olemasolu maa peal, kelle rahvas 

oli kuulutanud kuningaks mõned päevad varem, kui Ta Jeruusalemma sisenes. 

62 Need, kes olid Mind vastu võtnud, olid samad, kes Mind koljupaika saatsid, ja paljud, kes olid 

laulnud: "Hosanna! Hosanna!" hüüdis hiljem: "Ristilöödi teda! Kuid paljud, kes võtsid Mind oma 

südamesse vastu armastuse ja usuga ettevalmistatuna, järgisid Mind ka ustavalt kuni viimse hetkeni, lastes 

oma pisarad langeda Meistri poolt jäetud verijälgedele. 

63 Nende jaoks, kes nägid Mind läbi oma hinge valguse, olin Mina ise kehastunud Jumal. Nende 

jaoks, kes nägid Mind ainult oma meelte kaudu, ei olnud Ma tõde, sest Minu surm inimesena ajas nad 

segadusse ja pani nad tundma end petetuna. Need olid need, kes pilkasid, kes nimetasid end valetuks, 

meenutades seda tungivalt, millega Jeesus lubas neile rõõmu täis kuningriiki. Aga nüüd, nähes teda 

ristilõikuse raskuse all kõverdatuna ja seejärel häbiväärsele ristile naelutatuna, võisid nad ainult naerda ja 

karjuda, et Jeesus on valeprohvet, kes ei vääri elu. 

64 Nad olid vaesed teadmatud meeled, vaesed materiaalsed hinged, kes olid oma oletustes kinni: "Kui 

ta on Jumala Poeg ─ miks teda ei päästetud tema rõhujate ja hukkajate käest?". Kui tema hääles ja tema 

paremas käes on vägi ─ miks ta kurtis ristil, et ta on hüljatud? Kui ta on elu, kes äratas üles surnud ─ miks 

ta suri tühiste inimeste käe läbi?" 

65 Veel ei olnud aeg, et valgus jõuaks nende olendite hingedeni. Nad pidid jätkama eluteed, et õppida 

mõistma Minu valu ja surma jumalikku tõde. Need aga, kes armastasid Mind oma hingega, ei olnud 

hetkekski jahmunud ega kahelnud, ja mida rohkem nad nägid oma Issandat kannatamas, seda suurem oli 

nende imetlus nende lõpmatu armastuse, kõige täiuslikuma õigluse ja tarkuse tõendite ees. 

66 Isegi röövel Dimas, kelle kohta igaüks oleks öelnud, et tema süda on täis pimedust ─ ta ei suutnud 

avastada isegi aatomi minu tõde, suutis minu jumalikkust ära tunda just seal, kus teised seda enam ei 

tunnista: ristil. Ta suutis ära tunda minu valguse, ta suutis avastada minu armastuse, ta nägi Jeesuse 

alandlikkust ja maailma pimedust, ja kuna ta oli maa peal palju kannatanud, oli hukka mõistetud ja tundma 

õppinud verepüstitust, mõistis ta mind ja ütles endale südames: "On õige, et ma suren ristil kui röövel ja 

kurjategija. Aga miks sa annad selle karika peremehele ─ sellele mehele, kellelt sa oled saanud ainult 

kasu?" Ja kui ta nägi kannatlikkust ja alandlikkust, millega õiglane Jeesus võitles surmaga, ei suutnud ta 

end peatada ja hüüdis: "Issand, mäleta mind, kui sa oled oma kuningriigis!". 

67 Jah, kallis Dimas, sa olid minuga valguse ja vaimse rahu paradiisis, kuhu ma sinu hinge kandisin 

sinu usu eest. Kes oleks võinud öelda neile, kes kahtlesid, et Jeesuses ─ kes suri ja veritses ─ elas Jumal, 

et valguse vaim oli peidetud röövlisse, kes lebas tema paremal käel surmasurmas? Aeg möödus, ja kui 
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meelerahu naasis, läbisid paljud neist, kes olid Mind tagasi lükanud ja pilkasid, Minu tõe valguse, mistõttu 

nende meeleparandus oli suur ja nende armastus Minu järgimises hävimatu. 

68 Ma pärandasin ristilt maailmale elu ja vaimse tarkuse raamatu, mida inimesed peavad tõlgendama 

ja mõistma läbi sajandite, ajastute ja ajastute. Seepärast ütlesin Ma valust raputatud Maarjale risti jalamil: 

"Naine, see on sinu Poeg", osutades oma pilguga Johannesele, kes sel hetkel kehastas inimlikkust, kuid 

inimlikkust, mis on muutunud Kristuse heaks jüngriks, vaimulikuks inimlikkuseks. 

69 Ma pöördusin ka Johannese poole sõnadega: "Poeg, see on sinu Ema" ─ sõnad, mida ma teile nüüd 

selgitan. 

70 Maarja kehastas puhtust, kuulekust, usku, õrnust ja alandlikkust. Kõik need voorused on üks 

astmestik sellel redelil, millel ma selle püha ja puhta naise ihus inimesena maailma tulin. 

71 See õrnus, puhtus ja armastus on jumalik emakas, milles viljastub elu seeme. 

72 See redel, millel ma laskusin teie juurde, et saada inimeseks ja elada koos oma lastega, on sama, 

mida ma pakun teile, et te saaksite sellel tõusta minu juurde, muutes endid inimestest valguse vaimudeks. 

73 Maarja on redel, Maarja on emalik emakas. Pöörduge tema poole ja te kohtute minuga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 321 
1 Olge õnnistatud, jüngrid, sest te kasutate oma head tahet minu Sõna tõlgendamiseks. Nii saate te 

oma andeid avada ja kasutada neid oma kaasinimeste hüvanguks. 

2 Te olete nüüd ajal, mil inimesed tunnevad rahutust igaviku suhtes, selle elu suhtes, mis on 

väljaspool inimlikku eksistentsi. Aga teie, kes te olete olnud minu jüngrid sel ajal, olge alati teadlikud, et 

võti, mis avab ukse vaimsele tarkusele, on armastus. 

3 Ma olen teile kogu oma õpetuste ajal selgitanud, kuidas see elu siin maa peal on hingele kool, 

kogemus, proovikivi ja arenemine, kuid et ta saavutab kõrgeima teadmise vaimsest elust alles siis, kui ta 

on lahkunud maapealsest kehast ja on lõpmatus "orus", väljaspool maapealset. 

4 Imetlege minu õpetuse lihtsust, mida saab rakendada igas tegevuses, igas valdkonnas, sest selle 

valgus valgustab ja elavdab kogu universumit. Kui selle olemus valatakse teie intellekti, näitab see 

inimestele tee, kuidas end parandada, kuni nad saavutavad vaimse täiuslikkuse. See olemus on see hea, 

mis on teie Jumalas kui ammendamatu inspiratsiooniallikas teie elus. 

5 Minu õpetus on lihtne ja seetõttu inimolendi jaoks mõistetav, kõigile arusaadav, sest teil kõigil on 

vaim. Kus on keerukus, müstifikatsioon või materialism, seal ei ole minu tõde, mis on valgus. 

6 Püüdke lihtsuse poole, armastage alandlikkust, siis ilmuvad nii saladused kui ka kõige raskemini 

mõistetavad saladused teie meelele nagu raamatu leheküljed, mis selgesti kirjeldavad kogu oma sisu. 

Kui ma räägin teile saladustest ja saladustest, mida inimesed ei ole suutnud või tahtnud lahti harutada, 

siis pean silmas kõike seda, mida ma hoian oma salajases varakambris oma laste teadmiseks. Ma ei räägi 

sellest, mida te ei pea kunagi teadma, sest selle eest vastutab ainult teie Isa. 

7 Teisel ajastul andsin teile õpetuse, mille kaudu andsin inimestele mõista, et nad ei ole ainult ainest, 

vaid et igas neist elab Olend, kelle elu on kõrgem kui inimlik ja kelle kodu ei ole igavesti selles maailmas, 

vaid lõpmatult kõrgemal kui maa. See õpetus, kuigi igavikuliselt sügav, oli siiski väljendatud lihtsas ja 

lihtsas vormis, et kõik inimesed saaksid sellest aru, sest kõigil oli õigus seda teada. 

8 See õppetund oli ettevalmistus selleks, et inimkond saaks kolmandal ajastul täielikult liikuda 

vaimsesse valdkonda. Sest täna, kui Ma taas kord inimlikustan Oma hääle, et teha ennast inimestele 

kuuldavaks, olen Ma tulnud nende juurde, et laiendada seda õppetundi, avada seda ja selgitada seda, sest 

Ma näen, et see inimkond on nüüd võimeline mõistma kõige selle tähendust, mis alguses oli nagu lubadus. 

9 Ma kogun kõik inimesed ja kõik rahvad oma uue sõnumi ümber, ma kutsun neid, nagu karjane 

kutsub oma lambaid, ja ma annan neile talli rahu, kus nad leiavad varjupaiga karmide ilmade ja tormide 

eest. 

10 Te näete veel, kui paljud, kuigi neil ei näi olevat vähimatki jälge usust või vaimsusest, on 

säilitanud oma hinge kõige puhtamas osas Vaimse Elu surematud põhimõtted ─ mõistate veel, kui paljud 

neist, kes teile näivad, et neil pole üldse mingit austust Jumala vastu, omavad oma sisimas hävitamatut 

altarit. 

11 Selle sisemise altari ees peavad inimesed põlvitama vaimselt, et nutta oma üleastumisi, kurje 

tegusid ja solvanguid, siiras meeleparandus oma sõnakuulmatuse pärast. Seal, südametunnistuse altari ees, 

variseb inimese ülbus kokku, nii et inimesed ei pea end enam oma rassi tõttu üleolevaks. Siis tulevad 

lahtiütlemised, heastamised ja lõpuks rahu kui armastuse ja alandlikkuse, usu ja hea tahte seaduslik vili.  

12 Need inimesed, kes praegu toituvad ainult ambitsioonikast võimu- ja maise auahnuse püüdlusest, 

teavad, et nende kõige võimsam vastane on vaimsus, mistõttu nad võitlevad selle vastu. Ja kuna nad 

tunnetavad juba lähenevat lahingut ─ vaimu võitlust kurjuse vastu ─, kardavad nad oma vara kaotada ja 

seepärast seisavad nad vastu valgusele, mis neid pidevalt inspiratsiooni kujul üllatab. 

13 Mis te arvate, kumb ─ kas vaim või liha ─ lõpuks võidab? Kahtlemata saab võidu Vaim, kes, olles 

olnud maailma ori, on nüüd see, kes kontrollib "liha" kirgi. See on aeg, mil te "annate Jumalale, mis on 

Jumala oma, ja maailmale, mis on maailma oma". 

14 Ma ütlen teile täna prohvetlike sõnadega, et läheneb aeg, mil kõik maailma rahvad ühtlustuvad 

vaimselt. Kes teie seast suudab seda tööd teha? Millisel inimesel on jõudu ja valgust, et mu ettekuulutus 

teoks teha? Ükski inimene, armsad inimesed, ei ole olemas, kes suudaks süüdata valgust teid ümbritsevas 

pimeduses. Nagu alati, olen mina see, kes hajutab varjud, kes rahustab tormi ja paneb teid kõiki ühendama 

minu armastuse laua ümber kui tõelisi vendi ja õdesid, kui ühe Isa lapsi, kes te olete. 
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Kuid ma ei ole selles võitluses üksi, see rahvas teeb minuga koostööd, need jüngrid on minu tõlgid 

inimkonna suhtes. Nad saavad olema Minu ustavad tunnistajad skautidele, nad on vahendid, mida Ma 

kasutan, et anda maailmale tunnistust Minu jõust, Minu armastusest, Minu kohalolekust. 

15 Te ei kanna kunagi kogu Minu ristikoormat ─ ütlen teile veel kord. Aga see osa, mida sa pead 

kandma ─ kui raske see saab olema! Teie vastutus on suur. 

16 Võitlus saab olema äge, kuid seda kergendavad alati soodsad sündmused, mis tõestavad, et ma 

olen teiega. Need on nagu minu hääl, mis räägib teie südamesse. 

17 Kuidas teie hing rõõmustab iga rahva üle, kes järk-järgult ärkab uue päeva valgusesse, kolmanda 

ajastu valgusesse, kus kõik inimesed ühinevad, et ehitada teie Jumalale auksessiooniks vaimset templit, 

sisemist pühakoda, milles särab usu ja armastuse kustumatu leek. 

18 Praegu tunnete end väga kaugel rahust, harmooniast ja vendlusest, ja selleks on teil ka põhjust. 

Sest iga inimese arusaamad Jumalast, elust ja tõest on nii erinevad, et jääb mulje, et jumalaid on palju ja et 

iga inimese jaoks on oma jumal. 

19 Kas te ei ole vähemalt täheldanud teid ümbritsevas looduses, kuidas kõik järgib ühte ja sama 

põhimõtet, kuidas kõik järgib ühte ja sama korda ja kuidas kõik ühtlustub ühtses seaduses? 

20 Kui oleksid erinevad korraldused, kui te oleksite avastanud teised seadused kui need, mida Ma 

olen teile ilmutanud, ja keegi teine kui Mina, siis oleks teil põhjus, miks teie uskumustes, teie 

kummardamisviisides, ideedes ja eluviisides on erinevusi. Kuid ma ütlen teile veel kord, et see on ainult 

valgus, mis on igavikust langenud teie inimliku ja vaimse elu taevasse. 

21 Kellelegi inimesele ei ole ohvriks pöörduda selle õpetuse juurde, ta ei pea rabelema oma ajusid ega 

hülgama kõike, mis on hea, õige või õiglane, mida ta oma südames kannab. 

22 Minu töö ainus eesmärk on kõigi inimeste spiritualiseerimine, sest spiritualiseerimisel muutuvad 

nad üheks ja mõistavad üksteist. Spiritualiseerimisel näevad nad, et nimed, nende religioonide välised 

vormid, mis on olnud nende vaimse eraldatuse põhjuseks, kaovad, sest igaüks on tõlgendanud oma 

Jumalat erinevalt. 

23 Niipea kui nad kõik lähenevad oma erinevatel radadel spirituaalsusele, mõistavad nad, et ainus asi, 

mis neil puudus, oli vabaneda oma materialismist, et nad saaksid tõlgendada vaimselt seda, mida nad olid 

alati materiaalses mõttes mõtestanud. 

24 Seega, see, kes põlvitas kujutise ees, et tunda selles Minu kohalolu, tunneb Mind pärast seda oma 

hinges, ilma et oleks vaja luua mingit vormi, mis kujutaks Mind selle kaudu. 

25 Igaüks, kes on teinud pikki palverännakuid, et jõuda sinna, kus talle on öeldud, et Mina olen seal ja 

et ta saab seal terveks, saab teada, et Minu leidmiseks ei ole vaja minna ühest maailma punktist teise, sest 

inimene võib mind leida jumaliku palve ande kaudu, olenemata kohast, igal hetkel oma elus. 

26 Siis puhastavad inimesed end siira meeleparanduse kaudu ja tunnistavad oma patud vaimust 

vaimuni, kaasates oma südametunnistuse sellesse vaimsesse toimingusse. 

27 Vaimselt ei ole muud leiba ega veini kui minu Sõna ─ see on põhiolemus, millest inimesed 

toituvad ja kasvavad tugevaks armastuses, õigluses, õigluse ja halastuses. 

28 Ja need, kes pühendavad oma elu möödunud aegade pühakirjade uurimisele ja kes on samuti 

lõhenenud sektideks ja kirikuteks nende sõnade erineva tõlgendamise viisi tõttu, lähenevad teineteisele 

samuti vaimustuses, sest kõrgem vaade analüüsimisel ja tõlgendamisel avab neile kogu tõelise tähenduse, 

mida nad ei olnud kunagi avastanud, sest nad olid alati andnud jumalikku ilmutust inimliku ja maise 

tähenduse. 

29 Spiritualiseerimine on kõik, mida ma praegu inimestelt palun, siis näevad nad oma kõrgeimate 

ideaalide täitumist ja kõige raskemate konfliktide lahendamist lubatud piirides. 

30 Sel segaduse ajal ilmub minu Sõna maailma nagu päästepaat. Inimesed on võimelised tõusma 

uuele elule, mis on täis valgust, rahu ja vendlust. 

31 Nüüd näeb inimkond varsti rahutuvi, mis lendab rahvaste kohal, kandes oma nokas sümboolset 

õlipuuoksa. 

32 Minu kiir on tulnud teie juurde, ja kuigi te ei näe seda oma meeltega tajutavalt, tunneb teie hing 

minu valguse kohalolekut, mis valgustab teid. 
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33 Nüüd avastate oma olemusest midagi enamat kui teie kehaorganid, ja need on hinge anded, 

võimed, jõud ja omadused, mis on inimeses juba sajandeid uinunud. Te ei avasta ei ainet ega vormi, 

mistõttu ma ütlen teile, et see ei ole teie teadus, mis selle saladuse avastab. 

34 Siiani olete te teadnud ainult seda, mida olete avastanud oma mõistusega ja puudutanud oma 

meeltega. Kuid tuleb aeg, mil te mõistate, et tõelised väärtused peituvad vaimses, selles elus, mida te ei 

tahtnud teada. Siis valgustab teie eksistentsi uus valgus, mis avab teile suurimad saladused ja kõige 

kaunimad õpetused. Ma õnnistan teid, sest viimaks teete oma Isaga koostööd elu avanemisel ja teie hinge 

arengus. 

35 Praegu olete paigal, ilma et suudaksite sellest teadlikuks saada, ilma et märkaksite ühe perioodi 

lõppu ja teise algust, ilma et avastaksite oma katsumuste tähendust ja ilma et suudaksite eemaldada 

jumalikud märgid, mida ma teile igal sammul annan. 

36 Te ei tea, kas olete Minus või ilma Minuta, ega ka seda, kas olete Vaimse Elu jaoks elus või 

surnud, sest teie emotsionaalne maailm on teie olemuses ikka veel unenäolises seisundis. 

37 Tõesti, ma ütlen teile, ainult Minu hääl võib teid äratada, ainult Minu kõne võib teid üles äratada, 

ja sellepärast olen ma tulnud halastusega teid päästma. Juba minu valgus läheneb igale südamele, juba 

tungib see märkamatult teie mõistmisse, nagu varas siseneb öösel magamistuppa: varvastel, ilma 

vähimatki müra tegemata. 

38 Kui minu hääl teeb end vaimselt kuuldavaks inimkonnas, tunnevad inimesed, et midagi vibreerib, 

mis on alati olnud nende sees, kuigi see ei saanud end vabalt väljendada. See on vaim, mis ─ oma Issanda 

hääle julgustusel ─ tõuseb üles ja vastab minu kutsele. 

39 Siis algab maa peal uus ajastu, sest te ei vaata elu enam altpoolt, vaid näete, tunnustate ja naudite 

seda oma vaimse kõrguse kõrgustelt. 

40 Mõistke, et minu armastus ei oota, et te iseenesest ärkaksite, vaid tuleb teile appi, et teid 

materialismi sügavast unest üles äratada. 

41 Ma näen sind väiksena ja tahan, et sa oleksid suur, et sa võtaksid oma võimete, arukuse ja meelte 

abil vastu kõik, mis minu nõusolekul kuulub sulle. 

42 Laske intuitsioonil ärgata, tundlikkus vaimse suhtes sisse elada, teie inspiratsioon aktiveeruda, teie 

süda puhastuda pattudest, teie meel selgeks saada. 

43 Püüdke olla üksteisega solidaarsed, töötage selle nimel, et te kõik oleksite üksteisega harmoonias. 

Võitle selle pideva vaenulikkuse vastu, milles sa oled elanud maa peal, kuni oled selle välja juurinud. 

Hoolitse selle eest, et hea tõuseks maailmas esile, et teie elu oleks õilistatud, järgides minu õpetust, millest 

lähtub armastuse ja õigluse seadus. Siis olete töötanud kõige õilsama eesmärgi nimel ja teie hing on 

jõudnud Minule palju lähemale. 

44 Kurjuse hävitamine, mida te olete tahtnud oma maailmas jäädvustada, mida paljud ─ isegi kui te 

seda ei usu ─ on teinud oma jumalaks, pühendades sellele kõik oma olemuse jõud ja mõtted, peab olema 

teie eesmärk, võideldes selle vastu ─ ajendatuna mõttest, et seda üha enam ja enam oma elust kõrvaldada 

ja välja tõrjuda. 

45 Selleks õnnistatud võitluseks peate koguma usku, tahet, julgust, jõudu, kannatlikkust ja visadust. 

46 Samuti ei ole te selles võitluses üksi. Ma panen oma jõu sinu käe külge ja oma valguse sinu 

arukusse. Ma teen igast teie teosest imet, kui need on inspireeritud halastusest ja armastusest. 

47 Võtke see õppetund endasse, hoidke seda oma südames ja kasutage kogu oma tahet selle nimel, et 

soovida end paremini tundma õppida. Kuidas? Püüdes avastada oma hinge oma andeid, võimeid, 

ülesandeid, lepituskohustusi ja kõike seda, mida see hoiab teie pärandina. 

48 Ärge heitke end heidutada, kui näete, et päevad mööduvad, ilma et avastaksite endas midagi sellist. 

Palvetage ja mediteerige, tegutsege minu näidete ja õppetundide järgi, ja kui te kõige vähem arvate, siis 

ilmneb teie tegude kaudu mõni teie hinge kingitus. 

49 Avage oma silmad ja täiustage oma meeli, et te tajuksite seda nähtamatut maailma, mis elab ja 

põimub teie ümber. Te olete kangestunud, et mitte tähele panna seda vaimset elu, mis pidevalt teie sees, 

väljaspool ja üle teie, ilma et suudaksite ette kujutada, et olete sellega sama tihedalt seotud kui õhuga, 

mida hingate. 

50 Põhjus on selles, et te olete liiga huvitatud maistest teadustest ja olete unustanud vaimse tarkuse. 
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51 Te teate, et selleks, et tungida vaimse elu lõpmatusse ookeani, peab olema julgust, headust, usku ja 

armastust Jumala vastu, ning see tundub teile raske ja raskesti täidetav, mistõttu eelistate alati inimteadusi, 

mis teie arvates ei nõua seda puhtust ja kõrgust, mida nõuab vaimse elu uurimine. 

52 Kui te peaksite teada saama, et ei ole ühtegi teie tööd, mis ei oleks mõjutatud mingi vaimolendi 

poolt, siis tunduks see teile arusaamatu, ja ometi on see nii. 

53 Teie inimelu taga eksisteerib vaimude maailm, teie vennad ja õed, inimestele nähtamatud olendid, 

kes võitlevad omavahel teie vallutamise nimel. 

54 See võitlus on tingitud arenguerinevusest mõnede ja teiste vahel. Kui valguse olendid, keda kannab 

armastuse, harmoonia, rahu ja täiuslikkuse ideaal, sillutavad inimkonna teed valgusega, inspireerivad seda 

alati heaga ja ilmutavad talle kõike, mis on inimkonna hüvanguks, siis olendid, kes ikka veel 

klammerduvad maa materialismi külge, külvavad, kes ei ole suutnud lahti saada oma isekusest ja 

armastusest maailma vastu või kes lõputult toidavad inimlikke sõltuvusi ja kalduvusi, külvavad inimkonna 

teed segadusega, pimestades intellekti, pimestades südamed, orjastades tahte, et kasutada inimesi ära ja 

muuta nad oma plaanide tööriistadeks või kasutada neid nagu omaenda keha. 

55 Samal ajal kui Valguse Vaimne Maailm püüab võita inimese hinge, et avada talle lõhe igaviku 

suunas; Samal ajal, kui need õnnistatud väed teevad lakkamatult tööd, kasvades armastuses, muutudes 

õdedeks valu voodis, nõuandjateks suure vastutuse koormat kandva inimese kõrval, noorte nõuandjateks, 

laste kaitsjateks, nende kaaslasteks, kes unustavad ja elavad üksi, töötavad inimeste seas lakkamatult ka 

nende olendite leegionid, kellel puudub vaimse tarkuse valgus ja armastuse tõstev tunne. Kuid nende 

eesmärk ei ole kergendada teie teed Vaimulikku Kuningriiki ─ ei; nende olendite kavatsus on täiesti 

vastupidine, nende püüdlus on valitseda maailma, olla jätkuvalt selle peremehed, jäädvustada ennast maa 

peal, valitseda inimesi ja teha nad oma tahtmise orjadeks ja instrumentideks ─ ühesõnaga, mitte lasta 

kellelgi ära võtta seda, mida nad alati pidasid oma omaks: maailma. 

56 Niisiis, jüngrid: ühe olendi ja teise vahel käib äge võitlus, mida teie füüsilised silmad ei näe, kuid 

mille peegeldusi te päevast päeva tunnete oma maailmas. 

57 Selleks, et inimene suudaks end kaitsta ja vabastada end halbadest mõjudest, peab ta teadma teda 

ümbritsevat tõde, ta peab õppima palvetama vaimuga ja teadma, milliste võimetega on tema olemus 

varustatud, et ta saaks neid kasutada relvadena selles suures lahingus, kus hea võitleb kurja vastu, valgus 

võitleb pimeduse vastu, vaimsus võitleb materialismi vastu. 

58 Just valguse vaimne maailm töötab ja võitleb ja valmistab kõike ette, et ühel päeval maailm asuks 

vaimseks muutumise teele. 

59 Mõelge sellele kõigele ja te suudate ette kujutada, kui äge on see võitlus teie vaimsetel vendadel ja 

õdedel, kes pingutavad inimeste päästmise nimel ─ võitlus, mis on nende jaoks karikas, millega te pidevalt 

annate neile juua tänamatuse sappi, sest te piirdute sellega, et võtate neilt vastu kõik hea, mida nad teile 

kingivad, kuid ilma, et oleksite kunagi nende kõrval, et aidata neid nende võitluses. 

60 On vaid vähesed, kes oskavad nendega ühineda, vaid vähesed, kes on vastuvõtlikud nende 

inspiratsioonidele ja järgivad nende nõuandeid. Aga kui tugevalt nad läbi elu lähevad, kui kaitstud nad end 

tunnevad, millised rõõmud ja inspiratsioonid inspireerivad nende vaimu! 

61 Enamik inimesi on kahe mõju vahel, ilma et nad valiksid ühte neist, ilma et nad pühenduksid 

täielikult materialismile, kuid ka ilma, et nad teeksid jõupingutusi, et sellest vabaneda ja oma elu 

spirituaalsemaks muuta, see tähendab, et tõsta seda headuse, teadmiste ja vaimse jõu kaudu. Need on ikka 

veel täiesti sõjas iseendaga. 

62 Need, kes on täielikult alistunud materialismile, hoolimata veel südametunnistuse häälest, ja kes 

eirates kõike, mis puudutab nende hinge, ei võitle enam, nad on võitluses võidetud. Nad arvavad, et nad on 

võitnud, nad arvavad, et nad on vabad ja ei mõista, et nad on vangid ja et valguse leegionid peavad tulema 

pimedusse, et neid vabastada. 

63 Ma saadan selle valguse sõnumi kõigile maailma rahvastele, et inimesed ärkaksid, et nad saaksid 

teadlikuks sellest, kes on vaenlane, kellega nad peavad võitlema, kuni nad on teda võitnud, ja milliseid 

relvi nad kannavad, ilma et nad seda teaksid. 

64 Tõesti, Ma ütlen teile, kui Ma oleksin tol ajal tulnud inimesena, oleksid teie silmad pidanud 

nägema Minu haavu ikka veel värskelt ja veritsevalt, sest inimeste patt ei olnud lõppenud ja nad ei tahtnud 

end lunastada selle vere mälestuseks, mida Ma valasin Golgatal ja mis oli tõend Minu armastusest 
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inimkonna vastu. Aga ma tulin vaimus, et säästa teid häbist, kui te vaatate nende tööd, kes Mind maa peal 

kohut mõistsid ja hukka mõistsid. 

65 Kõik on andeks antud; kuid igas hinges on midagi sellest, mida ma kõigi eest ristil valasin. Ärge 

arvake, et see elujõud ja see veri lahustusid või kadusid. Nad kehastasid Vaimset Elu, mida ma sellest 

hetkest alates kõigile inimestele valasin. Selle Vere kaudu, mis pitseeris Minu Sõna ja kinnitas kõike, mida 

Ma olen rääkinud ja teinud maa peal, arenevad inimesed ülespoole oma hingede uuendamise soovis. 

66 Minu sõna, minu teod ja minu veri ei olnud ega ole asjata. Kui teile mõnikord tundub, et minu nimi 

ja minu sõna on peaaegu unustatud, näete varsti, et need ilmuvad uuesti täis elujõudu, elu ja puhtust, nagu 

seeme, mis, kuigi selle vastu pidevalt võideldakse, ei hävi kunagi. 

67 Samuti ei kao minu sõna ja ilmingud sel ajal. On tõsi, et on aegu, mil tundub, et kõik see on 

lõppenud, jätmata maailmas jälgi või jälgi. Kuid äkki, kui te seda kõige vähem arvate, tõuseb 

vaimustumise õpetus, mida ma teile õpetasin, taas üles sama suure või isegi suurema jõuga. 

68 Minu kannatlik töö teie mõistuse kaudu ei ole asjata, sest nii nagu ma tol ajal sümboolselt oma elu 

selle vere kaudu välja valasin, et õpetada teile armastust, valan ma nüüd oma Vaimu teie peale, et avada 

teile tõusutee igavikku. Kui aga minu Veri ei ole olnud viljatu, siis on see veelgi vähem minu Vaimu 

valgus. 

69 Nüüd ei oska te veel hinnata selle Sõna mõju, mida te praegu kuulete. Kuid teie valguse hing, 

millel on igavene päritolu, saab tunnistajaks tõele ja täitumisele kõigele sellele, mida ma olen maailmale 

avaldanud selles Kolmandas Ajastikus harimata ja ebapuhaste häälekandjate ja valguse vaimse maailma 

kaudu. 

70 Mõnikord küsite te oma mõtisklustes, kuidas vaimolendid kosmoses toimivad, et liikuda ühest 

punktist teise, kui neid kutsutakse samal hetkel Maa eri osadesse. Teie kujutlusvõime paneb neid siis 

lakkamatult, kiirelt nagu valgus, lendama ühest punktist teise ja maailma ühest otsast teise. 

71 Sa mõtled: kui raske ja raske on nende ülesanne! Sa ütled: "Kui kurb on nende heategevus!" 

72 Ma pean teile ütlema, et see missioon ei ole selline, nagu teie mõtted on seda ette kujutanud. Need 

olendid, kes on saavutanud vajaliku arengutaseme, et võtta vastu juhi, kaitsja, nõustaja ja heategija 

missioon, on nii laiaulatusliku kiirgusega, et neil ei ole vaja end ühest kohast teise viia, sest sealt, kus nad 

on, saavad nad mõjutada oma vendi ja õdesid, kes neid vajavad. Seal saavad nad näha, kuulda, tunda ja 

teha töid, mis on osa nende missioonist. 

73 Kõrge hinge jaoks kaovad vahemaad tänu tarkusele ja armastusele ning tema tegevussfäär vastab 

tema saavutatud arengutasemele. 

74 Nüüd aga võiksite arvata, et ilma igasuguse arengutasemeta hingel oleks kindlasti vaja end üle 

kanda, et ületada vahemaad, sest tema kõige väärtuslikumad omadused ei ole arenenud. 

75 Ärge püüdke ette kujutada seda kohta, kus see olend on, mida teie mälu esile toob. Sest see ei ole 

ei lähedal ega kaugel, nii nagu mina, kes ma ei ole ei lähedal ega kaugel, olen kohal kõiges ja kõikjal. 

76 Ainus vahemaa, mis on teie ja Jumala või teie ja vaimolendi vahel, ei ole mitte materiaalne, vaid 

vaimne vahemaa, mis tuleneb teie ettevalmistuse, puhtuse või valmisoleku puudumisest inspiratsiooni ja 

vaimse mõju vastuvõtmiseks. 

77 Ärge kunagi pange seda distantsi teie ja teie Meistri või teie ja vaimse maailma vahele, ja te saate 

alati nautida kasu, mida minu armastus valab neile, kes oskavad seda otsida. Te tunnete alati, et vaimne 

maailm on südamelähedane neile, kes valmistuvad seda tundma. 

78 Kui suur on see kaugus, mille selle aja inimkond enda ja vaimse elu vahele asetab! See on nii suur, 

et tänapäeval tunnevad inimesed, et Jumal on neist lõpmatult kaugel ja peavad taevariiki kaugeks ja 

kättesaamatuks. 

79 Mida rohkem aega möödub, seda kaugemal tunnevad inimesed end vaimsest kuningriigist. Nad 

kaotavad õnnistatud ettekujutuse sellest, et nad kunagi selles elasid, ja kui nad surevad ja lasevad hingel 

lihast lahku minna, jäävad neile ainult maiste muljed, mis panevad nad kaotama igasuguse ettekujutuse 

vaimsest. 

80 Minu armastuse sõnum sel ajal kustutab vahemaad, kõrvaldab vead, lahustab pimedused ja paneb 

inimese hinge, mis on juba elanud lõpmatus vaimses maailmas, palvetades ja mediteerides tagasi oma 

päritolu juurde, avastab oma olemuse ja avaldab selle inimesele, mõistusele ja südamele, mis on talle 

usaldatud vahendina, et täita ülesannet maa peal. 
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81 Te näete, et üks hetk vaimset valgustatust on piisav, et see näiliselt suur vahemaa kaoks ja te 

saaksite kogeda kogu seda rõõmu, millest te olete end nii kaua ilma jätnud, kui arvasite, et Ma olen kaugel. 

82 Täna olete te võimeline oma südame muutmiseks, kuigi see tundub teile raske. Ma ütlen teile seda, 

sest kogu teie olemus on avanenud ja arenenud nii hinges kui ka kehas, ilma peatumata kogu teie 

tahtevabaduse teekonnal. 

83 Nii nagu tänapäeva inimeste intellektuaalne võimekus on palju suurem kui möödunud aegade 

inimeste oma, sest nende võimekus on arenenud, nii on ka hing arenenud oma pidevas elukogemuses, 

mille kaudu ta suudab mõista, mõista, uskuda ja aktsepteerida seda, mida teiste aegade inimesed ei 

suutnud saavutada. 

84 Seepärast olen Ma selleks, et ilmutada end inimkonnale, valinud täiusliku vormi, st vaimse vormi, 

sest ma tean, et te olete nüüd võimelised seda mõistma. Mitte nii varasematel aegadel, mil pidin otsima 

mõttekaid vorme, et muuta Mind kuuldavaks ja inimestele arusaadavaks. 

85 Nüüd on aeg, mil inimkond võitleb Jumala vaimse jumalateenistuse kehtestamise eest. Kuid on 

loomulik, et see juhtub alles pärast võitlust, kui mõistmine ja meelerahu on jõudnud südamesse. 

86 Te, kes te kuulete Mind selle õpetuse kaudu, olete teadnud, kuidas vabastada oma südamed 

eelarvamustest ja fanatismist ning kummardada Mind loomulikul ja lihtsal viisil, tundes Mind endas. Te 

võite pidada end privilegeeritud olenditeks inimeste seas ja ma kasutan teid spirituaalsuse ajastu 

teerajajatena. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 322 
1 Ma tutvustan teile veel ühte lehekülge Minu õpetuste raamatust, mis on teie hingele armastus ja 

valgus. Õndsad olete teie, kes te tõesti kuulete oma Meistrit, sest ma õpetan teid selgelt ja täiuslikult, et te 

mõistaksite oma saatust ja missiooni, mille ma olen teie hingele usaldanud. 

2 Te tulite õppima ja mõistma minu õpetusi, et neid oma kaasinimestele edasi anda, ja kuigi nad on 

teid mõnikord tagasi lükanud, ei ole te tundnud end solvatuna, vaid rahul, et olete suutnud nende 

küsimustele vastata. 

3 Te räägite Minuga oma südame sügavuses, et osutada Mulle oma kaasinimeste uskmatust. Aga ma 

ütlen teile: Kui te olete kohanud südameid, mis on nagu kõvad kaljud, siis räägin ma nendega nende 

südametunnistuse kaudu, nii et nad tunnevad soovi olla Minuga. Teie ülesanne on püüelda inimeste 

hüvanguks, järgides teed, mille ma olen teile ette näinud, ilma et te oleksite arvestanud aja või vahemaaga. 

4 Te leiate palju abivajajaid, haigeid ja "orje", keda peate tervendama ja vabastama, murdes nende 

ahelad ja andes neile armastavalt minu õpetust. Sest tuleb päev, mil te ei kuule enam minu sõna, ja siis 

jääte õpetajateks, et õpetada tulevasi põlvkondi. 

5 Valguse mõõgaga suudate hajutada pimedust ja teha oma kaasinimestele läbimurde. Ma tahan, et 

inimesed saaksid kolmandal ajastul rahu, harmooniat ja head tahet. Kelle käest nad selle kohta õpetusi 

saavad? Minu jüngrid, armsad inimesed ─ need, kes armastavad Mind ja ei väsi minuga koos olemisest ─ 

kes tunnevad oma südame sügavuses. 

6 Õndsad on need, kes on alati minuga ja tõrjuvad kiusatusi, hoides eemale maailma liiderlikkusest. 

Nende vaimsed silmad näevad igavest hiilgust sealpool ─ kuningriiki, kus hing peab olema kodus. 

7 Teisesse jätan ma liidu ja vendluse õpetuse. Valvake ja palvetage, et kiusatus ei rööviks teilt seda, 

mis ma teile usaldasin ─ nii et te oleksite sõnumitoojad ja jüngrid, kes ─ kui aeg tuleb ─ minu poolt 

inimkonnale saadetakse. 

Kui olete vabaks saanud kõigest materialiseerumisest, riietatud ainult minu armastuse ja valgusega, 

kuulete oma hinges minu häält, tunnete ära oma karjase hääle ja siis ronite vabatahtlikult mäele nagu 

lammas, et jõuda jumalikku koju. 

8 Teie Taevane Ema on nagu karjane, kes järgib teie samme. Maarja hooldab teid oma armsas aias 

nagu roosid ja liiliad, ta annab teile lõhna, et te oleksite nagu lilled, kes pakuvad oma olemust oma Isale. 

9 Teisel ajastul ütlesin teile, et ma olen veel kord teiega koos. Aga nüüd, kui ma olen täitnud oma 

lubaduse teile, on mõned mind ära tundnud ja teised on kahelnud minu kohalolus. Mõned teist on valanud 

rõõmupisaraid, sest te olete Mind uuesti kuulnud ja näinud Mind oma vaimu silmadega. Ma olen kuulnud 

neid, kes on mulle öelnud: "Meister, kui minu keha ohverdamine oleks vajalik, annaksin ma selle kogu 

pühendumuse ja alandlikkusega oma hinge ja inimkonna päästmiseks." 

10 Ma olen usaldanud teid oma Vaimse Valguse Maailmale, et see oleks teie nõustaja ja kaitsja ─ 

juhatab teid sellel teel ja aitab teil täita oma missiooni. Neile teist, kes ei ole Mind mõistnud, ütlen Ma: 

Ärge kahelge, sest Ma olen ennast inimeste kaudu igal ajal teatavaks teinud. Kuid ma ei tahtnud neid oma 

ilmingutega üllatada, mistõttu ma saatsin oma sõnumitoojad ette. Ma olen saatnud teekäija, et valmistada 

ette inimeste teed ja südant. 

11 1950. aasta jooksul annan teile oma viimased õpetused ja ma tahan, et te enne, kui ma lõpetan oma 

kuulutuse inimintellekti kaudu, mõistaksite, kuidas te külvate minu armastuse sõna ja kuidas te levitate 

seda südamest südamesse, provintsist provintsi, kõikjal maa peal, kus mind ei ole selle aja jooksul kuulda 

ega tunda olnud. 

12 Te olete tugevad hinged, täis armastust ja valgust. Ärge muutuge kirjatundjateks ega uhkeldage 

inimeste ees, sest teie alandlikkuses on teie Isa arm ja valgus. 

13 Olgu teie pilk täis südamlikkust, teie teadus armastuse teadus, teie käed hellitagu, teie sõna olgu 

inimestele lohutuseks, ja siis võtab maailm teie eeskuju vastu ega õhuta enam sõdu, mida ta on sajandist 

sajandisse ja ajastust ajastusse vallandanud. 

14 Siis täitub minu ja nende tahe, kes on näinud vaeva ja valanud palju pisaraid, et saavutada 

inimkonna ühendamine. Siis ei ole enam mingeid rassilisi või nahavärvilisi erinevusi. See on minu lubadus 

teile. 
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15 Tänapäeval usuvad kõik, et nad teavad tõde täielikult. Iga religioon väidab, et tal on tõde. 

Teadlased kuulutavad, et nad on leidnud tõe. Ma ütlen teile, et keegi ei tea absoluutset tõde, sest inimene 

ei ole suutnud oma mõistusega haarata isegi seda osa, mis on talle ilmutatud. 

16 Kõik inimesed kannavad endas osa tõde ja vigu, mida nad segavad tõe valgusega. 

17 Läheneb lahing, milles kõik need jõud võitlevad üksteisega, sest igaüks tahab oma maailmavaadet 

kehtestada. Kuid lõpuks ei võida mitte mingi inimlik ideoloogia, ei mingi teaduslik teooria ega mõni 

religioosne usutunnistus, vaid kõigi heade vaateviiside, kõigi kõrgete uskumuste, kõigi kõrgeima vaimsuse 

tasemele tõstetud jumalateenistuse vormide, kõigi tõelise inimliku arengu teenimisele pühendunud 

teaduste harmooniline liit. 

18 Ma luban inimestel oma ideedest rääkida ja neid tutvustada, et teised demonstreerivad avalikult 

oma kultuslikke vorme ja riitusid, et inimesed arutlevad ja võitlevad omavahel, et teadlased levitavad oma 

kõige arenenumaid teooriaid, et kõik, mis on igas vaimus varjatud, murdub lahti, tuleb päevavalgele ja 

teeb end teatavaks. Sest lõikuri päev on lähedal ─ see päev, mil südametunnistus, nagu halastamatu sirp, 

lõikab juurest ära kõik, mis on inimese südames valesti. 

19 Teie, inimesed, olge ärkvel ja ärge unustage, et ma olen teile seda võitlust kuulutanud, et te ei 

satuksite meeleheitele, kui näete, kuidas inimesed kirglikult vaidlevad, kui näete, kuidas usukogukonnad 

sõdivad ja Vaim nendega võitleb. 

20 Äratagu maailm üles, puhkeagu torm ja lahing, et inimene ärkaks ja ärgates näeks valgust, mida ta 

on ammu unistanud imetleda ─ nii et isekad inimesed, kes on sulgenud tõe tundmiseni viiva tee väravad, 

laskuksid oma kõrgetelt kohtadelt, oma troonidelt ja pjedestaalidelt alla ja laseksid läbi inimeste hulgal, 

kes nälgivad ja janunevad Vaimu valguse järele. 

21 Te kõik peate otsima minu valgust, te kõik peate otsima tuletorni, et pimeduse päevadel ─ 

järelemõtlemise ja meeleparanduse päevad, sügava eneseanalüüsi päevad oma südametunnistuse suhtes, 

kus ei ole ühtegi inimolendit, kes tunneks end rahulikult ja kes saaks öelda: Ma ei karda midagi, sest ma 

olen alati õigesti käitunud. 

22 Ei, ei ole kedagi, kes seda hüüab või arvab, sest südametunnistus annab end igas hinges 

kuuldavaks. 

23 Ainult need, kes palvetavad ja kahetsevad, saavutavad oma hinge puhastamise. Ainult need, kes 

loobuvad oma edevusest, võimu teostamisest teiste üle ja ülbusest, saavad päästepaati elama asuda. Sest 

need, kes hoiavad kinni oma rumalustest, kes hoiavad kinni oma eksimustest ja traditsioonidest ─ valmis 

neid lõpuni säilitama, hoolimata südametunnistuse otsustest ja juhistest ─ need suunduvad oma parema 

äranägemise vastaselt segaduse ja pimeduse kuristikku, kuhu teie Isa tahte kohaselt ei taha keegi langeda. 

24 Seda armastuse ja halastuse sõnumit, mille ma olen teile õigel ajal toonud teie päästmiseks, peate 

te õigel ajal inimkonnale teatavaks tegema. 

25 Minu tarkuse sõnumi ülesanne on ühendada inimesi vaimselt, päästa nad segaduse keerisest, päästa 

nad pimedusest, kui nad on usu kaotanud. 

26 Ainult minu Sõnal on vägi peatada need, kes liiguvad kiirelt kuristiku poole, sest see paljastab 

kõik, sest see ei kõhkle paljastamast saladust, sest seda läbib teie Isa halastus ja armastus. 

27 Kes peale Minu võiks päästa kõik need inimesed ilma usuta kõrgemasse ellu ja ilma teadmisteta 

Minu õiglusest? Kes on tõeliselt mõistnud oma elu kannatuste, rõhumiste ja hirmude valu tähendust ja 

päritolu? Kui vähe ma näen inimkonna meistreid ja juhte! Mida teavad inimesed vaimust? Nad tegelevad 

ainult inimliku poolega, suutmata avastada, mis on väljaspool maiseid vajadusi ja muresid. Seetõttu on 

inimesed, olles pettunud selles, et nad ei leia oma küsimustele rahuldavat vastust ei teadustest ega 

religioonidest, pühendunud sellele, et ise tõde otsida. Mõned tulevad teele lähemale, samas kui teised 

võtavad oma madala vaimsuse tõttu vastu uusi vigu. 

28 Inimesed, kes on elus ühe kannatuste karika teise järel joonud, ütlevad mulle: "Issand, miks ei ole 

kedagi, kes seletaks meile meie valu põhjust, et meis sütaks usk, mis aitaks meil kanda meie risti 

raskust?". 

29 Nendele lastele saadan ma taevase palsamina oma valguse nende meelte jaoks ja oma julgustuse 

nende südamele. Sest mul on lõputud võimalused jõuda iga olendini. 
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30 Oh, kui vaid kõik oskaksid Minult küsida, kui vaid kõik palvetaksid vaimselt, kui vaid kõik oleksid 

huvitatud tõe tundmisest! Tõesti, ma ütlen teile, nad saavad seda, mida nad on igatsetud. Sest keegi ei ole 

otsinud, kes ei ole leidnud ─ keegi ei ole koputanud Minu uksele, kellele see ei ole avanenud. 

31 Jäta oma teele alandlikkuse jälg. Ärge laske uhkusel siseneda oma südamesse, sest te arvate, et 

olete ainsad, kellel on vaimseid teadmisi. 

32 Olge alati teadlikud, et te kõik olete Minu ees ühesugused, et teil kõigil oli sama päritolu ja teil 

kõigil on sama eesmärk, isegi kui väliselt näitab igaühe saatus end erinevalt. 

33 Ärge kunagi unustage, et te kõik peate minuni jõudma, mis tähendab, et te kõik peate ─ kuigi 

erinevalt ─ tegema vajalikke teeneid, et saavutada suurim vaimne kõrgus. Seetõttu ärge kunagi pidage 

kedagi alaväärseks. 

34 Vaimulikus ei tohi kunagi juurduda vanus. Teisest küljest peaks tõeline tagasihoidlikkus olema 

alati tema kaaslane, siis leiavad tema teod, selle asemel, et pimestada vale valgusega, kaasinimeste 

südames poolehoidu. 

35 Sa pead võtma oma risti armastusega ─ mitte nii, nagu keegi võtab kohustuse, mitte mõttega, et 

kui sa seda ei tee, siis tabab sind elus kurjus ─ ei, see ei tohi toimuda hirmust Minu õigluse ees. Te olete 

hingeliselt piisavalt arenenud, et nõuda endalt ─ nagu Ma praegu teen ─, et te täidaksite Minu Seaduse 

käske armastusest oma kaasinimeste vastu ja et see tunne oleks inspireeritud armastusest Minu vastu. 

36 Jätke selja taha ajad, mil inimesed kahetsesid oma üleastumisi mitte kahetsusest, et nad on Mind 

solvanud, vaid hirmust igavese hukkamõistmise ees, nagu inimesed seda ette kujutasid. 

37 Eemaldage oma südamest arusaam, et te võite oma meeleparandust viimse hetkeni edasi lükata, 

usaldades Jumala halastust, ja pidage meeles, et ainus asi, mida teie hing sel kohtumishetkel lõikab, on 

see, mida ta on kogu oma maa peal oleku ajal külvanud. Selle saagiks ehk viljaks on areng, edasiminek, 

tõus, mille ta on saavutanud talle usaldatud elu jooksul. 

38 Kui erinev on vaimne reaalsus kõigest sellest, mida inimesed on ette kujutanud! Minu õiglus ei ole 

samuti mitte see, mida te usute, ega ka jumalikku karistust, mida te selle nimega nimetate, ega taevast, 

nagu te arvate, ega seda saavutata nii kergesti ja kiiresti, nagu te ette kujutate, nagu ka vaimne lepitamine 

ei ole nii, nagu te ütlete, ega kiusatus ole vaimne olend. 

39 Te peate alati uurima neid jumalikke ilmutusi, mis ma teile olen andnud, te peate mõistma teile 

räägitud kujundlikku keelt, te peate tundma oma vaimseid meeli, et te tunneksite ära, mis on Jumala Sõna 

ja mis on inimeste sõna, et te avastaksite Minu õpetuste tähenduse. 

40 Ainult vaimsest vaatepunktist on teil võimalik leida Minu Sõna õige ja tõene tõlgendus ─ nii selle, 

mille ma teile prohvetite kaudu saatsin, kui ka selle, mille ma teile Jeesuse kaudu pärandasin, või selle 

Sõna, mille ma teile annan kolmanda ajastu suusõnade vahendusel. 

41 Kui see inimkond on leidnud seaduste, õpetuste, ettekuulutuste ja ilmutuste tõelise tähenduse, on ta 

avastanud kõige ilusama ja sügavama seoses oma eksistentsiga. 

42 Siis tunnevad inimesed tõelist õiglust ja nende südamed näevad tõelist taevast; siis te saate ka 

teada, mis on lepitamine, puhastumine ja heastamine. 

43 Täna on teid ikka veel kaetud teadmatuse looriga, mida te ei ole julgenud oma maise materialismi 

ja valehirmudest ja eelarvamustest tulvil religioosse fanatismiga lõhkuda. Seepärast, kui teie elu tabab 

mingi kohtuprotsess ja te ei leia sellele selget põhjust, siis hüüate: "Mida ma olen teinud, et mind niimoodi 

karistatakse?", teadmata, et minu õiglus ootab mõnikord sajandeid ─ ja isegi aastatuhandeid. Kuid minu 

õiglus tuleb alati, ja isegi kui see tundub liiga hilja või ebasobivalt tulevat, on kindel, et see ilmneb alati 

arukal viisil. 

44 Minu vaimsel õpetusel on erinevad eesmärgid või ülesanded: üks neist on lohutada hinge tema 

paguluses ja anda talle mõista, et Jumal, kes ta lõi, ootab teda igavesti oma rahuriigis. Teine on anda talle 

teada, kui palju andeid ja võimeid on tema käsutuses, et saavutada oma pääste ja kõrgendamine või 

täiuslikkus. 

45 See Sõna toob spirituaalsuse sõnumi, mis avab inimeste silmad, et nad näeksid silmast silma 

tegelikkust, mida nad arvavad, et leiavad ainult selles, mida nad näevad, mida nad puudutavad või mida 

nad tõestavad oma inimteadusega, mõistmata, et nad nimetavad sellega mööduvat "tegelikkuseks" ning 

eitavad ja eitavad igavikku, kus tõeline tegelikkus on olemas. 
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46 Las see sõnum rändab rahvusest rahvuseni, majast majja, jättes oma valguse, lohutuse ja rahu 

seemned, et inimesed võiksid hetkeks peatuda ja anda oma vaimule puhkust, mis on hädavajalik, et ta 

võiks mõtiskleda ja meeles pidada, et iga hetk võib olla tema tagasipöördumine Vaimse Maailma ja et 

tema tegudest ja külvamisest maailmas sõltub, millist vilja ta saab oma saabumisel Vaimse Elu juurde. 

47 Täna leian teid kurvameelsetena, masendatuna ja lootusetuna, ja te ütlete mulle oma palves, et elu 

on juba ammu oma soosingu teilt tagasi võtnud. Meister ütleb teile, et need ajad, mida te praegu elate, on 

need, mida kuulutasid prohvetid esimestel aegadel ja mida hiljem kinnitas "Jumalik Sõna" tema rahvale. 

Kuid isegi kui on tõsi, et te tühjendate väga kibedat karikat, siis teadke, et teie valu ei ole kasutu, kui te 

oskate seda armastavalt ja kannatlikult taluda. 

Oli vaja, et inimesed jõuaksid sellesse punkti, kus valu läbistaks ja kummitaks kõiki nende olemuse 

kiudusid, et nad ärkaksid sügavast unest, milles nende hing elab, ja alustaksid enesemääratluse elu, milles 

nad pakuksid oma Loojale austust ja tunnustust, mida nad Temale võlgnevad. 

48 Juba pikka aega olen ma nende tahtevabadust tamminud, näidates neile, et on aeg järele mõelda ja 

hästi tegutseda, et nad ei kannataks jätkuvalt ja ei sukelduks kaosesse. Ma tahtsin vältida nende langemist, 

andes neile nõu ja hoiatades neid, kuid nad olid Minu sõnadele kurdid. Kuid ma jätkan selle nii armastatud 

inimkonna kutsumist, et kutsuda neid üles reformima ja olema kõigis oma tegudes ausad, kuni ma olen 

teinud neist Minu õpetuste väärilisi õpilasi. 

49 Ma olen tagasi pöördunud teie juurde, nagu ma teile lubasin, et teid lohutada ja anda teile lootust 

teie raskustes. Aga mitte ainult seda, vaid ka valgustama teid, et te saaksite astuda suuri samme vaimsel 

teel. Ma olen andnud teile juhiseid, mida vajate just nendel segaduse hetkedel, mida olete innukalt 

oodanud, et tervendada oma haavu ja kogeda päästvat teed. 

50 Ma olen kõik ette valmistanud, et te saaksite teha suure töö ja selle lõpus tulla Minu juurde 

rahulikult, rahul ja rahus Minuga ja oma kaasinimestega. Sel hetkel, mil sa oled ühenduses Minu 

Vaimuga, ei nõua Ma sinult mingit maksu, sinu teened ei ole seega mitte Minu, vaid sinu enda jaoks, ja 

selle, mida sa Mulle pakud, tagastan ma sulle õnnistuste ja hüvedena ilma lõputa koos intressidega. 

51 Mõista, kui väga ma sind armastan. Kui tahate veel rohkem tõendeid oma Isa armastusest, siis 

paluge ja ma annan teile selle, sest Minu armastus on ammendamatu. Kui te tahate Minu kannatlikkust, 

Minu järeleandmist proovile panna, siis tehke ka seda. Aga pärast seda, kui olete saanud, kui olete seda 

tunnistanud, tehke oma kaasinimestele seda, mida ma olen teinud teile. 

52 Andestage nii tihti, kui teid võidakse solvata. Ära isegi mõtle sellele, mitu korda sa pead 

andestama. Teie saatus on nii kõrgel, et te ei tohi jääda kinni nendesse teekonnalõikudesse, sest väga 

suured ülesanded ootavad teid edasi. Teie hing peaks alati olema valmis armastuseks, mõistmiseks ja 

headuseks, et saaksite tõusta kõrgematele tasanditele. Nii nagu minevikus kirjutasid paljud teie vennad ja 

õed oma töödega ilusaid lehekülgi Igaviku Raamatusse, peaksite te seda ajalugu jätkama nende järglasena, 

eeskujuks ja rõõmuks uutele põlvkondadele, kes maa peale tulevad. 

53 Olge tugevad, sest teil on ees katsumuste aeg. Iga olend ─ alates väikelapsest, kes on vaevalt 

avanud oma silmad selle maailma valguse suhtes, kuni aastate raskuse all paindunud vanainimeseni ─ 

läbib katsumuse, parandamise protsessi. Aga ma annan teile oma jõudu, oma mõju, et te saaksite läbida 

need katsumused usuga ja meelerahuga, mis teeb teid valule haavatamatuks. 

54 Maailmavaated lähevad vastuollu ning ühe ja teise usk ja veendumused pannakse proovile. Kuid 

need, kes ehitasid oma töö jooksva liiva peale, näevad seda kokku varisema, sest selle vundament ei olnud 

kindel. 

Sel ajal peavad tugevad toetama nõrku. Need, kes ei ole osanud palvetada ega tunginud minu õpetuste 

tõde, nutavad oma teadmatuse, oma puuduse ja oma teenete puudumise pärast. Paljud neist on aga süütud, 

sest neil ei ole olnud tõelist inimlikku juhti, ja karjased nagu lambad valavad pisaraid nende ebakindluse ja 

segaduse tõttu. 

55 Teie, inimesed, kes te olete Minu poolt määratud avaldama oma mõju sellele maailmale, peate 

valvama ja palvetama selle rahu ja päästmise eest. Te sirutate oma tiivad, et katta inimkonda neil ohu ja 

hirmu tundidel. 

56 Seepärast olen õpetanud teile palvet vaimust vaimule ja eemaldanud kõik Minu jumalikkuse 

sümbolid ja sümbolid. Te olete ehitanud enda sisse templi, sealt armastate ja ülistate Mind. 
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Ma olen õpetanud teid austama teie kaasinimeste usku ja õpetanud teid nagu valvurit, kes elab valvsalt, 

et kaitsta nende usku, kes nõrgenevad selles lahingus, mis on juba lähenemas. 

Siis, kui te olete oma missiooni täitnud, saate rahulolevalt öelda mulle: "Meie Isa, me võitleme 

mõõgaga, mis ei haavata, armastuse ja hea tahtega. Me räägime jumalikku sõna, me kutsume inimesi 

palvetama sinu poole. Me toome lohutust neile, kes kannatavad, muudame heaks need, kes on seadust 

rikkunud. Me äratame üles mehed ja naised, kes oma teadmatuses olid eksinud, ja äratame nende usu ja 

usalduse Sinusse, ja sellest ajast peale armastavad nad meid ja järgivad meid." Ja ma võtan teid vastu kui 

sõdureid oma asja eest ja annan teile väärilise tasu. 

57 Minu töö levib üle maailma. Esimestele" lisanduvad teised ja seejärel teised, sest on kirjutatud, et 

inimene tõuseb oma vaimse täiuse poole püüdlemisel oma praegusest seisundist kõrgemale. 

58 Kui palju peate te vaeva nägema, et valmistada maa ette, et Ma saaksin oma Rahu Kuningriigi 

inimkonna juurde tuua! 

59 Palvetage ja mõtisklege minu sõnade üle ning te avastate, et need sisaldavad armastuse ookeani. 

Ma olen rääkinud teile inimese piiratud mõistuse kaudu ja see ei suuda isegi kõigi ettevalmistuste juures 

väljendada tähendust, mõistust, mida minu õpetus sisaldab. Läbistage seda oma hingega, et saaksite seda 

mõista suurema selgusega kui südame või piiratud inimintellekti abil. Kuna minu Teise Ajastu Töö on 

teile tundunud suurena, siis tunnustate ka minu praegust tulekut kui tõestust teie Isa lõpmatust armastusest. 

60 Mida rohkem te end täiustate, seda lähemale jõuate eesmärgile. Te ei tea, kas te olete päästest vaid 

ühe sammu kaugusel või on teil veel pikk tee minna. Ma ütlen teile ainult, et te juhinduksite vabatahtlikult 

ja kuulekalt sellest sõnast, mis on minu Jumaliku Vaimu hääl. Hoiduge seaduse rikkumisest, sama vea 

korduvast tegemisest. Kuulake seda üleskutset, mis on palve parandada ─ palve, mille teie Isa esitab teile, 

sest ma ei taha, et te elaksite maa peal asjata ja seejärel nutaksite oma sõnakuulmatuse üle. 

61 Töötage lakkamatult oma arengu nimel ja te näete, et need katsumused, mis panevad teid täna 

kannatama ja mille tähendust te ei ole mõistnud, on teie heaks ja täidavad teie olemuse rahu ja rõõmuga. 

Need on targad katsumused, mida ma saadan teile, et puhastada ja terasustada teie hinge lahingus, nii nagu 

ma olen töötanud nii paljude olenditega, keda te täna armastate ja jumaldate, kelle hingetugevust ja 

tõestatud voorusi te tunnustate. Nad on teie vennad ja õed, kes on läbinud selle maailma, jättes endast 

maha puhtuse ja pühaduse jälje. Ma tahan, et te ühineksite nendega ja järgiksite neid. Sest teie saatus on 

sama, te kõik olete Minu silmis suured, te kõik olete väärilised ja Ma tahan, et te elaksite rahu maailmas, 

kus nad elavad. 

 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 323 
1 Ma tulen, et anda oma õpetust teie hingele, toita ja tugevdada seda oma armastusega. 

2 Armsad lapsed, te olete Minu väikesed lapsed, Minu väikesed lapsed, kes te kõnnite maa peal, 

taludes kibedust ja kannatusi. Õndsad on need teie seast, kes lahkuvad patu teelt, et teie hing saaks tulla 

lähemale Minule. 

3 Isa õpetab teile, kuidas saada ja kuidas paluda. Sest tõesti, ma ütlen teile, kui te puhastate end 

patust, siis saate minu andestuse ja te saate tugevaks. 

4 Ma tahan teid puhastada igast plekist, et te saaksite oma Isalt armu. Kuid ärge kunagi kaotage seda 

halastust, sest see pärineb minu Jumalikult Vaimult ja on pärand, mida peate oma teekonnal kaasas 

kandma. Mina olen Meister ja annan teile taas oma õpetuse, et te kannaksite seda oma südames ja 

annaksite seda edasi, nagu ma olen selle teile andnud. 

5 Südametunnistus on nagu peegel, milles teie hing näeb ennast. Ma ütlen teile: Nüüd ei ole enam 

aeg, et te näete end selle peegli vajaduses, sest ma olen andnud teile oma valguse, oma ülendatud Sõna, et 

teil ei oleks homme millestki puudu, et te järgiksite minu seadust ja jätkaksite inimestele eeskujuks 

olemist, nagu tegid minu teise ajastu apostlid. 

6 See ei ole häälekandja, kellelt te seda õpetust saate, sest ta on patune nagu teiegi. Ma olen teda 

oma teedelt välja tõmmanud ja valmistanud teda selleks, et anda teile oma sõna tema vahendamise kaudu. 

Selle õpetuse mõte on minu enda meelest. 

7 Juba Teisel ajastul ütlesin teile: "Armastage üksteist", sest kes armastab oma ligimest, see 

armastab Mind. 

8 Ma ei erista teid ei rassi ega nahavärvi ega klassi järgi. Ma räägin kõigile võrdselt, et teil oleks üks 

tahe, et te võtaksite naeratades ja avatud kätega vastu oma kaasinimesed, kes on pärit erinevatest 

rahvustest. Kui te seda armastust praktiseerite, ei ole homme enam sõdu, surm ei võta enam inimkonda 

enda valdusesse. Ärge süüdistage Mind oma sõdades, oh inimkond. 

9 Ärge sattuge segadusse, ärge ehitage uut Paabeli torni, et need, kes teie poole pöörduvad, leiaksid 

teid kõiki võrdselt ettevalmistatuna. Uskmatu peab saama tõendeid, et tunnistada Isa imetegusid, et tema 

hing tunneks oma Jumalat minu Sõna tõttu. 

10 Tõendid peaksid olema armastusest, sest siis peab kristallselge vesi voolama ka kõige kõvemast 

kivist. 

11 Tõuske Minu juurde ja Ma vabastan teid igast haigusest, sest Mina olen parim arst. Ma jätan teie 

juurde kõik, mida inimkond vaimselt vajab, ja kui teid on tunnustatud, siis on kõik maa arstid Mind oma 

Vaimse Tööga tunnustanud, sest see on Minu Tahe. 

12 Ma jätsin teile kaitseks palve. Seepärast ütlen ma teile: Valvake ja palvetage, et inimkond saaks 

teie kaudu päästet, et te saaksite õigel ajal tuua sinna Sõna, mida te praegu saate. 

13 Aeg, milles te elate, mis on kõigi inimeste jaoks nii suure vaimse tähtsusega, on inimkonna poolt 

märkamatult möödumas. Ometi tuleb aeg, mil seda tunnustatakse kui väga olulist sõnumit ─ mitte ainult 

nende inimeste elus, kes selle sõnumi vastu võtsid, vaid ka kõigi maailma rahvaste ajaloos. 

14 Mõelge minu sõna kuulmise hiilgusele. Kuid ärge jääge oma loorberitele puhkama, sest samal ajal, 

kui te võite tunda rõõmu selle armu üle, olge teadlikud, et teie vastutus rahvaste, teie kaasinimeste ees on 

väga suur, sest te peate neile andma tunnistust kõigest sellest, mida te olete neil aegadel saanud. 

15 Õndsad on need, kes hoiavad Minu Sõna oma südames, sest nad armastavad oma risti ja koputavad 

sellega õlgadel oma kaasinimeste ustele ning toovad neile valguse, rahu ja armastuse sõnumi, mille Ma 

olen usaldanud sellele rahvale Oma Sõnas. 

16 Iga minu selle aasta 1950 õppetund on ettevalmistus, et kui saabub hetk, mil ma kuulutan teile oma 

kuulutuse lõppenuks, siis te ei valage pisaraid, sest ma annan teile kõik, et teil ei oleks millestki puudust. 

Ärge siis nutke Minu Sõna puudumise pärast, inimesed. Ma olen teile juba öelnud, et Minu olemus säilib 

teie südames, ja kui teie mälu peaks olema nõrk, siis innustan ma mõnda oma lastest ühendama 

raamatutesse ja albumitesse lehekülgi ja kirjutisi, mis nad on Minu sõnast loonud. 

17 Tugevdage end meditatsioonis ja palves. Te olete inimene ja väike ning minu ilmumise 

"hüvastijätt" raputab kogu teie olemust. Kuidas see rahvas ei kõigutaks sel päeval, kui inimesed üle kogu 

maa tunnevad Teda ühel või teisel viisil, kuigi neil pole isegi aimu Minu Kolmanda Ajastu Kohalolekust? 
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18 Kui valgus on inimeste mõtetes koitnud, mõistavad inimesed, et kõik sündmused, mis toimusid 

1950. aasta lõpu paiku, olid tunnistuseks sellest, et minu kuulutuse aeg on lõppenud, nagu ka selle aja 

algust kuulutasid sündmused, mis vapustasid kogu maailma rahvast. 

19 Ma valmistan teid ette ja hoiatan teid maailmavaadete segaduse ajaks, et te saaksite end vabastada 

hinge sisemisest maadlusest ja mõtete piinamisest. Sest kõik inimkonna maailmavaated, doktriinid, 

teoloogiad, filosoofiad ja usutunnistused kõigutatakse ja seega sümboliseerivad tormi, tõelist vaimu tormi, 

mille segatud lainetel te purjetate minu tahte kohaselt ja jääte üleval, kuni torm ja pimedus on möödas. Ma 

ei anna teile paremat retsepti, et sellest katsumusest tervena läbi saada, kui palve ja minu sõna järgimine, 

mille kaudu teie usk pidevalt tugevneb. 

20 See maailmavaadete lahing, see usutunnistuste ja ideoloogiate kokkupõrge, see lahing on 

hädavajalik, et kõik nõrkused ja vead, mis on kogunenud iga kultuse ja iga institutsiooni põhjas, tuleksid 

pinnale. Alles pärast seda "tormi" saab alguse inimeste moraalne ja vaimne puhastamine, sest nad näevad 

tõde päevavalgele tulevat, tunnevad selle ära, tunnevad seda endas ja ei suuda enam toituda 

eneseimetlustest ja teesklustest. 

21 Nii nagu iga inimene kasutab vabatahtlikult ja täielikult enda jaoks päikese elutähtsat mõju oma 

kehale, sest ta mõistab, et selle valgusel, soojusel ja mõjul põhineb materiaalne elu, nii kasutavad nad tõe 

valgusest kõike, mida nad vajavad oma hinge säilitamiseks, tugevdamiseks ja valgustamiseks. 

22 Siis hakkab mõjuma vägi, mida inimene pole kunagi varem tundnud, sest tema elu kohandub üha 

enam ja enam tõeliste elupõhimõtetega, minu Seaduse poolt kehtestatud normidega. 

23 Teie ülesanne, inimesed, on viia minu spirituaalsuse sõnum, mille ma olen teile toonud, kogu 

maailma. Kuid ma tahan, et te mõistaksite, et selle valguse levitamise viisil on kaks aspekti: üks, täiesti 

vaimne, mõtte, palve abil, millega te loote vaimustuse atmosfääri, ja teine, vaimne ja samal ajal inimlik, 

sõna, füüsilise kohaloleku abil, minu sõna nõrgematele selgitamise abil. Pidage meeles Jeesuse eeskuju. 

24 Kui teil oleks suur usk ja suuremad teadmised palve väe kohta ─ kui palju teeksite oma 

mõtlemisvõime kaudu halastustöid. Kuid te ei ole andnud sellele kogu jõudu, mis tal on, ja seetõttu ei saa 

te sageli aru, mida te tõeliselt tunnetatud ja tõelise palve hetkel ära hoiate. 

25 Kas te ei mõista, et midagi kõrgemat takistab teie maailmas kõige ebainimlikuma sõja puhkemist? 

Kas te ei mõista, et seda imet mõjutavad miljonite meeste, naiste ja laste palved, kes oma vaimuga 

võitlevad pimedate jõudude vastu ja astuvad vastu sõjategevusele? Jätkake palvetamist, jätkake valvamist, 

kuid pange sellesse tegevusse kogu usk, milleks te võimelised olete. 

26 Palvetage, inimesed, ja laotage sõja, valu ja viletsuse peale oma mõtete rahu mantel, millega te 

moodustate kilbi, mille kaitse all teie kaasinimesed leiavad valgustuse ja varjupaiga. 

27 Kuna maailm on praegu nii pime, et ta ei suuda tõe valgust ära tunda ega oma sisimas kuulda minu 

üleskutset, siis palvetage ja saavutage vaimne pinnas. Sest praegu ei kuuleks teid, sest kõik rahvad on 

hõivatud ettevalmistuste tegemisega, hävitamisega ja kaitsmisega. 

28 Inimesed peavad muutuma veelgi pimedamaks, kui meeleheide, viha, terror ja valu jõuavad oma 

piirini. 

29 See poleks ka õige aeg minu sõnumi edastamiseks, sest te oleksite nagu kutsujad keset kõrbe; 

keegi ei võtaks teid kuulda. 

30 Ärge unustage, et inimese süda on nagu põllumaa, mida tuleb harida: Kõigepealt tuleb see 

puhastada, eemaldades sealt kivid ja tõmmates välja seda katvad umbrohud. Siis tuleb see vihmaga 

viljakaks muuta, et seeme saaks selles idaneda, ja lõpuks peab tulema aeg seemne külvamiseks, enne kui 

muld ei taha enam oodata ja soodne aeg on möödas. 

31 Samamoodi toimub selles inimkonnas puhastustöö, mille käigus inimene, ilma et ta sellest teadlik 

oleks, on andnud endale kannatuste karika, mis annab talle tagasi tema puhtuse. 

32 Kogu valu, mida ta endale põhjustab, aitab pehmendada tema südant, nii et ta võib lõpuks oma 

olemuse sügavusest välja visata kõik halva, mis temas on tekkinud. Siis, kui ta ei suuda enam kannatada ja 

ei suuda enam kannatada, tunneb ta, kuidas tema südamesse tuleb südametunnistuse valgus, 

meeleparanduse heaolu, uue elu elujõud oma hingele. 

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 
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Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Mis oleks saanud sellest inimkonnast, kui see rahvas ei oleks sel ajal, kui ta igatses minu sõnumi 

tulekut, valmistunud ilmuma oma kaasinimestele kui minu Sõna sõnumitoojad või "töömehed"? 

35 Kui suur on teie vastutus, jüngrid ─ nii suur, et peate vastutama Minu ees iga minuti eest, mille 

olen teile usaldanud oma missiooni täitmiseks. 

36 Ma ütlesin teile, et kõigepealt palvetage, st hakake saavutama tõelist teadmist missioonist, mida te 

täidate ─ et te häälestaksite oma südant halastuse teostamise kaudu ─ et vähehaaval hellitaksite oma 

olemust, püüdes võidelda oma isekuse vastu, mis on materialismi vili. Siis siseneb vaimsus üha enam ja 

enam teie sisse. 

37 Ärge olge enam väikesed lapsed, et kui ma ütlen teile, et palvetage, siis mõistate, et ma palun teilt 

häid tegusid, sest need on teie sõnad või mõtted ─ või mitte ─, mis tõesti räägivad minu Vaimule. Kui 

mõte, olgu see kui tahes ilus, ei ole tuntav, siis puudub tal sisu. Kui sõna või lause, ükskõik kui kaunilt see 

ka ei väljenduks, ei saa teoks, siis ei ole sellel elu, ja te juba teate, et see, millel ei ole elu, on nagu 

olematu, mistõttu ei saa seda vastu võtta Mina. 

38 Te teate nüüd: kui ma ütlen teile, et palvetage, siis ärge piirduge oma mõtete kogumisega 

sisemisele pühendumisele, vaid jätke ka sellest pühakojast taas välja ja jätke igale oma kaasinimesele 

tõelise vendluse armastuse pant, mis on kõige kindlam tõend, et te elate oma ligimese eest valvsalt ja 

palvetades. 

39 Nii kaovad vähehaaval teie puudujäägid, te võitlete oma lahkhelide vastu ja saavutate selle 

ettevalmistuse, millest ma teile nii sageli oma õpetustes räägin. 

40 Kui see rahvas, ajal, mil inimesed igatsevad oma südames minu uut sõnumit, ei ole end ette 

valmistanud praktiliste tegudega ega puhastanud end armastuse võitluses vihkamise vastu, halastuse 

võitluses isekuse vastu ja rahu võitluses ebakõla, haiguse ja kannatuste vastu, siis ärge lootke, et nad ainult 

sõnaga jõuavad südamete põhjani ja veenavad neid minu tõesuses. 

41 Seepärast, samal ajal, kui ma annan teile oma sõna, käsin ma teil seda ka praktiseerida, sest ainult 

nii saate te aru minu õpetuste olemusest, nende tähendusest ja lõpmatust headusest. 

42 Aastatest 1866 kuni 1950 on möödunud 84 aastat, terve vaimse ilmutuse ajastu, mille jooksul 

Jumalik Valgus on lakkamatult paistnud igale hingele ja kogu "lihale" ─ mille jooksul Vaimne Maailm on 

ilmutanud end sellele rahvale ühel viisil ja kogu inimkonnale mitmel viisil. 

43 Nüüd läheneb hetk, mil ma jätan teile hüvasti minu poolt sel ajal Minu kuulutamiseks valitud 

vahendite kaudu. Kuid ma jään ootan teie ettevalmistust ja vaimustumist, et jätkata Minu kuulutamist 

inimkonnale, kuigi ma ei kasuta enam ajusid oma sõnumite edastamiseks, vaid kasutan oma Vaimu otsest 

kuulutust teile. 

44 Kui ma ütlesin ühe antiikprohveti suu kaudu, et tulevad ajad, mil Minu Vaim valatakse välja igale 

hingele ja kogu lihale ning et inimesed saavad nägemusi ja prohvetlikke unenägusid, siis viitasin ma just 

sellele lähenevale ajale, mil ilmsiks tulevad anded, mida iga hing omab, ja mil ta otsib jumalikku tõde ja 

on tunnistajaks kõige selle täitumisele, mis teile on ennustatud. 

45 Ärge kartke päeva, mil Ma räägin teile viimast korda, ega kartke ka mõtiskluse aega, mil te ei 

kuule enam Minu sõnu inimhuuete kaudu. Sest tõesti, ma ütlen teile, et ma olen kohal, ma kuulen teid ega 

jäta teid hetkekski maha, ma julgustan teie usku oma armastuse kaudu, ma annan oma kohalolekut teile 

tunda erinevates vormides, ma täidan teie kogunemised vaimu olemuse ja jumaliku inspiratsiooniga, andes 

teile mõtteid, tegusid ja sõnu, ma juhin teie samme ja päästan teid kukkumistest ja komistamistest. 

46 Ärge kartke uut aega, ärge kahelge Minu kohalolus vaimus, sest Ma lasen teil kuulda Minu häält, 

kõrvaldan teie kahtlused ja ütlen teile: Oh, te vähese usuga inimesed, te peate nägema ja puudutama, et 

uskuda. 

47 Kui te tõesti tahate vaimustuda, et nimetada end õigesti Minu õpilasteks selles Kolmandas 

Ajastikus, siis mõelge sügavalt nende pühalike hetkede, nende õpetuste üle, mis on ühed viimased, mida te 

saate. 

48 Ma tahan, et te kui head jüngrid võtaksite oma Meistrist eeskuju tema tõesuses, nii et te kogu oma 

rändamise ajal täidaksite oma missiooni, kaldumata kunagi kõrvale seaduse ja südametunnistuse poolt 

etteantud suunast. 
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49 Sellest ajast peale, kui ma teile oma tulekust mitu sajandit tagasi teatasin, olen ma täitnud oma 

lubaduse. Kuna ma lubasin ─ pärast seda, kui olin teiega oma häälekandjate kaudu ühendust võtnud ─ 

majutuse aega, mil ma räägin lakkamatult vaimsest kuningriigist, olen ma seda ka teinud. Aga kuna ma 

avaldasin teile kuupäeva, millal ma selle sõnumi lõpetan, siis ma pean seda kinni pidama. Sest Minu 

Tahtes ei saa olla mingeid muutusi, samuti ei saa Minu Jumalikud plaanid muutuda, samuti ei ole mingit 

muud jõudu ega tahet, mis võiks muuta elu ja inimeste saatust. 

50 Kõik on Minu poolt igavesest ajast ette nähtud, miski ei pääsenud Minu tarkusest. Iga aeg oli 

algusest peale kindlaks määratud ja iga saatus oli ette määratud. Isegi kui inimesed ei ole kunagi oma tahet 

minu tahtega kooskõlla viinud, on minu tahe siiski täidetud. 

51 Ma olen teile alati andnud aega teie ettevalmistamiseks ja andnud teile vahendid, et teid päästa. 

Enne kui ma saatsin teile oma kohtuotsuse, et nõuda teilt aru ajastu või ajajärgu lõpus, ilmutasin ma oma 

armastust teie vastu, hoiatades teid, äratades teid ja manitsedes teid meeleparandusele, parandamisele ja 

headusele. Aga kui kohtumõistmise tund saabus, ei peatunud ma, et küsida, kas te olete juba kahetsetud, 

kas te olete end juba ette valmistanud või jätkate ikka veel kurjuse ja sõnakuulmatusega. Minu otsus tuli 

määratud tunnil ja kes oskas oma laeka õigeaegselt ehitada, see pääses. Aga kes pilkas, kui talle kuulutati 

kohtuotsuse tund, ja kes ei teinud midagi oma päästmiseks, pidi hukkuma. 

52 Mõelge selle üle, mida ma teile ütlen, et te teaksite, et teie tahe ei saa kunagi muuta Minu tahtmist, 

kuigi see võib teile mõnikord nii tunduda ─ et kui kohtumõistmise tund on tulnud, otsin ma teid üles ja 

külastan teid, et anda igaühele vastavalt tema teenetele. Sest juba enne seda rääkisin ma teile täis armastust 

ja valgust, et te ehitataksite õigeaegselt päästev laegas, mis võiks teid päästa hukkumisest ülemaailmse 

puhastuse üleujutustes suurima kohtu ajal. 

53 Kui see sündmus ei ole veel uustulnukatel ja hulkuritel kuju võtnud, siis lasub vastutus selle eest 

vanematel, "esimestel", jüngritel, et nad õpetaksid oma väikevendadele ja -õdedele, kuidas kuuletuda Isa 

tahtele ja täita Tema Seadust. Aga ma ütlen teile: Kui nad ei anna eeskuju kuulekusest ega tunnistust Minu 

tõe kohta, annan Ma neile kindlasti veel ühe tõendi Minu õiglusest ja sellest, kuidas Minu Tahe on üle 

kõige täidetud. 

54 Te küsite endalt südamepõhjast, miks ma teie hinge nii rängalt ette heidan. Aga ma ütlen teile: Kui 

ma oleksin teid luues keelanud teile ühe oma omaduse, siis oleks teil põhjust kurta või imestada Minu 

etteheidete üle. Aga kuna ma tean, et olen paigutanud teie ellu midagi igast oma võimest, voorusest ja 

omadusest ning olen andnud teile ka ilmutusi oma Seaduse, teie saatuse ja elu kohta ning olen andnud teile 

vajalikku aega teie mõistmiseks, arenguks ja avanemiseks, peate pidama õigeks, et ma tulen teie juurde, et 

hinnata teie tegusid ja seda, kuidas te olete kasutanud minu andeid. 

55 Ma ütlen teile veel kord, et kui ma oleksin keelanud teile ühegi oma omaduse, ei oleks mul 

õigustatult õigustatult etteheiteid teha teile vigade pärast, mida te oma elus toime panete. 

56 Nii saate te aru, et ei ole olemas ega ole kunagi olnud inimolendit, milles ei oleks olnud hinge, mis 

on teda elustanud, ega ole kunagi olnud inimhinge, mis on ilma vaimuta. 

57 Mis on inimesele suurem au kui teadmine, et teda elustab valgusolend, vaimse kuningriigi elanik, 

kõrgema maailma saadik või sõnumitooja? Ja teisest küljest ─ mis on hingele suurem õnn kui teadmine, et 

igavesti on temaga koos Vaimu särav tuletorn, mis on jumalikkuse valgus, mis valgustab tema teed? 

Kuid kuna te olete raisanud aega, olles hõivatud ainult maiste asjadega ja eemaldunud igapäevaselt üha 

enam ja enam mõttest vaimse elu üle ─ kuna isegi teie religioossed kogukonnad kannatavad vaimsuse 

puudumise all, siis on teil väsinud, haige ja melanhoolne inimkond, kes, kui ta kuuleb oma Isa häält, kes 

astub tema üle kohut mõistma ja teda vastutusele võtma, tabab vastutust nõudev nõue ja küsib iseennast: 

Miks selline suur rangus selle nõrga, väikese, haige ja asjatundmatu rahva suhtes? 

Kuid ta ei ole teadlik, et tal ei ole õigus, kui ta vastab oma peremehe häälele. Sest ta ei ole nõrk, sest 

temas on Jumala poolt antud jõud, ega ka väike, sest tema hinges ja kehas on tarkus ja täiuslikkus, millega 

ma ta lõin, ega ka teadmatu, sest ta on vaimu abil täiesti teadlik sellest, mida ta teeb, mida ta peaks tegema 

ja millest ta peaks hoiduma, sest ta on täiesti teadlik sellest, mida ta teeb. 

Kui ta aga tunneb end haigena, siis selle põhjuseks on see, et tema puudulik harmoonia nii vaimse kui 

ka maise maailmaga on eemaldanud ta elu algsetest allikatest, nagu vaimne osadus Minuga ja kontakt oma 

emaga, Loodusega. 
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58 Ma kutsun teid üles mõtlema sügavalt Minu Sõna üle ja pean teile ütlema: Kui keegi ─ pärast seda, 

kui ta on Mind kuulnud ─ peab Minu etteheiteid ja Minu otsuseid jätkuvalt ebaõiglaseks, siis ainult 

seetõttu, et ta ei ole suutnud mõista Minu Sõna tähendust, ja siis pean Ma andestama tema südame ja 

meele paadumise. 

59 Teid on pikka aega proovile pandud, armsad inimesed, sest teil on vaja end puhastada, et te 

saaksite vääriliseks olla minu 

Sõna oma kaasinimestele ─ täna, mil rahvad vajavad nii väga rahusõnumit. 

60 Ma ei saada sõnumitoojateks neid, kes on surnud armuelu jaoks, sest neil poleks midagi anda. Ma 

ei usalda seda missiooni neile, kes ei ole oma südant isekusest puhastanud. 

61 Minu Sõna sõnumitooja peab olema Minu jünger, kelle pelgalt kohalolek muudab Minu rahu 

südametes tuntavaks. Tal peab olema võime lohutada oma kaasinimesi ka kõige raskematel eluhetkedel 

ning tema sõnadest peab alati kiirgama valgus, mis hajutab kogu hinge või mõistuse pimeduse. 

62 Ma leidsin selle rahva "surnuna" ja äratasin nad ellu Minu Sõna valguse abil. Miks ei peaks minu 

jüngrid olema võimelised tegema sama oma kaasinimestega, sest seda olen ma neile õpetanud? 

63 Kui ma räägin "surnutest", siis mõtlen ma neid, kes on surnud seoses usu, hea ja tõega, ja ma võin 

teile öelda, et igaühes teist oli "surnud", kui te tulite Minu ilmutusele. 

64 Kui minu sõna puudutas teie südame hauakivi, pani see värisema hinge, mis oli kaua aega teie elu 

materialismi alla mattunud. 

65 Tundmatud tunded, maetud armastuse tunded ja hinge rõõmud panid sind kogema minu sõna. 

Innukalt tulite te Häälekandja poolt välja kuulutatud Jumaliku Kiirguse juurde, et nautida seda olemust, 

mida tundsite, kuidas see teie südamesse lõpmatusest alla tuli. 

66 Need on olnud teie jaoks tõelise rahu hetked, kui te olete unustanud oma maise saatuse, kui olete 

sattunud maailma, mis on täis valgust ja täiuslikkust. 

67 Siis valdasid teie südant tänutunne, sest just siis, kui te ei oodanud elult midagi muud kui valu, 

rebenes saladuse loor ja teie hinge langes armastuse, tõe ja lohutusena jumaliku valguse kiir. 

68 Teie pimedas, valusas ja monotoonses elus juhtus minu tagasipöördumise ootamatu ime läbi 

vaimse ja samal ajal arusaadava kuulutuse. 

69 Sellest päevast alates ilmus teie silme ette uus elu. Kahtluse ja ebakindluse varjud kadusid ja teie 

südames süttis valgus. 

70 See on see uus koidik, millest Ma nii sageli oma Sõnas räägin, see on uus päev, mille juurde te 

olete ärkanud. 

71 Nüüd on teil lootust, nüüd tunnete end turvaliselt ja nüüd teate, mida peate tegema, et elada sellel 

teel. 

72 Teie südames sündisid üllad kavatsused, head kavatsused, ilusad kavatsused. 

73 Rada laiub teie silmade ees täis valgust ja kutsub teid seda lakkamatult käima, et näidata teile selle 

ilu ja avada teile igal sammul uusi õpetusi. 

74 Kes teie seast ei soovi seda imelist ärkamist kogu inimkonnale? Kes teie seast tahab seda aaret 

ainult endale? Keegi. Ma näen igas südames soovi ülemaailmse ülestõusmise järele, soovi rahu ja valguse 

järele kõigis inimestes. Tõesti, ma ütlen teile, et see soov, mis kasvab iga päev teie südames, on see jõud, 

mis viib teid homme võitlema selle ideaali elluviimise eest, mille minu Sõna on teie hinges idanema 

pannud. 

75 Ma annan oma rahvale vahendid, et viia minu sõnum kõikide rahvaste juurde. Ma hoolitsen selle 

eest, et ta leiaks teel hea tahte inimesi, kes aitavad tal viia minu kuulutused maailma lõppu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 324 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Ma olen tulnud alla teie südamesse, mille olen leidnud valmisolekut Mind vastu võtta. Kes teie 

seast on otsinud Mind, kes ei ole Mind leidnud? 

2 Te rändate praegu kõrbes, kuid teil on minu kohalolek selles hääles, mis julgustab teid lakkamatult 

teekonna lugematutel katsumustel. Teid on toidetud Vaimu leivaga, samal ajal kui paljud rahvahulgad 

elavad kõrbes, kus nad ei ole leidnud ei vett, ei toitu ega teejuhti. 

3 Ma tulen kõigi juurde, ei ole eelistanud ühtegi rassi. Minu Vaim tuleb alla kõigi inimeste juurde, 

kuid ainult need, kes on valmis, võtavad Mind vastu ja värskendavad end Minu juuresolekul. 

4 Ma õnnistan "Iisraeli rahvast", kes on avanud oma südame uksed, et anda Mulle varjupaika ─ 

need, kes on avanud oma silmad valgusele ja avastanud selles teoses kogu tõe ja hiilguse, mida see 

sisaldab. Sest nad saavad päästetud ja nende kaudu saavad tulevased põlvkonnad päästetud. 

Teie, valitud rahvas, kes te olete Mind alati kuulnud, tulge täna veel kord, kummardage Minu ees ja 

öelge Mulle: "Isa, juhi meie samme, sütita meie usku veelgi enam, ära lase meil langeda kiusatusse." 

Sa ütled Mulle oma palves, et sul on suured viletsused, et sa oled tühjendanud kannatuste karika, et su 

jalad on muljunud tee okkaid. Kuid Meister vastab teile: olge kannatlik katsumustes, jooge oma kannatuste 

karikas allaandlikult ja oodake homset päeva, kui te tegelete Minu õpetusega. 

5 Teid on ette hoiatatud, te teadsite, mida need ajad toovad, sest ma kuulutasin seda teile. Te ei ole 

pime, te kõnnite valguse täis teed. Teised on need, kes komistavad, kukuvad ja valavad pisaraid: need on 

teadmatud, kes ei tea, kuhu nad lähevad, kes elavad viljatut ja kasutut elu. 

Aga teie, inimesed, kes te teate, et teil on olemas kõik vaimu anded, et te olete Minu kohalolekut Minu 

sõnas ja olete Mind päevast päeva vastu võtnud Minu õpetustes, olete see tugev, kes näitab Mulle oma 

võitlusvaimu ─ vaimu, kes on võitnud ebaõnne, kes on ületanud suured takistused ja murdnud läbi suured 

tõkked soovis Minu järele, täiuslikkuse järele. Sest sina pead olema esimene, tugev mees inimeste seas, 

kes räägib tõeselt ja annab tunnistust sellest, mida ta on kogenud. 

6 Kui see suur viimane katsumus läheneb, peate te rääkima oma kaasinimestele. Teie sõnad peavad 

murdma vaikuse, millesse inimkond langeb, kui see suur visiit korraks häirib. See on "Iisraeli" hääl, mis 

tõuseb üles, kõneleb maailmale ja kuulutab talle seda, mida ma olen talle lubanud: Rahu hea tahte 

meestele, pääste uskulistele inimestele, autoriteeti ja jõudu igaühele, kes tõuseb puhtale ideaalile. 

Et teid julgustada, panen ma oma sõnad teie huultele, oma innustused teie südamesse, et te saaksite 

seda inimkonda ohutult juhtida. 

Teid on põhjalikult ette valmistatud. Igas Minu õpetuses olen avanud teie silmade ees lõpmatu tee, mis 

on täis ideaale ja spirituaalsust. 

7 Teie meeled ja veelgi enam teie hinged on värskendust saanud, kui te olete nautinud selle Sõna 

rõõmu ja hoidnud seda oma südames, et seda hiljem uurida. Juba läheneb "Iisraeli rahva" jaoks suure 

õppimise aeg, mil te peate mõtlema sõnadele, mida ma teile olen öelnud, õpetustele, mis ma olen teile 

andnud testamendina teie ja kogu inimkonna jaoks. 

8 Olge valmis, inimesed, sest kõigist südametest kerkib palju ideid, mis panevad teie mõtted 

kahtluse alla, ja te ei leia inimeste seas vaimset sugulust. See on väljakuulutatud lahingu aeg. Samal ajal 

kui mõned asuvad kaitsma Minu tõde ja levitama Minu õpetust, tahavad teised seda hävitada, tahavad kivi 

kivi järel maha lammutada selle teose, mille Ma olen ehitanud Iisraeli rahva südamesse. 

9 Nad tõusevad üles fanatismi ja teadmatusega, sest igaüks on seda mõistnud vastavalt oma 

mõistmisvõimele. Aga mina, Valgus, tulen teie juurde, et teid juhendada. Mina, Õiglus, valgustan Tõde 

nende südamesse, kes on Mind valmis hingega kuulnud. 

10 Iisraeli rahvas: Selles suures lahingus kannate te ainult armastuse, rahu ja õigluse relvi. Mis sinust 

saaks, kui sa võtaksid kätte kahe teraga mõõga, mis teeb haiget ja tapab? Ennekõike laske minu valgus 

särada ja viige minu sõna südamesse. Varustage end kannatlikkuse, tarkuse ja armastusega ning pidage 

meeles neid õpetusi, mida ma teile selle rahu ajal andsin. Kuigi ma olen näinud kogukondi võitlemas 

suurtes tormides, suures segaduses, on minu Sõna olnud nagu tuletorn selles meres, mida segavad 

maailmavaated, ideed, erinevad tõlgendused. 
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Igaüks teist peaks olema tõe kuulutaja, igaüks teist peaks võtma Minust eeskuju, igaüks teist peaks 

mäletama armastust, millega Ma õpetasin iga oma õpilast ─ kannatlikkust, millega Ma õpetasin iga oma 

algkooliõpilast ─ andestust, mida Ma andsin kõigile, kui nad tegid vigu ja allusid kiusatusele. 

11 Nii et teie, Iisrael, kes te tahate jääda Minu jüngriteks, kes te tahate anda tunnistust sellest 

Meistrist, peate võtma Minust eeskuju. Siis saabub proovilepaneku hetk, teie võimalus, siis tunnete ka 

iseennast, siis tunnete oma hinge suurust. Aga kui te ei peaks olema valmis, siis kaebate oma nõrkust. 

Mina, kui Meister, olen teid õpetanud, olen andnud teile lõpmatut õpetust, ja kui see 1950. aasta lõpeb 

─ armuaasta, viimane, mil ma räägin selles vormis ─, siis olete valmis, ja kõik, mida te ei peaks olema 

kuulnud häälekandja kaudu, saate oma hinges intuitsiooni kaudu. 

12 Nii mõistate te suuri õpetusi. Tee, mille ma olen teile ette määranud, on lõputu. Te ei saa kunagi 

öelda, et olete lõpuni jõudnud, et teil ei ole enam midagi õppida või õppida, et olete kõigest aru saanud. Ei, 

inimesed, lühikesest ajast ei piisa, et te mõistaksite minu õpetust, te peate õppima kogu selle teekonna 

jooksul maa peal, ja pärast seda liigub teie hing vaimsetesse piirkondadesse minu Vaimu olemuse ja 

tarkuse järele, ja te avastate veel teisi horisonte, teie ideaalid kasvavad, ja siis mõistate, et teie Isa on oma 

valguses ja armastuses oma laste vastu lõpmatu. 

13 Täna ei ole te enam lapsjüngrid, ei ole enam väikesed lapsed selles Töös, te olete oma missiooni 

täitmisel kaugele jõudnud. Ma rääkisin teile ja ütlesin teile, et "Iisraeli rahvas" elas maa peal, et Mind 

vastu võtta. Seepärast on palju ajastuid, mil teie hing on Mind kuulnud. 

14 Te olete juba läbinud mitmeid eluetappe, te olete arenenud. Teil on kogemused ja viljad, mida 

olete lõiganud minevikus. Te olete juba läbi elanud suuri katsumusi, seepärast ei lase teie hinge 

võltsvalgustusega eksitada. Te tunnete minu Sõna "maitset", te olete avanud oma silmad ja tunnete kõige 

puhtamat vaimset valgust. Te olete lugenud minu tarkuse suurest raamatust ja ei saa segadusse sattuda 

ebatäiuslikest teadustest. 

15 Ma olen toonud teie teadvusse tõelise valguse ja tõelise teaduse, mis on Minus. Ma olen teinud teid 

suureks hinge järgi, sest ma tahan, et te otsiksite mind rohkem selle kui mõistusega, et te oleksite tões 

vaimulikud. Sest juba praegu on Iisraeli rahva jaoks lähenemas suurte võimaluste aeg. Kui te olete täna 

tundnud end vangidena, kellel on piiratud tegevusväli Minu õpetuse rakendamiseks, siis nüüd on lähedal 

hetk, mil Ma avan igaühele teist teed, ja seal hakkate rakendama Minu õpetust, ja seda rakendades avastate 

iga Minu sõna suurust. 

16 Ainult nii saate te Mind mõista, ainult nii tõlgendate te Minu Sõna õigesti ja ei moodusta oma 

meeles teooriaid ja ideid, mis ajavad teid segadusse ega vii teid Minu õpetuse mõistmiseni. 

Te peate harjutama armastust, rahu ja halastust, et saada üheks oma Isaga, siis saate tunda end nii, nagu 

ma olen teid ette valmistanud ─ täis andeid ja armu. Ma olen teile öelnud, et ma olen teid loonud oma näo 

ja sarnasuse järgi, et igaüks teist võib teha suuri tegusid, mis annavad tunnistust minust, mis teevad teid 

minu sarnaseks, ja tänu sellele, et te olete võimelised neid tegema. 

17 Kas olete juba valmis? Kas te olete juba valmistunud võtma Minust eeskuju? Tõesti, ma ütlen teile, 

et teil ei ole selleks midagi puudu, te olete juba saavutanud hinge küpsuse, ja sellest hetkest alates võite 

hakata aktiivseks ja pakkuda Mulle oma missiooni täitmise esimesi vilju, samal ajal kui suur osa 

inimkonnast jätkab magamist, oodates tõuget või raputust, mis äratab nad üles. 

18 Sa jälgid ja palvetad, hoia oma usku põlemas. Te palvetate kõigi nende eest, kes tunnevad end 

hüljatuna ja on hälbinud vaimselt teelt, ja see palve ümbritseb inimesi ja päästab neid, lunastab neid. Tuleb 

aeg, mil need südamed, millesse sa oled armastust külvanud ja mida sa veel ei tunne, sest sa oled 

palvetanud nii nende eest, keda sa tunned, kui ka nende eest, keda sa ei tunne, tulevad sinu teele või sa 

tuled nende juurde oma teel ja avastad nad, ja siis te saate teineteisega üheks, siis tunneb su hing ära 

külvatud seemne, mille ta on külvanud. 

19 Provintsid ootavad teid, palju olen ma teile sellest rääkinud, kuid te olete näinud seda kui midagi 

kauget, sest te ei näinud seda kohe toimuvat. Aga tuleb hetk, mil te hajutate ja siis võtate selle seemne 

kaasa kui rikkaliku seemne, et seda inimkonna põldudele laiali puistata. Seal mõistate oma edusamme, 

seal hakkate oma ideaali edendama, seal saate suureks oma armastuse ja inimkonna heaks tehtud ohvrite 

kaudu. 

20 On vaja, et te läbiksite need katsumused, et te saaksite minu õpetusest aru. Igaüks teist peab saama 

apostliks ning ma valgustan ja õnnistan teid ülevaltpoolt. 
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21 Teil on samad anded, mis neil tol ajal olid. Jah, Iisraeli rahvas, sest te olite Minu jüngrid sel ajal, 

nagu ka need kaksteist ja kõik, kes Mind kuulsid Teisel ajastul. Ma olen pannud teie sisse oma seemne, 

minu tarkus on ümbritsetud teie hingedega. Aga kui te ei ole end lühikest aega sellest täis tundnud, siis 

selle põhjuseks on see, et te ei ole veel mõtisklenud ja õppinud. 

22 Ma annan teile nüüd rahuaja, aja, mil te olete maapealsest elust eemal, et saaksite õppida ja 

seejärel alustada oma missiooni ettevalmistatult. Kui see aeg saabub, ärge laske seda märkamatult 

mööduda, ärge pühendage seda aega, mille ma teile nüüd annan, maapealsele elule. Ma annan teile selle, 

mida te vajate oma elatise jaoks, ja kõik, mida te vajate oma hinge jaoks. 

23 Ma olen tulnud inimese hinge pärast, et päästa ta pimedusest, milles ta on elanud. Keha on 

teisejärguline, maapealne elu, kuigi see on inimese jaoks oluline, on samuti teisejärguline. Piisab leivast, et 

teid toita, tekist, mis katab teie keha ja kaitseb seda ilmastiku raskuste eest, isegi lihtsast rõivast, ja sellest 

piisab. Aga hing, kellel on pikk tee käia, kes peab suurte teenetega Minuni jõudma, et saada suuri tõotusi, 

ei ole veel saanud oma võimalust teiega, on veel aheldatud, nõuab ikka veel pidevalt päästmist ja 

vabastamist. Ta tõuseb teie sisimas ja raputab teie kõva südant. Ometi on ta see, kes peab valitsema "liha", 

mitte see, mis peab valitsema hinge. 

24 Füüsiline kest on vaid riietus, vahend, mille ma olen teile andnud maa peal, et te saaksite sellel 

mõnda aega elada. Ma palun hingel anda aru oma kehast sel ajal, kui te olete selle rõiva seljast võtnud. 

Kuid materialism, milles te elate, on vangla, kuhu te olete oma hinge alla surunud. Ma avan nüüd selle 

uksed, annan teile vabaduse, et te saaksite elada väga lähedal Minule ja armastada seda inimkonda kogu 

oma olemuse jõuga. 

25 Ma tahan, et Iisraeli rahvas oleks nagu õrn ema, kes võtab vastu selle kaitsetu inimkonna, et teie 

emakas oleks soe, et teie silmad oleksid täis armastust ja kaastunnet selle inimkonna vastu. Ma usaldan 

nad teile, et te võiksite neist mõelda kui nooremast õest või ─ kui soovite ─ kui tütrest. 

Ma jätan teid Minu esindajateks, ja nii nagu Ma armastan, õnnistan ja omaks võtan inimkonda, nii 

peate ka teie tegema. Nad janunevad armastuse, eeskujude ja valguse järele. Ma ütlen inimkonnale: Otsige 

üles "Iisraeli rahvas", neis te leiate Minu asenduse ja Minu imed, sellele ma valan oma õpetuse ja oma 

hüved! 

26 Kui suur on teie ülesanne, armsad inimesed, te ei ole seda ikka veel mõistnud! Aga ärge 

muretsege. Kui te usute Minusse, siis suudate tõusta selle täitumiseni ja peate võtma selle auväärse koha 

inimkonna ees. 

Valmistage end ette nüüd, kui teil on veel aega mõtiskleda ja mediteerida ─ nüüd, kui te ei seisa veel 

suurte rahvahulkade ees jutlustamas ja saate veel ise vigu parandada. tungige oma sisemusse, et tunnetada, 

mida see sisaldab heast ja halvast, ja edendada voorusi, mida ma olen teie hinge sissepressinud algusest 

peale, teie loomisest saadik. Aga see, mida te peaksite avastama halvast ─ kõik puudused, mis peaksid 

olema teie sees, peaksite te muutma täiuslikkuseks. 

27 Maa on vaimu jaoks lepitus- ja katsumuste org. Aga see peab võidukäiku tegema minu poolt antud 

jõu ja väe abil, sest see on osa minust endast, see on minu enda olemus, minu enda elu. Te olete Minu 

loodud olendid, nagu Mina. Seega, milliseid takistusi kohtate oma teel, mida te ei suutnud ületada 

spirituaalsuse ja ülespoole arenemise teel? 

28 Inimesed: Teile piisab sellest, kui te palvetate iga päev ja harjutate end Minu õpetuste õppimises, 

et sillutada endale teed omaenda pingutustega, et läbida kõik katsumused, et oodata kannatlikult, kui peate 

ootama, ja et võtta kõik vastu nii, nagu see on Minu Tahe. Ma ei ole teile lubanud lillelikku teed, ma ei ole 

teile öelnud, et te saate olla õnnelikud ja nautida täiuslikku õnne siin maa peal. Ma olen teile õpetanud, et 

teid ootavad ees katsumused ja et te peate läbima lepituse tee, heastades oma mineviku rikkumisi, nii nagu 

te peate omandama teeneid, et tõusta ülespoole. 

29 See on see, mida ma teile, inimesed, ütlesin. Seepärast olge pühendunud raskustes, taluge oma elu 

rõõmuga. Loodan, et mida te ei saanud öösel, seda saate hommikupoolikul. Sest igaüks, kes usub minusse, 

saab ─ igaüks, kes palvetab, on tugev. Seepärast juhatab see Meister teid, jüngrid, alati palvele, vaimse 

õpetuse õppimisele, inimelu õppimisele, et te oleksite alati targad ja õiglased, et te oleksite õiglased kõigis 

oma otsustes, et te saaksite tunnistada, et olete Minu apostlid, ja te tunneksite end täis rahu, sest olete oma 

tegevuses õigluse saavutanud. 
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30 Nii valmistan ma teid ette, Iisraeli rahvas, nii olen ma teid ühendanud selles kogukonnas. Neid 

teist, kes on tulnud Minu Sõna viimastel tundidel, olen õpetanud ja tõstnud üles, et ühendada teid kõiki 

ühes mõttemaailmas, ühes õppetöös, nii et teie, uued tulijad, jõuaksite võrdsele arengutasemele nendega, 

kes on Mind juba ammu kuulnud. 

31 Ma näen teid kõiki, kes te astute samale redelile ja toidate kõrgeid ideaale, seades alati hinge 

esikohale, palvetades ja oodates kõike Minult. Ma õnnistan teid ja ütlen teile: Seda ootan ma ka 

inimkonnalt. 

Millal ta pöördub ümber? Millal ta on heitnud maha oma ebapuhtuse mantli? Millal ta on loobunud 

oma materialismist, et minna otsima vaimset rõivastust? 

Seda suurt tööd ei saa te ise teha. Mina, kes ma töötan väsimatult, pööran inimkonna ümber selleks 

vajaliku aja jooksul. See areneb, see astub hetkega suuri samme, sest ma valmistan ette katsumusi ja 

asjaolusid, mis peavad viima selle vaimseks muutumiseni. 

Te täidate oma missiooni praegusel perioodil, kuid mina töötan ja täidan seda igal ajal. 

32 Te olete õppinud tundma Minu Sõna, te olete tunnistanud, et see tuleb Minult, kuid mõnikord 

ihkate te ka emaliku armastuse soojust ja õrnust. Aga Meister küsib teilt: Kas te ei ole ka selles Meistri 

sõnas ära tundnud ema hellust ja armastust? 

     Ma olen teile öelnud, et Ma olen üks Meister, üks Vaim, ja Minus on igasugune armastus. Kui teil on 

soov Maarja järele, siis otsige teda Minu enda Sõnas ─ selles Sõnas siin, mis õnnistab ja hellitab teid 

pidevalt. 

33 Jah, Iisraeli rahvas, minus räägivad Isa ja Ema, minus räägivad kõik armastuse liigid. Selles Minu 

Sõnas, mida Ma olen alati rääkinud, leiate ─ kui te mind tunnustate ─ kõik, mida te igatsete. Teie südames 

ei ole tühjust, Minus leiate Isa, Sõbra, Venna, Meistri, aga ka Ema. Ma olen täiuslik armastus, suurim 

armastus. Olge rõõmsad, inimesed, ja tänage Mind selle eest, et olen teile need õppetunnid teatavaks 

teinud. 

34 Ma täidan teie tee igal armu hommikul õnnistustega. Kes teie seast, kes palub Mind hirmu või 

igatsusega, ei ole kuulda võetud? Ma näen kõike ja tean kõike. Ma räägin teiega ülestpoolt. 

Te kuulute nende hulka, kes tulevad Minu juurde, kes lendavad üles, et leida Mind vaimu piirkondades. 

Ma ei ole praegu maa peale tulnud, ma laskun vaimselt alla ja võtan teiega ühendust Universaalse Kiire 

kaudu, sealt ma näen ja kuulen kõike, ma räägin teiega ja õnnistan teid, ja sel armu hommikul ütlen teile: 

omandage teeneid, sest te lähete juba selle aasta keskpaigale. Kui olete seda õigesti kasutanud, siis olge 

õnnistatud. Aga mina kui meister annan teile nõu: Kasutage iga päeva ja iga hetke, et te saaksite meelde 

jätta Minu sõna ja hoida seda igavesti oma südames. 

See õhkkond, see rahu, see valgus, see rõõm ja see armastus jätkub, te hingate seda ka pärast seda 

aastat oma kogunemistel ja väljaspool neid, ma annan seda teile. Kus iganes te kogunete, on teil Minu 

kohalolek, kus iganes te mind kutsute, olen ma teiega koos. 

35 Seega, inimesed, mõistke, et Jumalik Meister ilmutab end praegu keset rahu, mõistmise ja 

spirituaalsuse atmosfääri. Ma olen ühendanud teie meeled ja te olete ehitanud vaimse templi, kuhu ma 

tulen alla. Seal ma avaldan ennast ja teen ennast tuntavaks. Seal tunnete Mind üles pärast seda aastat, sest 

nii jätkan Ma Enda ilmutamist rahu ja vaimustumise keskel. Teie hing kaotab ebakõla ja loob harmoonia, 

uskumuste ühtsuse õhkkonna. 

36 Kui saabub aeg, lahkute, ilma et moodustaksite parteisid ega jätaksite segadust või halbu 

eeskujusid. 

37 Te peaksite rääkima oma südamest ja hingest, mis on täis rahu, siis sisaldub kogu õiglus ja tõde, 

mida ma tahan sellele maailmale teatavaks teha, ühes teie lauses. Hoidke siis oma rahu, vaimset energiat ja 

usku hästi, et te oleksite igal ajal tõe hääl, hääl, mis kuulutab, hääl, mis vaigistab kurja ja mis äratab hinge 

vaimu hääle kaudu. 

38 See peate olema, inimesed, keset häiritud inimkonna, selleks olen ma teid ette valmistanud. Igaüks 

teist täidab oma missiooni rahvahulgas, kuid te kõik olete vaimselt ühtsed, isegi kui te olete üksteisest 

füüsiliselt kaugel. Ja te vahetate üksteisega, olgu see siis vaimsel viisil, olgu see siis kirjade kaudu. Sel 

viisil avate te järk-järgult minu tööd, sel viisil lähendate te seda maailmale. Sellepärast olen ma praegu 

äratanud teis ideaalid, et arendada vaimseid andeid tõe ja õigluse kaudu, et te oleksite alati õiglased ja 

vaimulikud. 
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39 Ma jätan teid ühtseks perekonnaks, kus ei ole tülisid. Te kõik peate ennast vendadeks ja õdedeks, 

kes on samal arengutasemel, kellel on sama soov täita oma missiooni ja kõrge ideaal. Te kõik saate minu 

Vaimult õnnistusi, julgustust ja seda, mida vajate oma võitluses. 

Ma tugevdan teid sel armu hommikul. Jätke meelde kõik minu õpetused, need sisaldavad suurt valgust, 

isegi kui need on lühikesed. 

40 Olge õnnistatud. Ma ootan alati neid, kes soovivad vaimselt tõusta ─ neid, kes otsivad kaugemale 

sellest, mida nende silmad suudavad näha ─ neid, kes avastavad igavese elu oma vaimu silmadega 

sealpool. 

41 Ma teen teid tuttavaks oma vaimsete andidega ja lasen kutsungi teile minna. Kuid igaüks teist peab 

minuni jõudma oma teenete kaudu. 

42 Sel armuhommikul õnnistan ma Iisraeli rahva palve kaudu, kes on kogunenud erinevatesse 

kogukondadesse selle rahva sees ja väljaspool, kogu inimkonda ning annan neile oma rahu ja halastust. 

43 Seega valmistan teid praegu ette rasketeks aegadeks. Teie sõnad peavad murdma vaikuse, mis 

nüüd langeb inimkonna peale, kes on purustatud paljudest õnnetustest, kes on segaduses maailmavaadete 

mitmekesisusest, mis tekib erinevate usundite vaimsete juhtide seas. 

Sel ahastuse ajal, millest te ei tea, kui kaua see kestab, tõuseb igas hinges hääl, mis ütleb: "Rahu hea 

tahte meestele." Siis päästetakse need, kes tunnevad usku oma südames, kes hoiavad oma lampi põlemas. 

Need tunnevad endas suurt jõudu. 

44 Nüüd läheneb selle rahva jaoks õppimise aeg, mil nad mõtlevad minu sõnade ja käskude üle, ja te 

olete selleks lahinguks valmis. Teie mõtted lähevad vastuollu, teie järeldused erinevad. Aga kõigi teie 

ideede kohal paistab Minu valgus ja Ma kasutan Mind nende heaks, kes tervete hingedega asuvad Minu 

plaane ellu viima. 

45 Ma annan teile selles võitluses ainult armastuse, tarkuse ja kannatlikkuse relvad. Kuid seda 

missiooni täites mäletate te igatsusega neid rahulikke tunde, seda veetlevat õhkkonda, milles ma teid 

õpetasin ja valmistasin teid ette tulevasteks aegadeks. Kuid selles erinevate maailmavaadete, ideede ja 

vaateviiside meres peate te võitlema, et säilitada oma rahu ja väärikust Minu õpilastena. 

46 Päästmiseks ei piisa Minu õpetuste mõistmisest ja nende tähenduse mõistmisest. On vaja järgida 

nende juhiseid, et te saaksite Minuga üheks ja teie hing saavutaks üha suurema küpsuse, kindluse oma 

veendumustes. 

47 Ma ei ole teile lubanud lillelist teed selles maailmas, kuid vaatamata selle raskustele võite elada 

oma elu rõõmsalt, loota kindlalt tulevikku ning olla õiglane ja õigesti mõtlev kõigis oma tegudes. Töötage 

ja täitke oma ülesanne selle aja jooksul ja ma töötan kogu aeg. 

48 Hoidke oma vaimsust nii, et te oleksite alati hääl, mis räägib tõtt, mis vaigistab kurja ja täidab oma 

ülesannet kaasinimeste juhatamiseks ja õpetamiseks. 

Kutsuge armastavalt oma Taevalikku Ema igas teie koosviibimises. Aga Meister ütleb teile: Tema ja 

minu vaim on üks. Kas te ei ole minu sõnades ära tundnud tema õrnust ja armu? Selles õpetuses räägivad 

Isa ja teie Ema täiuslikus jumalikus ühenduses. 

49 Kui tihti olen tabanud inimesi küsimas, kas poleks olemas mingit võimalust Jumalaga ühendust 

võtta, ja sageli on nad hingeldades hüüdnud: "Ah, kui ma vaid saaksin esitada Issandale küsimuse ja saada 

vastuse!". Kuid hiljem nad resigneeruvad, sest nad usuvad, et see on võimatu, ja nad jätkavad Minu armu 

otsimist väliste kummarduste ja materiaalsete ohvrite kaudu, kuigi nad ei suuda oma olemuse sügavuses 

mõista, kuidas Isa, kes on alati öelnud, et Ta armastab oma looduid nii väga, ei anna neile vastust, kui nad 

Teda paluvad ja kutsuvad. 

50 Paraku, te ebaküpsed, kes te olete langenud maise elu ohvriks! 

Inimesed, kui te vaid teaksite, et see vajadus Minuga suhelda on janu, mida ma tunnen oma vaimus! Kui te 

vaid teaksite, et teile on antud mitte ainult see osadus, mida te igatsete, vaid et kõik Minu õpetused, mis 

teile igal ajal ilmutatud, on selleks, et viia teid vaimust vaimuga osadusse! Aga kuna te elate 

materialiseerunult, olete tahtnud kuulda minu häält, mis vastab nendele sõnadele, mida teie huuled 

lausuvad, ja seda ei saa ja ei tohi olla. Sest siis ei oleks see enam vaimne dialoog, vaid selline, kus teie 

Issand alandaks end teie materialismi tasemele. 
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51 Seepärast peab viis, mille ma olen valinud sel ajal, mil ma avaldan end nende häälekandjate kaudu, 

olema lühike, sest see ei ole täiuslik ilmutuse vorm, kuid ─ kui see on möödas ─ tuleb ettevalmistuse aeg,  

mil paljud inimesed hakkavad arenema vaimude dialoogiks vaimuga. 

52 Ma ei ole kunagi olnud sinust kaugel, nagu sa mõnikord arvasid, ega ole kunagi olnud ükskõikne 

sinu kannatuste suhtes ega olnud kurt su hüüetele. See on juhtunud: Te ei vaevunud oma kõrgemaid meeli 

täiustama ja eeldasite, et tajute Mind lihase meelega. Kuid ma ütlen teile, et aeg, mil ma seda meestele 

andsin, on juba ammu möödas. 

53 Kui te oleksite teinud pisutki jõupingutusi, et arendada mõnda oma vaimset võimet, näiteks 

sisemist ülestõusmist vaimse kontemplatsiooni, palve, ennustamise, prohvetliku unenägemise või vaimse 

nägemise kaudu ─ ma kinnitan teile, et igaühel neist oleksite minuga ühenduses ja seega saaksite vastuseid 

oma küsimustele ja jumalikku inspiratsiooni oma mõtetes. 

54 Ma olen alati valmis teiega rääkima, ma ootan alati teie tõusu ja vaimset valmisolekut, et teile 

meeldida ja valmistada teile ette õnne, et teha ennast teie vaimule teatavaks. Selleks on vaja vaid teha end 

valmis kõige siiramalt, et saavutada see arm. 

55 Tõsi, ma võtan teid vastu ja annan teile oma hüvesid, ükskõik millises vormis Minu halastust 

palutakse. Aga kui te saate Minult ka seda, mida olete palunud, ei koge teie hing kunagi õnne, et olete end 

selle hüve vääriliseks teinud. 

56 Pean teile ütlema, et päeval, mil te oskate oma palvetega jõuda vaimsele tasandile, on teie õnn 

minu halastuse saamisel võrreldamatult suurem. Sest kes teab, kuidas paluda, see teab loomulikult ka, 

kuidas saada. 

Ma ütlen teile seda, sest mõned saavad Minult seda, mida nad soovivad, kuigi nad ei osanud küsida. 

Millist väärtust saavad nad siis omistada sellele, mida nad ei osanud isegi paluda või paluda? Nad 

kuuluvad nende hulka, kes ei oska vastu võtta, kes ei suuda mõista armastust, millega nende Isa nende 

palve rahuldas. 

Kuid minu kui isa kohus on aidata lapsi nende võitluses elu eest, kaitsta neid, seista nende kõrval ja 

lohutada neid. Seepärast ei saa minu halastus kunagi lõpetada minu laste peale voolamist. 

57 See Isa, kes teid nii väga armastab, ei saa näha teid uppumas vaimsesse teadmatusse, mis on 

pimedus, vaesus ja viletsus. Seepärast äratan ma teie südametunnistuse, mis on nagu Meistri, kes tõuseb 

iseendast ja otsib alati vahendeid, et teda kuulda ja tunda, et väljendada end sõnades ja õpetustes, mis 

parandavad teie eksimusi ja tõstavad teid valguse, teadmiste, vaimu ja hingesuuruse kõrgusele. 

58 Ühendage oma meeles ja vaimus Minu ilmutused Jumalana, mis kuulutavad teile Seadust; Minu 

ilmutused Isana, mis ilmutavad teile Minu lõpmatut armastust; ja Minu õpetused Meistrina, mis ilmutavad 

teile Minu tarkust, siis saate kõigest sellest olemuse, Jumaliku kavatsuse: et te jõuate Minu juurde vaimse 

valguse teel ─ midagi enamat kui kuulutus teile. Ma tahan teid viia oma kuningriiki, kus ma olen teile alati 

kohal, igavesti teie sees. 

59 Kõigepealt pingutage, et vaimsemaks muuta ennast, et teie varjatud anded võiksid järk-järgult 

ärgata ja te saaksite samm-sammult üha lähemale tulla, kõigepealt vaimu ja vaimu dialoogile ja seejärel 

täiuslikkuse maailmale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 325 
1 Õndsad on need, kes nutavad armastuse pärast, sest see on tõend, et nende meel ja süda elavad 

harmoonias. 

2 See on sinu enesevaatluse hetk, sobiv tund, et mõista ja tunda minu armastust, hetk, mil su süda 

avaneb ─ peaaegu ilma, et sa seda märkaksid ─ nagu lill ja su silmadest purskab välja pisarate magus 

kevad. 

3 Need pisarad räägivad rohkem kui kõik sõnad ja ütlevad rohkem kui kõik mõtted. Neis on siirus, 

on alandlikkus, on armastus, tänulikkus, kahetsus, lubadused. 

4 Kui te kuulete Mind niimoodi rääkimas, tunnete, et Ma mõistan ja armastan teid. Jah, mu väikesed 

lapsed, ma näen teid kõiki ja kuulen teid kõiki, ma tean teie nimesid, tean kõiki teie vajadusi, kuulen teie 

kaebusi ja palveid ning võtan vastu kõik teie palved ja annetused. 

5 Jah, te olete minu lapsed, sest te tulite välja minu Vaimust. Kuidas ma saaksin sind mitte tunda ja 

armastada? 

6 Kui mõnikord, vaatamata teie palvetele, valu või kannatused püsivad, siis mitte sellepärast, et Ma 

ei ole teid kuulnud ─ ega sellepärast, et Ma ei taha teid julgustada, vaid sellepärast, et Ma tahan teid 

proovile panna, et anda teile ühe Oma õppetunni teise järel, sest Minu kui Isa kohus on teid parandada, 

külastada teid ja täiustada teid sellel teel, mis on elu. 

7 Õndsad on need, kes õnnistavad Mind loodu altaril ja oskavad alandlikult aktsepteerida oma 

üleastumiste tagajärgi, omistamata neid jumaliku karistusena. 

8 Õndsad on need, kes oskavad kuuletuda Minu tahtele ja võtavad oma katsumusi alandlikult vastu. 

Nad kõik armastavad Mind. 

9 Teie, rahvahulgad, tulete Minu juurde varjupaika otsima, sest see, mis teie maailmas toimub, 

täidab teid hirmuga. Te olete märganud, et igasugune õiglus, igasugune armastus ja igasugune tõepärasus 

on lahkunud inimeste südamest. Te olete endalt küsinud: "Kelle juurde ma peaksin varjupaika võtma? 

Kelle poole paluda abi ja kellelt loota?" Ja siis meenutasite Mind. 

10 Te vaesed maailma rahvad ─ mõned on orjastatud, teised rõhutud ja ülejäänud ekspluateeritud 

omaenda juhtide ja esindajate poolt! 

11 Teie süda ei armasta enam neid, kes teid maa peal valitsevad, sest teie usaldus on pettunud. Te ei 

usu enam oma kohtunike õiglusesse või suuremeelsusesse, te ei usu enam lubadustesse, sõnadesse või 

naeratavatesse nägudesse. Te olete näinud, kuidas silmakirjalikkus on haaranud südameid ja rajanud oma 

valede, vale ja pettuse kuningriigi maa peal. 

12 Vaesed inimesed, te, kes te kannate oma õlgadel vaeva nagu talumatut koormat ─ seda vaeva, mis 

ei ole enam see õnnistatud seadus, mille kaudu inimene sai kõik, mis oli tema elatamiseks vajalik, vaid mis 

on muutunud meeleheitlikuks ja hirmsaks võitluseks ellujäämise eest. Ja mida saavad inimesed oma jõu ja 

elu ohverdamise eest? Sisutühi tükk leiba, karikas täis kibedust. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, see ei ole toit, mille ma panin maa peale teie rõõmuks ja säilitamiseks, see 

on lahkumineku, tühjuse ja ebainimlike tunnete leib ─ lühidalt öeldes, tõend vaimse küpsuse puudumisest 

või puudumisest neis, kes teie inimelu valitsevad. 

14 Ma näen, et te röövite üksteiselt leiba, et need, kes püüdlevad võimu järele, ei suuda taluda, et 

teised midagi omavad, sest nemad tahavad kõike endale; et tugevad haaravad nõrgemate leiba ja viimased 

peavad leppima sellega, et võimsad söövad ja naudivad. 

15 Nüüd ma küsin teilt: Milline on selle inimkonna moraalne areng? Kus on nende kõige õilsamate 

tunnete areng? 

16 Tõesti, ma ütlen teile, et ajastul, mil inimene elas koobastes ja kattis end nahkadega, röövis ta ka 

üksteise suust toitu, kõige tugevamad võtsid ka kõige suurema osa, nõrkade töö oli ka nende kasuks, kes 

neid jõuga allutasid, mehed, hõimud ja rahvad tapsid ka üksteist. 

17 Milline on siis erinevus tänapäeva inimkonna ja tolleaegse inimkonna vahel? 

18 Jah, ma juba tean, et te ütlete mulle, et olete teinud suuri edusamme ─ ma tean, et te osutate mulle 

oma tsivilisatsiooni ja teadust. Kuid siis ütlen teile, et see kõik on vaid silmakirjalikkuse mask, mille taha 

te peidate oma tõelisi tundeid ja oma ikka veel primitiivseid instinkte, sest te ei ole teinud vähimatki 

pingutust, et oma hinge avada, et täita Minu Seadust. 
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19 Ma ei ütle teile, et ärge otsige teaduslikult ─ ei, vastupidi: Otsige, uurige, kasvage ja suurendage 

teadmisi ja intelligentsust materiaalses elus, kuid olge üksteise suhtes halastavad, austage oma ligimese 

pühasid õigusi, mõistke, et ei ole olemas seadust, mis annaks inimesele õiguse käsutada oma kaasinimeste 

elu ─ lühidalt, mehed, tehke midagi, rakendada minu ülimat käsku "armastage üksteist" teie elus, et te 

pääseksite moraalsest ja vaimsest stagnatsioonist, millesse olete langenud, ja et kui teie nägu kattev vale 

loor langeb maha, tungiks teie valgus, säraks siirus ja tõepärasus teie ellu. Siis võite õigustatult öelda, et 

olete teinud edusamme. 

20 Muutuge vaimselt tugevaks, järgides minu õpetusi, nii et tulevikus kinnitaksid teie sõnu alati 

tõelised halastuse, tarkuse ja vendluse teod. 

21 Ma tean, et teie südame põhjas mõtlete, kas teil on minu sõna kuulmata jätmise korral piisavalt 

inspiratsiooni ja jõudu, et tõusta võitlusesse ja mitte alistuda selles. 

22 Te ei tea, kas te ei kaota võimendust või varustust, mida te saate, kui te kuulete minu sõna. 

23 Ma näen sind heitlikuna ja ebakindlalt, kui sa mõtled päevale, mil ma räägin sinuga viimast korda. 

Sest te mõistate, et siis on saabunud tund, mil te hakkate muutuma jüngritest meistriteks ja tunnete, et te ei 

suuda elada ilma Minu Sõnata. 

24 Ma räägin teile seda kõike, sest kui ma teaksin, et ilma nende ilminguteta on teil võimatu oma 

vaimse võitluse käigus eksisteerida, siis ma ei võtaks oma sõna tagasi. Kuid ma tean, et on vaja lõpetada 

Minu sõnum, et te ei mõtleksite varsti enam nagu õpilased või jüngrid, vaid hakkaksite mõtlema nagu 

meistrid. 

25 Mõistke, et te ei pea oma elu jooksul käima nendes kogunemiskohtades vaimse õndsuse või 

mugavuse otsinguil. Te peate mõistma, et tuleb hetk, mil teie vaim peab õpetama kõike seda, mida ta 

Minult sai, et edendada oma kaasinimesi. 

26 Tõesti, ma ütlen teile, et teie vaimustumiseks on vajalik, et ma lõpetaksin ennast selles vormis 

ilmutada. Kui Minu sõnum on lõpetatud, siis püüate täiustada oma palvet ja vaimustust, et tunda Minu 

nähtamatut Jumalikku Kohalolekut, ning samuti püüate täiustada oma meeli ja võimeid. 

27 Kuid elage valvsalt, sest teie ridadesse ilmub mehi ja naisi, kes eitavad, et Ma olen lõpetanud Minu 

ilmumise. Nad esitavad palju argumente ja ütlevad, et jumalik vibratsioon on igavene ja et seetõttu on 

võimatu, et Ma ei saa enam end tunda inimliku intellekti võime kaudu. Kuid juba täna ütlen ma teile, et nii 

nagu on kindel, et Minu Vaim vibreerib igavesti inimestes, on ka tõsi, et viis, kuidas Ma ennast nende 

häälekandjate kaudu teatavaks teen, ei kesta igavesti, sest see ei ole kõige täiuslikum, sest Ma valmistan 

teid praegu ette dialoogiks vaimult vaimule. 

28 See ilming teie seas ei tohi kauem kesta, et te ei teeks sellest traditsiooni, harjumust või riitust. 

Samuti ei tohiks te kuulata neid, kes ütlevad, et vaimu ja vaimu vaheline dialoog on reserveeritud väga 

kaugete tulevaste põlvkondade jaoks. Ei, jüngrid. On tõsi, et täiusliku vaimse osaduse saavutate alles 

pärast suurt arengut, kuid see toimub minu õpetuse praktiseerimise kaudu, mis jõuab alati kõrgemale 

tasemele. 

29 Palvetage otse Minu poole ilma vahendajate, sõnade, sümbolite, riituste või kujutiste vajaduseta. 

See on vaimu ja vaimu vahelise dialoogi algus, sest siis on teie sisemine ja kõrgem olemus, mis tõuseb 

soovis Minu järele. Teie vaimne hääl on siis kutsunud Mind ja Minu jumalik hääl vastab teile. Kuidas 

võtab teie olemus vastu Minu Vaimu sõnumi?: intuitsiooni ja inspiratsiooni andide kaudu, see tähendab, 

peenelt ja vaimselt. 

30 Kas selline suhtlemine ei ole täiuslikum ja vaimsem kui see, mida te oma häälekandjate kaudu 

saate? Seepärast ütlen teile ka seda, et teie vaimne dialoog saab olema täiuslik, vastavalt teie 

ettevalmistusele, nii nagu see juhtus häälekandjate ja nende ettevalmistamisel abiks olnud rahvahulkade 

puhul. 

31 Harjutage üha enam vaimset palvet, et te saaksite juba praegu veenduda selle headuses ja tõesuses. 

Harjuta, et otsida inspiratsiooni ja oma intuitsiooni avanemist läbi sellise palve. Siis kogete oma vaimus 

valgusvoolu, mis püüab muunduda inimlikeks väljendusteks ja sõnadeks, õilsateks tunneteks ja headeks 

tegudeks. 

32 Kui te olete sel moel palve lahti harutanud, mis on vaimu ja vaimu vahelise dialoogi algus, ei ole 

teil enam vaja häälekandjaid, kes teile jumalikku sõnumit edastaksid. Sest selle asemel, et määrata keegi 

teine inimene, kes valmistab end ette selle valguse vastuvõtmiseks ja edasiandmiseks, valmistab siis 
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igaüks teist end ette, et saada seda otse oma Isalt ja vastavalt oma teenetele, mis ta on Tema suhtes 

omandanud. 

33 Jüngrid, mina olen teile praegu ilmutanud kõik teie võimed, et te neid vaimse maailma juhtimisel 

üha enam ja enam arendaksite ja seega ─ kui teie vendade, vaimsete nõuandjate ilmumine on lõppenud ─ 

oleksite juba valmis oma missiooni hästi täitma. 

34 Nüüd, kui te saate minu viimaseid õpetusi, sest te olete 1950. aastal ja kuna vaimumaailm annab 

teile oma viimaseid ilminguid, siis saate aru, et see rahvas siin ei ole kasutanud seda ettevalmistamise ja 

avanemise aega. 

35 Kui paljud minu väljavalitutest ei ole astunud isegi esimest sammu ettevalmistuse suunas! Mida 

nad teevad, kui neil ei ole enam võimalust kuulata oma Meistrit ja vaimseid vendi, nagu neil on olnud nii 

kaua aega? 

36 Paljud peavad nutma kaotatud aja pärast ja ütlema endale: "Miks me ei hinnanud kogu oma 

väärtuses neid õnnistatud hetki, mida Isa andis oma rahvale?". Mis oleks võinud olla parem, kui teha algus 

meie annete avanemisele Meistri juhendamisel ning Vaimumaailma nõu ja järelevalve all?" Kuid nüüd on 

liiga hilja, sest inimese tahe ei suuda muuta minu tahte poolt selle ilmutusperioodi lõppemiseks määratud 

päeva ja tundi. Siis algab uus periood ja koos sellega ka uus viis teie vaimsete andide avanemiseks 

lihtsamal, kõrgemal ja vaimsemal viisil. 

37 Neile, kes on püüdnud käesolevat aega maksimaalselt ära kasutada, jääb rahu nende südamesse ja 

rahu nende hinge. Kuid need, kes on oodanud viimaste hommikuharjutuseni, et ärgata oma sügavast unest, 

näevad pisaratega silmis, kuidas minu Sõna päike, mis valgustas seda aega, loojub, ilma et oleks 

kasutanud oma valgust, et alustada vaimustuse seemne külvamist. 

38 Mõne jaoks on nende päevade mälestus rõõmus, teiste jaoks aga piinarikas. Viimaste 

südametunnistus ärkab tegelikkusele ja nad mõistavad, millised tagajärjed on minu uuel Sõnal maailma 

jaoks. See paneb nende südames ärkama armastuse minu Töö uurimise vastu ja samm-sammult taastavad 

nad oma palvetega ja kirjaliku Sõna üle mõtisklemisega kaotatud aja. 

39 Tõesti, ma ütlen teile, et kõigis neis, kelle puur on väga sügav ja kelle soov vaimustumise järele 

muutub väga suureks, ilmneb täielikult Minu abi ja varsti saavad nad olla kõige arenenumate seas. 

40 Tuleb aeg, mil kõik, kes on Mind sel ajal kuulnud, tunnevad vajadust tunnistada Minu sõnadest, 

sest maailm kujutab endast tohutut põldu, mis januneb vee ja seemne järele. Mõtle siis: mida on sul juba 

südames pakkuda oma kaasinimestele? Kuidas te annate tunnistust minu tõe kohta ja näitate minu töö 

suurust? 

41 Kui saabub tund, mil inimesed hakkavad teid küsitlema, nõudma teilt tõendeid ja tunnistusi selle 

kohta, mida te olete Minult näinud ja kuulnud, siis igaüks annab seda, mis tal on, ja seepärast ütlen teile 

juba praegu, et on parem, kui te olete valmis, et kohtuprotsessi tund ei üllataks kedagi. Vaata, kui teie 

kaasinimesed leiaksid teid magamas, siis ärkaksite üles peata, jahmunult, ja teie sõnades oleks ebatäpsusi 

ja valesid, sest te ei olnud end õigeaegselt ette valmistanud, ja rutakus paneks teid tegema palju vigu. 

42 Ei, armsad inimesed, ma ei taha, et vajadus valguse järele üllataks teid pimedusse uppudes, ja 

seepärast räägin teile täie selgusega, et te saaksite tulevikus vältida kukkumisi. 

43 Olge alati teadlik, et iga aeg võib olla soodne hinge avanemiseks ja eneserefleksiooniks. 

44 Kas kõik need "töölised", kes töötasid Minuga, ei teinud seda keset oma eluvõitlust ja õnnetusi? 

Kuid ma käskisin neil eemalduda kõigest, mis neid ümbritses, et pühenduda täielikult oma missioonile 

vaimse töö hetkedel, olgu siis vaimus või maapealses kehas. 

45 Võtke Minult vastu need õpetused ja ärge unustage neid, ja võtke neilt oma vendadelt seda 

eeskuju, et see teid julgustaks. 

46 Kui te ootate rahuaega, et oma missiooni täitmisele asuda, siis te eksite, sest need rahuajad tulevad 

just minu rahva töö, võitluse, pingutuste ja isegi ohvrite kaudu. 

47 Mis mõte oleks külvata põllule, mis on täis vilja? Ma olen teid kutsunud "töölisteks", sest teie 

ülesanne on külvata. Kuid just see seeme, mille ma teile usaldasin, annab teile rahu, mida te igatsete, mis 

tähendab, et selleks, et seda lõigata, peate te seda kõigepealt külvama. 

48 Kuigi te peate end väga tähtsusetuks, ütlen ma teile ausalt, et te olete inimkonnale väga kasulikud 

─ vaimselt kasulikud. Selleks on vaja, et te valmistuksite selleks juba praegu. 
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49 Hiljem ei pea te enam kandma vaimse tervendaja andi ega häälekandja andi teistele rahvastele, sest 

siis on Minu kuulutuse aeg juba möödas, kuid te peate edasi kandma inspiratsiooni ja tarkuse aaret, mille 

Ma olen teile toonud oma Sõnas. 

50 Teie tööks on vaja, et te jääksite minu töösse ühtseks ja moodustaksite seega tõelise vaimse 

perekonna. Kuid te kõik teate juba, et pärast 1950. aasta lõppu ei toimu enam mingeid ilminguid sellisel 

kujul. 

Sellegipoolest kinnitan teile julgustuseks ja lohutuseks, et minu Vaim on alati teiega ja et te tunnete minu 

kohalolekut veelgi sügavamalt oma olemuses. 

51 Ma ilmutan ennast teile teie mõtetes, rõõmustan teie kohtumistes, teen ennast teie südames ja 

vaimus tuntavaks ning valan ennast halastavalt välja mitmel viisil, premeerides ja julgustades teie usku ja 

vaimustumist. 

52 Igaüks, kes täidab minu tahet sel viisil, on minu Sõna ustav tunnistaja ning tema innukus ja 

kuulekus minu juhiste järgimisel on kindel vundament, millele ta ehitab oma vaimse templi. Neist saavad 

minu jüngrid, kes levitavad minu õpetusi üle maa. Kui aga peaks leiduma neid, kes pärast 1950. aastat 

nõuavad, et Ma jätkaksin Enda kuulutamist sellisel kujul, siis nad petavad ja nende tunnistus on vale. Sest 

ükski Minu jüngritest ei ole teadlik Minu viimase ilmumise väljakuulutatud ja määratud päevast. 

53 Ma olen andnud sellele rahvale piisavalt aega, et koguda vaimset valgust, mis on tarkus ja kõigi 

hingede võimete avanemine, nii et kui ma lahkun, saaksid nad jääda maailma meistriks. 

54 Looge juba praegu vaimne ühendus teiste inimkonna rahvastega, et te saaksite vähehaaval 

valmistada ette nende teed, kes peavad saama Minu Sõna sõnumitoojateks. Palve kaudu saate luua selle 

vaimse ühenduse, mille ma teile annan. 

55 Kui te järgite seda nõuannet, mille ma teile just oma tänases õpetuses andsin, siis ärge mõelge, kas 

sel hetkel, kui te palvetasite mingi rahva või rahva eest, need kaasinimesed, kelle eest te palvetasite, 

tundsid seda või ei märganud, et keegi mõtles nende peale ja palvetas nende eest. Samuti ei tohiks te 

oodata, et nad reageerivad samamoodi. Pidage meeles, et päeval, mil inimesed suhtlevad mõtte kaudu, on 

nad juba astunud suure sammu vaimude vahelise dialoogi ajastu suunas, kuid vaevalt, et praegu, kui te 

alles hakkate neid nähtamatuid vendluse, armastuse, mõistmise ja vaimse lähenemise niite sirutama. 

56 Kõik täitub omal ajal, sest kõigel, mida on ennustatud, on alati olnud sügav põhjus, isegi kui 

inimesed on selles kahelnud, kui see kuulutus on neile ammu enne selle täitumist ilmsiks tulnud. 

57 Te juba näete, kuidas enamik möödunud aegade ettekuulutusi on täide läinud. Uskuge, et see, mida 

ma teile praegu olen teatanud ja lubanud, saab ka teoks. Tõde võidutseb, minu Tahe täitub, valgus paistab. 

58 Tunnistage, kuidas nähtamatu jõud ilmutab end iga päev teie maailmas. Tundke, et inimeste seas 

on käes kohtumisaeg, vaadake, kuidas praegu valmistub kõik lõplikuks lahinguks, milles kõik inimlikud 

kired, mis võitlevad hea ja tõe vastu, saavad lüüa ja tühistatakse, et teha ruumi uutele tunnetele ja uutele 

ideaalidele. 

59 Minu õigluse sirp niidab teie põllud maha, ja ma kuulutan teile tões ja vaimus, et kõik, millel ei ole 

sügavad headuse juured, niidetakse maha ja kõik üleliigne eemaldatakse. 

60 Aeg, mil kurjus takistab hea avaldumist, möödub, ja kuigi see võitlus kestab alati, kuni hing elab 

inimlihmas, saab hea siis valitsevaks ja domineerivaks. 

61 Teenige teeneid, et kuuluda sellesse valguse maailma, mida ma teile kuulutan. Jäta nüüd seeme, 

mis homme head vilja kannab. Ärge arvake, et enam ei saa te neid vilju korjata ja nautida. Kandke oma 

südamest välja igasugune isekus ja pidage meeles, et teie lapsed verest või teie vennad ja õed vaimust 

lõikavad saaki oma vanemate vendade ja õdede eest, keda nad kutsuvad pioneerideks ja õnnistavad oma 

palvetes. 

62 Inimesed räägivad möödunud aegadest, antiikajast, pikkadest sajanditest ja lõpututest ajastutest, 

aga mina näen teid ikka veel väiksena. Ma näen, et te olete vaimselt väga vähe küpsenud. Minu silmis on 

teie maailm ikka veel lapsekingades, kuigi teile tundub, et olete jõudnud küpsuseni. 

63 Ei, inimkond, seni, kuni see ei ole hing, mis annab need tõendid küpsusest, ülespoole arenemisest, 

täiuslikkusest ja edusammudest teie elu eri valdkondades, esitate te Mulle paratamatult inimlikke teoseid, 

mis on suurepärased ainult näiliselt, kuid mis armastuse puudumise tõttu on ilma moraalse sisuta ja ei ole 

kestvad. 



U 325 

97 

64 Kas te arvate, et ma saaksin teie poolt pakutavat vilja vastu võtta, kui ma teid praegu vastutusele 

võtaksin? Ei, inimkond, keegi ei suuda pakkuda Mulle väärilist vilja ─ midagi, mis oleks tõendiks 

inimeste armastusest, nende harmooniast, nende usust Minusse, nende heade tegude kaudu kõrgendatud 

elust. 

65 Ma ei võta vastu ühtesid ja ei võta vastu teisi, ma ootan ära aja, mil te pakute mulle oma 

harmoonia vilju. See on teie heategevus maa peal. 

66 Sa ütled mulle, et sa armastad mind? Te väidate, et armastate tõde ja õiglust? Siis ma ütlen teile, et 

kui te kõik armastaksite tõde ja õiglust, siis te ei elaksite nii, nagu te seda teete ─ eraldatud sotsiaalsete 

klasside, usutunnistuste, rasside ja tavade järgi. 

67 Kui te armastaksite tõde ja õiglust, siis armastaksite te üksteist, te püüdleksite tõkete hävitamiseks, 

vahemaade lühendamiseks ja erinevuste kõrvaldamiseks. 

68 Kas te olete seda teinud? Te teate väga hästi, et see ei ole nii, pigem olete töötanud selle nimel, et 

need erinevused püsima jääksid, et on olemas tugevad ja nõrgad, rikkad ja vaesed, võimsad ja armetud, 

haritud ja asjatundmatud, ja ma leian seda halba seemet kõikjal. 

69 Kas sa tahad, et Ma võtaksin sind niimoodi vastu ─ kadedusest, edevusest ja alatuist kirgedest 

rikutud? 

70 Kui vähe saite aru, mida tähendas Minu tulek maailma sel ajal, kui Ma ilmusin teie keskele 

inimesena, et selgitada teile, et kogu Seaduse sisu koosneb kahest ülimast käsust: armastusest Jumala vastu 

ja armastusest kaasinimeste vahel. Sest see on elu olemus ja jumalik side, mis ühendab Jumala perekonda! 

71 Kas sa mõistad, kui valesti sa elad, kui sa arvad, et oled oma võimu ja teadmiste tipul? Kui te ei ole 

veel veendunud selles, mida ma teile ütlesin, siis vastake mulle: Kas kõik, mida te oma teadusega loote, on 

teie ligimese õnneks, nende probleemide lahendamiseks ja nende heaoluks? Te ei saa vastata Mulle "jah", 

sest siis te valetaksite, ega saa öelda Mulle, et peate hävitama umbrohu, et saaks tekkida parem maailm. 

Sest Minu seadus ei ole kunagi andnud inimesele õigust käsutada oma kaasinimese elu. 

72 Kas armastus on see, mis teie teadust nendes hetkedes inspireerib? Kas mitte kõik, mida te praegu 

ette valmistate, ei teeni viha ja võimuiha rahuldamist? Allutage see siis oma südametunnistuse hinnangule 

ja te näete, kuidas see ütleb teile, et enamik inimeste tegusid sel ajal ei ole tõendiks vaimsest arengust, 

vaid on eitamine kõigele, mida ma teile sel ajal oma sõnaga ja eluga õpetasin. 

73 Ma olen teie Isa ja on vaja, et ma räägiksin teiega sel viisil. Ma ei saa teid petta ega taha, et te 

elaksite petetuna. Ma saadan teile selle sõnumi ja las see jõuab kõigini. Aga kui te ei peaks seda uskuma, 

sest Sõna on selge ja ka selle hääle kandjad tähtsusetud, siis võtavad faktid, katsumused ja sündmused teid 

üllatuseks ja siis mõistate, et see sõnum on olnud tõene, kuid te ei tahtnud seda kuulda ega võtnud seda 

õigel ajal vastu. Nagu Noa aegadel, hakkavad inimesed taas pilkama ettekuulutuste üle ja alles siis, kui 

nad tunnevad, et veeuputus juba matab nende kehad, hakkavad nad uskuma ja kahetsema. 

74 Minu Halastus tahtis sind alati peatada su rutakuses, kuid sa ei tahtnud kunagi Mind kuulata. Ka 

Soodomat ja Gomorrat hoiatati, et nad tunneksid hirmu ja meeleparandust ning väldiksid oma hävingut. 

Kuid nad ei kuulanud Minu häält ja hukkusid. 

75 Samuti kutsusin ma Jeruusalemma üles palvetama ja pöörduma tagasi tõelise Jumala 

kummardamise juurde. Kuid tema uskmatu ja lihaliku meelega süda lükkas Minu isliku hoiatuse tagasi ja 

pidi toimunu kaudu tões veenduma. Kui kibedad olid need päevad Jeruusalemma jaoks! 

76 Kas sa tunned nüüd ära tõe, et sa oled ikka veel seesama? Sest te ei ole tahtnud lahkuda oma 

vaimsest lapsepõlvest, et kasvada ja tõusta ülespoole tarkuse teel, mis peitub minu sõnas. 

77 Ma saadan teile kõigile selle sõnumi, mis on rahvaste ja rahvaste jaoks ettekuulutuseks ärkamiseks 

ja valvsuse suurendamiseks. Õnnistatud oled sa, kui usud selle sisu. Mõelge selle tähenduse üle, kuid 

vaadake ja palvetage selle eest. Sest kui te seda teete, juhatab teid sisemine valgus ja kõrgem jõud kaitseb 

teid, kuni te olete päästetud. 

78 Täna olete tunnistajad, et ma tervendan "vaimuhaigeid" inimesi tõe tervendava palsamiga, millest 

tuleb kogu tarkus. 

79 Puudu on veel see, et ühendate kõik oma teadmised, mida olete omandanud inimelu kohta, 

teadmistega vaimsest elust. Kuni te ei ole kindlad oma päritolu, saatuse ja lõppeesmärgi suhtes, ei tunne te 

ennast ära ega tea, kes te olete. 
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80 Inimeste maailmas teate, millal te sündisite, ja te teate ka seda, et kui keegi ei ole enam elus, peate 

te tema keha matma. Aga kes teab, millal teie vaimuhing minu emakast välja kerkis, kuidas ta sündis, 

kuidas ta kehastub ja kuidas ta naaseb emakasse, kust ta välja kerkis? Midagi, kuid väga vähe, on inimesed 

ära tundnud, ilma et nad oleksid suutnud avastada kogu tõde, sest inimene ei suuda kunagi ise elu 

saladusse tungida. 

81 See olen mina, teie Meister, kes läheneb inimestele taas kord vaimse ärevuse, küsimuste ja 

rahulolematuse ajal selle ees, mis on jäänud saladuse varju. 

82 Ma avaldan tõde ja rahustan inimeste vaimset ärevust. Ma vastan nende küsimustele ja kõrvaldan 

selle ärevuse, mida nad kogevad, kui nad ei suuda leida tõde. Ma lähen ka selleks, et öelda neile, et suur 

osa sellest, mida nad näevad saladuse varjus, on olnud midagi, mida nad ei ole suutnud ettevalmistuse ja 

puhtuse puudumise tõttu selgitada, kuid mida Ma lubasin, et nad tunneksid selle olemust. 

83 Kuna Ma lubasin maailmale tulla uuesti, et valgustada saladusi Oma valgusega ja kõrvaldada 

inimintellekti pimedus, siis on nüüd sobiv aeg Minu tagasitulekuks, mil Minu Vaim avab uuesti Tarkuse 

Raamatu, et inimesed leiaksid sellest kõik, mida neil on õigus teada, mis on neile antud Minu kaudu. 

84 Kõik need inimesed on küsinud Minult, miks Ma valisin sel ajal vaimse vormi, et ennast inimestele 

teatavaks teha, arvestades, et see on nende jaoks liiga kõrge ja raske vorm, mida nad mõistavad ja 

tunnevad. 

85 Ma tean, et tänased inimesed ütlevad mulle seda, sest nad teavad, et minevikus kehastasin end, 

tegin end inimeseks, nähtavaks ja käega katsutavaks. Kuid see rahvas ei ole mõelnud sellele, et enne, kui 

Ma inimesena maailma tulin, olin Ma ennast inimestele juba vaimselt teatavaks teinud, ja nad olid Mind 

kuulnud ja uskusid Mind, kuid ei palunud Mind kunagi, et Ma tuleksin siia maailma, et Mind näha. 

86 Ma võtsin inimkuju, sest oli absoluutselt vajalik anda täiuslik ja elav näide sellest, mis on Jumala 

Seaduse täitmine, ja keegi teine peale minu ei olnud selleks sobiv ─ mina, kes ma tegin Seaduse ─ mina, 

kes pidin tooma teile Seaduse, mis on seletatud sõnades ja tegudes, mis andsid õpetusele vormi. 

87 Kui Ma oleksin võtnud inglise kuju selle asemel, et valida inimkuju, et teie keskel elada, oleksid 

inimesed tundnud end tähtsusetuna ja võimetuna järgima Minu samme, ja nad oleksid pidanud Minu Sõna 

millekski, mida inimene ei suuda realiseerida, ja teisest küljest ei oleks te uskunud Minu ohvriks toomist 

teie vastu. 

88 Kui Ma oleksin valinud inimesest kõrgema vormi asemel linnu või taime kuju või oleksin peitnud 

end ühte paljudest inimesest madalamal asuvatest olenditest, siis te ei oleks pidanud seda ilmutust 

täiuslikuks, te oleksite tundnud end alandatuna, et ei ole valitud jumaliku ilmutuse vahendiks. 

89 Nüüd ütlen teile, et iga vorm, mida Ma kasutan Enese ilmutamiseks, on õige ja täiuslik, ja kui te ei 

ole saanud teadlikuks, et Ma olen kohal, avaldunud, puudutatav kõigis looduse valdkondades, siis on 

põhjus selles, et te ei ole olnud huvitatud Jumaliku keele õppimisest. 

90 Ajastud on möödas ja ainult osaliselt on neid kasutatud. Seepärast lähenen nüüd teie juurde, et 

näidata teile menetlust, kuidas kaotatud aega tagasi saada. 

91 Siin on teie Meister, kes tuletab teile meelde, et Ma sain Teises Ajastikus Jeesuses inimeseks, et 

rääkida teiega südamest südamesse, ja et Ma valmistan teid praegu ette, et suhelda Minuga vaimust 

vaimule. Ma õpetan teid ka jälgima looduse elemente, milles avaldub Minu jõud, Minu tarkus ja Minu 

õiglus. Lõpuks, jüngrid, olen õpetanud teile vaimset keelt, et te kuulaksite ja mõistaksite Minu häält, mis 

räägib teiega pidevalt, õpetades ja juhatades teid. 

92 Just see õpetus annab inimesele vajaliku vaimsuse, et ta saaks samm-sammult, etappide kaupa 

tõusta vaimse tarkuseni, kus ta avastab oma päritolu, oma olemuse tuuma, oma olemasolu põhjuse, ja siis 

on tema armastus Minu vastu väga suur ning ta õnnistab kogu elu ja kõike, mis on olemas ja teda 

ümbritseb, sest kõiges näeb, kuuleb ja tunneb ta oma Taevase Isa kohalolekut. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 326 
1 Te hakkate kuulma minu sõna ja teie silmad muutuvad ammendamatuks pisarate purskkaevuks. 

Miks te nutate, inimesed? Te ei tea alati põhjust; mõnikord juhtub see seetõttu, et elu on olnud julm ─ 

mõnikord seetõttu, et elu on teid piitsutanud ebaõnnestumiste, pettumuste, ebaõnnestumiste, haiguste või 

kaotustega. Kuid on olukordi, kus ilma ühegi sellise põhjuseta valate palju pisaraid, kui te Mind kuulete. 

2 Ma tean selle nähtava põhjuseta nutmise põhjust, ma tean selle päritolu: see on teie hing, kes nutab 

ja annab sellest teada pisarate kaudu liha kaudu. Igas pisaras peitub õrnuse aare, valu, sest sa tunned end 

lõksus, kahetsus tehtud vigade pärast, ahastus, sest sa oled muutunud nõrgaks, mure, sest sa oled raisatud 

aega. 

3 Mida teab materiaalne loodus kõigest sellest? Seetõttu olete sageli uskunud, et nutate põhjuseta. 

4 Sa küsid Minult, kas on viga minuga koos nutma hakata. Tõesti, ma ütlen teile, kes ei tunne seda 

vajadust valu leevendada või ülimat rõõmu väljendada, kannab südame asemel kivi rinnas, sest ta ei tunne 

Minu kohalolekut mingil viisil. 

5 Nutke, armsad inimesed, sest ka nutmine on vahend, mille ma olen andnud inimesele, et puhastada 

ennast ja vabaneda koormast, mis teda painab. Vaadake, kuidas pärast seda tunnete end vabamalt, 

kergemalt ja puhtamalt, et jätkata päevatööd. 

6 Teie hing vajab seda puhastust, et saada vääriliseks täitma talle määratud ülesannet, ja ta peab 

vabanema koormast, mis on temasse aja jooksul kogunenud. Sest teda ootab ees uus lahing ─ lahing, mida 

ta peab alustama ilma väsimust tundmata. 

7 Jah, jüngrid! Teie sisemise mõtiskluse hetkedel nutmine on tõestus siirast tundest ja iga pisar on 

kõnekam kui tuhat teie keele kõige ilusamat ja väljendusrikkamat sõna. Kuid mitte kõigis hingede 

nutmises ei ilmne meeleparandus või rõõm läbi pisarate. Paljudel Minu lastel on see tunne sisemine, 

varjatud, nähtav ainult Mulle. Nad näivad tuimad või ükskõiksed, kuid nende süda on sama tundlik või 

tundlikum kui neil, kes oma tundeid väljendavad. 

8 Kui te kõik olete mõistnud ja elanud spirituaalsust, siis on teil ka oma vaimsed tunded kontrolli all, 

ilma neid kaasinimestele näitamata, sest te olete mõistnud, et Tema, kelle ees te peate tunnistama, 

kahetsema ja puhastuma, on teie Isa, ja Teda te kannate oma olemuses. 

9 Kõigepealt, armsad õpilased, on oluline, et teie süda hakkaks tundma hinge vibratsiooni teie 

olemuses, vajadust mõista, et puhastada end, et võtta vastu kannatuste karikas, kui see jõuab teie huultele, 

ja et on sama hingeliselt kasulik tunda oma olemuse sisimas varjatud tundeid, kui neid väljapoole 

manifesteerida. 

10 Teid ootab terve maailm, teid ootab inimkond, ja seetõttu peaksite püüdlema oma puhastumise 

poole, et kui te teele asute, olles saanud selle vaimse sõnumi misjonärideks, ei seguneks teie südames 

voorused pahedega, sest siis leiate end pidevalt enda poolt petetuna. Sa soovid olla siiras ja 

silmakirjalikkus tuleb välja, et sind petta. Teil on soov olla heategevuslik, kuid teie südame isekus takistab 

seda. Seepärast ütlen teile, et teie puhastumine peab olema tõeline, et te oleksite selle vaimse missiooni 

hoidmise väärilised. Kuid ei ole kedagi muud kui teie südametunnistus, kes võiks põhjustada selle 

sisemise puhastumise, mis oleks püsiv, tõeline, nagu küps vili, eneseanalüüsi, kogemuste, 

eneserefleksiooni ja Minu õpetuste järgimise kaudu. 

11 Kas te kujutate ette seda õnne, mida teie süda kogeb, kui te räägite oma kaasinimestele sellest, 

mida ma teile sel ajal olen ilmutanud, ja siis näete neid vaikselt nutmas ─ nutuga, mis ei ole ainult "liha", 

vaid ka hinge, mis januneb helluse järele? 

12 Iga kord, kui minu Sõna hääldatakse teie huultega, mis on eelnevalt ette valmistatud palve kaudu ja 

inspireeritud minu halastusest, on minu olemus elav ja minu Sõna on terav, mistõttu ma ütlen teile, et see 

avaldab teie suu kaudu sama mõju, mida see avaldas kuulajate südames, kui see edastati häälekandjate 

vahendusel. 

13 Jüngrid: Sõna, mille ma olen teile praegusel ajal andnud, ei tohi te kasutada uue religiooni alusena, 

sest see on ainult selle Seaduse seletus, mille ma olen teile avaldanud algusaegadest alates. 

14 Mõelge: kui see oleks religioon, siis oleks see ainult nende jaoks, kes seda tunnistavad. Aga kuna 

see on Jumala lõpmatu valgus, siis paistab see alla kõigile, see tuleb alla kõigi juurde, et valgustada 

inimkonna teid, ilma et oleks vahet rahvastel, rassidel, keeltel või usutunnistustel. 
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15 Minu Seadus on altar, mille juurde kõik peavad tulema, et oma Issandat kummardada. Kus iganes 

inimene eksisteerib, seal on tema hingeõõnsuses altar, mis ootab tema austust ja armastuse ohvrit. 

16 Mõistke, jüngrid: Ma tahan, et te mõistaksite, et igaüks, kes saab selle õpetuse, peaks samuti 

ühinema vaimselt kõigiga ja saama üheks, ilma et erinevate jumalateenistuse vormide väline erinevus 

oleks takistuseks, mis takistab teid tunnistamast ja armastamast oma ligimesi kui vendi ja õdesid Minus. 

17 Kui te nii tunnete, olete minu õpetuse enda omaks teinud ja lähituleviku rasketel proovipäevadel 

suudate oma andeid edasi anda ja jagada, välistamata ühtki kaasinimest. 

18 Ma ei palu inimestel ühtlustada tavasid, maiseid seadusi või teaduslikke teadmisi. Sest lõpuks ja 

lõplikult saabub päev, mil kokkulepe paneb rahvad ühinema. See, milleks ma teid innustan, on vaimne 

harmoonia, mõtteühtsus, et kogu inimkond tunneks ja harrastaks vaimset palvet, milles te kõik suudate 

sisemiselt tõusta ja saada igavese elu leiba otse minu Vaimust. 

19 Maal on palju religioosseid kogukondi, mille aluseks on enamasti usk Kristusesse. Ometi ei 

armasta nad üksteist ega tunnista üksteist kui jumaliku Meistri jüngrit. 

20 Kas te ei arva, et kui nad oleksid mõistnud kogu minu õpetust, oleksid nad seda kasutanud, 

juhtides konfessioone lepituse ja rahu poole? Kuid see ei olnud nii. Nad kõik distantseerusid üksteisest, 

eraldades ja jagades seeläbi vaimselt inimesi, kes peavad üksteist vaenlasteks või võõrasteks. Igaüks otsib 

vahendeid ja argumente, et tõestada teistele, et tema on tõe omanik ja et teised eksivad. Kuid kellelgi ei ole 

jõudu ja julgust võidelda kõigi ühendamise eest, samuti ei ole kellelgi head tahet avastada, et igas 

uskumuses ja igas Jumala kummardamises on mingi tõde. 

21 Ma ootan maailmalt spiritualiseerimist. Minu jaoks ei oma mingit tähendust nimed, millega iga 

kirik või sekt ennast eristab, ega ka selle riituste ja jumalateenistuse välised vormid, mis on rohkem või 

vähem suurejoonelised. See jõuab ainult inimmeeltesse, kuid mitte minu vaimuni. 

22 Ma ootan inimestelt spirituaalsust, sest see tähendab elu kõrgemale tõstmist, täiuslikkuse ideaali, 

armastust hea vastu, pöördumist tõe poole, armastustegevuse teostamist, harmooniat iseendaga, mis on 

harmoonia teiste ja seega ka Jumalaga. 

23 Ma annan praegu vihma, mis valmistab ette põllud, kus homme minu seeme tõuseb ja kannab vilja. 

Täna tundub endiselt võimatu, et see maailm suudab end maapealselt ja vaimselt muuta, arvestades, et 

kurjus on juurdunud selle inimkonna südamesse. Kuid ma ütlen teile, et ei lähe palju aega, enne kui te 

kogete oma rahvaste vaimse muutuse algust. 

24 Kes oleks tol ajal uskunud, et paganlikus, patuses ja meelelises Roomas ─ linnas, kus elu oli pidev 

pahede ja naudingute, pattude ja kuritegude orgia ─ süttis usk armastuse sõnasse, Kristusesse, varem kui 

üheski teises rahvas? Ja ometi juhtus just see. 

25 Rooma pidi eelnevalt palju patustama ning jõudma kurnatusse ja vastikustundeni, et jõuda selleni, 

et ta saaks oma südamesse minu Sõna seemne. Aga kui see jõudis nende juurde, avanesid need rõõmust 

väsinud ning pettumusest ja valust räsitud südamed kokkupuutel minu sõnumi sisuga, nagu avanevad 

närbunud lilleõied, kui niiske tuul puhub neid hellitama. 

26 Selle rahva süda peksis võimsalt ja tema hinge raputas. Tema patud said andeks tänu tema usule ja 

julgusele vastata minu kutsele. 

27 Need inimesed vajasid julgust ja ohvreid, et tugevdada oma usku ja armastust tõe vastu, mis 

hakkas nende südameid valgustama. Kuid nad olid tugevad mehed ja naised, olgu nad siis täiskasvanud, 

noored või lapsed. 

28 Kas te mõistate, jüngrid? Siis võrrelge seda edevuse, pahede ja maailma armastuse valitsemist 

tänase inimkonnaga ja te avastate, et ka see ─ edevusest tüdinenud ja tüdinenud ning patustamisest 

tüdinenud ─ läheneb üha enam sellele päevale, kui tema hinge üllatab jumaliku tuule hingeõhk, mis äratab 

ta ─ tuuleõhk, mis eelneb kastmele, mis kustutab teda piinava vaimse janu ja mis on ettevalmistuseks 

vaimsuse seemnele, mis langeb hiljem kõikidesse südamesse. 

29 Kui tihti olete oma südames küsinud Minult, miks Ma ei ole teile näidanud vaimset elu kogu selle 

selguses. Aga ma ütlen teile: Kui te puudutaksite seda elu oma füüsiliste meeltega, ei teeksite kunagi 

vähimatki pingutust, et saavutada mingit spirituaalsust. Te ei arendaks kunagi oma vaimseid andeid ja 

võimeid ega püüaksite omandada teeneid, et teenida minu ilmutusi. 
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30 Teie ja Vaimse oru vahel on loor, mis ei luba kellelgi selle pühamu puhtust rikkuda, ja ainult neil, 

kes on riietatud aukartuse ja alandlikkusega, siiruse ja õilsate kavatsustega, armastuse ja tõelise usuga, on 

lubatud ületada need lävepakud. 

31 Ma ütlen "tõeline usk", sest on olemas näiline usk, mis on inspireeritud millestki ebareaalsest ─ 

millestki, mis, kuna see on vale, kaob ja hääbub niipea, kui te tunnete tõde. 

32 On palju neid, kes on püüdnud vaimset elu ette kujutada, et sellesse uskuda. "Suured ja väikesed, 

teadmatud ja haritud, nad kõik on tahtnud teada, missugune on taevas, missugune on Jumal, missugune on 

vaimsete olendite kuju, missugune on valgus ja eksistents selles maailmas. Siis on nad ette kujutanud 

ilusat kuningriiki tähtede taga, majesteetlikku paleed, trooni ja Jumalat, kes istub sellel inimkujul. 

Samuti olete andnud vaimudele inimliku kuju ja kujutanud neid lendamas nagu linnud, et liikuda ühest 

kohast teise. Kõik see on täis valgust ─ valguse sarnast, mis on teil maa peal, kõik särab nagu kuld ja on 

kaunistatud kõige ilusamate asjadega, mida te materiaalses maailmas tunnete: taevased laulud ja jumalik 

muusika, mis täidab ruumi, samal ajal kui miljonid olendid kummardavad igavesti Issandat, põlvitades 

alati Tema trooni ees, ülistades Teda ja pakkudes Temale suitsuainet. 

33 Nii kujutatakse vaimset elu paljude inimeste mõtetes, ja kui nad on selle kujutluse oma mõtetes 

loonud, on nad uskunud, et see on nii, et see peab nii olema, ja nad on sellele uskumusele pühendunud. 

34 Mis juhtub nendega, kui nad saavad teada selle õpetuse ja saavad teada, et see, mida nad on ette 

kujutanud, ei vasta tegelikkusele? Mõned avavad kohe oma silmad tõe valguse ees, kui nad tunnistavad 

oma materialismi põhjustatud vigu. Teised on segaduses ja eitavad minu ilmutuste tõde. 

35 Ma ütlen teile ainult seda, et on vaja, et te kaotaksite oma meelest kõik kujutlused, mida te olete 

loonud vaimsest elust, sest Jumal ei ole inimene ega istu troonil nagu maa kuningad, ega ole taevas 

kaugemal kui tähed, ega ole Tema valgus nagu päike, ega ole hinged inimlikud. Kõik on teistsugune, kui 

te olete ette kujutanud ─ isegi kui ma selgitaksin teile, milline on vaimne elu tegelikkuses, ei saaks te 

sellest aru, sest isegi teie keel ei suudaks väljendada tõde, igaviku lõpmatut hiilgust, ilu ja täiuslikkust. 

36 Kas te oskate mulle öelda, mis kujuga või mahuga teadvus on? Kas sa võiksid mulle öelda, mis 

kuju on armastus või intelligentsus? "Ei, peremees," ütled sa Mulle. Niisiis, nii nagu ei südametunnistus, ei 

intelligentsus ega armastus ole vormis, ei saa te ka maiseid asju võrrelda vaimse elu asjadega. Siiski ei ole 

midagi ilusamat kui valguse hinge omadused, mis on kombinatsioon võimetest ja voorustest, mis ei vaja 

eksisteerimiseks vormi. 

37 Jumalal ei ole vormi, sest kui tal oleks, oleks ta piiratud olend, nagu inimesedki, ja siis ei oleks ta 

Jumal. Tema "troon" on täiuslikkus, õiglus, armastus, tarkus, loov jõud, igavik. 

38 Taevas" on kõrgeim õndsus, milleni hing oma täiuslikkuse teel jõuab, kui ta tõuseb tarkuses ja 

armastuses nii kõrgele, et saavutab puhtuse astme, milleni ei jõua ükski patt ega valu. 

39 Kui minu prohvetid rääkisid Vaimsest Elust, siis mõnikord tegid nad seda teile tuttavate inimlike 

ilmingute ja objektide kaudu. 

40 Prohvetid nägid troone, mis sarnanesid maa kuningate troonidele ─ raamatuid, inimkujulisi 

olendeid, paleesid koos seinavaipadega, küünlajalgu, Talle ja paljusid teisi tegelasi. Kuid täna peate 

mõistma, et kõik see oli vaid sümbol, sümbol, jumalik tähendus, ilmutus, mis tuli teile väljendada 

pildilises vormis, sest te ei olnud võimelised mõistma muud, kõrgemat. 

41 Nüüd on aeg, et te tõlgendaksite õigesti kõigi Minu tähenduste ja õpetuste tähendust, mida Ma olen 

teile avanud allegooria abil, nii et tähendus tungiks teie vaimusse ja allegooriline vorm kaoks ära. 

42 Kui te jõuate selle teadvustamiseni, on teie usk tõene, sest siis olete selle rajanud tõele. 

43 Teie, inimesed, ma ennustan teile oma Sõnas paremat maailma kui see, milles te elate, ja see on 

siis, kui teie süda on pesnud oma ebapuhtuse ära veres, mida ma valasin ristil ─ veres, mis on olnud 

jumaliku armastuse, ülima andestuse ja kõigi inimeste lunastuse kehastus. 

44 Teie ─ uskmatud ja kahtlejad ─ ei suuda uskuda õigluse maailma ega kujutleda armastuse ja 

vooruse elu oma maa peal. Ühesõnaga, te arvate, et te ei suuda midagi head teha, ja te ei usu endasse. 

45 Mina aga usun teid, tean, milline seeme on igas Minu lapses, sest ma lõin nad, sest ma andsin neile 

elu oma armastuse kaudu. 

46 Ma tõepoolest panen oma lootuse inimesele, ma usun tema pääsemisse, tema vääriliseks saamisse 

ja tema tõusu. Sest kui ma lõin ta, määrasin ta olema Issand maa peal, kus ta pidi looma armastuse ja rahu 
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koha, ja ma määrasin ka, et tema hing peaks saama tugevaks eluvõitluses, et jõuda teenete kaudu elada 

täiuslikkuse kuningriigi valguses, mis on tema igavene pärand. 

47 Selle maa, mida te nimetate "Pisarate oruks" või "Paguluse kohaks", valmistasin Mina ette lõpmatu 

armastusega, et pakkuda seda lastele, kes seda asustavad. Kõik sellel oli täis elu, küllust, õnnistust ja 

rõõmu neile, kes seda valdavad. Sellel ei olnud midagi, mis oli loodud selleks, et tekitada inimesele valu ─ 

vastupidi, kõik oli ette nähtud nii, et kui inimkond peaks ennast oma vigadega kahjustama, leiaks ta oma 

teel ja kõikjal vajalikud vahendid, et oma kannatusi ravida ja oma ebaõnnestumistest võitu saada. 

48 Paljud sajandid on möödunud inimese üle maa peal, kuid ta ei ole ikka veel suutnud seal õnnelik 

olla. Miks? Lihtsalt sellepärast, et ta tahtis leida seda õnne, otsimata seda tõelisel teel, mis on minu 

seadusega, armastuse ja õigluse, harmoonia ja puhtuse seadusega tähistatud tee. 

49 Kas te usute, et taeva teenimiseks on hädavajalik kannatada maa peal? Ei, inimkond, ainus asi, 

mida te kannatuste kaudu saavutate, on teatud puhastumine. Sest tõeline ja absoluutne hinge puhastamine 

saavutatakse armastuse kaudu, mida minu Seadus teile sisendab. 

50 Mis väärtus on selles, et mõned, kes on maa peal palju kannatanud, elavad sellepärast sooviga 

taevasse minna? On loomulik, et kui nad näevad, et maailmal ei ole neile praegu midagi pakkuda, siis 

mõtlevad nad vaimse elu peale. Tõeline teene on see, kes ─ kuigi tal on kõik maailmas ─ oleks igal hetkel 

valmis loobuma oma varast ja mugavustest. Sest siis tõestaks ta tõeliselt oma vaimse arengu kõrgemat 

astet ja tunnistaks, et taevas või õndsus ei ole kindel koht, mille on loonud inimeste kujutlusvõime läbi 

aegade ja ajastute, vaid hinge seisund, mida ta võib hakata kogema, tundma ja nautima juba oma inimelu 

ajal ─ seisund, mis muutub üha puhtamaks ja täiuslikumaks, mida kõrgemale hing tõuseb redelil, mis viib 

ta maapealsest maailmast Vaimse Elu tippu. 

51 Kui ma ei teaks, et teie saatus on nii kõrge, ei räägiks ma teile sel viisil, ega oleksin saatnud teile 

oma seadust, ega oleksin andnud teie eest oma elu, kui ma teaksin, et teid ei lunastata sellega kunagi. 

52 Ma otsisin võimalust teha ennast inimestele teatavaks kolmel ajastul, sest ma teadsin, et ajastute 

lõpus tõusete te üle kirgede, lihalikkuse ja inimlike raskuste ning elate õilsat elu, mis on täis kõrgeid 

inspiratsioone, täis tegusid, mis paljastavad teie hingede küpsust. 

53 Kas te arvate, et kui inimesed elavad sellisel viisil, siis tunnevad nad ikka veel nälga ja janu 

õigluse järele või vajavad nad ikka veel kohtunikke ja valitsejaid, kes neid maailmas juhiksid ja nende üle 

kohut mõistaksid ja nende tegude eest karistaksid? Kas te arvate, et maailmas, kus omavahel valitseb hea 

tahe ja kus valitseb vendlus ja õiglus, võib ikkagi olla sõdu, viletsust ja valu? Ei, inimkond. Siis näete, 

kuidas see maa saab teile anda ainult soojust ja elu, toitu ja heaolu, tarkust ja õndsust ─ õndsust, mis, isegi 

kui mitte kõige kõrgemal tasemel ─ sest seda saab teada alles siis, kui jõuab täiuslikkuse tippu ─ on siiski 

õnn, mis õiglaselt premeerib neid, kes võitlevad tões püsimiseks, ja mis ei ole midagi muud, kui see, mis 

ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, 

mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi, mis ei ole midagi. 

54 Sinna te kõik liigute, selle rõõmu ja rahu elu poole, mitte kuristiku ja "surma" poole, nagu teie süda 

usub, et te liigute. On tõsi, et te peate veel palju kibedaid asju kogema, enne kui saabub teie spirituaalsuse 

aeg. Kuid ei surm, sõda, katk ega nälg ei peata selle inimkonna elu kulgu ja vaimset arengut. Ma olen 

tugevam kui surm, ja seepärast annan sulle tagasi elu, kui sa peaksid hukkuma, ja lasen sul tagasi maa 

peale tulla, kui see on vajalik. Mul on veel palju asju, mida teile, armastatud inimkond, avaldada, minu 

Jumaliku Tarkuse Raamatus on veel palju üllatusi. 

55 Loodusel on teile veel palju õppetunde varuks ja maa ei ole veel andnud teile kõike seda, mida ta 

oma emakas hoiab. 

56 Sa oled habras liha ja valutundlik, sa oled nõrk ja väike, ja seepärast ma halastan sind. 

57 Hinge võitlus, niikaua kui ta elab mateerias, on väga suur, kuid just seal ta terastub, nii et ta 

omandab oma väärtused, ja seal ta pannakse proovile. 

58 Minu jumalik õpetus ei ole mõeldud ainult vaimule ─ ei, see peab jõudma ka inimese südamesse, 

et nii vaimne kui ka füüsiline osa muutuksid harmooniliseks. 

59 Jumalik sõna on mõeldud selleks, et valgustada mõistust ja muuta inimese süda tundlikuks, ning 

selles sõnas sisalduv elu essents on mõeldud selleks, et toita ja tõsta hinge. 

60 Et inimese elu oleks täielik, vajab ta tingimata vaimset leiba, sama palju kui ta töötab ja vaevleb 

materiaalse toidu nimel. 
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61 "Inimene ei ela ainult leivast", ütlesin ma teile Teise ajastu ajal, Minu sõna kehtib ikka veel, sest 

inimesed ei saa kunagi ilma vaimse toiduta hakkama, ilma et neid maa peal tabaksid haigused, valu, 

pimedus, õnnetused, viletsus ja surm. 

62 Materialistid võivad vastu vaielda, et inimesed elavad juba ainuüksi sellest, mida maa ja loodus 

neile annavad, ilma et nad peaksid püüdlema millegi vaimse poole, mis neid toidaks, mis tugevdaks neid 

nende eluteel. Kuid ma pean teile ütlema, et see ei ole täiuslik ja täisväärtuslik elu, vaid eksistents, milles 

puudub põhiline, nimelt vaimsus. 

63 Spiritualiseerimine ei tähenda vagadust, see ei eelda mingi riituse praktiseerimist ega ole 

jumalakummardamise väline vorm. 

64 Spiritualiseerimine tähendab inimese kõigi võimete arendamist ─ nii nende, mis kuuluvad tema 

inimosale, kui ka nende, mis asuvad väljaspool kehalisi meeli ja on hinge jõud, omadused, võimed ja 

meeled. 

65 Spiritualiseerimine on kõigi inimese andide õige ja hea kasutamine. 

66 Spiritualiseerumine on harmoonia kõigega, mis teid ümbritseb. 

67 Vajadus end vaimselt toita muutub inimeses üha suuremaks, kuid ta püüab kõigi võimalike 

vahenditega rahuldada end sellega, mida ta maailmas omab. 

68 See soov peab muutuma iga päevaga tuntavamaks, kui hing areneb, kuni ta jõuab lõpmatu janu ja 

nälja tunnusteni, kuni ta tunneb meeleheidet ja hirmu, nagu tunneb keset kuuma ja kuiva kõrbe eksinud 

rändur ─ nagu tunneb laevahülglane, kes on hüljatud kõrbesaarel. 

69 Kuid ühel päeval, kui inimkond seda kõige vähem arvab, ärkavad rahvad ja hüüavad õigluse, 

valguse, tõe ja armastuse järele, inimesed väsivad nii palju patust ja valest ning mõistavad, et nende elus 

on olnud tohutu tühjus, mida nad ei ole kunagi suutnud täita, ja nälg, mida nad ei ole kunagi suutnud 

rahuldada. 

70 On tõsi, et tuhanded ja tuhanded mehed ja naised tunnistavad kultuse vormi ja püüavad oma 

erinevate religioonide kaudu oma hinge toita. Kuid see on nii vähe, mida nad teevad, ja on nii ebatäiuslik, 

et vaevalt et midagi jõuab meelte kaudu südamesse, sest see ei suuda jõuda hinge, sest hing saab süüa 

ainult vaimset leiba ja juua veini, mis on Jumalik Olemus. 

71 Kui inimesed, kes otsivad valgust tseremooniate ja liturgiliste toimingute abil, loobuvad igast 

riitusest ja väliskultusest, näevad nad kohe, kuidas tõe valgus ilmub külluses nagu imeline korv täis leibu 

ja kalu, mis inimeste soovide ees ammendamatult annab oma andeid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 327 
Minu rahu olgu teiega, armsad Jeesuse jüngrid! 

1 Eelija vaim on käinud teie ees, puudutades teie hingi valguse ja armastusega, valmistades teile 

aega ja teed. Eelija on nagu mõõk iga tema lamba teel, nagu kilp, mis aitab teil ületada paljusid takistusi, 

kiusatusi, mis seisavad teie teel, ja kes suudab teda tunda, kes kutsub teda ja otsib teda, nagu eksinud 

lammas otsib oma karjast, see leiab teda alati, teda kuulatakse ja kuulatakse alati tema kaebustes, tema 

palvetes. 

2 Sageli küsite endalt: Miks, kuigi mu südame põhjas elab igatsus järgida Meistrit, takistavad mind 

nii paljud takistused Tema juurde tulemast ja Teda teenimast? Siis tõuseb teie hing üles palves, mis on 

palve jumaliku abi saamiseks, ja sel hetkel kiirustab Eelija, kes on Jumala poolt volitatud valvama karja 

üle kolmandal ajastul, ilmub teie teele ja aitab teil ületada raskusi. Siis tõstate oma näo võidukalt üles ja 

tänate Isa ning teie usu väike lamp süttib taas ning te jätkate oma teed rahus ja usaldusega Minu vastu. 

3 Tõesti, Meister ütleb teile: Ma olen valmistanud igale hingele rahu ja täiuslikkuse kuningriigi. 

Kuid sellele kuningriigile, mille ma olen valmistanud, seisab vastu teine kuningriik: maailm. Kui minu 

kuningriik võidetakse alandlikkuse, armastuse ja vooruse kaudu, siis teise kuningriigi vallutamine nõuab 

ülbust, ambitsioonikust, uhkust, ahnust, isekust ja pahatahtlikkust. 

Igal ajal on maailm Minu Kuningriigile vastu seisnud, igal ajal on neid, kes Mind järgivad, nende teel 

ahistatud ja kiusatud, olgu siis nähtavate mõjude või nähtamatute jõudude poolt. See ei ole ainus kord, kui 

te minuni jõudmiseks üle okastraadide kõnnite, see ei ole esimene kord, kui teie hing on komistanud 

püüdes jõuda Minu Kohalolekuni. Te olete alati võitlust pidanud oma sisimas. Minu Vaimu inspiratsioon 

valgustab teie sisemust ja on süüdanud võitluse pimedate jõududega, valetuledega, valetervisega, ainega, 

kõigega, mis on üleliigne, kogu selle maailma vale hiilgusega. 

4 Teie hing on oma mineviku ja elutee kirja pannud Seitsme pitseri raamatusse. Seal olen 

salvestanud kõik teie teod, iga teie sammu, mõtte ja sõna. Sinu hinge suured teod, saatuse ja elu suured 

löögid, selle suured katsumused, kannatuste karikad ─ kõik on seal tõeselt kirjas. 

Teie hing on palju kogenud, kuid teie "liha" ei tea seda. Kui teie keha on unustanud teie lapsepõlve 

esimesed sammud ─ kuidas peaks ta teadma teie hinge arengut teie pika elutee jooksul? Kui vähe on teie 

hing suutnud oma maapealsele kehale ilmutada ─ ma ei ole seda teile veel andnud, sest te ei ole piisavalt 

arenenud. 

5 Tulevad ajad, mil inimese vaimustuses puhastatud ja puhastatud meel ja süda on võimelised 

intuitsiooni kaudu vastu võtma oma hinge häält, nad on võimelised selgelt vastu võtma iga ilmutuse, mida 

hing oma kehalisele kestale teeb. 

6 Täna ei ole te veel valmis nägema oma hinge minevikku oma inimelu jooksul. Ometi ütleb Isa 

teile: Kui pikk on teie teekond olnud! Kui palju on sinu hing vaeva näinud, et jääda õigele teele! Kui tihti 

on see elu okastest vigastatud ja kui palju on sinu teeosasid tähistatud sinu sammude verijälgedega! 

Kuid hoolimata kõigist katsumustest ja raskustest järgite te Isa, oma Isandat, keda te armastate ─ 

Jumalat, kes on teie hinge valguse ja lohutuse allikas. Ja isegi nüüd, kolmandal ajastul, kui te tahate Mind 

järgida, siis te kohtate raskusi, te komistate läbi ebaõnne. Mõnda nimetate te katsumuseks, teisi aga 

kiusatuseks. 

Kuna sa armastad Mind nii väga ja soovid nii väga järgida Mind teel ja tulla Minu juurde ─ miks siis 

lubab su Isa sind nii palju katsuda ja kiusata? Tõesti, ma ütlen teile: Sest tee, mis viib Minu juurde, on 

kitsas ja selles kitsuses on raskusi. See on sama kitsas kui Kirgutee, sellel on oma kukkumised, sellel on 

oma okastraadid, palju arusaamatusi ja tänamatusi ning kõik elu kannatused. 

7 Aga selle täiuslikkuseni jõudmiseks on ainult see tee. Lai tee viib maailma ja patu kuningriiki. 

8 Minu Kuningriik on tugev ja võimas, ja kui ma olen lubanud teisel võimul tõusta Minu jõu ja 

võimsuse, kurjuse võimu ette, siis selleks, et tõestada Minu võimsust, et te näeksite ja kogeksite pettuse, 

pimeduse ees Minu valguse ja tõe jõudu. See on selleks, et te mõistaksite, et see eksituste ja kiusatuste 

tumedate varjude kuningriik, kuigi tal on suur võim, on Minu vahend ja Ma kasutan seda tegelikkuses. 

9 Kui ma teid proovile panen, siis mitte selleks, et peatada teid teie arenguteel, sest ma ootan teie 

saabumist oma kuningriiki. Aga ma tahan, et te tuleksite Minu juurde võitjana pärast lahinguid, tugevana 

pärast lahingut, täis vaimse kogemuse valgust pärast pikka palverännakut, täis teeneteid vaimus, et te 
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saaksite alandlikult tõsta oma näo üles ja vaadata Isa poole sel hetkel, kui Ta läheneb, et anda teile oma 

jumalikku suudlust ─ suudlust, mis sisaldab kogu õnne ja täiuslikkust teie hinge jaoks. 

10 Selleks, et olla kõigis katsumustes võidukas, tehke seda, mida Meister on teile õpetanud: Jälgige ja 

palvetage, et teie silmad oleksid alati valvsad ja et kiusatus teid ei vallutaks. Pidage meeles, et kurjal on 

suur nina, et teid kiusata, teid alla tuua, teid võita ja teie nõrkust ära kasutada. Olge tähelepanelik, et te 

teaksite, kuidas seda avastada, kui see teid varitseb. Sest kuigi teil on olnud suuri katsumusi ja kiusatusi, 

milles te olete olnud võidukad, et järgida Mind sel ajal, on teil sel aastal veel väga suuri katsumusi ja 

kiusatusi. 

Võitlus teie sees on suur, võitlus inimkonna sisemuses on suur, vaimne võitlus kogu universumis on 

samuti väga suur. See on minu valitsemise, minu õigluse ja minu võimu jaoks otsustav aeg. Ja need, kes on 

nüüd Minuga, kes on õppinud Minu Sõnast, kes praegu tugevdavad end Minuga, peavad kõike teadma ja 

mõistma, et olla võimelised olema võidukad, et olla võimelised seisma suurtes katsumustes, mis 

inimkonna peale tulevad. 

11 Ma õpetan teid valvama ja palvetama ─ mitte ainult enda, vaid ka teiste eest, et te oleksite nagu 

vaimsed prohvetid, kes edastavad oma palvetega kaasinimestele intuitsiooni, mis paneb neid tajuma ohte, 

kiusatusi. Sest nii saate te inimkonna säästa tõsistest halbadest otsustest. 

Mõnele on see arusaamatu, teistele võimatu, kuid ma ütlen teile: see on see, mida Püha Vaim tõi oma 

jüngritele kolmandal ajastul: vaimustamine, hinge avanemine vaimu õpetuse kaudu, et ta saaks areneda 

ülespoole, et ta leiaks oma vaimse horisondi, oma sobiva põllu idanemiseks, et ta leiaks taeva redeli, et ta 

ülespoole tõustes leiaks alati Meistri kohaloleku, trepiastmete redeli, millele ta toetub ja mida mööda ta 

läheneb täiuslikkusele. 

12 Kui vähesed tundsid sisemist valgustust esimesel impulssil sel ajal, kui ma teile kõigile üleskutse 

tegin. Kui vähe oli neid, kes tunnistasid, et nende hing nägi seda imet ette, et nende hing tundis, et 

jumaliku tõotuse täitumine on nüüd muutumas nende sees reaalsuseks: Meistri tagasitulek. Kuid kui paljud 

teist takerdusid kahtluse ja vastuolude võrku. 

13 Teised teist, kes juba tahtsid minna Minu sõna ja Minu Kohaloleku juurde, olid haaratud pidudest, 

naudingutest, maistest armastustest ja tunnetest, oma inimlikest asjadest, ja Meister ootas teid jätkuvalt. 

Kuid lõpuks, minu abiga, võitis teie hing ja tuli minu juurde, et minu kohalolek veenaks teid, et "võimatu" 

on võimalik, et minu lubadus on saanud reaalsuseks. 

14 Kuna sind testiti, kui sa olid veel nõrk ─ kui palju sa nüüd, kui sa oled tugev! 

15 Kas Isa lubab oma jüngritele suuri segadusi või kiusatusi? Tõesti, ma ütlen teile, kindlasti luban 

ma seda nüüd. Kuid mitte selleks, et näha teid neis katsumustes kiusatuse poolt võidetuna ─ ei, vaid 

selleks, et te muudaksite pimeduse valguseks ja, võideldes oma vaenlasi, muudaksite nad sõpradeks ja 

vendadeks ─ nii et ka teie tõuseksite üle inimeste pattude, jättes headuse ja vooruse jäljed, muutes 

inimesed headeks inimesteks. Seepärast luban ma teid katsumusi kannatada. Ma olen teile juba õpetanud, 

kuidas läbida: Vaadates, palvetades ja rakendades minu õpetust. 

16 Millised on need katsumused, mis on tulemas ja mis peagi saabuvad? Mitmel viisil. Mõned neist 

olete juba läbi elanud, teisi elate praegu läbi ja teised tulevad hiljem. 

Teie hinges ei tohi olla kurbust ega hirmu. Nii nagu iga päev toob teile rahulolu ja leiba, nii toob ka iga 

päev teile valu. Võtke neid katsumusi kui suuri õppetunde, mida elu teile annab ja mille käigus te peate 

rakendama minu õpetusi. 

Alates "lapsest-õpilasest" kuni edasijõudnuteni ─ teil kõigil on teel katsumusi, ja ma juba praegu 

osutan teile, et see on Minu tahe, et te oleksite ärkvel. Ma ei soovi, et keegi teist sellistes katsumustes 

ebaõnnestuks. Kui keegi eksleb, on alati sõbralik käsi, vennalik käsi, tema kõrval, et teda taas teele 

suunata. 

Kui keegi magab ja on unes üllatunud, minge selle juurde, kes on magama jäänud, ja äratage ta üles. 

Kui uni on sügav ja ta ei ärgata, siis olgu see, kes on ärkvel, valvuriks selle eest, kes on magama jäänud. 

17 Nii õpetan ma teid, nii valmistan ma teid ette ja teen teid valmis täielikuks leppimiseks, et ka teie 

oskaksite andestada. 

18 Mõelge, inimesed, te ei tea, kas paljud katsumused, mis teil juba ammu olid ja millest te rõõmsalt 

üle saite armastusest minu asja vastu, ei pane teid meeleheitele, kui need teie teel uuesti esile kerkivad. Te 
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ei tea, kas haigused või selle puudumine, mis on teie elu jaoks vajalik, ei pane teid hetkekski kahtlema 

minu halastuses, paneb teid kahtlema oma ettevalmistuses. 

19 Ma räägin teile kõigest sellest, sest kiusatus kasutab kõiki oma kunsti, kõiki oma võimeid, et 

kahjustada minu õpilasi ─ minu õpilasi, kes ei ole üksi spiritismis, sest neid on kogu maailmas. Ma näen 

neid hajutatult, kuigi hõredalt, kuid nad on kõikjal, sest ma olen neid saatnud. 

Neid otsitakse üles, et panna proovile nende hinge voorus, armastus Minu vastu, armastus teiste vastu, 

et painutada seda, et pakkuda talle selle maailma rikkusi, maist, mööduvat hiilgust, hiilgust ja maist 

suurust. Aga nii nagu ma hoiatan teid inimintellekti abil, nii hoiatan ma kõiki neid jüngrid ilmutuste ja 

intuitsiooni abil. 

20 Olge valvsad, ütleb Meister teile! Ehkki teid tabavad varsti katsumused maapealses elus ja sageli 

saate neist võitu, tulevad hingele ka teised katsumused. Aasta 1950 läheneb lõpule ja kõik need, kes ei ole 

end selles minu rahvas ette valmistanud, kiusavad minu häälekandjaid, minu vaimumaailma, kirikujuhte ja 

ka "töölisi". 

21 Paljud tõusevad üles, kes ei ole nõus minu sõna lõpetamisega ─ kõik need, kes tunnevad, et nad ei 

suuda elada juba ilma selle ilminguta, tõusevad üles ja paluvad Meistrit, et Ta tühistaks oma määruse, 

muudaks oma otsust ja annaks uusi määrusi oma rahvale. Kuid kõigis selles on kiusatus, mis külvab oma 

seemet ja vaevab häälekandjate südameid, eranditult kõiki. Neile, keda ta leiab ärkvel ja palvetamas, keda 

tema vaim valgustab, ei avalda see mingit mõju. Aga neid, keda ta leiab juba mõjutatud ettevalmistuse 

puudumise, mässu, segaduse ja hülgamishirmu tõttu, neid ta kindlasti innustab, neis leiab ta aluse, ja need 

südamed võtavad endale õiguse minu õpetust suurel määral moonutada. 

22 Kes on see, kes võib panna Isa muutma oma jumalikke otsuseid? Tõesti, ma ütlen teile, isegi 

Jeesus ei ole seda saanud Isalt. 

Kui Meistri ohvrisurma tund teisel ajastul lähenes, otsis Jeesus aia üksildust ja tema jüngrid olid 

temaga koos. Kurbus valdas apostlite südamed, raskete katsumuste eelaimus rõhus neid. Kuid ka Jeesuse 

südant läbistas suur mure. Siis ütles Meister oma jüngritele: "Vaadake ja palvetage minuga mõned 

hetked." Aga kui Meister vaatas ja palvetas, ei teinud Ta seda mitte ainult nende jüngrite, vaid kogu 

maailma eest. 

23 Meistri kui mehe süda tundis end hetkeks kõigist hüljatuna, arusaamatuna ja üksi ning verine higi 

voolas tema kehast. See juhtus, kui Jeesus, tõstes oma pilgu ja hääle, ütles Isa poole: "Mu Jumal, kui see 

on võimalik, siis võta minult see nii kibe karikas ära. Kuid mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine olgu 

tehtud." 

24 Poja palve ees, et Isa võtaks tagasi oma tahte, kui see oleks võimalik ─ kas Isa kuulis neid sõnu? 

Tõesti, ma ütlen teile: Ei, see oli kirjutatud ja määratud, ja kõigi Meistrite Meister pidi end selle õnnistatud 

keha üle tunda andma, et vaim võitu saaks keha üle. Siis, kui ma pöördusin tagasi magavate jüngrite 

juurde, ütlesin ma neile: "Vaim on valmis, aga liha on nõrk." 

25 Kui armastav oli tema etteheide sellele kehale! 

26 Kolmas aeg läheneb oma haripunktile ja seetõttu tahab Meister, et te vaataksite. Jah, minu selle 

ajastu jüngrid. Sest kuigi teise ajastu inimesed magasid sel õnnistatud ja pidulikul tunnil ning Issand 

valvas ja palvetas kõigi eest, tahan ma täna, et te valvaksite ja palvetaksite, et te ei langeks kiusatusse, et te 

lubaksite Isal teie seas oma tahet teostada. Ja kui Ta on teatanud oma lahkumise tunni, kui Ta on näidanud 

teile hetke, mil Ta võtab tagasi oma Sõna, siis peate kuuletuma Issanda kõrgetele käskudele, isegi kui see 

on teie jaoks suur katsumus. Kuid te teate juba, et Minu Vaim on igavesti kohal, et Ma teen ennast vaimust 

vaimule teatavaks ja et Minu vaimne maailm seisab teie eest ja kaitseb teid. 

27 Te olete harjunud nende ilmingutega, mida olete saanud nii pika aja jooksul, et olete nendega 

suurel määral harjunud, mistõttu tunnete nende ilmingute lõppemisel valu. Kuid olge selle valu ees 

tugevad, mu lapsed, andke selle katsumuse ees märke oma kõrge vaimse arengu tasemest. Aga tõesti, ma 

ütlen teile: Kõik need häälekandjad, kes jõuavad sellesse päeva hästi ettevalmistatuna, tunnevad, et isegi 

neid puudutab surm lühikest aega. Aga ma tõstan nad pärast seda üles. Teised tunnevad, et nad on jäänud 

orvuks. 

Aga ainus asi, mis jääb puudu ─ ainus asi, mida nad kaotavad ─ on füüsilise hääle heli, inimsõna heli, 

sest minu valguse, minu vaimu ja minu inspiratsioonide vibratsioon järgneb teile kõikjale. Ja mida suurem 

on teie vaimulikkus, seda suurem on see, mida Püha Vaim teile ilmutab. 
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28 Oh, kui ma vaid saaksin anda oma õpetuse kõigile oma tänastele jüngritele, kes on ühendatud 

ühtseks rahvahulgaks ─ kui kõik minu inimesed kuulaksid neid hoiatusi! Kuid selle perioodi viimane hetk 

läheneb, ja ma leian teid ikka veel lõhestatuna, vaimselt eemalviibijatena, ilma ühe armastuseta teise vastu. 

Siiski ei sünni teie kõige puhtamast südamest vaimne austus ja armastus; kuid seal on voorused, mida ma 

olen külvanud jumaliku seemnena kõigi Minu laste südamesse, kes ootavad vaimset arengut, et sündida 

uuesti armu ellu. 

29 Ainult spiritualiseerimine annab teile ühinemise. Kuni te ei ole saavutanud Minu Töö 

vaimulikkust, ei ole halastust, mõistmist ega armastust, ja ilma nende voorusteta ei saa te minuga ühineda. 

Ma tahan, et te oleksite üksteisega ühendatud, et te saaksite tunnistada oma Isandale ja mina teile. Kui te 

ütlete inimeste seas: "See on minu Meister", siis tahan ma öelda ka kogu maapealsele ringile: "Need on 

minu jüngrid". Aga ma pean ikka veel sinu kallal töötama, ja sa pead ikka veel õppima ja töötama. 

30 Minge minuga koos edasi, oo Mu lapsed, sest Ma aitan teid iga katsumuse läbida. Ma annan teile 

valgust, et teie teel ei oleks pimedust. Ma olen alati see armastav hääl, mis ei lase sul magada. Ja kui see 

tund läheneb, mis on juba lähedal, kui ma teile selle kuulutuse kaudu viimast sõna ütlen, siis leian ma teie 

seas vaimset pühendumist, alistumist, tõelist mõistmist ja püüdlust teha edusamme. Aga häda neile, kes on 

minu tahtele vastu! Häda neile, kes võrgutavad minu häälekandjaid! Häda neile, kes lasevad neil langeda 

kiusatuse võrkudesse! Sest keegi ei saa öelda, et ta oli teadmatuses, keegi ei saa minu kohtu ees väita, et ta 

ei teadnud, mida ta tegi. Milline spiritist ei tea, et 1950. aasta lõpus lõpeb see inimese avaldumise vorm? 

Kes ei tea, et mina üksi pean oma kõrgetes nõukogudes selle kindlaks määrama? Kes ei ole kuulnud, et ma 

olen halastamatu kohtunik? 

31 Nii et kui ma ütlen teile oma viimast sõna, mis saab olema: "Minu rahu olgu teiega!", siis on 

materjalis vaikus. Teie Isa ei kõneta enam oma sõna inimmeele kaudu. Ma ei ole ette näinud mingit 

karistust, ma ei ole püstitanud ripakilde neile lastele, kes ei kuuletunud Mulle või olid Minu käsu vastu ─ 

neile, kes panid Mind sel otsustaval ajal proovile. Nad on iseenda süüdistatavad, süüdistatavad oma 

südametunnistuse ees. Nemad on need, kes allkirjastavad oma karistuse, ja nad on ka nende 

hukkamõistjad. 

32 Aga millist vilja nad suudavad üle anda, millist olemust nad suudavad inimeste südamesse valada? 

See, kes peaks niiviisi sõnakuulmatuses tõusma, võtab iseenda käega võimu, kingitusi ja tellimusi. 

33 Ma ei saa teid petta! Ma ei ole kunagi valetanud, Ma ei peida ennast pimeduses. Minu tõde on alati 

alasti. Aga kui inimesed ei ole suutnud näha Minu Vaimu alastust, siis sellepärast, et nad ei ole seda 

tahtnud. Ma ei varja oma tõde teie eest ühegi riidepuu kaudu. Minu alastus on jumalik ja puhas, Minu 

alastus on püha ja ma näitan seda kõigile universumi olenditele. Selle sümbolina tulin ma inimesena alasti 

maailma ja jätsin teid alasti. 

34 Ma tahan, et tõde valitseks alati Minu Omade seas, sest Ma olen ja olen alati teie tões. Ma tahan, et 

armastus oleks teie seas, ja Minu armastus on alati teie armastuses. On ainult üks tõde, üks tõeline 

armastus; ja kui see tõde ja armastus on teie sees, siis on teie armastus ja tõde minu oma, ja minu tõde ja 

armastus on teie oma. 

35 Ma tahan, et mu jüngrid oleksid sellised, sest isegi pärast 1950. aastat räägin ma nendega jätkuvalt 

nende meditatsioonihetkedel, teie kogunemistel, kui te üksi kõnnite. Kui sa oled seltskonnas, kohtad sa 

alati rändajat, rändurit, kes ristib su tee ja palub, et sa kutsuksid teda sinuga koos kõndima, ja minu 

innustused on siis suured, ja sa tunned, et su hing lohutab ja ütled: "Seda, mida Isa saatis ülevaltpoolt, ei 

öelnud Ta kunagi hääle kandja meelest. Põhjus on selles, et Isa jätkab oma tööd meie seas." 

36 Seega tahan ma teid näha tões ─ selle alandlikkusega, selle valmisolekuga, et ma saaksin ennast 

teile teatavaks teha. Sest mul on veel suuri õppetunde tulevikuks varuks ─ kõike seda, mida ma ei ole teile 

sel ajal üle andnud. 

Minu Vaimne Maailm jõuab teie vaimule ja see on võimas julgustus, mis teid lohutab ja julgustab teid 

teie teel: Isa lähedus, Tema ja Tema Vaimse Maailma tõeline kohalolek, Tema Kuningriigi lähedus teie 

keskel. 

Kui te lähete rahvahulkade juurde, siis andke neile tunnistust ja rääkige neile, et Mina ja Minu Vaimne 

Maailm on olnud teiega koos, mis on edastatud inimintellekti kaudu ─ et see olete olnud teie, kes olete 

rääkinud Isaga ja need, kes on pidanud vestlusi Minu õnnistatud Olenditega. 
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37 Kui maailm peaks küsima teilt: "Ja see mõttevahetus ja need vaimsed vestlused on teiega 

lõppenud?" Siis peaksite ütlema: "Dialoog Isaga on igavene. Ta on otsinud oma lapsi nende arengu 

algusest peale ja igal hetkel on ta oma loodud olenditega mõtteid vahetanud. Kuid aja jooksul on Ta 

otsinud paremat, täiuslikumat, kõrgemat ja vaimulikumat ilmingut." 

Kui te räägite nii lihtsalt, siis mõistab inimkond palju jumalikke ilmutusi ja te lasete ära langeda 

tumeda silmaklapi, mis takistab hinge minu tõe mõistmist. Sel viisil paned sa nad tunnustama minu suurust 

ning fanatism ja ebajumalateenistus kaovad nende südamest. 

38 Nii peavad uhked ehitised, kulla- ja hõbealtarid, pompöösed riitused langema, need kõik langevad 

iseenesest, ainult aja poolt alistatuna. Aga ebajumalateenistus, fanatismi tempel, mis elab inimeste 

südames, see kukub kokku Minu tahte kohaselt, see hävitatakse. Ja inimestelt, kes on Mind kõige rohkem 

solvanud, võtan ma ära kõik, mida nad oma südames hoiavad, nii et neist rüvetustest ei jää jälgi. 

39 Oh õnnistatud Iisraeli rahvas! Olge täidetud Minu jõuga ja Minu valgusega. Sest kui ma teile alati 

oma Sõnas teatan rasketest katsumustest ja valusatest sündmustest, siis selleks, et te saaksite end nende 

eest kaitsta ja neist tervena läbi tulla. Kuid Minu Sõnas valan alati ka palsamit ja rõõmu, kindlustunnet ja 

lootust teie südamesse ja hinge. 

Teie südamele kuulutan ja valmistan ette parema elu maa peal. Ma lohutan ja õnnistan teie inimsüdant 

─ olgu see siis lapse, noore, küpses eas või vanema mehe või naise süda ─ ja avan uusi võimalusi eluteel, 

et valada õnnistusi teie teele. 

Ma õpetan teile parimat viisi, kuidas leida rahu maailmas, tunda vilju, mis maitsevad suus magusalt. 

Ma õpetan teile, millised on need lubatud teod, mis võivad teid õnnelikuks ja minu rahu vääriliseks teha 

selles maailmas, mis on pisarate org. Ma tugevdan teie armastuse sidemeid teie laste, vanemate, vendade ja 

õdede, sugulaste või sõprade ja rahvaste vahel. 

Samuti õpetan ma teie hingele veel kord elu kõrgel kohal, mille te saate saavutada teenete kaudu, mida 

te omandate. 

Sest te kõik, ilma eranditeta, peate paratamatult minema ülemaale, teadmata, millisel hetkel te sinna jõuate, 

sest surm ei tule ainult vanaduse, mitte ainult elu kurnatuse tõttu ─ see tuleb igal tunnil, igal päeval, kõige 

vähem oodatud hetkel. Pidage meeles, et te kõik ─ absoluutselt kõik ─ jätate selle elu maha. 

40 Aga kui te naudite ja uurite seda inimelu, mida te elate ─ kui te pole kunagi täielikult tundnud seda 

elu, mida te naudite ja kannatate, mida te nii palju uurite ja ka teenite ─, siis milline saab olema see teine 

elu, mis on sellest kõrgemal? Teie hing teab sellest midagi, kuid see midagi ei ole kõik. 

Mõned rohkem ja mõned vähem ─ nad kõik on elanud läbi hinge "oru", need kõrged piirkonnad, need 

maailmad, mis on kõrgemad kui see maailm. Kuid siiski peab teie hing olema alati valmis sisenema 

teistesse maailmadesse ─ mitte sellesse, millest te viimati lahkusite, vaid teise, kõrgemasse, hinge 

täiuslikkuse redeli kõrgemal astmel. 

Sellepärast ma tulen teie juurde, sellepärast ma ei räägi teile mitte maapealsest elust, vaid ka 

hingeelust. Sest see on pikem, see on täiuslik elu, sest see on kodu, kuhu te igaveseks jääte, ja ma ei taha, 

et te sinna jõudes häiritud oleksite. Ma ei taha, et teie hing tunneks end minu uksele koputamiseks 

ebaväärtuslikuna ─ ma ei taha, et te oleksite segaduses, kui astute siit elust teise ellu. Sest see samm on 

märkimisväärne, see on tõeline proovikivi, võitlus. 

41 Ma ei lahuta kogu teie mõtlemist inimese elust. Mina olen see, kes andis teile keha, kes kehastas 

teie hinge. See on minu halastus, mis on saatnud teid maa peal elama, mis on kaunistanud ja õnnistanud 

seda planeeti igasuguste kingitustega, looduslike kuningriikide, elementide ja olenditega, mis on täis 

kasulikkust teie toitmiseks, säilitamiseks, värskendamiseks ja arenguks. Mina olen see, kes teid abiellub, 

kes annab teile mandaadi kasvada ja paljuneda. 

42 Mina olen see, kes annab töövahendid teie kätte ja kes õnnistab seda tööd ja teie vilja. Mina olen 

see, kes õnnistab higi teie otsaesisel. Seetõttu ei saa ma olla see, kes takistab teid oma kohustuse täitmisel, 

kui te tõesti sellega tegelete. Aga täitke seda, nagu te peaksite, alandlikkusega, lugupidamisega ja 

kaastundega enda ja ka teiste suhtes, siis saate vähima maise vaevaga vilja, mis annab rahu ja rahulolu teie 

südamele. 

43 Kuid peale nende kohustuste, nende armastuste, tunnete ja sidemete, mis teid ühendavad, nõuan 

ma tähelepanu ja aega ka teie hingele, sellele kõrgemale olendile, kes peaks valitsema kõiki teie südame, 

meele ja kogu teie olemuse liikumisi ─ sellele olendile, kes valitseb teie kehakest, sellele olendile, kes on 
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Minu teenija ja kellele teie keha peaks olema see üks. Ma tahan, et te annaksite talle aega ka tema 

enesevaatluseks, tema tööks, tema avanemiseks, tema jumalateenistuseks, tema vaimseteks kohustusteks 

oma Isa ja teiste hingede suhtes. 

44 Oma Õpetuses ja seaduses olen ma alati ühendanud kõik seadused, kõik kohustused, kõik 

jumalateenistuse vormid. Samamoodi tulen ma sel Kolmandal ajastul teie juurde ja õpetan teid selle 

laiusega, et te ei langeksite uude fanatismi, et te ei langeksite salatsemisse ega kiusatusse ja oleksite lihtsad 

kõigi oma kohustuste täitmisel, et hing ei muutuks fanaatiliseks ega keha koorik raskendaks oma kohustusi 

─ et hing ei oleks takistuseks südamele ega mõistusele, et ka keha oleks valmis ja südametunnistus teeks 

end kehas tunda, et ka see ei takistaks hinge selle täitmisel. 

45 Need on minu jüngrid. Õndsad on need, kes tõesti kasutavad minu õppetundi. Õndsad on need, kes 

valvavad ja palvetavad sel katsumuste aastal ─ sel aastal, mil kiusatused ja segadused tulevad teie teele. 

Nii saate te olla tugevad, saate kõik ületada palve, paastu ja minu õpetuse järgimise kaudu ning oskate 

ühineda, üksteist armastada ja halastada. Ma ei taha, et minu ilmingute avanemist takistavad takistused, 

ma ei taha, et teie vahel tekiksid erimeelsused, vaid et alati valitseksid mõistmine ja halastus, vendlus ja 

armastus, leebus ja alandlikkus. Siis ma jätkan teie premeerimist ja teen end oma Sõna kaudu teatavaks 

selle rahva seas. 

46 Valvake kõigi eest, valvake iseenda eest, et headus ja rahu saaksid lõpuks võitu teie erinevustest, et 

minu kuningriik saaks koos teiega vallutada valede, pimeduse ja kurjuse kuningriigi. 

47 Ma tahan, et te vaataksite oma Isa kui vägede kuningat, kes võidab teie sees kurja, ja teid ennast 

kui sõdureid, kes on täis vaimset au, rahulolu ja meelerahu. Siis kõlab Universaalse Harmoonia hümn 

suurima võidu puhul ─ see triumf, mis saabub, kuid mille puhul ei saa teie Isa ega teie ise kurvastada, et 

olete oma armastuse kaudu "võidetud". Meie "võidetud" ei ole hinged ─ see on kurjus, kõik pimedused, 

patud ja ebatäiused. Isa võidukäik seisneb kõigi mahajäänud hingede päästmises, kes olid juurdunud 

pimeduses ja kurjuses. 

Te eksite, kui usute, et keegi läheb kaduma. Ma ei oleks enam Jumal, kui ükski hing ei leiaks päästet. 

Kõik need, keda te nimetate deemoniteks, on samuti Jumalast tulnud hinged, ja kui nad on täna veel 

kadunud, siis ka nemad leiavad päästmise. Millal saab neis tõeline valgus? Siis, kui te koos valguse 

vaimsete vägedega võitlete nende teadmatuse ja pattude vastu oma palve ning armastuse ja halastuse 

tegudega. 

48 Teie Isa ja teie täiuslik õnn saab olema suurel Issanda päeval. Ülemaailmne pidusöök toimub siis, 

kui te kõik sööte Tema laua ääres Igavese Elu Leivast. 

 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 328 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Olge teretulnud Minu juuresolekul kui hing ja kui keha! Sest mõlemad värskendavad end, 

küllastuvad Minu jumalikus olemuses ja tugevdavad end Minus, et jätkata päevatööd. 

2 Siin on minu vaim, ja siin on ka sinu vaim! 

3 Isa ja lapsed on kohal, nad vaatavad üksteisele armastavalt otsa, nad tunnustavad üksteist, 

armastavad ja õnnistavad üksteist. Tõesti, inimesed, ma ütlen teile, et mitte kunagi enne praegust ei ole 

teie hing leidnud kindlat teed Minuni jõudmiseks. Täna leiate Mind ülespoole tõstmise, maistest 

kohustustest vabanemise, tõelise meeleparanduse ja vaimse palve tee tundmise kaudu. 

4 See ei ole enam kadumisharjutuste, tseremooniate või riituste aeg, et ühendada teid Minuga, et 

saaksite uskuda, et te ülistate Mind ja olete Mulle meelepärased. Te olete selle aja juba ammu selja taha 

jätnud. Teie hing on ennast vabastanud ja ta värskendab ennast Kolmandas Ajas, sirutades oma vaimseid 

tiibu ja valitsedes lõpmatust, tõstes ja transponeerides end Minu juurde ning vabastades end maistest 

kannatustest ja raskustest. 

Kui ta naaseb oma kehasse pärast ülesõitmist, annab ta sellele oma jõudu ja valgust edasi, tõstab teda 

üles, tugevdab ja lohutab teda. Võttes oma keha sülle, nagu täiskasvanu teeb seda väikese lapsega, kannab 

hing seda mööda elu ja valguse teid, elustab teda usuga ja lootusega. 

5 Aja möödudes ei tunne teie hing end enam nõrgana, ta tunneb end üha tugevamana minu õpetuste 

ja oma katsumustes ja võitluses omandatud valguse kaudu. Seepärast tahan, et minu jüngritest saaksid 

selle töö apostlid, täis valgust, vaimsust ja armastust, et saaksin teid jätta minu asemele õpetama inimesi, 

näitama neile õppetunde, mida nad ei ole avastanud, ja näitama neile järjekindlalt ja kindlalt teed tõe poole 

─ teed, mis viib selle maa rahu, õndsuse ja igavese hingerahu juurde. 

6 Oma kõrgest troonist saadan ma oma Universaalset Kiirt. See levib ja voolab armastuses kõigi 

olemasolevate olendite peale. Aga teiega, valitud inimesed, muutub minu kiir inimlikuks sõnaks, 

mõistusele arusaadavaks sõnaks, ja selle sisu on jumalik olemus ja jumalik saladus, mida selgitatakse. 

Minu Sõna jõuab kõigi Minu inimesteni, ja tõesti, Ma ütlen teile, et kuigi Minu lapsed on sageli 

öelnud: "Sellises Sõna edastajas ja sellises koguduses on pettus", on Minu Vaim olnud kohal, hoolimata 

pettusest ja ettevalmistuse puudumisest. Kas te ei mäleta, et ma olen teile sageli öelnud: Ma ei vaata oma 

laste vea või ettevalmistuse puudumise peale? 

7 Nüüd on minu aeg. See on Isa jaoks täitumise aeg, mille Ta ise on oma laste vastu armastusest 

kehtestanud. Miks peaksin ma teie patu ees tagasi hoidma, sest see on just see, millega ma võitlen ja mille 

ma võidan oma valguse ja armastuse kaudu? 

8 Ärge mõistke kedagi hukka kui petturit, ärge mõistke kedagi hukka kui valetajat või kui plekilist. 

Kas te ei näe, et te kõik olete Minu jüngrid, et te kõik õpite praegu Minult? 

Pärast 1950. aastat, kui minu Universaalne Kiirgus ei muutu teie seas enam inimsõnaks, siis tõesti 

"häda, häda!" sellele, kes ─ kui suur ka poleks tema ettevalmistus ─ püüab panna minu Universaalset Kiirt 

avalduma nii nagu praegu. Sest vaatamata oma suurele vaimulikkusele ja ettevalmistusele on ta oma 

sõnakuulmatuse tõttu pettur. 

See on aeg, mil te ei loe enam Isa kohalolekut sellisel kujul, nagu see oli teil selle ilmutuse algusest 

kuni 1950. aastani, sest Minu seadused ja määrused on muutumatud. Ma ei muuda kunagi oma tööd, minu 

õiglus on järeleandmatu ja minu jüngrid peavad elama kooskõlas oma Isaga, Temale kuuletumises ja 

täielikus kooskõlas Temaga. 

Sellegipoolest kinnitan ma teile kui Meister, et vaatamata nende suurele ettevalmistamatusele ja 

ebatäiuslikkusele, annan ma andeks sõnade edastajatele, kelle kaudu ma ennast nüüd, minu ilmumise ajal, 

teatavaks teen, ja ma teen ennast teatavaks ja valan oma halastust rahvahulkade peale. Kui nad märkavad 

Minu Sõnas, mis on puhtus ja täiuslikkus, liha ebatäiuslikkust, siis ma olen õpetanud teid ära tundma puu 

selle vilja järgi, et te saaksite andestada inimlikud ebatäiused ja oskaksite avastada oma Issanda kohalolu, 

väge ja olemust vilja vaimses maitses. 

9 Ma loon praegu teie vaimus vaimset mälestusraamatut ja minu jumaliku juhise alusel luuakse ka 

minu Sõna materiaalne raamat. See on Jumalik Testament, mille ma jätan järeltulijatele, tulevastele 
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põlvedele, tulevastele põlvedele, mis tulevad pärast teid. Aga tõesti, ma ütlen teile: nad ei tunne teie 

puuduste "maitset". 

Minu Sõna ─ olgu see siis see, mida teie vaim on säilitanud, või see, mis on kirja pandud paberile ─ on 

täiuslik, on puhas, ilma igasuguse plekita, ilma igasuguse ebapuhtuse ja ebatäiuslikkusega, ja see on 

kristallselge vesi, mille imeline jõud kustutab inimese janu, hinge janu. See on leib ja vein, millega 

inimese hing mitu korda tähistab. See on helendav tuletorn ja ka Püha Vaimu valguse poolt valgustatud 

tee, millel rändurid või eksinud laevasõitjad võivad leida suuna, et jõuda turvalisse sadamasse. 

10 Spiritismi kehtestamine maailmas ei tohiks teile tunduda raske, veel vähem võimatu. Sest ma olen 

teinud põllud viljakaks ja seemned, mis ma teile olen usaldanud, on võimelised idanema. Põllud ootavad 

seda, ja kuigi kõik ei ole valmis, mõned ootavad külvamist, teised puhastatakse, ja see puhastamine on teie 

Isa õigluse, katsumuste, tarkuse ja armastuse puistamine. 

11 Nüüd saab inimkond, mis on jagatud rahvasteks, rassideks, keelteks ja värvideks, minu Jumalikult 

Vaimult oma vastava osa kohtumõistmisest, igale neist kuuluvatest katsumustest, võitlusest, laastamistööst 

ja lepitamisest, mille ma olen igale inimesele ja igale rassile ette näinud. Aga te teate, et Minu 

kohtumõistmise aluseks on armastus, et katsumused, mida Isa inimestele saadab, on armastuse katsumused 

─ kõik on suunatud päästmiseks, heaks, isegi kui need katsumused näivad olevat õnnetus, hukkamõist või 

viletsus. Kõige selle taga on elu, hinge säilitamine, lunastamine. Isa ootab alati kadunud poega, et teda 

suurima armastusega omaks võtta. 

12 On terveid rahvaid, kes ei tunnista Mind, on rahvaid, kes eemalduvad kangekaelselt Minu 

seadustest, kes ei taha tunda Minu õpetust, kes on selle vastu, sest peavad seda aegunuks. Need, kes ei ole 

Mind mõistnud, on need, kes nõuavad maiseid vabadusi. Nad on ka need, kes sageli teevad head omaenda 

kasust, mitte suuremeelsusest. 

Kuid igale rahvale ja rassile on määratud Minu õiglus ja katsumused, ja need saabuvad päevast päeva, 

et lõpuks teha nende südamed ja hinged viljakaks, nagu oleksid nad haritavad põllud, ja pärast seda, kui 

neid on töödeldud, panna neisse seemet, Minu armastuse, Minu õigluse ja Minu valguse igavest seemet. 

Need rahvad räägivad Minust armastusega, need rahvad panevad siis oma lootuse Minusse, ja kõigi selle 

inimkonna rahvaste hinges kõlavad juubelilaulud, ülistuslaulud ja armastuse koorid kõigi inimeste ainsa 

Issanda vastu. 

13 Praegu on aga katsumuste ja võitluse aeg. Isegi teie Jumal võitleb praegu. Ta on vägede Issand ja 

on määranud teid oma sõduriteks. 

Täna olete te veel nõrgad ja umbusklikud. Te mõõdate katsumusi, kujutate ette võitlust ja lasete oma 

hingel ja südamel muutuda argpükslikuks. 

Teie vaim loob endas skaala, ja paremale skaalale paneb ta selle inimkonna head ja vasakule kurja. 

Niikaua kui te näete, et hea on ainult nagu viljatera, aga kuri nagu sada põõsast, ei tea te, mida teha. Siis te 

vaatate enda sisse ja näete, et te ei ole õiglased, vooruslikud ega pühad, ja te arvate, et ainult õiglased, 

vooruslikud ja pühad võivad tuua lunastuse sellele inimkonnale, mis on kurjuses tummunud, vihkamises 

paadunud, kirgedes, pahedes ja viletsuses materialiseerunud. 

14 Sa hindad omaenda pühakoda ja näed selles oma väikest ohvrit, oma nõrka leeki. Te tungite teiste 

pühapaikadesse ja näete, et see ei ole enam ohjad, et peatada inimeste meeletu kulgemine. Siis te arvate, et 

kui te räägite Jumalast, siis teid ei kuulata ─ kui te räägite vaimu võimetest, siis teid naerdakse. 

15 Miks usaldate nii vähe seda hindamatu väärtusega aaret, mille ma olen teile usaldanud selles 

teoses, mille ma teile olen ilmutanud? Tõesti, ma ütlen teile: ilma pühaks või õigeks muutumata suudate te 

teha suuri päästetöid inimeste seas, suuri imesid inimkonna seas, ja te suudate olla ka eeskujuks inimeste 

seas. Kui ma saadaksin siia inimkonnale pühakuid ja täiuslikke olendeid, et nad inimestele eeskujuks 

oleksid, siis näib võimatu, et nad neile isegi sarnaneksid! 

Ma saadan inimeste hulka pöördunud patuseid, kes ─ ilma õigeks muutumata, pühadeks muutumata ─ 

oskavad jätta eeskuju uuenemisest, meeleparandusest, julgusest, innukusest Isa õpetuses, igatsusest, 

edasiminekust ja vaimsest arengust, ja need olete teie! 

16 Teie hing jõuab ühel päeval täiuslikkuseni, kuid te ei tea, millal. Isa ei sunni teid ega teie oma 

samme. Kuid sellest hoolimata ei tohiks te kunagi lõpetada. Isegi kui teie samm on aeglane, tahan ma, et 

see oleks alati kindel ja ülespoole suunatud. 

17 Et te peate rahva seas võitlema? ─ 
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See on tõsi. Et teie tunnistus, mida te nende seas kannate, et Ma andsin ennast teada inimintellekti kaudu, 

et tuua teile see Sõna, mida te nüüd edasi annate, kahtluse alla seatakse? See on kindel. Kuid see ei tohi 

teid solvata, sest inimkond on alati kahelnud Minu kohalolus ja Minu tulekus siia maailma, ja seda 

sellepärast, et inimesed ei ole ennast tundnud ─ sest kuigi inimkond ütleb, et Isa armastab teda, ei ole ta 

kunagi mõistnud selle armastuse ulatust ─ sest kuigi ta usub, et tunneb oma Issandat, ei tea ta, et üks Tema 

kõige ilusamaid omadusi on alandlikkus. Seepärast olen ma alati tulnud inimeste juurde alandlikult, mitte 

kunagi ei ole ma kasutanud kogu oma jõudu, kogu oma hiilgust ega kogu oma hiilgust oma jumalikes 

ilmutustes. Siis ei suutnud inimesed Mind vaadata, nad ei suutnud ka Minule vastu seista! 

18 Ma olen ennast alati piiranud, kuid ma ei ole ennast piiranud alandlikkuses, armastuses ja õrnuses. 

Sest sama armastusega, millega ma armastan teid täna, armastasin ma teid ka teisel ajal, esimesel ajal, ja 

ma armastan teid igavesti. Ma võin teile ausalt öelda, et Isa armastas teid juba enne teie olemasolu. 

19 Teie seas on jüngrid, kes küsivad endalt: "Miks ei suutnud meie hing jääda ja püsida headuses ja 

vooruses, kuigi ta pärines armastust täis isast, täis puhtust ja täiuslikkust?". Meister vastab teile: Ma 

saatsin teie hinge maa peale, varustatuna kõigi omadustega, mis on olemas Isas, ja lõin ta oma Loojale 

sarnaseks lapseks. Talle on usaldatud keha tema maapealseks käimiseks, kuid see keha on olnud hingele 

katsumuste ja võitluse põhjuseks, sest liha on nõrk. See pidi olema selline ─ võrgutatav ─, et testida hinge 

tugevust. 

20 Väärikus näitab end ainult katsetes. Valgus paistab kõige tugevamalt pimeduses, valgus ei paista 

valguses, ja nii oli vaja, et teie hinge proovile pandaks ja puhastataks. Sest teie hingel on algus, kuid oma 

süütuses ei olnud tal mingeid teeneid, tal puudusid kogemused, areng ja täiuslikkus. Selleks anti talle käsk 

madalamale eluetapile, et ta saaks tõusta teisele, kõrgemale, ja nii edasi, mööda seitse trepiastet ülespoole, 

kuni ta jõuab Isa ette täiusliku ja puhta hingena ─ täis valgust, arenenud kõigi oma annete avanemise 

kaudu, täiustatud kõigis oma võimetes, paljude võitluses omandatud teenetega, täis teadmisi endast, oma 

Isast ja elust, teadlik oma päritolust, milleks ta loodi ja kuhu ta oli tagasi pöördunud. 

21 Nii nagu hing puutus lihases kokku oma võitluse algusega maapealsel teel, nii puutus ta kokku ka 

lõputu hulga katsumuste ja kiusatustega ─ mõned katsumused olid käegakatsutavad ja teised nähtamatud 

─ katsumused ja katsumused olid nii võimsad, et nad tõid ta liha kaudu alla ─ mõned nähtavad ja teised 

tajutavad ainult hing, vaim, südame ja mõistuse õrnad niidid. 

22 Hing on oma päritolust alates igati proovile pandud. Kuna see on kurja poolt proovile pandud ─ 

kas te arvate, et Isa võiks omada kurja, et oma lapsi kiusata? Tõesti, ma ütlen teile: Ei. Aga kurjus on 

olemas ka teie päritolust, see on põhjustanud hinge ja "liha" nõrkuse, võrgutavuse. 

Kuna hinged ei osanud oma jõudu kasutada ja "liha" alistus kiusatustele ─ mida tegi Isa seda silmas 

pidades? Ta on lubanud kurjuse jõududel teid proovile panna. Kord ja tuhat korda olen ma seda lubanud, et 

panna sinus proovile Minu enda valgus, mille ma sulle usaldasin, et panna proovile sinu enda voorus, mis 

on Minu, et puhastada sind valus, rasketel kriisiaegadel, elu kaoses, et nende katsumuste ja raskete 

sündmuste ajal leiaks su hing võimalusi täiuslikkuseks, seaduse täitmiseks ─ võimalusi tõestada oma 

kaasinimestele ja Isale oma tugevust ja vankumatust Minu seadustes. 

23 Te olete alati intuitiivselt tundnud minu seadust ─ minu seadust, mis käsib head ja mõistab kurja 

hukka. Intuitiivselt tunneb iga inimene juba oma esimestest sammudest maa peal ära, mis on hea, ja 

avastab selle seal, kus on paha. Kuid te ei ole suutnud jääda loodusseadusse nagu esimesed inimesed, nagu 

minu rahvas oli enne Moosese tulekut. Kas te arvate, et minu rahvas Iisrael, kes oli loomisel, ei tundnud 

oma Isa ära enne Moosese tulekut? Tõesti, ma ütlen teile, see ei olnud nii. 

Selle inimkonna algusest peale on olnud keegi, kes on Mind ära tundnud, ja tema kaudu on Mind ära 

tundnud ka teised. Aga kui inimkonna seas sai kurjus suurema kaalu kui hea, pidin Ma tulema, et tuletada 

inimesele meelde head, pidin tegema ennast füüsiliselt tajutavaks, et muuta ennast inimestele nähtavaks ja 

käegakatsutavaks, nagu juhtus Siinai ääres, kui Ma kuulutasin oma Seaduse Moosese ees, kes oli 

ümbritsetud oma rahvast, ja andsin selle talle kivisse raiutud kujul ja saatsin ta oma rahva juurde, et see 

oleks seemneks kõigi rahvaste seas. 

24 Selle seaduse kaudu päästeti minu rahvas, nad vabastati, nad said heaolu ja õnne siin maa peal ning 

lootuse tulevikuks. Aga tuli päev, mil minu seadus rikutakse, päev, mil harjumus sellega, ja jälle levis 

kurjus, kuni see kaalus üles isegi hea. 
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Kui need käsud olid järk-järgult moonutatud, kui inimesed hakkasid minu sees uusi teid looma, pidin 

ma uuesti tulema, kuid nüüd kui Messias, kes on inimene inimeste seas, et teha teed sirgeks ja ühendada 

need tõe teega, et juhtida inimesi tõe ja hea poole, kutsuda neid õigluse ja armastuse teele ─ paljastada 

petturid, hävitada kõik vale, kõik ebausk ja öelda neile: "See on Seadus, seda ma andsin kätte neil 

Esimestel aegadel!" 

25 Selle minu tuleku kaudu leidsid uued maa rahvad ja uued rassid samuti tee, rahu, vaimset õnne, 

toitu ja lootust tulevikuks. 

26 Pikka aega toitus see inimkond Taevariigi rikkalikust pidusöögist. Aga vaata, ka see söök oli 

rüvetatud ja juba selles olekus näljastele inimestele toodud, minu õpetus oli võltsitud, minu õpetused olid 

samuti moonutatud ja valesti tõlgendatud. Seaduse täitmine laste poolt ja nende Jumala kummardamine ei 

olnud selline, nagu Isa oli käskinud, mistõttu oli vaja pöörduda tagasi rahva juurde ja lunastada seeläbi 

tõotus. Sest Ma teadsin juba ette, et Minu kohalolek inimeste seas on aeg-ajalt vajalik. 

Seepärast on nüüd see ennustatud ajastu, mil Issand tuleb taas teie juurde, et nõuda teilt aruannet 

möödunud ajastute seadustest, ilmutustest, õpetustest ja imedest, millega teid on kahel varasemal ajastul 

ohtralt õnnistatud. 

27 See on põhjus, miks ma tulin. Sest te ei ole suutnud püsida kindlalt headuses ja selles püsida, sest 

te olete andnud järele liha nõrkustele, sest te olete langenud nii nähtavate kui ka nähtamatute kiusatuste 

alla ─ selle üleloomuliku kurjuse võimu alla, mis on teie üle. 

28 Kas te arvate, et sel Esimesel Ajal said kõik Minu tulemise tunnistajad selle ees usklikuks? Tõesti, 

mitte kõik! 

29 Kas te arvate, et seda ilmutust uskusid kõik, kui see viidi teistesse riikidesse, paganate riikidesse? 

Ei. Paljud ei mõistnud, et Seadus on jumalik töö. Pigem uskusid nad, et see oli inimeste töö. Aga kui see 

seadus oli kehtestatud ja ilmnenud oma õigluse kaudu, oma tegude kaudu, siis uurisid seda suured 

uskmatud. 

30 Sama oli ka teisel ajastul. Tuhanded ja tuhanded mehed ja naised kuulsid Mind. Paljud tõesti 

uskusid, kuid veel rohkem kahtlesid ja arvasid, et see mees ei ole Messias, vaid et ta on inimene nagu kõik 

teisedki. Tema Sõna muutus nende uskmatuse tõttu arusaamatuks ja segaseks ning see oli usutav ja selge 

ainult neile, kes uskusid hästi. Seepärast võitlesid, pilkasid ja kiusasid mind uskmatud, ning uskmatud ei 

pidanud Minu kannatusi, Minu tegusid ja imesid mitte jumaliku teona, vaid inimeste töödena. 

31 Kui minu Õpetus levis kogu inimkonnas oma ilmingute kaudu, kui minu tunnistajad samuti 

tõestasid, et nad on minu tõelised jüngrid, minu tõelised tunnistajad, uskmatu inimkond pöördus minu 

Õpetuse poole, valasid meeleparanduse pisaraid ja said samuti minu jüngriteks. 

32 Miks peaksite olema üllatunud, et see toimub ka praegu?  

33 Mõned kahtlevad teie tunnistuses ja selles, et ma olen ennast inimesele mõistuse kaudu teatavaks 

teinud. Mõned, kui nad vaatavad neid materiaalseid raamatuid, mis sisaldavad Minu Sõna, kahtlevad, et 

see on inspiratsiooni teel saadud jumalik teos. Siis nad omistavad teile, mehed, kõik inimliku edevuse, sest 

selles inimlikkuses on usaldamatus. Kuid te peaksite jätma tähelepanuta umbusalduse ja uskmatuse, ilma 

et mõistaksite oma kaasinimesi hukka, ilma et te sellega endale vägivalda teeksite, sest te teate, et pärast 

umbusaldust ja uskmatust tuleb usk teie enda tegude tulemusena. 

Las nad näevad teie tegusid, teie tunnistused olgu tõeliselt täis valgust, nii et maailma ei muudaks 

ümber ei raamatud ega teie sõnad, vaid teie head teod, millega te kinnitate tunnistust, et Ma olen olnud 

teiega, et Ma olen tulnud "pilve peal", et teha ennast teatavaks oma kiirte kaudu häälekandja, inimese, 

kaudu, kes on Minu Jumaliku Vaimu poolt nii määratud. 

34 Ma saadan teid igale poole maakera, samuti teie lapsed, kes on samuti Püha Vaimu jüngrid, ja ka 

nende lapsed kannavad edasi minu seemet. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ei möödu kolm põlvkonda pärast 

teie põlvkonda, enne kui seda inimkonda raputavad spiritismi, Püha Vaimu tuleku ees erakordsed 

sündmused, millest mõned olen ma teie seas juba realiseerinud, samal ajal kui ma valmistan teisi ette. 

Samamoodi kõrvaldate järk-järgult kurjuse kuningriigi. See võim mureneb üha enam ja enam teie 

armastuse ja õigluse tööde kaudu. 

35 Iga inimene, kes pöördub spiritismi, on üks inimene vähem, kes kuulub sellesse kuningriiki. Aga 

kui te usute, et ma annan teile ülesande või missiooni ületada kurja atmosfääri teie armastuse ja valguse 

tööde kaudu, siis ütlen teile ausalt, et praegu ei ole veel aeg, mil te suudate selle täielikult võita, et see on 
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veel tugevam kui te ise. Aga nende sõnade pärast, mida ma teile ütlen, ärge peitke oma relvi ja ärge 

hoiduge neid välja tõmbamast ─ ei, mu lapsed. Pidage meeles, et kuigi teie mõõk ei ole kõikvõimas, olen 

mina kõikvõimas ja ma olen teie mõõgas. 

36 Võitle kiusatuste vastu, avasta lõksud, rebi võrgud ja köied, avasta need oma intuitsiooni kaudu, 

kui nad peidavad end taga, kui nad peidavad end inimeste seas või inimeste võitlustes ─ võitle alati. 

Ma ütlen teile: Te olete minuga selles lahingus. Ma olen selles kui suur võitleja pimeduse ja kogu 

olemasoleva kurjuse vastu, ja lõpuks olen Mina see, kes annab viimase löögi ja kes võidab, kes seisab teie 

kõrval, ja teie olete need, kes aitavad Minul võita. Lõplik võit kiusatuse ja kurjuse üle ei tule teile, Minu 

rahvas, sel ajal. Ma pean selle võimu mõneks ajaks siduma, kuid teie teeneid selle tegemisel arvestatakse 

teile. 

Aeg, mille jooksul see jõud on seotud, on selleks, et headus juurduks inimese südames, et headus 

kõigis oma vormides tugevneks. Siis, kui inimene on headuses tugevaks saanud, kui headus kaalub minu 

õigluse kaalukausil rohkem kui kurjus, lastakse kiusatus kõigis selle vormides vabaks veel mõneks ajaks, 

ja selle aja jooksul ei ole mitte minu mõõk see, mis selle võidab, vaid teie enda relvad. 

37 Ma vaatan ainult lõpmatusest, sest siis on teil piisavalt jõudu, et vaenlast võita. Kõigis oma 

vormides on voorus selles maailmas valitsenud ja kiusatus ei leia nurka, avatud ust ega ruumi, ning selle 

suurimad lõksud, suurimad lõksud on tühistatud kiusatuse võimu viimase elemendini. Siis, kui nende 

kuningriik on purustatud ja jagatud, saabub teie võidu algus ja pimedus muutub valguseks, kurjus muutub 

heaks ja kadunud leitakse üles. 

38 Vaata, see saab olema võidukäik teie hinges, ja kui te siis laulate oma ülistust, siis on see valguse, 

õigluse ja armastuse võidukäik. Sest te ei lahku sellest maailmast kui läbikukkunud, te ei lahku kiusatuse 

tõttu hävituna. Ei, mu lapsed. Kuigi te olete pikka aega langenud ja langete jätkuvalt nende lõksude läbi, 

tuleb teie võidu päev, mil te tõstate oma näo üles ja vaatate oma Issanda poole, nagu sõdur tõuseb oma 

ülemuse ees. 

39 Inimesed, ma valmistan teid ette tulevasteks konfliktideks. Ma tahan, et te oleksite alati võidukad 

kõigis lahingutes. Kuid ma ei taha, et need võidud meelitaksid teie uhkust. Need ei tohi olla võidukad teie 

edevuse jaoks, vaid Minu kuningriigi jaoks. Need peavad olema sügavad, südamlikud rahulolud teie 

vaimse alandlikkuse eest, mis ei paista isegi teie enda näol. 

40 Teie armastuse ja halastuse teod ei tohi avalikuks saada, teie seas ei tohi olla variserid, kes teevad 

rõõmu heategevusest, mida nende kaaslaste seas harrastatakse. Te olete need, kes vaikides head teevad. 

Te elate juba Püha Vaimu ajal ja teie hing on praegu avanemas kõigis oma võimetes, et selle abil head 

teha. Te suudate anda ─ mitte ainult neid hüvesid, mida te omate maa peal, vaid ka neid, mida teie 

mõistus, süda ja hing omavad. Mida te ei saa teha oma sõna, oma maise isiksuse kaudu, seda tehke palve 

kaudu. Räägi Minuga, tõuse Minu juurde, ja sealt saad sa teha suuri armu ja armastuse tegusid. 

Aga kui teie südametunnistus ütleb teile, et peate millestki materiaalsest loobuma, et anda see 

abivajajatele, siis ärge kavatsege seda kasu asendada palvega. Ärge püüdke oma isekust varjata või varjata 

oma isekust vaimsete palvetega. Ärge soovi, et mida teie suudate teha, seda peaks tegema Isa. 

41 Laske oma südametunnistusel alati käskida ja öelda, kuidas te peate heategevust tegema, ja kui 

selle heategevuse käigus on vaja, et te millestki oma varast loobute, siis ärge kahetse seda oma südames. 

Jõudu ja sa tunned õnne oma hinges. Siis ootab teie süda ka teie Isa rõõmu. 

42 Ma valmistan teid ette suurteks lahinguteks inimkonna seas ja ütlen teile: Tänapäeva inimesed on 

huvitatud ülestõusmisest ─ mitte küll kõik, kuid sellegipoolest uuritakse vaimset igas maailma punktis, 

püütakse uurida Issanda salajast varandust, arutletakse ja uuritakse raamatuid, süvenetakse filosoofiatesse 

ja teadustesse. 

Põhjus on selles, et Mind otsitakse, et Kõik tunnevad Minu kohalolekut ja püüavad Mind leida. Hinged 

teavad, et Mina olen armastuse ja andestuse allikas, ja nii julgevad nad oma rikkumistest hoolimata Mind 

otsida, sest nad loodavad andestust ja päästet. Nad teavad, et ma olen ammendamatu halastuse allikas ja et 

ma olen ka toiduga kaetud laud, et rahuldada nende nälga ja janu. 

43 Kas te arvate, et selles otsingus ei muutu inimesed tugevaks ja valmistuvad? Kas te arvate, et nad 

ei saavuta oma õpingutes arengut ja arenemist? Jah, inimesed. Kui te kord teele asute, siis olete üllatunud. 

Kui te räägite oma kaasinimestega, kes toituvad teiste puude varjus ─ kes söövad teisi vilju kui need, mida 

ma teile pakkusin ─, siis saate teada, et ka nemad on end toitnud, et ka nemad on tugevad. Ja kui saabub 
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lahinguhetk, kui peate kasutama oma mõistuse, teadmiste ja vaimse kõrguse mõõka, siis kogete, et ka teie 

kaasinimeste mõõgal on valguse vägi. 

44 Ärge magage, et saaksite võidelda, vaid õppige tundma võitu. Sest sageli on võit teie lüüasaamises, 

vastase lüüasaamine on vaid näiline. Võit saab olema teie endi sees ja pärast seda peegeldub see selle näol, 

kes teid näiliselt võitis. 

45 Mõistke Mind, inimesed. Sest saabub hetk, mil te peate vaikima, mil te peate tõelises alandlikkuses 

alandlikult kaela kummardama, ja siis tõuseb vastane teie kohale ja annab oma löögi. Kuid te olete 

vaikinud, te olete teadlikult oma kaela kummardanud ja hiljem näete, kuidas teie jäetud seeme selle 

inimese hinges idaneb ja et teie valguse ja armastuse mõõga löök jättis sügava haava teie venna ─ mitte 

teie vaenlase ─ südamesse ning selle haava kaudu kaob selle südame ülbus ja Meistri seeme tungib sisse. 

46 Sul oli juba kogemusi, sest sa tulid sageli Minu pühakotta, et öelda Mulle: "Meister, Ma külvasin 

südamesse suure armastusega, kuid tema kõrvad ei kuulnud Mind, ta jäi külmaks ja kõvaks, ja tema 

huuled pilkasid Mind." 

Kuid Meister naeratas armastavalt, täitis teid rahu ja lootusega ning ütles teile: "Oodake, sest teie 

seeme ei ole kadunud, see on jõudnud selle südame põhja. Jäta see sinna! Ma annan sellele vihma ja teen 

selle viljakaks. Ma eemaldan umbrohu ja kivid, mida teie käsi ei suutnud esialgu eemaldada. Aga 

palvetage selle eest, ärge unustage seda, palvetage vaimselt ja lootke, et teie rahulolu ja õnne aeg saabub. 

Aga kui see aeg on tulnud hilja, siis on see põhjustanud sinus kahtlusi. Aga et kahtlused ei jääks 

igavesti püsima, olen ma teile öelnud: "Pidage meeles, millise seemne te külvasite. See on välimuselt 

kadunud, kuid selle asemele on kasvanud põõsas. Kasvatage seda nüüd, et see kannaks vilja." Siis oli teie 

ja teiste rõõm suur. 

47 Ma valmistan teid ette, inimesed, et te ei oleksite kannatamatud, et vaimne kannatlikkus määraks 

missiooni täitumise. Sest seemnele, mille ma teile veel kord usaldan, ei ole idanemiseks ajalist piirangut, 

nagu seemnele maa peal. See areneb igaviku jooksul ja see aeg võib olla nii lühike kui ka pikk. Te ei tea 

seda, teie ülesanne on vaid seda oma palve ja armastuse kaudu kasvatada ja valvata. 

48 Nii valmistab Meister teid ette oma lahkumise järgseks ajaks. Ma tahan, et õndsus, mida te täna 

naudite, kui te kuulete minu sõna inimmeele kaudu, jätkuks ka pärast minu lahkumist. Inimesed, ma tahan, 

et ─ kui mu vaim ootab seal kõrgel taga teie lähenemist palve abil, kas individuaalselt või kollektiivselt ─ 

ma näen oma laste südames seda õndsust ja rõõmu, mida ma täna näen; et täies teadmises kõigest, mis on 

sel ajal juhtunud ─ kõigest, mida Isa sulle andis, ja sellest, millise lõpp-punkti Ta seadis oma ilmutusele 

intellekti kaudu, tuled sa Talle pakkuma oma lõpmatut tänu; et sa tuled Talle ütlema ülistuslauluga, mida 

su huuled varjavad, kuid mis põleb su hinges, et öelda Talle: "Isa, kui palju oled Sa meile andnud! Kui 

palju rõõmu on meie hinges neil aegadel! Kui valgusküllased oled Sa jätnud hingedele ja kui väärtusliku 

pärandi oled Sa jätnud inimkonnale!" 

49 Nii õndsalt tahan ma teid näha, oh inimesed! Ma ei taha näha teie seas hinge, kes on maha jäänud, 

ma ei taha näha kedagi, kes jätkab ekslemist uskmatuses, kes lõhub juukseid oma pattude ja Minu armu 

kasutamata jätmise keskel. Ma tahan näha ühtsust inimeste seas, et Ma oma Vaimus näeksin nende sära ja 

nende 

võib tunda palveid, mis väljendavad järgmist: ÜHTSUS, RAHU JA HEA TAHE ─ USK, LOOTUS JA 

HALASTUS. 

50 Nii tahan ma näha, et need voorused on teie hinges viljeldud ja lehvivad nagu lipukiri tuules, 

lõpmatuseni, et ma saaksin anda teile käsu, et te läheksite kõigi rahvaste, rahvamasside juurde, kes tõesti 

ootavad Mind ja igatsevad palava südamega Messia, Lunastaja tagasitulekut rahva juurde. Mõned ütlevad: 

"Meister on juba meie keskel, kuid Ta on nähtamatu." Ma ütlen teile, õnnistatud olgu nende hingede 

intuitsioon ja ettekujutus. Teised ütlevad: "Ei, Ta ei ole veel tulnud, Ta peab tulema nähtavalt ja käega 

katsutavalt nagu Teisel ajal." Selle põhjuseks on see, et nad on unustanud "pilve" ─ selle vaimse pilve, 

millega ma tulin siia Kolmandas Ajastikus. 

51 On teisi, kes on selle lubaduse täielikult unustanud ja ei vaata ega palveta. Kuid teid on ette 

valmistatud, teile on antud elava häälega kolmanda ajastu ilmutus, et te saaksite kõhklematult, täieliku 

kindlusega minna oma kaasinimeste juurde ega lasta end suurte rahvahulkade ees hirmutada. 
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Sest kui tuleb aeg, küsitletakse teid ja te jätate südamed oma tunnistusega rahuldatud. Usklikud 

moodustavad leegionid, uskmatud samuti moodustavad sellised ja võitlevad. Kuid uskmatute armeed 

hävitatakse varsti, sest siis on aeg, mil Püha Vaim saab ülekaalu. Sest ta imbub kõikidesse südamesse. 

52 Jüngrid, tugevdage endid, toituge, saage minuga terveks, läbige maapealsed katsumused, olge hea 

julgusega elu ees. Ärge vaadake ükskõikselt valu, mis teid vaevab, sest see proovikivi täiustab teid. Ärge 

neelake valu, ärge neelake seda, pigem õnnistage seda. Kui sa pead kannatuste karika ära jooma, siis joo 

seda. Kui teie ei saa selle pärmi juua, siis mina joon neid. Kuid olge pühendunud ja kannatlik. 

Vaadake valu rohkem hingega kui "lihaga" või tundke seda rohkem hingega kui kehaga, siis saate 

kogeda, kui palju tugevnemist leiate oma hinge meditatsioonides. Te saate kogeda, kui palju valgust annab 

vaim hingele ja see tema kehalisele kestale. Teie hinges leiate jumalikku palsamit, tõelist palsamit, mis 

leevendab ja ravib kõik kannatused, ja selle kaudu saate te tõeliselt terveks. 

53 Olge tõelised spiritistid, olge minu tõelised jüngrid, inimesed! Siis kergendavad ja leevendavad 

kõik okkad, komistuskivid ja takistused teel. See koorem, mis ajutiselt teie õlgadel lasub, muutub 

seletamatult kergemaks, kui te mediteerite ja palvetate. Te saate selle selgituse iseenda sees. See on 

sellepärast, et hing tõuseb, ja see tõuseb tugevaks ja teeb oma "liha" tugevaks. Seepärast tahan ma, et te 

elaksite kõrgendatud elu, et sealt edasi valitseksite seda elu, et teie hing võitleks ja võidaks kõigis 

katsumustes ─ et sealt edasi valitseksite "liha", selle kirgi, nõrkusi ja raskusi. 

54 Tõuske rohkem ja rohkem, mu rahvas, siis on rahu ja Isa kuningriik teie käeulatuses, ja kui te veel 

siin maa peal elate, siis on teie hing juba Isa rahuriigi elanik! 

55 See on minu õpetussõna, mille ma teile täna hommikuses pühenduses õpetuseks annan. Võtke see 

oma hinges kaasa, selles sisaldub kogu Meistri armastus, selles sisaldub relv koos julgustusega tõusta ja 

võidelda tulevikus. 

56 Palvetage sel hetkel kogu inimkonna eest, ütleb teile Meister, ja palvetage tõeliselt kõigi oma 

vaimsete vendade ja õdede eest! Nüüd on palve hetk. Minu armastuse ja rahu Vaim laotab oma mantli üle 

kogu universumi, et ümbritseda kõiki minu lapsi selle helluse, selle palsamiga ja selle isaliku õnnistusega, 

oh õnnistatud rahvas, minu Jumalikkus! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 329 
1 Õndsad olete teie, kes soovite suurendada oma teadmisi, et avastada kõrgemaid asju. 

2 Õnnelikud ja õnnistatud on need, kes tahavad selgelt näha. Aga tõesti, ma ütlen teile, et te peate 

uurima ja uurima Minu Sõna, et teie silmi kattev silmakate langeks. 

3 Inimene on kahekordselt süüdi. Mitte ainult sellepärast, et ta ei pingutaks, et see side langeks, mis 

takistab teda tundmast minu õpetusi, vaid ka sellepärast, et ta kurnab end liha sidemetes, mis ahvatlevad 

teda maiste naudingute poole, mis kahjustavad vaimseid rõõme. Nii juhtub, et ta on muutunud oma 

kirgede orjaks ja tema tahe uuendada on hävitatud. 

4 Pimedad tahavad juhatada pimedaid ja need, kes ei ole minu õpetust järginud, tahavad juhendada 

patuseid. Inimene on nõrk, sest ta ei tahtnud alustada, et uuendada ja puhastada end minu sõnaga. Ta ei 

tahtnud kasutada seda jõudu, millega ta on varustatud, mis on tahe võidelda oma pahedega ja ennast 

ületada. 

Kui teie hing võidab selle lahingu, siis võite öelda, et olete vabanenud. Kui teie hing valitseb "liha" üle, 

näete, et isegi kiskjad kummardavad õrnalt teie armastuse kutsele. 

5 Kui inimene vaimustub, mõistab ta minu Püha Vaimu valguse kaudu kõike seda, mida ta on 

pidanud Jumalas ja looduses saladuseks. 

6 Ära ütle, et sa usud Minusse, kui su teod või mõtted räägivad just vastupidist. Saabub päev, mil te 

tunnete oma spiritualiseerumise tõttu, et Mina olen sinus ja sina Minus. Kui te tahate olla Minu tõelised 

jüngrid, siis püüdke seda vaimustumist saavutada. 

7 Minu laud on kaetud, tulge ja toituge igavese elu leivaga, valmistage end minu armastuse 

õppetundidega, kõrvaldage oma teadmatus minu valguse kaudu, vabastage end kirgedest, olge valguse 

lapsed. 

8 Siis on teie teod ja teie vaimulikkus nagu hümn, mida teie hing laulab, et ülistada teie Isa. 

9 Valmistuge, jüngrid, sest läheneb päev, mil Ma räägin teiega viimast korda selle kaudu, ja te peate 

siis olema tugevad, et oodata uut päeva, uut aega, mil Ma ei kasuta enam teie häälekandjate aju Minu Sõna 

edastamise vahendina, vaid Ma olen kohal vaimus ─ valmis sisendama Oma inspiratsiooni igaühe hinge. 

10 Teil on jäänud vaid mõned kuud, et värskendada end viimast korda nende ilmingute abil. Aga ma 

ütlen teile, et need on piisavalt aega, et mõtiskleda minu sõnumi ja minu ilmutuste üle, et te saaksite end 

ette valmistada õppimise, palve ja vaatlemise teel, et te saaksite koguda jõudu. 

Seiske oma kaasinimeste kõrval, tõstke üles neid, kes on langenud, andke lohutust neile, kes valavad 

pisaraid oma rasketes katsumustes, ja jätke iga oma sammuga tõeline vaimulikkuse jälg. 

11 Kes on oma ametikohal kõige tähtsamal tunnil, kui ma annan teile oma viimase sõna, jääb kindlalt 

lahingusse, jääb jalule. Kuid igaüks, kes astub valesid samme, langeb, sest ainult see, mis on kindlalt 

rajatud, peab vastu keeristormidele, mis tulevad hiljem selle rahva peale, mistõttu ma ütlen teile, et iga töö, 

mis ei peaks olema rajatud tõe, pühendumise, heategevuse ja vaimulikkuse alustele, lammutatakse. 

12 Õppige tundma Minu Sõna tähendust, et saaksite oma hinge toita ainult sellest. Sest ma olen 

näinud, et ─ kuna te ei ole püüdnud avastada minu olemust ─ olete selle asemel võtnud omaks 

häälekandjate ja inspireeritud kõnelejate väljenduse. Kuid ärge unustage, et värskendus, mida te tahate 

maailmale tuua, ei ole mitte inimlik, vaid jumalik. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, kui häälekandjate kehad oleksid valmistunud oma nii kõrge ja raske 

ülesande täitmiseks, ei oleks nende huuled minu sõnumit edasi andes pidanud nii palju rääkima, et 

väljendada minu inspiratsiooni, ega oleks minu sõnavõtud veninud tundide kaupa. 

14 Kui nad oleksid mõistnud oma südametunnistuse häält ja sellele kuuletunud ning kui nad oleksid 

olnud inspireeritud armastusest rahva vastu ja halastusest nende vastu, kes soovivad vaimset valgust, oleks 

minu sõna piirdunud mõne lausega, mis aga oleks olnud isegi vormilt nii täiuslik, et oleks raputanud neid, 

kes peavad end kõige õpetlikumaks maa peal. Ja minu sõnumid oleksid kestnud vaid minuteid, kuid neis 

oleks edasi antud nii palju olemust, et kuulajate hinged oleksid tundnud, et nad on viidud igavikku, kus 

aeg ei ole ei pikk ega lühike. Ja te oleksite tundnud minu kohalolekut kogu selle intensiivsuses, sest seda ei 

oleks varjanud teie häälekandjate ebatäiuslikkus, ebapuhtus ja maapealne raskus. 

15 Ah, Minu lapsed, ma näen teid nendes hetkedes nutmas, kuid paraku on juba liiga hilja. Selleks, 

mis jääb teie missiooni täitmisest järele, ei ole enam piisavalt aega, et saada täiuslik vili ─ see vili, mida te 
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oleksite pidanud laskma küpseda pideva võitluse käigus, et jõuda vaimustumiseni! Sellegipoolest saate te 

midagi teha neil hommiku viimastel tundidel. 

16 Nüüd ütlen teile, kuidas parandada oma vigu, et te neid enam endaga kaasa ei lohistaks, veel 

vähem annaksite neid edasi oma kaasinimestele, nagu oleksid need osa tõde. 

17 Võtke sõna nii, nagu te seda häälekandja huultelt kuulsite, rahulikult ja mõistlikult, ja tõstke oma 

meeled palve abil üles. Mõelge nende õppetundide üle, kuni olete avastanud nende tähenduse, olemuse ja 

sisu. See on jumalik essents, mida te peate hoidma oma südames ja mille te seejärel edastate inimkonnale 

valguse sõnumina. 

18 Kui te loobute tühjadest sõnadest, formaalsustest, sümboolsetest tegevustest ja tseremooniatest, siis 

olete rebenenud loorist, mis takistab teid tõde tundmast. Kui te lükkate tagasi välise ja üleliigse, siis on see 

märk sellest, et te tunnete ja elate järk-järgult spirituaalsust. Siis ei ole teie hing, teie süda ja meel ja isegi 

teie meeled enam nii kergesti mõjutatavad väliselt või tähtsusetutelt väljapanekutelt. Hing otsib kõiges 

tähendust, tõde, elu, põhimõtet. 

19 Kas mõni neist jüngritest võiks tuua oma kaaslastele sõnumi, milles puhas on segunenud ebapuhta, 

jumalik ja lihalik, kõrge ja tavaline? Ei, inimesed, on loomulik ja õige, et te arvate, et need head jüngrid 

levitavad vaid taevast sõnumit, mis on nii sisult kui ka vormilt elav tunnistus valgusest ja tõest. 

20 Kellele ma usaldan oma Sõna kirjadeks muutmise töö, et need oleksid veel üks vahend teie 

tunnistuse levitamiseks? Ainult mina tean. Aga tõesti, ma ütlen teile, ma panen neid palju proovile ja nad 

valitakse nende hulgast, kes tunnevad kõige rohkem armastust, sest Minu Õpetuse vaimsus levib nende 

vendade ja õdede seas. 

21 Julgustage endid nendes õpetustes, et te oleksite kindlad minu ralli viimasel tunnil ja seejärel 

lahkuksite, et moodustada osa sõdurite hulgast, kes võitlevad selle töö olemuse, vaimsuse ja lihtsuse eest. 

22 Kui see minu seeme on idanenud inimkonna moodustavate rahvaste südames, toimub inimeste elus 

täielik muutus. Kui suur on nende erinevus nii inimlikus elus kui ka vaimulikus Jumala kummardamises, 

kui võrrelda endiste aegade inimeste eluviisi, uskumist, kummardamist, "võitlust" ja mõtlemist nendega, 

kes elavad vaimselt. 

23 Sellest fanatismi, ebajumalateenistuse, materialiseerimise ja absurdsete usudogmade ajast ei jää 

ükski kivi teise peale. Kõik teie esivanemate ja teie endi poolt tulevastele põlvkondadele pärandatud vead 

kõrvaldatakse. Kõik, milles ei ole head ja tõelist olemust, ei jää püsima. Aga kõik hea, mis te olete 

pärinud, nad säilitavad. 

24 See õpetus, mis on esitatud vaimsemal kujul kui varasematel aegadel, peab võitlema inimeste, 

rahvaste, kirikute ja sektide seas, et saada tunnustust ja kanda kinnitada. Aga niipea, kui lühike segaduse 

aeg on möödas, saabub rahule rahu ja nad rõõmustavad, kui nad võtavad minu sõnast selle tähenduse, 

mida see on alati tähendanud. 

25 Ideed minu Jumalikkusest, vaimsest elust ja teie eksistentsi eesmärgist pannakse õigetesse 

kanalitesse, sest iga inimene on hea tõlgendaja kõigele sellele, mida teie Meister, Tema sõnumitoojad ja 

prohvetid teile tähendamissõnades ja allegooriumides on rääkinud. 

26 See väljendusvorm oli inimestele vaid osaliselt arusaadav. See oli neile mõeldud õpetus, mis vastas 

nende kasvavale vaimsele ja intellektuaalsele mõistmisvõimele. Aga kuna nad tahtsid kõike korraga teada, 

takerdusid nad üha enam vastuoludesse ja valedesse ideedesse, sest nad andsid materiaalseid tõlgendusi 

sellele, mida sai tõlgendada ainult vaimselt. 

27 Nüüd särab valgus uuesti igas hinges ja te suudate seega tungida nende ja nende ilmutuste 

sisemusse. Kuid ärge unustage, et ─ kui te tõesti tahate teada minu Sõna tähendust või olemust ─ peate 

pühenduma nende ilmutuste uurimisele, neid vaimselt läbi mõtestades. Siis muutub see lihtsaks, selle 

tähendus tundub ilmne, selge, lihtne. Saladused kõrvaldatakse ja koos nendega ka teadmatus. Siis saadab 

maa vähehaaval tagasi vaimsesse orgu valguse olendid, mitte teadmatuse loori mähitud pimedad olendid. 

28 Sellest ajast peale, kui see ilmutus hakkas ilmnema, on teie meeled minu õpetusega valgustatud, 

kuigi on ilmunud ka uskmatuid ─ nii nende seas, kes on oma meeled harinud, kui ka harimatute ja 

teadmatute seas. 

29 Kui palju argumente selle ilmutuse eitamiseks! Kui palju katseid seda Sõna hävitada! Ometi ei ole 

miski Minu sõnumi liikumist peatanud ─ vastupidi, mida rohkem on selle Töö vastu võideldud, seda 
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rohkem on inimeste usk süttinud ja mida rohkem aega on möödunud, seda suurem on nende arv, kelle 

kaudu Ma oma Sõna edasi annan. 

30 Mida sellest õppida? Seda, et inimvõim ei suuda kunagi takistada jumalikku jõudu oma nõuannete 

täitmisel. 

31 Kui praegune inimene ei suuda kogu oma teadusega alistada looduse elemente oma tahtele, kuidas 

saaks ta siis oma võimu vaimsetele jõududele peale suruda? 

32 Nii nagu taevakehad kosmoses järgivad oma muutumatut korda, ilma et inimese tahe suudaks neid 

oma kurssi või saatust muuta, nii ei saa ka vaimses eksisteerivat korda keegi muuta. 

33 Ma lõin päeva ja öö, see tähendab, et mina olen valgus ja keegi teine peale minu ei saa seda tagasi 

hoida. Sama kehtib ka vaimsuse kohta. 

34 Mina olen teie hinge valgus ja mina üksi tean, millal saata teile jumaliku selguse aare. 

35 Keegi ei suuda muuta eluvoolu kulgu, keegi ei suuda takistada valguse edasiliikumist. Seepärast 

näete, et ─ pärast seda, kui minu kuulutus on teile nii palju aastaid sellisel kujul teatavaks tehtud, läheneb 

see nüüd lõpule, ilma et ühelgi selle õpetuse nii paljudest vastastest oleks õnnestunud takistada isegi ühegi 

päeva jooksul minu kuulutuse täitmist. 

36 Hääle kandja tundis end tugevana, võitmatuna, haavatamatuna, kui ta puutus kokku minu 

valgusega, ja nii see ka tegelikult oli. 

37 Kui inimesed kohtusid nendes kogunemiskohtades, tegid nad seda alati ilma hirmuta maailma ees, 

alati täis usaldust Minu kohalolu ja kaitse suhtes, ning Ma tõestasin neile, et nende usk põhineb tõel. 

38 Võttes arvesse tõendeid, mida Ma olen andnud sellele rahvale Minu kohaloleku tõe kohta, on 

rahvahulgad kogunenud üha enam ja enam ning nende kohtade arv, kus Ma oma Sõna teatavaks teen, on 

mitmekordistunud. 

39 Ma pean teile ka ütlema, et uskmatute, kahtlejate ja eitajate arv on kasvanud. Sest seni, kuni 

inimkonnal ei ole minust tõele vastavat ettekujutust, on alati neid, kes Mind eitavad. Oma segaduse tõttu ei 

saa nad Mind mõista, ei kuule ega tunne Mind, ja siis peavad nad Mind eitama ja võitlema selle vastu, mis 

ei saa olla nende jaoks tõsi, sest see on väljaspool nende arusaamist. 

40 Ma annan neile andeks, sest neil ei ole kavatsust Mind kuidagi kahjustada, ega nad ei suudaks seda 

ka teha. Nad usuvad tõesti, et need rahvahulgad on võrgutuse või pettuse ohvrid ja säästaksid neid hea 

meelega sellest. 

41 Kuid tulevad ka teised eitajad, kes ─ kui nad kuulevad selle õpetuse tähendust ─ värisevad selle 

tõe ja õigluse ees ning näevad, et nende võim ja nimi on ohus, ning alustavad sõda ja võitlevad minu töö 

vastu alatute relvadega. Nende südamete puhul ei ole see teadmatus ega aus veendumus, mis paneb nad 

selle rahva vastu võitlema ─ see on pahatahtlikkus, viha ja hirm selle valguse muutumise ees inimkonnas. 

Kuid keegi ei suuda takistada seda, et see ei muutu valguseks, kui hingele saabub päevavalguse tund. 

42 Kas te teate, mis on selle valguse päritolu, mis sisaldub häälekandjate huulte poolt lausutud 

sõnades? Selle päritolu on headuses, jumalikus armastuses, universaalses valguses, mis lähtub Jumalast. 

See on kiir või säde sellest helendavast Kõiksusest, mis annab teile elu; see on osa lõpmatust jõust, mis 

liigutab kõike ja mille all kõik vibreerib, kõigub ja teeb lakkamatult oma ringe. See on see, mida te 

nimetate jumalikuks kiirguseks, see on Jumaliku Vaimu valgus, mis valgustab ja elavdab hingi. 

43 See kiirgus mõjutab nii hinge kui ka keha, nii maailmu kui ka inimesi, taimi ja kõiki loodu 

olendeid. See on vaimule vaimne, see on ainele materiaalne, see on mõistusele intelligentsus, see on 

südamele armastus. See on teadmine, see on andekus ja see on eneseteadvus, see on instinkt, see on 

intuitsioon ja see on kõigi olendite meelte kohal vastavalt nende korrale, nende loomusele, nende liigile ja 

nende arenguastmele. Kuid päritolu on üks: Jumal; ja selle olemus on üks: armastus. Mis saab siis olla 

võimatu selles, et Ma valgustan nende olendite meelt, et saata teile vaimse valguse sõnumit? 

44 Taimed võtavad vastu elusaastet, mida minu vaim neile saadab, nii et nad kannavad vilja. Tähed 

saavad jõudu, mida minu Vaim neile saadab, et nad saaksid oma orbiitidel pöörelda. Maa, mis on praegune 

elav tunnistus, mis on kättesaadav kõigile teie meeltele, saab lakkamatult vastu võtta elu kiirgust, mis 

paneb nii palju imesid oma rinnast esile tulema. Miks peaks siis olema võimatu, et inimene, kelle 

olemuses särab nagu kalliskivi Vaimu kohalolu, milles tema sarnasus Minuga on rajatud, saab otse Minu 

Vaimult oma vaimule jumalikku kiirgust, mis on vaimne seeme, mis kannab temas vilja? 



U 329 

120 

45 Tunnetage Mind, kõik, et keegi ei eitaks Mind ─ tunnetage Mind, et teie ettekujutus Jumalast 

põhineks tõelusel ja te teaksite, et seal, kus hea ilmneb, seal olen Mina. 

46 Headus ei sega midagi. Headus on tõde, on armastus, on halastus, on mõistmine. 

47 Headus on selgelt äratuntav ja eksimatu. Tunnistage seda, et te ei eksiks. Iga inimene võib minna 

erinevat teed, kuid kui nad kõik kohtuvad ühes punktis, mis on hea, siis lõpuks tunnevad nad ära ja 

ühinevad. Ei ole nii, kui nad petavad ennast kangekaelselt, andes hea näo kurjale ja maskeerides kurja 

heaks, nagu juhtub selle aja inimestega. 

48 Mõtisklege selle õpetuse üle, uskmatud Minu ilmutuse ja Minu Sõna üle, ja alles siis mõistke 

kohut. Kuid kõigepealt pidage meeles, et kui ma olin inimeste seas, ütlesin teile, et minu kuningriik ei ole 

sellest maailmast, andes neile sellega mõista, et minu kodu on vaimne. 

Kui ma rääkisin neile vaimsest elust, siis tegin seda tähendamissõnade abil, sest nad ei oleks saanud 

sellest aru, kui ma oleksin kirjeldanud neile taevariiki kogu selle hiilguses ja tõesuses. 

49 Inimesed on ekslikult võtnud minu allegoorilisi tähendamissõnu ja õpetusi sõna-sõnalt, sest oma 

kujutluses on nad andnud kõigele jumalikule maise või inimliku kuju. 

50 Maise tõlgenduse tõttu, mille inimmeel on andnud minu ilmutustele, on paljud arusaamad Vaimse 

Elu kohta nii kaugel tõest. 

51 Kuidas võiksid inimesed seega õigesti tõlgendada seda, mida ma olen nimetanud "taevariigiks"? 

Kuidas võiksid nad tunnistada Minu õiglust, niikaua kui nad usuvad, et on olemas selline põrgu, nagu 

nende kujutlusvõime on loonud, ja millal nad aktsepteerivad ja mõistavad, et reinkarnatsiooni seadus ei ole 

ainult teooria ega mõne inimese vale uskumus, vaid igavese õigluse ja armastava tasakaalu seadus, mille 

abil hing puhastub, täiustub, kujundab ja tõuseb? 

52 Kuulge Mind veel kord, inimkond: Nüüd on kolmas kord, mil Ma olen seadnud end ütlema teile, et 

Ma ei ole tulnud kustutama ühtki Sõna, mida Ma ilmutasin, kui Ma olin maa peal, vaid kustutama teie 

südamest kõik valetõlgendused, mida te andsite Minu õpetustele. 

53 Kui te loobute oma fanatismist, mis pimestab teid ja takistab teid tõe äratundmisel, siis mõistate 

järk-järgult seda Õpetust ja näete enda ees, täis valgust, minu ilmutuste sisu, nii käesolevast kui ka 

möödunud aegadest. Siis nimetate te seda, mida seni olete nimetanud saladusena, täiuslikuks õigluseks, ja 

te oskate anda igavest väärtust sellele, mis on muutumatu, ja õiget tähendust sellele, mis on inimlik ja 

mööduv. 

54 Nii saate te teada, et üksainus eksistents maa peal ─ kuna see on nii lühike võrreldes vaimse eluga 

─ ei saa olla otsustav hinge igaviku suhtes. See tähendab, et ühele teist ei piisa, et saavutada selles 

täiuslikkust, mis viib teid otse kõrgeima spiritualiseerimise valdkonda, mida te nimetate "Taevaks", ega 

ühe maaelu vead suuda otsustada, et hing hukkub igavesti pimeduses või valudes. 

55 On tõsi, et hingele antud inimelu on nii suure väärtusega ja kujutab endast nii soodsat võimalust 

hinge arenguks, et selle mittekasutamine või halb kasutamine tähendab, et Minu alati halastamatu õiglus 

ilmutab end selle teele, kes alandab selliseid pühasid kingitusi, mida Ma igale hingele usaldan, kui Ma ta 

maa peale saadan. Aga et sellisest lühikesest eksistentsist nagu inimese eksistents maa peal sõltub kogu 

tema hinge igavik, on eksitus ─ seda enam, kui võtta arvesse, et inimlikud eksimused on omased 

olenditele, kellel puudub areng, valgus ja kõrgus. 

56 Minu õpetus, mis on täis valgust ja armastust, tugevdab vaimu, nii et ta suudab teostada oma 

võimu "liha" üle ja muudab selle nii tundlikuks, et südametunnistuse impulsid muutuvad talle üha 

tundlikumaks. 

57 Vaimsus on eesmärk, mille poole inimene peaks püüdlema, sest seeläbi saab ta täielikult üheks 

oma südametunnistusega ja suudab lõpuks eristada head ja kurja. Sest kuna inimene ei ole oma hinge 

kõrgendanud, ei ole seda sügavat ja tarka, vankumatut ja õiglast sisemist häält suutnud piisavalt kuulda ja 

tõlgendada ning seetõttu ei ole inimene saavutanud piiramatut teadmist, mis tõesti võimaldab tal eristada 

head ja kurja. Kuid mitte ainult seda, vaid ta peaks leidma endas ka vajaliku jõu, et järgida iga head 

impulssi ja kuuletuda igale valguse täis inspiratsioonile ning samal ajal tõrjuda iga kiusatust, iga ebaausat 

või halba mõtet või emotsionaalset impulssi. 

58 Parimad relvad kõigi oma vaenlaste võitmiseks leiab inimene oma hinges, ja see on 

südametunnistus, mis näitab talle, kuidas võidelda ja kaitsta end selles lahingus, mida ta peab paratamatult 
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pidama kurjuse vastu ─ see jõud, mille poole inimene on nii kiindunud ja mida ta kehastab vaimus, millele 

ta on andnud nii palju nimesid ja kuju. 

59 Ma ütlen teile, et te peate võitlema kurjuse, kiusatuse ja pimedusega, kuid mitte selles olendis, 

mille te olete oma kujutluses loonud, vaid sisemiselt, iseendaga, kus nõrkused, halvad kalduvused ja 

pimedus on kodus. Sest inimesed on armastanud pimedust rohkem kui valgust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 330 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Armsad jüngrid, tunnustage Mind veel kord Meistrina, kes otsib teie hinge, et anda talle uut 

õpetust. 

2 Minu Sõna saab teie seas tervendavaks palsamiks ja te tulete seda palsamit soovides. Minu 

kohalolek tugevdab kogu teie olemust ja lohutab teie hinge. Sest te elate kibeduse ja võitluse aegadel, sest 

kuhu iganes te oma jalga asetate, tunnete te okkaid, mis teevad haiget. Aga kui valu läbib kogu teie 

olemust, siis pöörate oma mõtted ülespoole, soovides Meistrile näidata Tema mõistmist ja alistumist 

katsumuste ees. 

3 Juba Teisel ajastul lubasin teile suurt lohutust, mille kohta te ei teadnud, millal see saabub. See 

suur lohutus pidi tulema ajal, mil rahu oli sellest maailmast lahkunud, mil inimeste südames ei olnud 

armastust ja halastust; ja vaata, siin on see tõotatud lohutus teiega! Siin on Minu Jumaliku Vaimu soojus, 

mis teid ümbritseb ─ mitte ainult nende jaoks, kes kuulavad Mind inimese mõistuse kaudu, vaid Minu 

loodud inimeste jaoks kogu maailmas! 

Ma lasen teil tunda Minu soojust, Minu lohutust ja Minu jõudu sel ajal ─ teil, kes te moodustate Minu 

apostliameti ja olete Mind kolmandal ajastul teiega koos olnud ning kuulnud Mind nende ilmingute kaudu. 

4 Olge õnnistatud teie julguse, teie alistumise ja vaimse tõusu eest, kui olete silmitsi seisnud 

katsumustega, mis ma teile olen saatnud, sest valu on teid puhastanud. Kuid mitte ainult valu ei pea teid 

viima Minu õigele teele, mitte ainult kannatused ei pea andma teie hingele täiuslikkust. On tõsi, et valu 

peseb ära vaimsed ja meelelised plekid, on mõnel juhul takistus, on piirang, on võimalus 

eneserefleksiooniks, meeleparanduseks, teiste kannatuste mõistmiseks. Kuid hinge areng ülespoole, hinge 

täiuslikkus saavutatakse armastuse ja halastuse teostamisel. 

Nii et laske valul puhastada teid, kui see tuleb, ärge kunagi kutsuge seda, laske sellel tulla siis, kui see 

peaks teie juurde tulema. Ärge otsige valu, otsige rahu, otsige heaolu ja rõõmu, otsige neid endale ja 

teistele, soovige neid kõigile. Sest mina olen rahu, rõõmu ja valguse Jumal. 

5 Ma olen lootuse Jumal ja kõigi minu lastele lubatud lootuste täitja. Kui valu läbib teid, las see 

täidab oma ülesannet, kuid pidage meeles, et selleks, et tõusta täiuslikkusele, vaimse arengu trepile, ei 

tohiks te rahulduda sellega, et olete tugev ja pühendunud katsumustes, valudes. Samuti peaksite mõtlema 

oma ligimese kannatustele, tundma kaastunnet teiste vastu ja armastama oma kaasinimesi. Siis on teie hing 

omandanud teened, ta on ületanud inimliku egoismi, ta on võitnud kehalise kestaga seotud enesearmastuse 

ja on arenenud ülespoole kui Jumaliku Meistri hea õpilane. 

6 Kes teie seast ei soovi tõelist rahu selles maailmas? Kes teist ei igatseks armastuse, vooruse ja 

rõõmu kuningriiki kõigi inimeste südames? Kuid ma näen, et teie süda on jõudnud tõelise alistumiseni 

valule, suurele heakskiidule katsumuste keskel, ja selle eest ma õnnistan teid. 

Kuid lisaks sellele julgustan ma teid lootuses muutustele teie elus: Ärge heitke meelt, ärge arvake, et te 

ei koge oma südames või oma lähedaste südames seda rahu, mis möödunud aegadel on täitnud kõigi 

südamed ja teed. 

Valgustatud inimesed. Selleks õpetan teid praegu ja valmistan teid ette, et te puhastaksite ja valmistaksite 

ette põllud ja teed oma õiglase tegevuse, oma palvete, minult saadud tarkade nõuannete, oma vaimsete 

tegude ─ armastuse tegude ─ kaudu. Nii valmistate te seda maailma ette ja teete selle vääriliseks, et Isa 

kuningriik saaks taas kord siseneda oma laste südamesse. 

7 Ärge leppige sellega, et see maailm on igavesti pisarate org. Ma tahan, et teie missiooni täitmine ja 

uuenemine uuendaks rahvaid, rassi ja rahvusi ning selle uuendamise kaudu muutuks pisarate org 

armastuse ja rahu oruks. Kas ma ei ole minevikus pakkunud inimestele taevariiki? Kas ma ei ole seda 

toonud oma sõnades ja ilmutustes? 

8 Valmistage end siis ette, oo jüngrid, et teie Vaimu vägi teeks lünki, avaks teid, valmistaks teid, et 

te oleksite nagu minu tuleku eelkäijad inimeste teel. Ma teen kõik teie tööd uueks! 

Ma olen andnud inimesele tahtevabaduse ja usaldanud talle planeedi Maa. Ma olen andnud talle võimu 

ja valitsemise kõigi looduse kuningriikide, ainete ja olendite üle, et ta saaks luua oma kodu. 

Inimese algusest peale, vaimse hinge algusest peale olen Ma ennast näidanud armastuse ja õigluse 

seadusena, Ma olen ilmutanud end mitmel viisil käskudes, elureeglites, tähendamissõnades. Ma olen 
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teinud elust, loodusest, tõelise ja täiusliku õpiku, et inimese hing ei eksiks kõveratel radadel, et inimene 

leiaks alati tee ja õpiks Jumala kirjutatud ja loodud suurest eluraamatust. 

Kuid nüüd on saabunud aeg, mil Ma pean kõigi inimeste tähelepanu enda poole pöörama, ja Ma olen 

alustanud teiega, "viimastega", vaestega ja alandlikega, et teha teid selle tõe apostliteks, toimuvate 

sündmuste prohvetiteks, Minu Kolmanda Tuleku tunnistajateks. 

9 Minu õpetus on mõeldud kõigile, ja selles taaselustavas üleskutses inimkonnale kehtestan ma 

õigluse ja tuletan kõigile oma lastele meelde nende ülesannet. Nende kaudu teen ma kõik, mis on hävinud, 

uueks, kõik, mis on lagunenud, teen ma vääriliseks ja panen aluse uuele elule selles maailmas. Ma 

kõrvaldan kõik kasutu ja üleliigse, ma hävitan kõik, mis on kahjulik inimeste elus, ma võitlen iga pettuse 

ja pahe, ülbuse, egoismi, silmakirjalikkuse vastu ja ma näitan inimkonnale veel kord muutumatut seadust, 

kõigi aegade seadust, igavest, mida ma teile veel kord meelde tuletan. Siis tunnete te tõeliselt minu 

Kuningriigi lähedust, Universaalse Isa kohalolekut. 

10 Minu kohalolekut tunnetatakse ja tunnustatakse teie sees ja väljaspool teid sügava austuse, hinge 

ülestõusmise, tõelise armastuse ja austusega. Patriarhide õnnelikud päevad naasevad. Päevad, mil 

perekonnad elasid aastaid koos armastuses ja ainult surm eraldas neid, tulevad tagasi. Päevad, mil 

suuremeelsed ja õiglased täievolilised valitsejad valitsesid maa rahvaid, tulevad samuti tagasi. Kõike seda 

hoian ma valmis, ja need ajad toovad inimesele valgust ja suurt edu, sest ma jätan talle kogemuse, valguse, 

kõrguse ja kõik, mida inimkond on oma suurtes võitlustes, oma kukkumistes, oma eksimustes ja oma 

õnnestumistes eluteel saanud, kui aluse, kui kogemuse, kui tõelise teadmise sellest, mis on hea ja mis on 

halb, mis on valgus ja mis on pimedus. Ja siis, kui põllud on ette valmistatud, tulevad suured külvajad, 

suured juhid, suured patriarhid, head valitsuse volinikud ja õiglased kohtunikud. 

11 Kui need hinged on ilmunud inimeste hulka suure valgusega, küsib inimkond, olles üllatunud 

nende jõust, headusest ja energiast, endalt: "Kes need on?". Kas see on Taavet, kes on maa peale naasnud? 

Kas see on ehk Saalomoni? Kas see on Eelija? Kas algusaegade prohvetid on tagasi pöördunud? Kas nad 

on teise ajastu meistri apostlid?" Nii et inimesed küsivad endalt. Aga ma hoian seda saladust, kuni te kõik 

olete naasnud tulevikku. Siis te saate usaldusväärselt teada, kes olid need, kes tulid teie juurde kolmandal 

ajastul. 

12 Teie, kes te olete praegu kohal ja kuulete minu sõna, ütlete oma sisimas: "Me ei ela neid aegu, me 

ei ela neid õnnelikke aegu." Aga Meister kuulutab teile: Ma luban, et ─ kuigi need sündmused, mida ma 

teile ennustan, on kauged, väljaspool teie praeguse eluiga ─ õnn, rahu ja heaolu sisenevad teie südamesse, 

teie praegusesse eksistentsi, ja see on nagu eelaimus õndsusest, mida see inimkond saab nautida ajal, mil 

Spiritualism on inimeste seas täielikult arenenud. 

Aga kes või kes teist saab teada, kas ma ei saada neid sel ajal siia maailma elama, et nad lõikaksid teie 

kannatuse, teie vankumatuse ja teie valule allumise vilju? See juhtub siis, kui õpite oma heaolu keskel 

armastust ja halastust tundma ─ kui õpite Isa ülistama oma ülimatel õnnehetkedel. 

Aga siis, kui olete sellesse õndsuse ja meelerahu atmosfääri sattunud, peaksite pöörduma abivajajate 

poole. Siis peaksite meeles pidama seda, kes kannatab. Sel viisil näitan teile, et te võite järgida Minu 

õpetusi isegi sügavas meelerahus, õitsengus, ja et ─ kui valu puhastab ─ armastus pühitseb. 

13 See on see, milleks ma teid nüüd ette valmistan, jüngrid, nendeks uuteks aegadeks, mis tulevad. 

Selleks, et taevariik saaks siseneda minu laste südamesse, peab inimene kõigepealt kogema minu õiglust, 

ta peab kõigepealt puhastama end selle maailma viimse nurgani, ja siis, kui kõik on valmis, saab minu 

kuningriik täielikult teie keskele. Minu Kuningriik on hakanud lähenema koos minu Universaalse Kiire 

tulekuga, mis selles Kolmandas Ajastikus on muutunud teie seas sõnaks ja eluks, inimhääleks. 

14 Eelija kui Püha Vaimu igakordne teerajaja sillutas teed ja äratas inimesi. Ta tuli, et kutsuda oma 

kellaga hajutatud lambaid, et nad kõik ühineksid hurtsikus ja kuulaksid oma Issanda häält. See on olnud 

ettevalmistus Isa Kuningriigi, Taevase Kuningriigi jaoks, mis tuleb teile sel ajal üha lähemale. 

15 Kes, kes poleks sel ajal kuulnud Issanda häält, tundnud vähemalt pisut rahu oma südames? Kes ei 

ole saanud tilka palsamit või pisut lohutust oma kannatustele? Kes, kes on eksinud pimeduse teedele, ei 

ole näinud valguskiirt, mis paistab läbi minu sõnast? Kes, olles elust väsinud ja uskudes, et tal ei ole õigust 

eksisteerida, ei ole avastanud minu teoses oma olemasolu tõelist õigustust? 

16 See on Isa kuningriik, mis on teie juurde jõudnud. Kuid see kuningriik ei koosne ainult kuningast, 

sest kuningas ilma alamateta ei saa olla kuningas, ja nii on ta koos kõigi oma 
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Kuningriik on tulnud, et teha end teatavaks: Tema kui Isa ja tema alamad kui Isa tõelised lapsed ja teie 

tõelised vennad ja õed. See on see Kuningriik, mida ma olin lubanud ─ see on see lohutus, mis mul oli teie 

jaoks nendeks aegadeks valmis, ja kui teie ettevalmistus edeneb ja aeg möödub, saab Minu Sõna teoks ja 

Minu Kuningriik tõuseb teile üha lähemale. 

17 Eelija läbib kogu universumi vaimselt, justkui tulises vankris, jättes endast maha armastuse jälje ─ 

armastuse, mis on Jumala Vaimu tuli, see valgus, mis valgustab ja valgustab, mis embab ja soojendab 

neid, kes on hingelt ja südamelt külmad. Aga kui Eelija oleks läbinud kogu universumi ─ kas ta oleks 

jätnud vahele ka selle maailma rahvaste läbimise? Ei, tõepoolest. Tema valgus on olnud kõigi juures, nagu 

ka tema ettevalmistus. Ta on Teeotsija, mistõttu ta äratab läbisõidul hinge. Kui mõned on ikka veel 

ärkamata, siis sellepärast, et nad ootavad veel Eelija kui karjase uut kutset. Ta, kes on väsimatu, raputab 

neid, kes on uinunud, neid, kes on vajunud sügavasse unne, kuni ta on nad äratanud. Kuid need, kes on 

ärkamas, avavad oma silmad ja tunnetavad aega, milles nad elavad. Nad tunnetavad Isa kohalolekut, aja 

tähtsust ja nende hing tõmbub maailmast tagasi, et saada ühendust oma Issandaga, kutsuda Teda oma 

üksinduses, kutsuda Teda, tõmmata Teda otse oma südamesse. 

Mõned kutsuvad Teda kui Isa, teised kui Isandat, ülejäänud otsivad Teda ka kui Kohtunikku. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, kõik ärkavad üles, nagu ka need, kes on seda juba teinud. Keegi ei jää oma palves, 

oma ülesehituses, oma palves tähelepanuta. Ma räägin nendega, ma suhtlen nendega ja valmistan neid ette. 

Kuid kuna nad ei ole veel täiuslikuks saanud ega ole kindlad, et vaimust vaimuni toimub dialoog, siis 

kahtlevad nad selles tões. 

18 Kes on need, kes kõrvaldavad nende ebakindluse, kes hakkavad vaimselt suhtlema minu Jumaliku 

Vaimuga? Teie, kes te olete pioneerid, apostlid ja prohvetid. Sa jõuad kohale kindla Sõnaga, täpse, selge 

juhise ja otsekohese tunnistusega, et ma olen olnud inimkonna seas ja et ma olen jätkuvalt kohal ja igavesti 

kõigi oma laste hinges, ning sa ütled neile ka täiusliku viisi, kuidas Minule läheneda. Te õpetate neile 

tõelist vaimulikku jumalateenistust ─ kuidas teha õiglust vaimse ja maise elu suhtes ning panete neile ette 

armastuse, õigluse ja kõlbluse. 

19 Kui inimesed avastavad sinus suuri andeid ja tunnevad end seetõttu alaväärsena, anna neile teada, 

et kõrgemaid inimesi ei ole olemas. Võib-olla on olemas arenenumad hinged, kuid kõrgemaid ei ole. 

Tõesti, ma ütlen teile, et seal, õiglaste kodus, väga lähedal Minule, on suured hinged. See on eesmärk, 

mida ma teile kõigile näitan. 

Ma tahan, et aegade lõpul, kui need kaduvad, kui teie jalgade jaoks lõppevad teed ja te jõuate selle 

taevase rahu oaasi eesmärgini, oleksite kõik võrdsed minu laua ääres ─ võrdsed minu kodu, minu 

kuningriigi lõpmatus ja täiuslikus rahus. Nii et kui mehed teid imetlevad, meelitavad, kadestavad, siis 

andke neile mõista, et kõik on võrdselt andunud. 

Avaldan teile täna, et iga mees või naine, kellel on tahe, võib olla andekandja, et tervendada ja edastada 

valgust. Ma kuulutan teile täna, et iga mees või naine võib nägija või vaimse nägemuse kaudu näha 

kaugemale ja tulevikku. 

20 Tõesti, ma ütlen teile, et iga mees või naine, ükskõik mis vanuses, suudab tervendada ja imet teha, 

kui tal on armastust ja head tahet. Kui ma olen märkinud teie hulgast need, kellel on prohvetlikkuse, 

tervendamise, võime edastada Teispoolsuse hääli, nõustamise ja rahvahulkade juhtimise ande, siis 

sellepärast, et ma tahtsin usaldada igale teie hulgast väikese osa Minu töös. Kuid teie hinged ja inimkehad 

on loodud Minu armastuse poolt viisil, mis on kõigile ühesugune. Te tulite välja ühest vaimust ja ka ühest 

"lihast". 

Kuid te peaksite inimestele ka selgeks tegema, et nad peaksid võtma ainult osa Issanda töös; kuid see 

osa ei ole teie poolt määratud. Te peaksite neid nende õpetustega ainult ette valmistama, et nad oma 

südametunnistuse ja minu halastuse kaudu avastaksid selle kingituse ja ülesande, mille Isa neile usaldas. 

21 Sada nelikümmend neli tuhat on selles Kolmandas Ajastikus märgistatud. See on hingede leegion, 

see on hulk, mille minu halastus on igal ajal märgistanud ja valinud välja hingede hulgast, et anda neile 

eriline missioon, vastutus teiste ees ja ka võimalus heastamiseks, et valmistada neid ette juhtideks, 

apostliteks, eeskujudeks. 

Kaheteistkümme Jaakobi suguharu oli tol Esimesel Ajastul arvukas, kaugelt üle saja neljakümne nelja 

tuhande, ja ometi oli Minu Tahe valida sellest arvukast rahvast ainult see arv, et täita missiooni selles 

Kolmandas Ajastul. Neile olen andnud missiooni äratada inimkond, viia see Püha Vaimu teele ─ sellele 
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lõpmatule teele, mis toob teid lähemale Isale, mis ühendab inimese hinge kõrgemate ja madalamate 

maailmadega ─ mis toob kõik hinged üksteisele lähemale, mis muudab nad üheks ja teeb nad sümboolse 

"pitseerimise" kaudu tõelisteks vendadeks ja õdedeks ning Jumala lasteks. 

22 Paljud on märgitud, kuid teised üllatuvad oma eluteel ja neile ilmneb ─ kas minu Jumaliku Vaimu 

või teie vahenduse kaudu ─, et nad kuuluvad saja neljakümne nelja tuhande hulka. 

See märk, mille ma teile andsin, mille number on lõpule viidud, põhjustab teie planeedil suure 

vapustuse, ja see vapustus, see sündmus, jõuab teie juurde väga varsti. Kui see juhtub, ja paljud teist 

mäletavad neid sõnu, siis põlvitate vaimulikult Isa ees ja ütlete: "Issand, sa oled meid pitseerinud, nüüd 

oleme ühinenud." 

23 "Häda, häda kogu maailmale sel hetkel," ütleb Isa teile tõtt-öelda. Sest selle kaudu annan ma 

inimestele mõista, et toimub midagi üleloomulikku, et toimub midagi, mis on väljaspool loodusjõude, 

väljaspool inimese tahet. Siis jõuab suurem osa inimkonnast hirmsasti palvele ja meeleparandusele. 

24 Jumala halastuse tõttu ja prohvet Johannese poolt ennustatud, on kirjutatud, et kuuenda pitseri 

kulminatsioonil pitsatatakse Issanda valitud. Ma olen täitnud selle, mis on üles kirjutatud ja mida prohvet 

ütles. Olge kindlad ka kõiges, mida ma teile ütlen. Kes teie seast ei mõista, mida ma räägin? Kes laseb 

tunnetamata mööda minna õpetusest, mida Ma oma jüngritele annan? 

25 Ma olen piiranud oma ilmutust, ma olen seda lihtsustanud, et kõik minu lapsed saaksid mind 

mõista. Ärge otsige Minu majesteetlikkust või Minu hiilgust välistest töödest, ärge otsige kõike nende 

kehade näost, mille kaudu Ma ennast ilmutan. Kui nad omandavad väikese vaimse muutuse, väikese 

vormimuutuse, siis selle põhjuseks on see, et nad on Minu armu poolt valdatud. Aga otsige Mind Minu 

Sõna tähenduses, sealt leiate Mind. 

26 Nii avaldan ma oma Universaalset Kiirt teie seas. Sellest saab balsam, õpetus, ettekuulutus ja 

värskendus teie hingele. Kuid Minu kiirte valgus laskub kõigile usunditele, kõigile vaimulik-

religioossetele tseremooniatele, mida inimkond tähistab. Sel hetkel olen ma kõigis südametes, ma kogun 

inimeste pisaraid, ma annan orbudele oma armastuse kaitse, ma hellitan lapsi hellalt, ma julgustan noorte 

südant, ma tugevdan vanureid nende väsimuses, ma saadan üksikuid ja hüljatud, ma tervendan haigeid, ma 

kuulen isegi viimast kaebust ja kurbust nii neilt, kes oskavad paluda ja palvetada, kui ka neilt, kes ei oska. 

Kui ma kuulen ka selle solvangut, kes oma valusalt teotab, siis annan talle tema teadmatuse andeks. 

Ma olen kõigiga koos. Ma ei eralda ennast võimsast ega alanda teda. Ma ei lükka tagasi ei rikkaid ega 

ahneid ega pöördu egoistidest eemale. Vastupidi ─ ma käsitan neid kui neid lapsi, kes on võtnud oma 

pärandi ja lahkunud Isast. Oma rikkuses on nad siis unustanud Mind ─ nad on unustanud, et Mul on 

rohkem kui neil ja et ühel päeval vajavad nad Mind. 

27 Täna ei hüüa nad Minu nime, nad ei otsi Minu Vaimu, nad ei armasta Mind, aga Mina olen 

nendega. Minu Kuningriigi väravad on alati avatud kahetsevatele, Minu Süda on alati avatud "vaestele". 

Sest te kõik olete vaimses mõttes vaesed ─ mõned materiaalses rikkuses ja teised viletsuses, kuigi ma 

annan teile alati oma kingitusi ja hüvesid, et teha teid rikkaks ja tõeliste väärtuste, tõeliste igaveste hüvede 

omanikeks. Ja kuna ma olen kõigi juures, mu rahvas, miks ei võiks ka teie olla? 

Ma tahan, et teie hing, mis on ülestõusnud, suhtuks ka kõikidesse oma vendadesse ja õdedesse 

samamoodi, et te ei eristaks oma kaasinimesi usukogukondade, sektide, klasside või rasside järgi ─ et te 

suhtuksite kõigisse sama armastusega ja vaataksite neile sama vennalikkuse ja halastusega; et te ei teotaks 

teiste kultusi või kultuse vorme, veel vähem pilkaksite oma naabrite fanatismi või ebajumalateenistust. 

Sest siis te ei rakendaksite Minu õpetust nii, nagu Ma seda teile õpetan. 

28 Ma olen andnud vaimule hingele vaimse vabaduse juba esimestest aegadest alates. Alates hetkest, 

mil esimesed vaimsed olendid Minu südamest välja tulid, panin nad vaimse vabaduse teele, ja ma andsin 

ka inimesele mõttevabaduse tema päritolust alates. Kes siis on need, kes sepitsevad ahelad hingede jaoks? 

Kes on need, kes vangistavad ja hirmutavad inimesi ja hingi? Need on halvad vaimulikud ja inimkonna 

halvad vaimulikud juhid, kes lasevad end pimeduse kätte ja juhivad siis inimese hinge valele teele. 

Ma olen alati pakkunud oma armastuse seadust, mitte kunagi ei ole ma seda peale sundinud. Ma ei ole 

kunagi karistanud ühtki hinge selle eest, et ta ei ole Mind armastanud või ei ole kuuletunud Minu 

Seadusele. Ma ainult katsetan seda, ohjeldan seda, manitsen seda, puudutan seda ja annan talle vahendid 

tema päästmiseks. Aga ma ei karistanud teda kunagi, veel vähem võisin ma ennast kätte maksta. Jumala 

armastust täis vaimus ei saa kättemaksul olla kohta. 
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29 Niisiis, mu rahvas, ärge nõudke, et kõik inimesed mõtleksid ja usuksid nii nagu teie. Te ei tohi 

kunagi inimesi hukka mõista, te ei tohi mõista kohut ega määrata karistust selle üle, kes teid ei kuula, kes 

ei võta vastu teie soovitusi, teie õpetusi või nõuandeid. Te peaksite suhtuma kõigisse oma kaasinimestesse 

sama sügava austusega ja tõelise vaimse heategevusega. Siis saate teada, et igaüks on oma usupraktikas, 

oma õpetuses, oma teel jõudnud sinna, kuhu tema vaimne võime on talle õiguse andnud; ja selleni, kus te 

näete inimesi, on neid viinud nende enda areng. 

30 Te peate pakkuma ainult spiritismi, kolmandat Jumala sõnumit inimesele. Sest esimene sõnum oli 

Isa poolt Siinai ääres, teine oli Kristuse poolt ja kolmas sõnum on Püha Vaimult. Kuid selles kolmandas 

sõnumis on ühendatud kõik seadused, käsud ja testamendid, mille Jumal on oma lastele pärandanud. 

31 Viige see rikas ja ilus sõnum kogu inimkonnale ja pakkuge seda armastusega. Kui te seda teete, 

siis näete, kuidas teie seeme idaneb südames alandlikult, selles vaikuses, millega maa seeme idaneb. 

Samamoodi õitseb ja rõõmustab teie hing tohutult, kui ta näeb, et Isa seeme ei sure kunagi, kui see on hästi 

külvatud. 

32 Ma valmistan teid ette, et te saaksite varsti tõelisteks külvajateks ja headeks apostliteks, kes toovad 

minu halastuse seemneid oma kaasinimestele. Ma valmistan teid praegu ette minu Sõna lahkumise 

järgseks ajaks, et siis ei oleks teie seas kaost, et ei oleks nutmist, et teie hinge ei siseneks ebakindlus ega 

segadus. 

33 Ma ütlesin teile, et kõik kogukonnad ei ole valmis, sest nad ei osanud nendel viimastel hetkedel 

ärgata. Aga kõik need, kes tõesti valmistuvad, jäävad maha, et aidata teisi kogukondi nende katsumustes, 

kes, kui nad ei kuule enam minu Sõna, satuvad meeleheitele ─ kes oma valus, kui nad ei näe enam Meistri 

Sõna sõnumitoojaid laua ääres, kus nad on nii kaua aega söönud, valavad pisaraid ja kõiguvad oma usus. 

34 Te olete tõepoolest nõuandjad, tugevad nagu sambad, et Iisraeli majade katused ei kukuks alla. Ma 

tahan, et te oleksite nagu lohutav hääl, nagu kiidulaul, nagu te olite neil esimestel päevadel, kui te läbisite 

kõrbe soovides jõuda tõotatud maale, kui naised mängisid oma lüüre, et julgustada ja lohutada mehi ja 

rõõmustada laste südant raskel teel ─ kui sõdurid tundsid end lahingust kurnatuna, kui nende jalatallad 

olid raskest teest kõvaks muutunud. Siis kõlas ruumis Iisraeli naiste ülistuslaul, mis värskendas meeste 

südant ja tegi rändamise kergemaks. 

35 Nii ka nendel vaikuse, pühendumise ja meditatsiooni hetkedel, kui neid katkestab nutmine, 

meeleheide, igatsus, et Isa kiir veel kord tagasi pöörduks hääle kandjate juurde, ütlete oma sõnadega nagu 

ülistushümn, nagu lohutushüüe: "Meid ei ole hüljatud, Meister on meie keskel, Ta on jäänud meie 

südamesse igaveseks", ja nägijate hääl rõõmustab teid. See saab olema prohvetite aeg, mil nende ustavad 

tunnistused kõlavad inimeste südames nagu kuulutajad, kes kuulutavad tõeliselt tulevastest sündmustest 

kui tunnistusest, et Isa ja Tema Kuningriik on lähemal, kui nad on olnud minu ilmumise ajal. 

36 Lühike on juba see aeg, mil Ma viibin teie keskel selles vormis, ja Ma valmistan teid juba ette 

mõneks armuandeks, mida Ma annan 1950. aasta viimastel päevadel. 

37 Teie, häälekandjad, ärge arvake isegi nüüd, et see, kes teist viimast korda minu kiirte vastu võtab ja 

minu viimast sõna lausub, on teie seas kõige õnnelikum ja minu armuga kõige rohkem täidetud ─ ärge 

mõelge sellest nii. 

Ma teen ennast teatavaks ühe teie seast iga oma viimase õpetuse ajal, ma tulen alla igaühe mõtetesse. 

Kogu oma armu abil jätan ma teie hinge ja südamesse sissepressitud mälestuse sellest, kui ma viimast 

korda ennast teie kõigi kaudu teatavaks tegin. See on nagu suudlus, nagu tunne, mida teie hing ei suuda 

kunagi kustutada. Sest te olete need, kes on Mind teeninud ─ vahendid, mille kaudu Ma olen sel ajal 

maailmaga rääkinud, ja Ma annan teile oma helluse ja õnnistuse, Ma saadan teid kogu teie eluteel ja ootan 

teid kuni selle päevani või hetkeni, mil te olete igavesti Minu paremal käel. 

38 Teile, kes te olete olnud avatud ukseks minu vaimsele maailmale, panen ma samuti oma armu ja 

nende õnnistatud olendite armu igaveseks teie südamesse. 

Minu vaimne maailm teeb end viimast korda teatavaks ka oma kaitsjate ja protegete kaudu, jättes oma 

viimase sõnumina maha armastuse nõuande, nõuande, mis on täis südamlikkust ja valgust, ning tunnistuse 

ja kinnituse, et igaüks neist kaitsevaimudest jätkab oma vendade ja õdede sammude valvamist maa peal 

ning et ei Isa ega vaimne maailm ei lahku sellest armsast rahvast. 
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39 Need, kellel on olnud kirikujuhtide ülesanne, ja kõik, kes on kuulnud minu õpetusi ja järgivad 

neid, armastades ja andestades oma kaaslastele, saavad oma hingede ja kehade üle Meistri armu ja 

julgustust jätkata. Sest nende hääl on võimas pärast minu lahkumist, hääl täis elu, sõna täis sisu ja jõudu. 

Kõik nende anded elustuvad viimastel "hetkedel". Igaüks neist muutub hingeks, mis on muundunud 

valguse tõrvikuks, ja kõik need tõrvikud käivad inimeste ees, et nad ei läheks eksiteele. Sest nad peavad 

jätkuvalt olema inimeste vaimseteks valvuriteks sisemise kontemplatsiooni ajal ja seejärel lahingu ajal, et 

vabastada nad orjuse püünistest, lõksudest, ahvatlevate varitsuste otsimisel kõigist takistustest ja jätkata 

usklike juhtimist kogunemiskohtadesse ─ vaimse liidu, ideaalide ja otsuste liidu, kuulekuse liidu ja Minu 

poolt neile usaldatud ülesannete täitmise õnnistatud takistuse juurde. 

40 Nägijatele ma ütlen: Te saate kuulsusrikkaid nägemusi, nagu teil pole kunagi varem olnud ─ teie 

ilmutuste eelkäijaid, mida te tulevastel aegadel saate avada ja vastu võtta. Sest kindlasti ei ole need 

prohvetid veel saavutanud seda kõrgust, mille nad peavad saavutama ─ ega ole nende silmad näinud 

kõike, mida nad peavad nägema, ega ole nende huuled rääkinud kõike, mida nad peavad prohvetlikult 

kuulutama. Kuid puhastumine, mille nad saavutavad ─ nende südametunnistuse juhtimisel ─ on nii tõhus, 

et nende hinges või huultel ei ole kunagi enam valet ega pimedust. Alati oskavad nad eristada tõelist 

inspiratsiooni valest ja ahvatlevast inspiratsioonist. Nad teavad, kuidas võtta vastu Isa halastusest seda, 

mida Ta neile inimkonnale sõnumina edastab. 

41 Minu "kuldsuled", kelle käed on neil aegadel olnud väsimatud, jätkavad prohvetite tunnistuse 

üleskirjutamist, jätkavad oma inspiratsiooni üleskirjutamist ja ka inspireeritute sõna ─ need, kes ilmuvad 

õpetajatena rahva seas. 

42 Ma ei unusta ka oma "sambaid" ─ neid südameid, mis samuti panid inimesi kõndima sisemise 

kogunemise, kõrge austuse ja vaimse tõusu teel. Nii üks kui ka teine on olnud nagu kaptenid kindrali 

alluvuses. Nad olid nagu Mooses või Joosua kõrbes, keda toetas Juuda suguharu ─ see suguharu, milles 

makkabeed olid suured väejuhid, võitmatud sõdalased, kes purustasid linnalõhed, lõhkusid müürid ja 

valitsesid tervete rahvaste üle, sest nende taga oli Issanda rahvas, kes pidi saama tõotatud maa 

päranduseks. Selliseid võrdlusi tõmbab Meister teile, oo "sambad"! 

43 Ja inimesed, kes koosnevad jüngritest, saavad samuti viimasel hetkel suurt õndsust ja saavad 

Meistrilt suuri õpetusi. Suurte armuandide hulka, mida ma teile, oo inimesed, usaldan, kuulub see, et ma 

annan teile 1950. aasta lõpus viimast korda suhelda vaimse maailmaga, kaitseinglite, nõustajate või 

tervendavate olenditega, samuti nende hingedega, kes on olnud teie vanemad, lapsed, vennad, õed, sõbrad 

või sugulased maa peal. Ma annan teile, et te kuulete neid viimast korda materialiseerunult, 

humaniseerunult, ja selles suhtluses saate helluse, vaimse embuse, valguse täis nõu, lootuse hääle, mis 

ütleb teile: "Minge oma teed, kuni me kõik oleme ühinenud Issanda kojas." 

44 Nii et juba praegu valmistan teid ette armastusega, õrnusega, rafineerin teie maitseid, pehmendan 

teie südant, et need hetked teiega oleksid võimalus lähenemiseks, lepitamiseks, andestuseks teie vahel; et 

salakavalus, kurjad pilgud, kahe teraga mõõgad, mis on jätnud sügavaid haavu teie südamesse, saaksid 

oma tuppa pandud ja kõik see kustutatakse tõelise armastuse, vendade ja õdede vahelise andestuse abil; et 

kui teie silmad valavad neil hetkedel pisaraid, siis oleksid need tõelisest armastusest ja lähtuksid pigem 

teie hinge kõrgete tunnete allikast kui silmadest. Kui teie kehalised käed põimuvad, rohkem kui teie keha 

käed, siis on need teie hingede sidemed ─ armastuse sidemed, millega ma olen ühendanud kõik maailma 

hinged, ja te kõik tunnistate end sel hetkel Minu Seaduses. Siis, kui minu sõna on lõppenud, kui Meistri 

hääl kõlab ainult nagu kauge kaja kauges avaruses, siis on see armastus, see teie lähedane embus see 

soojus, see on lohutus, see on seltskond, mida te üksteist oma rändamisel hoiate, ja selle armastuse, selle 

omavahelise halastuse kaudu näete te pühakoda, selle templi, kus ma tahan elada ja kus te mind näete, 

kuulete ja tunnete ─ selle templi, kuhu maailm peab sisenema minu tahte kohaselt, et ta saaks mind tunda, 

näha, jumaldada ja armastada mind igavesti spiritismi kaudu, mis on sõnum, mille Püha Vaim saadab 

maailmale teie intellekti kaudu. 

45 Te peaksite oma vaimse sõnumiga pöörduma ka laste, noorte ja eakate poole. Ära näe enam piire 

ega ütle enam: "Mu Isa, valuta ennast minu rahva peale." Ära ütle enam: "Issand, vabasta rahvad." Ütle 

mulle nüüd: "Isa, õnnista meie kaasinimesi, anna meile andeks kõigile, keda me solvame." 

Ei näe enam rahvusi, ei maini neid enam oma palvetes. Tõuske ülespoole ja kui olete ühinenud 

inglitega ─ nendega, kes alati eestpalvetavad ja paluvad kõigi eest, siis valage oma hinge rahu ka kõigile 



U 330 

128 

oma kaasinimestele. Siis näete, kuidas rassid hakkavad taas üheks ühinema. Keeled, mis on teid lahutanud, 

saavad järk-järgult tuntuks neile, kes neid ei tundnud.  

Kastid ja klannid kaovad ja nende asemele tulevad alandlikkus ja mõistmine. Need, kes on kõrgel, 

laskuvad ─ katsumuste läbi võidetud ─ nende juurde, keda nad pidasid madalaks, ja need, kes olid allpool, 

tõusevad üles, et jõuda nende kõrgusele, kes olid üleval. Sest see on heastamise aeg, ja selles heastamises 

on minu Jumalik õiglus, mis on täiuslik. Igas praeguses hinges on minu kaalud, mis kaaluvad teie 

teod kaaluvad. Seepärast ütlen ma teile: Mina olen see, kes teab, kuidas hinnata ja juhatada täiuslikult, ja 

mina üksi suudan tungida iga elu, iga saatuse saladusse. 

46 Valvake ja palvetage, et minu Jumaliku Vaimu rahu laskuks kogu maailma peale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 331 
1 Kes kahtleb selles avaldumises inimintellekti kaudu, käitub nii, nagu eitaks ta oma üleolekut teiste 

olendite üle ─ nagu eitaks ta omaenda vaimu ja ei tahaks teadvustada vaimset ja intellektuaalset taset, 

kuhu ta on jõudnud läbi lõpmatute katsumuste, kannatuste ja võitluste. 

2 Selle eitamine, et Ma teen ennast teie intellekti või vaimu kaudu teatavaks, tähendab enese eitamist 

ja enda asetamist madalamate olendite asemele. 

3 Kes ei tea, et inimene on Jumala laps? Kes ei tea, et tal on hing sees? Miks siis mitte uskuda, et Isa 

ja tema laste vahel peab olema üks või mitu võimalust üksteisega suhtlemiseks? 

4 Kuna ma olen mõistus, siis pöördun teie poole teie mõistuse kaudu; kuna ma olen vaim, siis 

pöördun teie vaimu poole. Aga kuidas saavad need, kes eitavad Minu ilmumist, seda tõde mõista ja 

aktsepteerida, kui nad ei ole kunagi tahtnud Mind vaimuna käsitleda ja tunnustada? Nad on oma südames 

arendanud palju ekslikke ideid, näiteks arvavad, et Mina olen inimkujul olev jumalik Olevus, keda tuleb 

sümboliseerida sümbolitega ja kujutistega, et nende kaudu Minuga kontakti saada. 

5 Sajandite jooksul on inimesed, kes Mind sel viisil otsisid, harjunud oma kujutiste ja skulptuuride, 

mille ees nad palvetavad ja pakuvad riitusi, vaikusega ning nende südames on lõpuks kujunenud arusaam, 

et keegi ei ole väärt Jumalat nägema, kuulma või tundma. Öeldes, et Ma olen lõpmatult liiga kõrge, et 

läheneda meestele, usuvad need, et nad pakuvad Mulle imetlevat austust. Kuid nad eksivad, sest igaüks, 

kes väidab, et Ma olen liiga suur, et vaeva näha selliste väikeste olenditega nagu inimene, on ignorant, kes 

eitab kõige ilusamat asja, mida Minu Vaim teile on ilmutanud: alandlikkust. 

6 Kui te usute Kristusesse, kui te väidate, et olete kristlased, siis ei tohi teil tekkida selliseid 

mõttetuid mõtteid, nagu see, et te ei ole väärilised oma Issanda lähenemiseks. Kas olete unustanud, et teie 

enda kristlik usk põhineb sellel jumaliku armastuse tõestusel, kui Jumala "Sõna" sai inimeseks? Mis võiks 

olla käegakatsutavam ja inimlikum lähenemine, mis vastaks patuste ja lihalike, pimedate hingede ja 

nõrkade mõtetega inimeste mõistmisele, kui see, kus Ma lasen neil kuulda Minu jumalikku häält 

inimlikuks sõnaks muudetud kujul? 

7 See oli suurim tõestus armastusest, alandlikkusest ja kaastundest inimeste vastu, mille Ma 

pitseerisin verega, et alati jääks teie silme ette, et keegi ei ole Minu jaoks vääritu, sest just nende pärast, 

kes olid kõige rohkem mudas, pimeduses ja pahedes eksinud, lasin Ma oma Sõnal inimeseks saada ja 

valasin oma vere elujõudu. 

8 Miks siis need, kes seda kõike usuvad, nüüd minu kohalolekut ja ilmumist eitavad? Miks püüavad 

nad väita, et see ei ole võimalik, sest Jumal on lõpmatu ja inimene on liiga madal, liiga tähtsusetu ja 

vääritu? Tõesti, Ma ütlen teile, kes eitab Minu ilmumist sel ajal, eitab ka Minu kohalolekut maailmas sel 

Teisel Ajal ning eitab ka Minu armastust ja alandlikkust. 

9 See on loomulik, et te, patused, tunnete oma pattude tõttu minust kaugust. Mina seevastu tunnen, 

et mida rohkem üleastumisi teete ja mida rohkem te oma hinge määrate, seda vajalikum on, et ma 

pöörduksin teie poole, et anda teile valgust, et jõuda teie juurde, et teid tervendada ja päästa. 

10 Ma teadsin, et kui ma end oma lastele taas teatavaks teen, siis paljud eitavad mind, ja seepärast 

kuulutasin ma juba siis oma tagasitulekut, kuid samal ajal tegin selgeks, et minu kohalolek on siis vaimne. 

Aga kui te selles kahtlete, siis kontrollige seda nende nelja jüngri tunnistusega, kes kirjutasid Minu sõnad 

üles evangeeliumides. 

11 Miks ma oleksin pidanud inimesena maailma tagasi tulema ja laskma oma verd uuesti valada? See 

oleks sama, kui ma pidaksin oma toonast tööd ja ohvrisurma viljatuks, ja see oleks sama, kui ma leiaksin, 

et inimkond ei ole sellest ajast kuni tänaseni vaimselt üldse edasi arenenud. 

12 Ma teadsin, et vaatamata teie tolleaegsele materialismile, pean ma leidma teie olemuse sisimas 

arenenud hinge, ja sellepärast on minu kuulutus olnud nüüd vaimne. 

13 Siin ma olen Vaimus, saates teile oma Sõna helendavast "pilvest" ja humaniseerides seda nende 

suupillide kaudu ─ kui ettevalmistavat õpetust selle ilmutuse jaoks, milleni te kõik jõuate: vaimu ja vaimu 

dialoogiks. 

14 Ma olen toonud teile selle sõnumi, mis on tõlgitud inimsõnadesse minu häälekandjate huultel, et 

hiljem, kui minu sõna on lõppenud ja te olete võtnud vajaliku aja, et seda põhjalikult uurida ja mõista, 

saaksite minna välja hea sõnumi sõnumitoojatena, et jagada minu ilmutust oma kaasinimestega. 
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15 Lisaks sellele sõnumile olen ma otse saatnud inimestele valgust, mis on jõudnud nende olemuse 

tuumani ja valgustanud järk-järgult nende südamed ja meeled. 

16 Kui minu sõnum jõuab teie kaudu maailma, avastate, et põllud on tõesti valmis. 

17 Jah, jüngrid, nüüd on aeg, mil inimesed ─ teadvustamata ─ mõtisklevad oma vaimse tuleviku üle, 

mõistavad, mida nad tunnevad jumaliku ilmutusena, ja tunnetavad ka otseselt, mis on nende ülesanne. Sel 

moel, oma südame sisemise vaikuse kaudu mõtiskledes, jõuavad nad paljude tõdede mõistmiseni. 

18 Nii on paljude inimeste mõtetes valgustus koitnud, nad on üha enam tagasi lükanud religioosse 

fanatismi ja ebajumalateenistus kaotab üha enam võimu nende südames. 

19 Ilma, et nad seda teadvustaksid, puhastavad nad üha enam teed spiritualiseerimise suunas. 

Tundmatu julgus, usk ja kõrgem jõud on aidanud neil ületada hirmud ja eelarvamused ning selles ulatuses, 

et nende tahe on muutunud tugevamaks, on nende mõtisklused muutunud kindlamaks, selgemaks ja 

täpsemaks. 

20 Vaadake, kuidas tõe valgus, mis kandub hingelt hingele, jõuab inimesteni. Kes võiks takistada 

selle valguse edenemist, mida maiste silmadega ei ole võimalik näha? 

21 Sisu ja tõde, mille Ma tõin teie teadvusse oma möödunud aegade ilmutustes, ei saanud kaduda 

unustatud raamatutes, millesse Minu Sõna oli kirjutatud, ega selle tähendus võinud kaduda selle tõttu, et 

see kannatas inimeste poolt muutusi. Tõde on üle igasuguse inimliku vaesuse ja see ilmutab end igal 

hetkel. Kuid selle valgus paistab selgemini, kui inimene on jõudnud oma arenguteel uue, otsustava ja 

otsustava sammu astuda. 

22 Sümbolid, tähendamissõnad ja allegooria, mille kaudu vaimse elu saladusi varasematel ajastutel 

ilmutati, saavad mõistetavaks praegusel ajastul, kui pikaajalise vaimse kogemuse valgus aitab teil kõigil 

seadust, õpetust, ettekuulutusi, ilmutusi ja tõotusi õigesti tõlgendada. 

23 Minu sõnum langeb nagu viljakas vihm teie hinge, millesse ma olen paigutanud armastuse 

jumalikku seemet. Täna on päev, mille te pühendate sellele, et puhata oma maistest töödest ja anda oma 

hingele võimalus rahus palvetada ja mediteerida, valmistades end nii ette, et kuulata Minu Sõna, mis on 

teie hingele igavese elu leib. 

24 Minu töö, armsad inimesed, on suunatud sellele, et muuta teie hing valgusküllaseks, õpetades seda 

elama kõrgemates maailmades. 

25 Ma tahan teid teha oma jüngriteks, et te õpiksite tundma Mind kui lapsi, kes on Minu Vaimust. 

Miks te ei peaks tundma Minu Kohalolu enda sees, sest te olete tehtud Minu enda olemusest, minu osa? Te 

ei tunne Mind, sest te ei ole sellest teadlikud, sest teil puudub vaimsus ja ettevalmistus, ja ükskõik kui 

palju märke ja aistinguid te saate, te omistate need materiaalsetele põhjustele. Seepärast ütlen ma teile, et 

kuigi ma olen teiega, ei tajuta te minu kohalolekut. 

26 Nüüd ma ütlen teile: Kas ei ole loomulik, et te tunnete Mind oma olekus, sest te olete osa Minust? 

Kas seda silmas pidades ei ole õige, et teie vaim peaks lõpuks ühinema Minu vaimuga? Ma paljastan teile 

tõelist suurust, mis peaks olema igas inimolendis, sest te olete eksinud ja olete muutunud vaimselt 

väiksemaks soovis olla suur maa peal! 

27 Te olete omistanud materiaalsetele väärtustele rohkem tähtsust, kui need omavad, vaimsest teisest 

küljest ei taha te midagi teada ja teie armastus maailma vastu on muutunud nii suureks, et te isegi püüate 

nii palju kui võimalik eitada kõike, mis on seotud vaimsega, sest te arvate, et need teadmised on vastuolus 

teie edasiminekuga maa peal. 

28 Ma ütlen teile, et teadmised vaimsest ei takista inimeste arengut ei moraalis ega teaduses. 

Vastupidi, see valgus paljastab inimestele lõpmatu hulga teadmisi, mis on praegu tema teadusele 

tundmatud. 

29 Seni, kuni inimene keeldub tõusmast vaimustumise redelil, ei saa ta läheneda tõelisele hiilgusele, 

mis annab talle siin, oma Isa põues, ülima õnne olla Jumala laps ─ minu Vaimu vääriline laps, oma 

armastuse, kõrgendatuse ja teadmise kaudu. 

30 Kas te tahate Mind tunda, inimesed? Olge siis kuulekad ja alandlikud ega palu enam, et Ma oleksin 

teiega. Oodake rahulolevalt hetke, mil Minu Tahe on teha ennast teile teatavaks. 

31 Ma panen teid tundma oma kohalolekut selle avaldumise kaudu inimintellekti abil. Kuid Ma pean 

teile ütlema, et te ei saanud seda ilmutust mitte tänu oma teenetele, vaid see oli Minu armastus, mis sündis 
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armastusest, mis mul on teie vastu ja mis sundis Mind lähenema teile, et muuta Minu kohalolek teile 

tuntavaks. 

32 Ma teadsin, et te vajate väga Minu sõnumeid, et teie hinges on nälg ja janu Minu valguse järele 

juba väga suur, et te olete valmis kiirustama Minu kutse peale. Sest maapealsed kannatused olid teid 

puhastanud ja te olite muutunud tundlikuks. Seepärast panin Ma end teie juurde sellisel kujul ja andsin 

teile mõista, et see sõnum on vaid ettevalmistus selleks ajaks, mil te peate Mind vaimust vaimuni otsima. 

Siis ei ole enam Minu halastus see, mis liigutab Mind, et teha ennast teile teatavaks, vaid see on teie 

vaimne tõus. Siis ei ole te enam parajased, pimedad või vaimse suhtes tundmatud, vaid teete kõik endast 

oleneva täielikus teadmises ja absoluutses usus, mida dialoog vaimult vaimule teie jaoks tähendab, et seda 

armu ära teenida. 

33 Siis on teil juba olemas valgus, mida te vajate, et võimaldada minu Vaimul avalduda teie kaudu ja 

teha minu kohalolekut tuntavaks teie mõtetes, sõnades ja töödes. 

34 Täna olete nagu palverändurid, kes on pikka aega rännanud. Aga sel ajal on Minu vali kell teid 

kutsunud. Te olete osaliselt kiirustades tulnud armu allikale, ja Ma rõõmustan, et võtan vastu oma 

"töötajad" ja näen, et see rahvas liigub vaimselt samm-sammult edasi, näidates Mulle oma armastust oma 

ligimese vastu. Sa olid nagu kõva kivi, kuid Minu Sõna tikker töötas su südant, et muuta see pühapaigaks. 

35 Elu Raamatust annan teile teada veel ühe lehekülje, et teil oleks rohkem valgust ja et minu Sõna 

õitseks teie südames. Ma toon vaimse halastuse aarde neile, kes arvavad end puudust tundvat. 

36 Te olete muutnud selle maise paradiisi pisarate oruks. Ma usaldasin selle teile kui Eedeni aia, et 

teie hing koos oma kehaga saaks pidutseda kõigest, mida teie Isa on valmistanud inimese heaolu jaoks, et 

te saaksite nautida selle magusaid vilju ja seega olla vaimulikus kooskõlas oma Isaga, kelle süda on täis 

rõõmu. 

37 Õndsad on need, kes on Uue Koidu ees vabanenud oma tumedatest varjudest ja õnnistanud Mind. 

Ma olen toonud teile elu ja valguse olemuse oma Sõnas ja eemaldanud teid pimedusest, et te seisaksite 

kindlalt sellel teel, mille ma olen teile teinud. 

38 Te olete Minu töömehed, kellele ma olen usaldanud hoolitseda seemne eest, mis peab hiljem 

õitsema. Ma olen usaldanud sulle võimsa puu, mis on täis lehestikku, et rändaja saaks selle varjus puhata. 

Aga tormid on selle lehed ära võtnud, sest teid on magades üllatanud kiusatus. Lehed, mis tormid sellelt 

puult maha rebisid, kogub Minu halastus kokku ja Ma loo neist uuesti selle okste lehed. 

39 Ma olen andnud teile selle puu vilja ja te olete nautinud minu jumaliku armastuse lõpmatut 

magusust. Mõned Minu töötajatest on tõusnud isandateks ja on hüljanud puu, mille ma neile usaldasin. 

Kuid ma hoolitsen selle eest ka edaspidi, sest paljud rahvahulgad tulevad selle lehtede alla puhkama ja 

toituma selle viljadest. 

40 Õndsad on need, kes on jäänud tugevaks igal ajal ja igas katsumuses ning kes on viinud 

rahvahulgad Minu juurde. Ma tugevdan neid, valgustan neid ja kaitsen neid oma vaimse mantliga aegade 

halastamatuse eest. Ma võtan kannatuste karika nende huultelt ära, et mu rahvas saaks iga päev 

värskendada end minu sõnaga. 

41 Paljud tulevad pikkades rongides, igatsedes minu Isa heldust ja soovides elupuu vilju, mille 

magusust nad peaksid tundma. Ma ootan neis oma väljavalituid, haigeid ja abivajajaid. 

Eelija toob nad Minu ette: Need on vaevatud südamed ja rõhutud hinged, kes on alati tühjendanud väga 

kibeda karika, leidmata lohutust. Kuid ei ajad ega tormid ei suuda seda puud hävitada, tema lehtedes on 

alati mahl ja tema viljad paljunevad. 

42 Ma olen eemaldanud oma sulastelt pimeduse, enesepettuse, ma olen valmistanud nende südamed 

oma jumaliku armastusega ja ma olen pannud nende sisse oma Vaimu rahu. Ma olen neile näidanud oma 

seadust ja oma töö valget külge, et nad valvataks oma aususe ja puhtuse üle. 

43 Paljud seavad end kohtunikuks ja eitavad Minu Töö terviklikkust ja Minu Vaimu ilmumist 

inimintellekti kaudu. Kuid Mina olen Vägev, Tee ja Valgus, ja alati, kui see on olnud Minu Tahe, olen Ma 

sirutanud oma Halastuse välja kui varda, mille abil inimkond end püsti hoida. 

44 Mina olen see, kes elavdab teie hinge ja keha, ja kui te olete Minuga koos, siis eemaldub valu teist 

ja te tunnete oma südame põhjas Minu armastuse õrnust. See on ka see hetk, mil südametunnistus kutsub 

teid aru andma ja paneb teid häbi tundma, et olete elanud patus ja et te ei ole oma missiooni ustavalt 

täitnud. 
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45 Ma olen teinud teile teatavaks tee spirituaalsuse poole, et te saaksite iga päev vabaneda 

materialiseerumisest, et te oleksite need, kes on minu Jumalikkuse teenistuses ─ valmis saavutama vaimu 

ja vaimu dialoogi. 

46 Mõned kurvad südamed ütlevad Mulle: "Isa, millal lõppevad sõjad, nagu Sinu prohvetid on 

kuulutanud?" Ja ma ütlen teile vastuseks, et rahu aega näitab Minu Jumalik sõrm. 

Kui te vaimustate end, siis olete nagu selge peegel, ja igaüks, kes teid niiviisi ettevalmistatuna näeb, 

peab teid küsima, ja esimesest sõnast, mis teie huultelt tuleb, saavad nad armastust, mis tuleb teie südame 

põhjast. Ja siis tunnistatakse teid minu jüngriteks ja teid kuulatakse, ilma et nad väsiksid. See on rahu aja 

algus. 

47 Hoidke oma hinge rõivastust, et see ei muutuks plekiliseks, et see oleks alati valge, et teie 

kaasinimesed teid austaksid ja austaksid. Teie keha on kaduv, kuid teie hing kuulub igavikku. Seepärast 

peate kasutama andeid, mis ma olen teile usaldanud, et te saaksite elada igavikulises kodus. 

48 Kui õnnistatud on Minu ilmutus teile, kui te mõistate Mind, kui teie süda on nagu avatud raamat, 

kuhu Minu Sõna on üles kirjutatud, et te saaksite seda uurida ja harjutada, et te oleksite eeskujuks 

alandlikkusest ja alandlikkusest. 

Tõstke üles ja tugevdage seda, keda te leiate teel väsinud ja kurnatud, ärge keelake talle seda, mida ta 

palub, sest ma olen teile usaldanud halastuse. Õnnistatud on see, kes jagab seda, mida ta kannab oma 

reisipakendis, sest kasu, mida ta teeb oma vennale, tuleb talle mitmekordselt tagasi. Teie hing on vaimse 

aarde omanik, mis on iga päev ammendamatu. 

49 Olge nagu hea põllumees, kes hooldab seemet põllul ─ seemet, mis inimese pingutuse tulemusena 

õitseb materiaalselt ja kannab vilja. See, kes usuga ja lootusega töövahendid kätte võtab, künnab maad, 

vabastab põllukultuuri umbrohust ja loodab, et vihm paneb selle õitsema ja kandma rohkesti vilja, mis on 

inimkonna toiduks. 

50 Ma olen ennast teie seas teatavaks teinud, et täita lubadus. Minu armastus määras aja, et aeg selle 

ilmsikstulekuni lüheneks. Mõned usuvad, teised kahtlevad. Aga mida teeb Isa nende ees, kes ei ole Teda 

ära tundnud? Valu pöördub tagasi, et puhastada teie kurja meelt ja umbrohi, mis on paljunenud, 

hävitatakse veel kord. 

51 Mõista, Iisrael, et minu töö eest vastutad sina. Tunnetage nende valu, kes kannatavad ja nutavad 

orjuses nendes rahvastes. Nad loodavad, et minu võimas halastus võib neid vabastada ja anda neile rahu. 

Süütud lapsed nutavad ja on teedel kaitsetu, vanureid mõnitatakse ja neitsid võrgutatakse, ja nii röövib üks 

teiselt oma eksistentsi aluse ilma halastuse ja kahetsuseta. 

52 Iisrael, ma olen valmistanud sind üles ehitama, andma rahu ja lootust inimkonnale, näitama neile 

ust päästmiseks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 332 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Ma kohtan teid palvetamas, armsad jüngrid, teie hing palub rahu selles maailmas. See on see, mida 

ma olen teile õpetanud ─ see on see, mida ma olen teile veel kord ilmutanud: et te olete rahu saadikud, 

selle õnnistatud kingituse tooja sel ajal, kui see on sellelt planeedilt lahkunud, sest inimese süda lükkab 

selle tagasi ja sinna sisenevad ainult ebakindlus, vihkamine, hingemattev elu ja rahutus. 

Kuna te ei saa füüsiliselt minna kõikidesse maailma paikadesse, teedele ja piirkondadesse, et seda 

jumalikku sõnumit tuua, siis olen õpetanud teie hingele vaimse palve abil kõrgendamist, edastamist, et ta 

saaks õnnistust, heategevust ja õnnistusi kõigile oma kaasinimestele jagada. 

2 Ma olen teile oma õpetustes öelnud, et te ei peaks paluma Mind teatud rahvaste eest, vaid kogu 

maailma eest, kõigi teie kaasinimeste eest, arvestamata rasside, rahvuste või ühiskonnaklasside järgi, ja 

teie kõrgelennuline hing, kes on lühikest aega Kõrgemas Maailmas, näeb sealt ainult Isa suurt 

universaalset perekonda, vaatab kõigi kannatusi, viletsust, valu, ja nende eest peate te paluma Mind. Sealt 

võite vaadata neid olendeid, kes on kõrgemad kui teie, kõrgemates vaimsetes maailmades, ja te peate neilt 

abi paluma, nii nagu ma olen õpetanud teid austusega kutsuma vaimset maailma, et saada sealt 

inspiratsiooni ja kaitset. Sel viisil, oo õpilased, armastate te kõikehõlmava armastusega. 

3 Inimesed ütlevad, et teisel ajastul õpetas Kristus armastust üksteise vastu ilma rassilise 

vahetegemiseta. Aga sel kolmandal korral ütlen ma teile: Mina, nagu Kristus, õpetasin teile teises ajastul 

kõikehõlmavat armastust. Kuid ma pidin alustama teie omavahelise armastuse õpetamist inimestena, et ─ 

kui aeg saabub ─ te saaksite üksteist armastada vaimse armastusega ─ mitte enam ainult ilma rasside, vaid 

ka ilma maailmade vahet tegemata. 

Ma tahan, et teie hing hõlmaks kõike seda armastust, mida ma teile praegu õpetan ─ et te, armastades 

oma Isa, armastaksite kõiki olendeid ─ et te armastaksite üksteist oma maailmas aatomi ulatuses sellest 

armastusest, millega Isa armastab teid ─ et te armastaksite kõike, mis on loodud minu poolt, et te ei 

oleksite ükskõiksed ega lükkaksite tagasi seda, mille ma olen teile pärandanud ja usaldanud. 

4 Inimene ei tõlgenda minu õpetusi alati õigesti. Ma ei ole kunagi õpetanud teid eirama või hoiduma 

hea vilja nautimisest, mida minu seadused heaks kiidavad ja lubavad. Ma olen ainult õpetanud, et te ei 

peaks püüdlema, veel vähem armastama mittevajalikku, üleliigset; et te ei peaks kasutama kaduvat, 

ebaseaduslikku, nagu vilju, mis on kasulikud hingele ja kehale. Aga kõike, mis on hingele või südamele 

lubatud ja teenib seda hästi, olen ma teile soovitanud, sest see on Minu seaduste sees. 

5 Ma olen andnud teile veel ühe juhise: Et teie hing oskaks oma keha maha visata, kui on kätte 

jõudnud selle tagasikutsumise aeg ─ et kui teie hing peab ületama teispoolsuse läve, oskaks ta loobuda 

oma hoidmisest ja sidemetest maaga. Aga tõesti, ma ütlen teile: Kui hing on end kehast eraldanud, ei 

muutu ta maiste hüvede suhtes pimedaks. Pigem vastupidi ─ ütleb Meister teile, siis luban ma teie hingel 

saavutada suuremaid teadmisi, nii et ta imetleb veelgi enam loodu teoseid, nii et ta tungib veelgi enam elu 

mõttesse, nii et ta hakkab kõike oma vaimse tiibadega haarama, nii et tema pilk ületab need horisondid, 

mis olid tema intelligentsi jaoks maa peal nagu piirid. Siis hakkab ta tõeliselt armastama Isa ja jumalikku 

loodut tõelise universaalse armastusega. Siis kaob hingele iga inimlik positsioon, klann või sotsiaalne 

klass. Siis ei armasta ta enam ainult neid, kes kuulusid talle kui maapealsele perekonnale, vaid hakkab 

vaimse armastusega armastama kõiki oma ligimesi. Seda armastust olen ma teile alati õpetanud. 

Kui aga teie seas on jüngrid, kes on Mind sel ajal vähe kuulnud ja seetõttu kardavad, et nad ei suuda 

Minu tööd õiglaselt hinnata ega mõista, ja seetõttu kadestavad neid, kes on Mind sageli kuulnud, kes on 

saanud Minu Sõna sageli sel ajal, siis ütlen Ma neile ausalt: Ärge muretsege! See, kas jüngrid on Mind 

sageli või vähe kuulnud, ei tähenda midagi. Sest ühest valgustatuse hetkest võib piisata, et teie hing 

muutuks selles hetkes ja muutuks meistriks, ammendamatuks armastuse ja inspiratsiooni allikaks. 

6 Tooge see Minu Sõna lohutuseks ja usaldage seda ─ teie, kes te olete Mind vähe kuulnud! Sest 

tõesti, ma ütlen teile: Te kohtate oma teel neid, kes ei ole Mind selles Kolmandas Ajastikus kordagi 

kuulnud, ja te näete nende seas ilmumas suuri spiritismi apostleid, suuri intuitiivseid prohvetid, suuri 

inspireeritud. Te näete, kuidas Püha Vaimu anded ilmnevad inimeste seas ja avanevad intuitsiooni kaudu. 

Te näete inimesi, kes suhtlevad vaimult vaimule, ja siis te ütlete: "Kui õnnelikud oleme meie, kes me 
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oleme suutnud Meistrit vähemalt natuke kuulda, sest need kaasinimesed ei ole kunagi kuulnud Teda 

inimliku mõistmisvõime kaudu." 

7 Kas te ei mäleta, et Markus, kuigi ta ei kuulunud minu kaheteistkümne väljavalitu hulka, oli minu 

õpetuse suur apostel? Apostlilaps, kes oskas oma südames säilitada jumaliku Meistri õpetusi, et need 

paberile panna ja jätta need inimkonnale Kuldse Raamatuna. Lapsepõlves kuulis ta Mind oma maise 

süütusega, kuid ta lasi Meistri käel kirjutada Jumalikku Sõnumit oma südamesse. Kas te ei mäleta, et 

Paulus, kuigi ta ei olnud jumalikku Meistrit kordagi kuulnud, pöördus ümber. Kuigi ta oli olnud minu 

apostlite tagakiusaja, armastas ta mind ja tõusis sisemiselt üles, kuni temast sai üks minu õpetuse 

suursõduritest. 

8 Sama juhtub ka kolmandal ajastul. Ma jätan teile ka raamatu, mis on väliselt kirjutatud 

materiaalsete tähtedega ja sisemiselt valgustatud Püha Vaimu valgusega, et te sellest allikast jootaksite, ─ 

nii et minu õpetuste kaudu saaksite jõudu ja vaimset valgust teid ees ootavaks suureks võitluseks. Sest teil 

kõigil on sama ettevalmistuse, jõu ja vaimsete teadmiste tase, et pöörduda inimkonna poole, mis on saanud 

viljakaks läbi valu, läbi tarkade katsumuste, mis on iga loodu teekonnal olemas. 

9 Ma tahan, et kui tulevad suured katsumused, ei üllataks mitte teid, vaid teie kaaslasi; et ükski 

kroon või kuninglik mantel ei hirmutaks teid, et ükski telling või ähvardus ei hirmutaks teid, et ükski laim 

ei teeks teid argpükslikuks, et ükski solvang ei haavaks teie südant. Siis üllatub maailm, kui ma saan 

ennast teie kaudu ilmutada tarkuses, alandlikkuses, õigluses ja armastuses. Kuid ma ei taha neid omadusi 

ilmutada ainult Sõna kaudu ─ ma tahan olla kohal teie töödes. 

Pidage meeles, et minevikus, kristluse algusaegadel "rääkis" kõige paremini Meistri veri, tema jüngrite 

ja apostlite veri, märtrite veri. Sest inimese süda oli kõva, ja kui tõde ja sõna ei olnud verega kinnitatud, 

siis seda ei usutud. 

Täna ei küsi ei Isa ega maailm sinu verd ega küsi sinu elu, et sa saaksid sellega minu tõe ära pitsatada. 

Aga nad küsivad tõendeid, ja te annate neile need tõendid, ja need peavad olema armastusest, ilmutusest, 

vaimustusest, sest teie kaasinimesed janunevad nende järele. Kui te pakute kristallselget vett, kui te pakute 

elu leiba, siis usub maailm teid ja teie kaudu usub ta minusse. 

10 Jüngrid, ma olen teile öelnud, et te seisate vastamisi suurte kirikute ja väiksemate sektidega; kuid 

ärge kartke ei üht ega teist. Tõde, mille ma olen teile usaldanud, on usutav, Sõna, mida ma olen teile 

õpetanud, on väliselt selge ja lihtne, kuid oma sisult lõpmatuseni sügav, ja need on tugevad relvad, millega 

te võitlete ja olete võidukad. 

Aga ma ütlen teile: maa peal tõuseb üles üks rahvas, täis materialismi ja uskmatust, et eitada teile 

õigust nimetada end Iisraeliks, et eitada teie tunnistust, et olete olnud tunnistajaks Messia uuele tulemisele, 

ja see rahvas on juudi rahvas. Kas te ei ole neile mõelnud? See rahvas ootab oma keskel oma Messiat, oma 

Päästjat, kes teeb talle õigust ja seab ta taas üle kõigi maailma rahvaste. See rahvas teab, et ma olen alati 

nende juurde tulnud, ja sel kolmandal ajal ütlevad nad: "Miks peaks Jumal tulema teise rahva juurde?". ─ 

Aga vaata, siin on Minu õpetused! 

11 Juba teie maailma algusaegadel hakkasin ma kujundama Iisraeli seemet inimsuguvõsas. Põlvest 

põlve töötasin seda, täiustasin seda, kuni saabus aeg, mil moodustasin kõigi seast valitud hingede 

perekonna, et alustada rahva loomist. Tarkusega valisin iga hinge, iga inimese, et muuta minu rahvas 

täielikuks. 

12 Pärast seda, kui iga tema hing oli Minu halastuse poolt kujundatud ja tugevdatud ning tema 

võimed olid arenenud, ja vastavalt neile aegadele oli iga keha armuga ette valmistatud, lasin tal laiali 

valguda üle maa pinna. Ja selle rahvaga olen ma alati rääkinud, olen alati otsinud võimalust olla nendega 

koos ja suhelda nendega nende patriarhide kaudu. Ma kõnelesin rahvahõimudele nende kuningate ja 

prohvetite kaudu, andes ennast teada nende juhtide kaudu, et juhtida neid alati õigele teele, tuletades neile 

meelde, et ma olen kõigist loodud asjadest kõrgemal ─ et tuletada neile meelde omavahelist õiglust, et see 

rahvas oleks teiste maade rahvaste kaitseks ─ et nad oleksid elav tõrvik, mis valgustaks isegi planeedi 

viimast nurka ─ et nad oleksid kõigi rahvaste õnnistuseks ja rahu oaasiks kõigile abivajajatele. 

13 Selle eest kinkisin talle vaimse ja füüsilise elu, selle eest andsin talle viljakat maad, mis voolab 

piima ja mett. Ma katsusin teda tema suurtes üleastumistes, et teha ta tugevaks, et ta saaks terastada, et ta 

tunneks head ja kurja, valgust ja pimedust, küllust ja nälga, vabadust ja orjust, ja ma lubasin tal ka 
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kiusatusele sattuda, ja suurtes kiusatustes ja vapustustes, mis inimesi tabasid, langesid mõned ja teised jäid 

Mulle truuks. 

Nende kaudu, kes langesid, kannatasid teised; nõrkade kaudu kannatasid tugevad. Kuid milles seisnes 

mõnede nõrkus ja teiste ustavus ja vankumatus? 

Nõrgad langesid ohjeldamatusse armastusse maiste hüvede vastu, madalamatesse kirgedesse, 

piiramatusse võimupüüdlikkusse, halbadesse kultustesse, silmakirjalikesse kultustesse. Need olid kindlad 

oma alandlikkuses, tunnustades ja armastades Loojaid lihtsa jumalateenistuse ja tervislike tavade kaudu. 

14 Ma ei jätnud seda rahvast kunagi kaitseta, sest ma saatsin neile nende kannatustes prohvetid, kes 

tõstsid nende hinged üles, et nad ei kaotaks oma lootust ja usku minusse. Aga kui need prohvetid 

manitsesid materiaalsetesse, maa rikastele, neile, kes olid muutunud inimliku hiilguse suhtes ülbeks, siis 

nad lükkasid nad tagasi, neid kiusati taga ja sageli tapeti. 

Kuid nende prohvetite sõna jäi püsivate, usklike inimeste südamesse nagu põlev tõrvik, ja kõigi 

prohvetite kaudu kuulutas Isa oma rahvale oma tulekut, et vabastada nad orjusest, tuua neile õiglus, panna 

oma kuningriik iga oma lapse südamesse. Kuid neid lubadusi, neid ettekuulutusi tõlgendasid rahva kaks 

osapoolt erinevalt. 

15 Kui Issand tuli oma rahva juurde kui Messias, kui Päästja, olid mõned juba ammu oodanud, et Ta 

on armastuse, õigluse ja rahu Jumal, kõigi lohutuste ja palsamite Isa. Teised ootasid, et Ta oleks võitmatu 

sõdalane, sõdalane, kes tõstaks oma rahva üles ja viiks nad hävitama vaenulikud rahvad, kes olid Issanda 

rahva vallutanud ja domineerinud. Nad ootasid, et tema käed annaksid üle suured maapealsed rikkused, 

ilmalikud hüved, et anda neid igale tema lapsele ja igale tema hõimule. Siis, kui Messias ilmus maa peal 

täis alandlikkust ja inimlikku vaesust, kogu suurimas alandlikkuses, tundsid ja tunnustasid Teda ainult 

usklikud ja püsivad, kelle hing ja süda olid vastuvõtlikud kõrgetele õppetundidele, jumalikule sõnumile, 

mille Issand Jeesuse kaudu tõi. 

16 Kuid nende seas, kes ootasid rikkalikku ja võimsat maapealset Jumalat, kes oli sõjakas kättemaksja 

kõigi nende solvangute eest, mida rahvas oli kannatanud, oli nende pettumus suur ja ka nende tõrjumine. 

Kuid see headuse ja alandlikkuse Meister mähkis kogu oma rahva samasse armastusse, kui ta avastas, et 

nad on kuningriikideks lõhenenud. Nii Samaarias kui ka Juudamaal andis Ta oma sõna edasi, nii ühes kui 

ka teises suguharus valas Ta välja oma armastust, oma palsamit, oma imesid, õpetusi ja ettekuulutusi. 

Sellegipoolest lükkasid Teda jätkuvalt tagasi "lihased" juudid, materiaalsed juudid ─ need, kes 

värisesid Vaimu ilmutuste ees, need, kes ei tahtnud näha teed, mis viib Kõrgemasse. Teisest küljest 

tunnustasid ja armastasid Teda need, kes ootasid Taevariigi tulekut, Igavese Elu Leiba, Tõde kõigi 

inimeste kohta, Armastust kõigi olendite vastu, ja sellest ajast alates läks see rahvas oma teed lõhestatult. 

17 Oli vaja, et Isa võtaks pärast oma lahkumist (Jeesuses) oma rahva käest ära maa, mis oli juba 

nende esiisadele usaldatud. Mõnele on see röövitud lepituseks ja teistele preemiaks; sest selle Kaanani 

maa, selle möödunud aegade kauni Palestiina, valmistasin Mina vaimule ette ainult tõelise tõotuse maa 

kujutisena. Kui need varad võeti inimestelt ära, jäid materiaalselt mõtlevad juudid maa peal kodutuks; kuid 

teine osa ─ usklikud, kes on alati tundnud Minu kohalolekut ─ jäid Minu tahtele pühendunuks, ilma valuta 

selle üle, et nad on kaotanud mineviku pärandi, sest nad teadsid, et neile on usaldatud Isa uus arm: Tema 

Sõna, Jumaliku Sõna, Tema ohvri, Tema vere pärand. 

18 Praegusel ajal, kui minu rahvas Iisrael elab juba kolmandal ajastul, näen ma neid ikka veel kaheks 

jaotatuna: üks on materialiseerunud, maa hüvedest rikkaks tehtud kui oma kõrgelennuline heategevus, mis 

paneb oma väega isegi maailma alused värisema, sest ta on oma jõu, oma talendi, oma armu anded, mida 

Isa tema vaimule valas, pannud enda, oma ambitsioonide ja oma suuruse teenistusse. 

Vaadake, kuidas see rahvas on isegi oma materialismi piirides andnud tunnistust oma teaduste, tahte ja 

intelligentsuse tugevusest. Ta hoiab oma südame põhjas pahameelt endiste näljahädade, orjastamise ja 

alandamise pärast, kuid täna tõuseb ta tugevalt ja uhkelt üles, et alandada teisi rahvaid, hirmutada neid oma 

võimuga, domineerida nende üle. Täna on ta ise küllastunud ja vaatab rahulolevalt miljonite näljaste 

inimeste ja suurte orjameeste masside peale ─ oma kulla, võimu, teaduse ja prestiižihimu orjad. 

19 Kuid ma näen ka Minu rahva teist osa, nimelt neid, kes on püsivad ja ustavad ─ neid, kes on alati 

suutnud tunda Minu kohalolekut, neid, kes on alati ära tundnud Minu saabumise inimeste keskele, neid, 

kes on uskunud Minu ilmutusi ja kes kõigest hoolimata on olnud Mulle kuulekad ja täitnud Minu 

korraldusi. 
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See teine osa ei ole ainult teie, kes te olete olnud tunnistajaks Minu ilmsikstulekule inimese mõistuse 

kaudu sel ajal; sest osa Iisraeli Vaimulikust Rahvast on laiali üle kogu maailma, ja seal, kus igaüks neist 

on, võtab ta vastu Minu hoolivat armastust, ta tunneb Minu Kohalolu, ta toidab end Minu Leivaga, ja ta 

ootab Mind, teadmata, kust Ma tulen, ega ka seda, kuidas, kuid ta ootab Mind. 

Aga need, kes teavad väga hästi, kuidas ma olen tulnud, kuidas ma olen ennast teatavaks teinud ─ 

need, kes on valmis tulevasteks aegadeks, olete teie, kes te kuulute 144 000 minu poolt valitud 144 000 

hulka selle rahva kaheteistkümnest suguharust ─ sada nelikümmend neli tuhat, kes on Iisraeli arvuka rahva 

ees nagu 144 000 kaptenit, kes juhivad neid kolmandal ajastul toimuva vaimse võitluse suurde lahingusse. 

20 Kas te arvate, et minu rahvas on alati lõhestatud? Tõesti, ma ütlen teile: Ei! Teie jaoks on tulnud 

õpetus, valgus ja katsumused; nende jaoks on tulnud minu õiglus ja samuti on tulnud külaskäigud. Ma viin 

neid nüüd suurte sammudega nende vaimu ärkamisele, ja kuigi nad kindlasti eitavad esimesel hetkel Minu 

kolmandat tulekut maailma, nagu nad eitasid teist, ütlen Ma teile: Nüüd ei ole enam kaugel nende 

ümberkujundamise aeg. Nad elavad oma vanades traditsioonides, kuid ma näen läbi juudi rahva mõistuse 

ja südame ja annan teile teada, et nad hoiavad oma traditsioonidest kinni pigem mugavusest ja hirmust 

vaimsete ilmutuste ees kui omaenda veendumusest. Nad pelgavad tulevase elu ilminguid; kuid ma teen 

neile ettepaneku: loobuda kõigest ebavajalikust, harjutada halastust, armastust ja alandlikkust. 

21 Te peate nendega silmitsi seisma ja te mõlemad võtate oma relvad: üks sõna, mõte, palve ja 

tõendid; teine nende talent, nende võim, nende traditsioon. Kuid ma olen selles vastasseisus kohal ja ma 

panen oma õigluse tõepoolest võidukäiku, ma panen vaimsuse võidukäiku, vaimu tõusma üle liha, 

kummardama ja alandama seda, ja siis saabub Iisraeli suguharude leppimine, Issanda rahva ühendamine. 

Kui see rahvas on valmis ─ tõesti, ma ütlen teile, täidab ta oma missiooni, kuni ta on täitnud selle suure 

missiooni, mille Jumal on andnud oma väljavalitud rahvale aegade algusest peale, nimelt olla Issanda 

ilmutuste esmasündinu ja usaldusisik, et ta kui vendade vanim juhiks ülejäänud rahvast, jagades nendega 

Tema armu ja viies kõik Isa paremale käele. 

22 Jagunenud rahvas ei saanud võitu teiste maade rahvaste üle. Aga tõesti, ma ütlen teile: Ma tahan, et 

nii nagu need, kes on kolmandal ajastul andnud suuri tõendeid oma tugevusest ja valgusest inimelus, 

annate ka teie tõendeid oma vaimsusest ─ tõendeid, et Vaimu jõud on suurem kui inimjõud, nii et ta 

võitluses võidab neid. 

23 Mõistke, inimesed, et te saaksite täita missiooni, mille Isa on teile usaldanud, et teie hing saaks 

rahus hõljuda, jõuda lõpuks Minuni ja armastada Minu Kuningriigist kõiki olendeid kõikehõlmava 

armastusega, mida Ma õpetan. 

24 Ma olen teile selle aja jooksul palju rääkinud, kuid kõigest sellest, mida ma teile olen öelnud, peate 

te õppima õppetundi, mille ma olen teile sel armu hommikul andnud: Kõikehõlmav armastus! 

25 Kui sageli leidsid Jeesuse jüngrid Jeesuse, kes rääkis erinevate maise maailma loodutega. Kui 

sageli üllatas Meistrit tema vestlused lindude, koridori ja merega! Kuid nad teadsid, et nende Meister ei 

olnud vaimustunud, nad teadsid, et nende Meisteris elas Isa loov Vaim, kes oli andnud kõigile olenditele 

keele, kes mõistis kõiki oma "lapsi", kes sai kiidusõnu ja armastust kõigilt Tema poolt loodud olenditelt. 

26 Kui sageli nägid jüngrid ja inimesed Jeesust, kes silitas lindu või lille ja õnnistas kõike, ning tema 

silmis avastasid nad pilke, mis väljendasid lõpmatut armastust kõigi olendite vastu! Jüngrid tundsid 

Issanda jumalikku rõõmu, kui ta nägi end ümbritsetuna nii suurest hiilgusest, nii suurest imelisusest, mis 

oli tulnud tema tarkusest, ja nad nägid ka sageli pisaraid Meistri silmis, kui ta nägi inimeste ükskõiksust 

sellise hiilguse ees, inimolendite tuimust ja pimedust nii suure hiilguse suhtes. Nad nägid sageli, kuidas 

Meister nuttis, kui ta nägi pidalitõbist, kes valas pisaraid oma pidalitõve pärast, või mehed ja naised 

kaebasid oma saatuse üle, kuigi neid ümbritses täiusliku armastuse sfäär!  

27 Te teate väga hästi, et Minu Seadus õpetab teid armastama Mind rohkem kui kõike ─ mitte 

sellepärast, et Isa südames on isekus, vaid sellepärast, et te peaksite mõistma, et ─ selleks, et saaksite 

armastada Loomingut ja iseennast ─ peate mõistma Minu armastust oma armastuse kaudu, et seda oma 

kaasinimeste suhtes tunda. 

Seepärast ütlen ma teile sel armuhommikul: ma tahan, et teie armastus muutuks kõikehõlmavaks ─ aga 

minus, armastades kõigepealt mind, seejärel üksteist ja seejärel kõiki Isa loodud olendeid, kõiki täiuslikke 

teoseid kui Isa tütreid ja seega ka teie vendi ja õdesid. 
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28 Andke oma hingele ja tunnetele tundlikkust. Olgu teie keha, kuigi see on elus ajutine, osa sellest 

värskendusest, rõõmustage selle olemasolu üle, nautige looduse poolt talle antud kiirgusi, olge neist 

küllastunud ja värskendunud. Sest see füüsiline elu on ka õnnistuste, soojuse ja energia allikas ─ see on 

lohutus ja hellitus, see on toitmine, see on rahu. 

29 Laske oma kehal sellest pidulikult osa võtta, laske tal sellest pidusöögist osa saada, ütleb teile 

Meister. Ärge peitke seda ega eemaldage seda loodusest, ärge laske tal tõrjuda seda eluallikat, ärge laske 

tal tõrjuda seda, mida ma olen teile nii suure armastusega andnud. Siis magab ta rahulikult sisse, kui 

saabub hetk. 

Kuid teie hing, mis on pärit kaugemalt, oma vabanemisest, jätkab materiaalse loodu vaatlemist rohkem 

kui kõik Isa teosed, ja hindab seda siis paremini kui praegu. Ja kuigi ta ei toitu enam materiaalsest elust, 

kuigi ta ei pea enam sellega rahul olema ega selles elama, on ta kõigega harmoonias, ta imetleb kõike ja 

armastab seda Isas. 

30 Minu Sõna täidab teid rahuga ja on palsam teie hingele ja südamele. Te olete rääkinud oma 

Issandaga ja räägite Temaga jätkuvalt hingekeeles ─ selles keeles, mis sisaldab austust, mis on 

ülistushümn Minu jumaliku kõrva ees, mis on lapse hellitus Isale, mis on käsi, mis ulatab käe Tema poole, 

kellel on kõik ja kes on võimeline kõike tegema. 

Te tunnistate Minule, te ei varja Minu eest midagi, sest te teate, et Minu pilk hõlmab kõike, tungib 

kõigesse, ja te tunnete oma südametunnistuse ees kahetsust maapeal toime pandud üleastumiste pärast. 

Aga tõesti, ma ütlen teile: Mina, kes ma loen teie häid tegusid ja teie üleastumisi iga päev ühest 

hommikust teise, kirjutan üles rohkem häid tegusid ja märgin vähem halbu tegusid. 

31 Ärge seiske paigal, oo jüngrid! Nagu ma olen teile alati öelnud, jääge oma kõnniteel kindlalt 

headuse ja progressi teele, sest tulevad ajad, mil ainult headus aitab inimest edasi, mil ainult voorus ja tõde 

toetavad teda võitluse ja võitluse teel. 

Lähenevad päevad, mil pettus langeb, mil valetamine, silmakirjalikkus, isekus, iga halb seeme saab 

lõpu karmide külaskäikude, kukkumiste ja löökide kaudu. 

Seepärast ütleb Meister teile: muutuge üha tugevamaks ja tugevamaks heas! Olge veendunud, mu 

rahvas, et te ei saa kurja vastu võtta selle hea eest, mida te teete. Kui te lõikate kurja vilja või kurja tasu 

hea eest, mida te maa peal teete, siis see kuri vili on ajutine, see ei ole lõplik vili, ma ütlen teile ausalt. Te 

peate püsima, kuni te lõikate. 

32 Olge head töölised Issanda põllul ja jälgige alati materiaalse maa töölisi. Kas nad hülgavad oma 

juba idanenud seemned mööduva tormi tõttu? Tõesti ─ ei! Nad ootavad, kuni halb ilm on möödas, 

vaatavad ja palvetavad ning ootavad saaki. Ja kui tihti on see visaduse saak olnud tõesti täis õnnistusi ja 

küllust! 

Olge ka teie nii: vaatamata oma headele tegudele võtke õnnetusi kui ajutisi tormi, kui tõestust teie 

voorusest, kuid uskuge alati, et minu seeme, mille te hästi külvasite, annab teile head õied ja head vilja, kui 

aeg tuleb. 

33 Tõesti, ma ütlen teile, hing on nagu seeme, on nagu seeme, mida te teate. ─ Ma räägin nüüd 

kujundlikus mõttes. ─ Ka need idanevad, juurduvad ja kasvavad, õitsevad ja kannavad vilja. Kuid ma pean 

teile veel midagi ütlema: kõik hinged ei idane samal ajal, kõik ei õitse samal ajal ega kanna vilja kindlal 

ajal. Mõned teevad seda varem ja teised hiljem, isegi kui nad on külvatud samal ajal. Mõistke seda ja 

rakendage seda enda ja kogu inimkonna mineviku, oleviku ja tuleviku suhtes. Sest sellest saate teha suuri 

järeldusi, suuri ilmutusi ja kaugeleulatuvaid vastuseid inimeste küsimustele ja kahtlustele. 

34 Kui te süvenete minu tänase õpetussõnaga, siis avastate selles Meistri teatud kavatsuse: See on teie 

hinge tugevdamine, et tuua inimkonnale tõeline ilmutus hingede reinkarnatsioonist. 

Intuitiivne teadmine sellest säilib kõigil inimestel. Kõikides maailma rahvastes aimavad nad saladust, 

mis sisaldab iga hinge minevikku, olevikku ja tulevikku. Mõnede jaoks on see teooria, teiste jaoks 

võimalus, teiste jaoks fantaasia ja jälle teised eitavad seda täielikult. Ometi avastan, et nad mõtlevad selle 

tõe üle. 

35 Selle aja inimkond moodustab legende, fantaasiaid, ja isegi kõige tagurlikumad hõimud, isegi 

ürgmetsa peidetud rahvad aimavad hinge taaskehastumise saladust, ja seda seetõttu, et maa on 

ettevalmistatud, on muutunud viljakaks, sest inimhing on oma arengutes suutnud oma kehale avaldada osa 

sellest "saladusest" ─ nagu te seda nimetate ─. 
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Nüüd on puudu vaid see, et minu rahvas, minu õpetatud, minu ustavamad ─ need, kes on mind alati 

oodanud, kes on teadnud, kuidas minu ilmutusi ja õpetusi vastu võtta ─ tulevad inimestele selle kohta 

kinnitust andma elavate sõnadega, põhjendustega, tõdede kaudu. Siis ärkavad inimesed uuele teadmisele, 

uuele elule, mis ei ole midagi muud kui Jumala Kuningriik inimeste südames, Vaimne Kuningriik inimeste 

endi hinges. 

36 Ma räägin teile sama sõnaga, millega ma rääkisin Teisel ajastul. Kõik hea tuleneb Minu Sõnast. 

Kui te otsite selles palsamit ─ Minu tervendav palsam voolab ammendamatult teie kannatustele. Kui te 

olete palunud Minult puuduvaid haigeid, siis nad puuduvad teie kehale, kuid mitte minu vaimule ega 

teiele, ja neis on minu tervendav vägi. Kui te palute Minult Minu õnnistust või kaitset oma ettevõtmistele, 

siis tõesti, Ma ütlen teile: Minu armastus ja Minu valgus on nende peal. Ma võtan teid käest kinni, sest te 

usaldate Mind kui päästvat juhti, ja Ma viin teid tõesti võidule. Ma tugevdan teid lõksudes ja katsumustes 

ning julgustan teid. 

37 Te küsite Minult nende eest, kes on ära, kes on "töölised", kes on Minu Vaimse Töö jüngrid. Ma 

olen seal koos nendega, ma olen olnud nende teel, nende palves, nende missiooni täitmisel. Nagu valguse 

tõrvikud olen ma neid paigutanud rahvastesse, mis on teile võõrad, et nad oleksid nagu rahu inglid, nagu 

valvurid, keda ümbritseb Minu Vaimne Maailm. 

Alates nende lahkumisest on neid inspireerinud nende kaitseinglid, nii et nende maapealsed ja vaimsed 

sammud teel on turvalised, ja seetõttu, kui Meister kutsub neid üles täitma oma ülesannet, võivad need 

töötajad rahulolevalt öelda: "Isa, me oleme töötanud Sinu nimel." 

Millal nad sellele maale tagasi pöörduvad? Meister on valmistanud tee ja aja ning nad on taas teie 

keskel ja nende sõnad hakkavad kajama teie südames kui tunnistus suurtest ilmutustest, mida Isa on neile 

andnud ─ suurtest imedest, mida nende silmad on näinud, ja see annab teile jõudu, on innustuseks 

tulevikuks, kui ka teie ületate piirid ja lähete teiste vennaskogukondade juurde. 

38 Kuna ma eristan teid oma armastusega, kuna ma katan teid oma mantliga sel katsumuse ajal ─ 

kuidas ma siis ei võiks katta kogu maakera oma halastusega? Kuna ma õpetan teile, kes te olete praegu 

inimolendid, kõikehõlmavat armastust ─ kuidas siis võiks Meister tegeleda ainult mõnega ja unustada 

teised? Minu pilk on kõigil ja mu mantel samuti, minu palsam voolab üle kõigi, minu rahu mantli all 

mõned tunnevad seda ja kasutavad seda. Teised peavad sõda, hävitavad üksteist ja solvavad üksteist. 

39 Te küsite Minult: "Isa, miks sel lepituse aastal, sel vaimse ühtsuse ja armastuse aastal, mida 

inimkond on nimetanud "Pühaks aastaks", sukelduvad inimesed mõrvarlikesse sõdadesse?" 

Peremees vastab teile: "Vaadake ja palvetage! Täna ei ole te veel võimelised nende katsumuste 

tähendust mõistma, kuid tõesti, ma ütlen teile, et inimeste hing on juba lähedal ärkamisele, ja selleks on 

vaja veel veidi valu, on vaja, et nad tühjendaksid selle karika, mida inimesed praegu endale valmistavad. 

Nad on ise oma ärkamine, nad on ise oma kohtunik, nad on ise oma kohtumõistmise kaalud. Ma luban 

seda, andestan neile ja hellitan neid. Ma valan neisse oma valgust, et kui neil on võimalik jõuda tõeni Minu 

valguse kaudu, siis jõuavad nad selleni sel viisil, mitte valu kaudu. 

40 Kui minu universaalne kiir tõuseb, jätan teie hooleks oma vaimse rahu ja õnnistused kogu 

inimkonnale väljapoole. 

41 See on minu õppetund. Jätkake minu õpetuste järgimist! Jätkake samm-sammult ja veenduge, et 

teie südames ja hinges saavutab vaimne ühendus kõigega üha rohkem jõudu ja kaalu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 333 
1 Tule Minu juurde, kui oled väsinud. Minu Sõnas leiate palsamit, lohutust ja hellust. Ma kinnitan 

teile, et pärast seda, kui olete kuulnud minu õpetust, tunnete end tugevdatuna, et astuda usuga teele, mis 

viib teid minu kuningriiki. 

2 Need on hetked, mil paljud südamed lähenevad Minu ilmutuse järele, mil Ma annan tunnistust 

Oma Kohalolekust, lastes neil tunda Oma Vaimu väga lähedal ja üllatades neid Oma pilgu teravusega, kui 

Ma loen igaühes neist nende minevikku, nende muresid, nende palveid ja vajadusi. 

3 Paljud neist on uskunud, kuuldes Mind ainult sellepärast, et nad on leidnud tõe Minu Sõnas. Kuid 

paljud teised on kahelnud, kuigi ma olen end nende ees nii selgelt ilmutanud. Nendelt südametelt küsin ma 

praegu: "Mis tõendeid vajate te, et Minusse uskuda?" Aga nad vastavad Mulle: "Et Sa annaksid meile 

selle, mida kõik praegu igatsevad." 

4 Oh, te inimesed! Mis sinust saaks, kui ma teeksin ainult seda, mida sa soovid? Sellegipoolest 

annan teile osa sellest, mida te palute, et tõestada teile, et Tema, keda te olete nende ilmingute ajal 

kuulnud, on olnud teie Meister. 

5 Kas on vaja, et Ma teeksin imesid ja imesid, et te nimetaksite Minu tööd imeliseks ja tõeliseks, sest 

see näib teie silmis üleloomulikuna? Või piisab sellest, et Ma lihtsalt räägin teiega, et Ma luban Oma 

olemusel siseneda teie hinge ja teha Oma kohalolekut tuntavaks teie südame sisimas? 

6 Ma võin teile anda kõike, mida te minult palute. Aga ma võin teile anda ainult seda, mis on tõesti 

teie hinge heaks. 

7 Õppige samaaegselt palvetama ja mediteerima, et teadmised ja mõistmine võiksid igaühes teist 

esile kerkida. Ainult need, kes teavad, ei kahtle ega usalda. Kahtlus tuleneb teadmatusest ja ma ei taha, et 

te elaksite enam teadmatuse pimeduses. 

Kas sa mõistad, miks ma ei tahtnud sinu silme ees esitada neid töid, mida sa nimetad "imeliseks"? Sest 

nendega paneksin teid vaid uskuma, et ma olen neid teinud, kuid teie teadmatus jääks samaks. 

Ma olen eelistanud pakkuda teile imet, mis on peidetud minu Sõna tähendusse, et te seda otsides 

leiaksite tarkust ja valgust, teadmisi, ilmutust ja tõde. Sest siis lahustuvad kõik ebakindlused ja kahtlused. 

8 Nüüd mõistate, miks ma tahtsin teid selles Kolmandas Ajastikus kutsuda ainult selleks, et kuulda 

Minu Sõna ─ teades, et see sisaldab kõike, mida teie hing ja süda võiks soovida või vajada. 

9 Ärge olge minu õpetuse halvad õpilased, olge mõistvad ja mõistvad, et teie hinnang oleks õige. 

10 Te olete selle Sõna tunnistajad, et te ei jääks vait, kui teid kutsutakse selle kohta teavet andma. 

11 Ma kinnitan teile: Kui te võtate nõuks nende õpetuste mõtetesse huviga ja armastusega tungida, 

siis avastate igal sammul tõelisi vaimse tarkuse, täiusliku armastuse ja jumaliku õigluse imesid. Aga kui te 

vaatate neid ilmutusi ükskõikselt, ei koge te kõike, mida need sisaldavad.  

12 Ärge minge mööda minu ilmumisest, nagu paljud teist lähevad läbi elu: nähes ilma vaatamata, 

kuuldes ilma kuulmata ja mõeldes ilma mõistmata. 

13 Maa inimesed on tunnistajateks, kui palju imesid ja hüvesid ma olen neisse paigutanud. Kuid 

nende rikkust oskavad hinnata ja nende saladusi avastada vaid need, kes on neist huvitatud teadmisjanu, 

uurimisvajaduse ja enesetäiendamise eesmärgil. Need on need, kes rõõmustavad, kui nad avastavad igal 

sammul uusi jumaliku jõu, tarkuse ja headuse ilminguid. 

14 Ütlen teile veel kord, et selles Kolmandas Ajastikus ei ole ma tulnud tegema seletamatuid imesid 

või väliseid imesid, et teid muljet avaldada või hämmastada, vaid et tuua teile Sõna, mis on oma vormilt 

lihtne, kuid sisult sügav, nii et seda saaks uurida südametunnistuse valguses. Sellega annan teile veel ühe 

tõendi Minu tõesuse kohta. 

Sest te peate teadma, et Ma hoiatasin inimkonda sel Teisel ajastul, teatades talle, et maailmas ilmuvad 

valeprohvetid, kes teevad imesid, et petta inimesi ja panna neid uskuma, et see olen Mina. 

15 Ma ei ole toonud selliseid imesid, ma ei ole kedagi sundinud uskuma sellesse Sõnasse ega 

püüdnud levitada hirmu, kui te ei järgi Mind. Ma olen ainult täitnud inimestele antud lubaduse saata Tõe 

Vaim, et selgitada neile kõike seda, millest nad ei oleks hästi aru saanud või mida nad oleksid halvasti 

tõlgendanud. 

16 Siin on minu lubatud sõna. Õndsad on need, kes oskavad selle tähendust mõista. Sest tõesti, ma 

ütlen teile, seal leiavad nad Minu jumalikku kohalolekut. 
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17 Meister räägib teile väsimatult teie missioonist. Mõned teist näitavad Mulle oma kuulekust 

rõõmuga, teised näitavad Mulle kurvalt katsumusi, mida te olete läbi teinud, ja Ma panen teie sisse oma 

jõudu. Olge tugevad, ütleb Meister teile. Katsed mööduvad. Loota ja sa saad; võitle ja sa võidad. 

18 Ma olen valanud end teie hinge, et tuua sõnum inimkonnale; see ootab Minu väljavalituid. Ma 

valmistan teid ette oma sõnaga ja teie hing on alati valgustatud. Kui teie mõtted ja teie hing on harmoonias 

teie vaimuga, siis olete saanud üheks ja teie sees on spirituaalsus. Te saate inimkonna peegliks ja headeks 

jüngriteks, kes levitavad minu õpetust. 

19 Töötage, armsad inimesed, kuid Ma hoian tasu valmis oma jumalikus elupaigas. Seal võtavad 

inglid teid vastu. 

20 Ma olen sinus elanud mõõtmatu väärtusega aarde. Mõned teist ei tunne end Minu halastuse 

vääriliseks, kuid Ma ütlen teile: Te olete minu kõige väärtuslikum töö. Järgige minu õpetusi ja te näete, et 

teie teosed on täis valgust, neis on tõde. 

Praegu olete veel nagu väikesed lapsed, hiljem olete jüngrid. Kuid minu õpetusel ei ole piire, sest minu 

Püha Vaimu valgus paistab alati teie hinges. Mina olen Tee ja Valgus, ja igaüks, kes tuleb Minu juurde, 

leiab oma elus rahu ja rahulolu. 

21 Teie, kes te olete selle võimsa puu varjus, mis on minu õpetus, olete määratud seda hooldama, seda 

hooldama ja panema selle oksad iga päev laiali, et need pakuksid varjupaika rändajale, kes väsinult 

läheneb, et saada nende varju. 

Kui te tahate, et selle puu, mis on minu Jumalik Sõna, viljad paljuneksid, peate olema selleks valmis. 

Siis näete, kuidas selle oksad levivad, nii et rahvahulgad tulevad ja toituvad selle viljadest. 

22 Ma räägin teile piltlikult, et te saaksite minu õpetusi mõista ja mõistaksite neid. Minu jumalik 

valgus inspireerib teid rääkima oma kaasinimestele ja andma neile tunnistust minu ilmumisest Püha 

Vaimuna. Töötage suurima pühendumusega ja valmistuge üha enam ja enam vaimseks muutumiseks. 

23 Te tulete Meistri juurde kuulama ja õppima. Kuid hiljem annate te edasi minu antud juhised. Sest 

südamed on jätkuvalt kõvad kaljud ja hinged on jätkuvalt pimedusse mässitud ning seetõttu on vaja murda 

ahelad ja vabastada nad ─ on vaja äratada "surnud" ja pöörata need, kes on pattu teinud. 

24 See on teie missioon, armsad inimesed. Ärge tundke end nõrgana ja ärge öelge pärast 1950. aastat, 

et teie töö on lõppenud. Ärge soovige puhata, sest teil on veel palju tööd teha, et minu valgus valgustaks 

kogu inimkonda. 

25 Minu Kohalolek on olnud teie seas, et kui te kuulete minu Sõna inimintellekti kaudu, oleksite 

valmis oma missiooni täitmiseks ─ nii et kui inimkond saab minu õpetusi uuesti teie vahendusel, võib ta 

saavutada vaimustumise. 

26 Te olete Minu väikesed jüngrid, kellele Ma annan iga päev uue õppetunni, uue lehekülje sellest 

eluraamatust, mida nägijad alati vaatavad, kui Ma teile tõelisest elust räägin. 

27 Ma olen lubanud oma "kuldsule" kirjutada üles oma Sõna, mille ma olen teile andnud selles 

Kolmandas Ajastikus, millest tehakse Kolmas Testament, mis hiljem jõuab inimeste kätte. Homme õpivad 

uued põlvkonnad seda ja oskavad järgida selle moraali, nad oskavad end vaimseks muuta ja tunnevad, et 

Isa on nendega. Ma usaldan nad kaitseinglitele ja nõuandjatele, kes on nende õiguse ja inimkonna kaitseks 

olemas. 

28 Armsad inimesed, te olete see jünger, keda Ma olen valmistanud oma ilmumise algusest peale, et 

kui Minu Sõna etapp on lõppenud, siis te tunnete Mind oma hinges. 

29 Aasta 1950 on jõudnud oma haripunkti. See on aasta, mis on minu tahte poolt tähistatud kui 

viimane minu kuulutus nende häälekandjate meelte ja huulte kaudu. See on aasta, mida on minu Sõnas 

tuhandeid kordi mainitud, nii et ükski kogudus ei eita minu ilmumise viimast päeva. 

30 Sõna, mis on valanud nii palju palsamit teie haavadele, ei ole varsti enam kuulda. Hääl, mis on 

olnud teie vaimne värskendus ja lohutus, lakkab varsti olemast. Kuid te ei peaks hetkekski näitama 

rahulolematust selle üle, vaid pigem peaksite alandlikult tunnistama, et kui see oli minu tahe saata teile see 

valgus mõneks ajaks, siis on ka selle lõpp minu tahte kohaselt. 

31 Ärge öelge, et aeg, mille jooksul Ma olen ennast teile sõnadega teatavaks teinud, tundub lühike, 

sest te ei tohi omistada Mulle mingeid puudusi Minu otsustes. Kas te arvate, et ma ei teadnud, et kui 1950. 

aasta saabub, siis olete te valmisolekuteta? Ei, jüngrid, ma teadsin kõike. Sellegipoolest on Minu tahe 

olnud määrata see aasta viimaseks, ja te peate seda kavatsust pidama täiuslikuks. 
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32 Sel Teisel ajastul teatasin ka oma apostlitele ette oma lahkumisest, kuigi teadsin, et nad olid veel 

nõrgad. Selle tõestuseks oli see, et üks neist kahtles Minu Jumalikkuses ja tundis end oma materiaalsetes 

ootustes pettununa. Kui ta mõistis, et Minu lubatud aarded ei ole siit maailmast, otsustas ta anda Mind 

Minu Õpetuse vaenlastele, olles pimestatud rahast, millega nad tema teenimist premeeriksid. 

33 Tea, kas selles südames ei olnud ka pimedust, mis seadis oma peremehe elu eest hinna rahas. 

34 Pärast seda, kui see rahvahulk mind kinni pidas, et ilmuda preestrite ja valitsejate ette, nägin, 

kuidas mu teised jüngrid, kes hirmust haaratud, põgenesid ja varjusid, olid segaduses ja jahmatuses. Kui 

Peetrus avastati kui üks neist, kes Mind saatis, eitas ta Mind ja vandus, et ta ei ole Mind kunagi näinud. 

35 Kõik see oli tõendiks, et minu lahkumise ajal ei olnud jüngrid veel küpsed. 

36 Selle põhjuseks oli see, et need kolm aastat, mis minu jutlustamise aeg kestis, olid määratud 

selleks, et edastada inimkonnale jumalikku sõnumit, kuid mitte sellepärast, et jüngrid saavutaksid selle aja 

jooksul suurima tõusu ja täiuslikkuse. 

37 Need kolm aastat valmistasid mind ette võitluseks, mis saabub pärast minu lahkumist. 

38 Minu ohverdus oli lõpule viidud, kuid teades, et need südamed vajavad Mind rohkem kui kunagi 

varem, sest neis oli tekkinud kahtluste, kannatuste, segaduste ja hirmude torm, pöördusin kohe nende 

poole, et anda neile veel üks tõend Minu lõpmatu halastuse kohta. Oma armastuses ja kaastundes nende 

Minu Sõna laste vastu inimlikustasin Mind, võttes selle keha kuju või sarnasuse, mis Mul oli maailmas 

olnud, ja tegin ennast nähtavaks ja kuuldavaks, ning oma sõnadega äratasin neis masendunud hingedes 

taas usu. See oli uus õppetund, uus viis, kuidas edastada Mind neile, kes olid Mind maa peal saatnud; ja 

nad tundsid end tugevdatuna, innustatuna, muudetud usust ja Minu tõe tundmisest. 

39 Vaatamata nendele tõenditele, mida nad kõik tunnistasid, oli üks, kes eitas kangekaelselt kinnitusi 

ja tõendeid, mida Ma oma õpilastele vaimselt andsin, ja nii oli vaja lubada tal puudutada Minu vaimset 

Kohalolu isegi oma füüsiliste meelte abil, et ta usuks. 

40 Aga mitte ainult Minule lähemal seisvate jüngrite seas ei tekkinud see kahtlus ─ ei, ka järgijate 

rahvahulkade seas, paikkondades, linnades ja külades, nende seas, kes olid saanud tõendid Minu väe kohta 

ja järgisid Mind nende tegude pärast, tekkis segadus, murelik küsitlemine, hämming; ei osatud seletada, 

miks kõik oli nii lõppenud. 

41 Ma halastasin kõigi suhtes ja seetõttu andsin neile ja ka oma lähimatele õpilastele tunnistust sellest, 

et ma ei ole end neist eemaldanud, kuigi ma ei abistanud neid enam inimesena maa peal. Igas kodus, igas 

perekonnas ja igas rahvas ilmutasin Ma ennast südamele, kes uskus minusse, tehes oma vaimse kohaloleku 

neile mitmel viisil käegakatsutavaks. Siis algas selle kristlaste rahva võitlus, kes pidi kaotama oma Meistri 

maa peal, et tõusta üles ja kuulutada tõde, mille Ta oli neile ilmutanud. Te kõik teate nende suurepäraseid 

töid. 

42 Ka teie peate kaotama selle kuulutuse, et minna tunnistama Minu Sõna. Aga enne kui te teele 

asute, teen Ma ennast oma rahvale teatavaks vaimust vaimule, et kõrvaldada nende kahtlused, parandada 

nende eksimused ja vabastada nad segadusest. Sest ma ütlen teile veel kord, et isegi teie ei ole valmis, kui 

ma lasen oma sõna lõpetada. Seepärast on reetureid ─ on neid, kes eitavad Mind ja kes kahtlevad Minu 

kuulutuses vaimust vaimule. Kuid Ma innustan teid ja annan teile uusi tõendeid Minu tõe kohta, et ka teie 

saaksite tõusta täis armastust, usku ja vaimsust lahingusse, mis teid ootab. 

43 Kuulge minu häält, inimesed, see tuleb alla, et täita teid julguse ja vaprusega lahinguks, mille peate 

varsti üles võtma. Tee ootab teid, teie missiooni aeg läheneb ja te peate olema tugevad. 

44 Minu Sõna, mis on juba teie hinge sisse kirjutatud, on teie teejuhiks. See viib teid samm-sammult 

õnneliku eesmärgini, mille ma olen teile ette määranud, et te saaksite igavesti elada valguses. 

45 Igaüks neist, kes on Mind kuulnud ja õppinud jumalikku õpetust, saab Minu Sõna saadikuks teel. 

Tema süda saab olema rändrahnud, mis on täis õnnistusi, mis valatakse tema kaasinimeste peale, kes 

vajavad tervist, rahu ja lohutust. 

46 Minu jüngrid läbivad teel suuri vahemaid linnade ja rahvaste juurde, kus ─ teadmata seda ─ 

ootavad neid paljud südamed. Kui olete oma misjonirännakul, ei pea te enam kelleltki küsima, kas olete 

õigel teel või olete eksinud, sest Vaim valgustab teid ja Minu Sõna juhendab teid kõiges, mida peate 

tegema. 

47 Halastuse, millega te oma kaasinimeste suhtes käitute, tasun Mina imede ja tegudega, mis 

liigutavad isegi kõige kõvemat ja külmemat südant. 
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48 Nüüd saate te endale seletada, miks te olete juba ammu allutatud puhastusele. Sest on absoluutselt 

vajalik, et neil, kes hakkavad rääkima puhtusest, oleks puhtus südames ja et neil, kes soovivad tuua rahu ja 

harmooniat kodudesse, oleks rahu sees. 

49 Minu Sõna täidab teid julgusega, sest nüüd on teie jaoks aeg ilmuda maa peal kui spirituaalsuse 

saadikud ja apostlid. Inimkond on täis hirmu läbi sõja, nälja ja moraalse korruptsiooni. 

50 Teil ei tohi puududa julgus, kui seisate silmitsi valu, viletsuse ja surmaga. Sest siis hakkab teie 

valgus, mis on teie sees, särama ja valgustama teie kaasinimeste elu. 

51 Õnnelik olgu see rahvas, sest temas täituvad möödunud aegade ettekuulutused, milles öeldi, et maa 

peal ilmub Jumala rahvas, ja õnnistatud on need, kes suudavad seda ära tunda ja vastu võtta, sest nad 

jäävad minu rahvaga ühendatuks. 

52 Minu väe jaoks ei ole miski võimatu. Seepärast liigutan teid ühest punktist teise, juhin teid ja 

panen teid jõudma sinna, kus teie kohalolekut vajatakse. Sest ma saadan igas selle rahva lapses lohutuseks 

neile, kes kannatavad ─ neile, kes on kaua oodanud õigluse ja rahu saabumist maa peal. 

53 Kui minu rahvas jõuab rahvaste juurde ja läheneb oma kaasinimestele, siis on nad üllatunud, kui 

nad leiavad inimeste seas teatud ettevalmistuse või valmisoleku selle õpetuse mõistmiseks. See on tingitud 

loomulikust evolutsioonist, mille iga olend on saavutanud, ja minu Vaimu lakkamatust vibratsioonist 

inimkonna üle. 

54 Tänapäeva inimestest, kellel puudub vaimsus ja armastus, toon esile need põlvkonnad, mida Minu 

Sõna nii sageli ennustab. Kuid kõigepealt töötan ma nende rahvaste kallal, kes täna üksteist valesti 

mõistavad, üksteise vastu sõdivad ja üksteist hävitavad. 

Siis, kui minu kohtuotsuse täitmine on üle kõigi möödunud ja umbrohi on juurtega välja juuritud, 

hakkab tekkima uus inimkond, mis ei kanna enam oma "veres" ebakõla, vihkamise või kadeduse 

seemneid, sest tema vanemate "veri" puhastas end valu ja meeleparanduse sulatusahjus. 

Ma võtan nad vastu ja ütlen neile: "Paluge, paluge, ja teile antakse", nagu ma ütlesin teile teisel ajal. 

Aga täna lisan: oska küsida. 

55 Kui vähe on olnud neid, kes on tõesti osanud küsida. Isegi teie, kes te seda sõna sageli kuulete, ei 

tea, kuidas küsida ja mida küsida. Kuid Ma oma halastuses teie vastu lähen alati edasi ja annan teile 

rohkem, kui te vajate, isegi kui see ei ole alati see, mida te olete palunud. Sest mina üksi tean, mis on 

kõigile kõige kasulikum. 

56 Te küsite praegu, mina annan teile tuleviku jaoks. Teie mõtlete oma materiaalsele täiustumisele, 

mina mõtlen oma vaimsele täiuslikkusele. Ma ütlen teile mitte ainult, et hing on tähtsam kui keha, vaid et 

keha peaks alati olema teisel kohal. Kõik see, mis ei puuduta hinge, antakse teile lisaks. 

57 Ma annan teile kõik. Ja mida ma vastutasuks küsin? Ainult et te täidate oma missiooni, kasutades 

seda, mida ma olen teile andnud, armastusega ja mõistes, et sellest on rohkem kui küllalt, et saavutada 

eesmärk, mille saavutamiseks te olete mõeldud. 

58 Ma räägin teiega just kui isa, mitte kui kohtunik, kuigi minu sõna kannab õigust. Sest just nüüd 

peaksite töötama oma mõtetega ja püüdma end moraalselt ja vaimselt parandada. 

59 Teie töö on alanud täna, ärge oodake homse päevatööga, sest see võib olla liiga hilja, sest igaühele 

on antud vaid lühike aeg maa peal, et kasutada seda hinge hüvanguks. 

60 Ma nimetan teid valguse lasteks, sest minu õpetuse tundmine annab teile arusaamise elust 

tervikuna. Seepärast ärgu oodaku keegi, kuni ta jõuab oma maapealse eksistentsi viimasele tunnile ─ 

tühjade kätega ja usaldades surmaunne või uus võimalus. Sest miski ei muuda minu õiglust. 

61 Kui te suudate minu õpetust mõista, annab see teile palju rahuldust, palju võimalusi areneda 

ülespoole. Õppige palvetama enne mis tahes otsuse tegemist, sest palve on ideaalne viis paluda oma Isa, 

sest temas igatsete valgust ja jõudu, et seista elu võitluses. 

62 Kui te palvetate, jõuab teie mõistusele peagi valgustatus, mis laseb teil selgelt eristada head ja 

halba, soovitavat ja seda, mida te ei peaks tegema, ning see on kõige ilmsem tõend, et te oskasite end 

sisemiselt valmistada ette, et kuulda Vaimu häält. 

63 Minu õpetus jõuab selle Kolmanda Ajastu inimese südamesse, et õpetada talle, kuidas saavutada 

täiuslik osadus Jumalaga ja sisemine osadus südametunnistusega, mis on tõenduseks, et teie hing on 

saavutanud sellise arengu ja võimekuse astme, mida tal pole kunagi varem olnud ja mis võimaldab tal 

mõista Püha Vaimu uusi ilmutusi. 
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64 Tee on sillutatud ja uks on avatud kõigile, kes tahavad Minu juurde tulla. 

65 Tee on kitsas, see on teile juba ammu teada. Mitte keegi ei tea, et minu seadus ja minu õpetus on 

kõige puhtamad ja paindumatumad, nii et keegi ei saa mõelda nende muutmisele vastavalt oma 

mugavusele või tahtele. 

66 Lai tee ja avar värav on kõike muud kui see, mis viib teie hinge valguse, rahu ja surematuse juurde. 

Lai tee on liiderlikkuse, sõnakuulmatuse, uhkuse ja materialismi tee, mida enamik inimesi järgib, püüdes 

pääseda oma vaimsest vastutusest ja südametunnistuse sisemisest otsusest. 

67 See tee ei saa olla lõpmatu, sest see ei ole ei tõene ega täiuslik. Seega, kuna see tee, nagu kõik 

inimlik, on piiratud, jõuab inimene ühel päeval selle lõppu, kus ta peatub ja heidab õudusega pilku 

kuristikule, mis on tee lõpp. Siis puhkeb kaos nende südames, kes on juba ammu kõrvale kaldunud 

tõelisest teest. 

68 Mõnedes tekib meeleparandus, mille kaudu nad leiavad piisavalt valgust, et end päästa, teistes 

tekib ehmatus lõpu ees, mida nad peavad ebaõiglaseks ja ebaloogiliseks, ja jälle teised pilkavad ja 

mässavad Jumala vastu. Aga tõesti, ma ütlen teile, see on valguse juurde tagasipöördumise algus. 

69 Ma õnnistan teid, kolmanda ajastu jüngrid, kes te teate, kuidas ületada selle maailma lävepakud, et 

tulla minu Vaimu järele. Ma kutsun teid üles palvetama päevast päeva, kogunema kokku, et minu Sõna 

mõtestada ja selle üle järele mõelda. Sest need on viimased korrad, mil te seda sellisel kujul saate. 

70 Ma kutsun teid sisenema salajasse varakambrisse, tarkusesse, mida minu töö sisaldab, et te 

tunneksite end tugevana keset võitlust, mida te läbi elate ─ selles lahingus, mida te võitlete. 

71 Valitud rahvas, kellele on antud ülesanne süüdata maailmas valgust, on laiali hajutatud üle 

rahvaste ja nad saavad üleskutse elada minu häält kuulates. Mõned kuulevad minu sõna minu 

häälekandjate kaudu ja teised saavad vaimset õpetust. Kuid te kõik saate tunnistajateks selleks ajaks 

väljakuulutatud prohvetluste tulekule. Ma juhatan teie samale teele ja ühel päeval kohtute ja tunnustate 

teineteist. 

72 Te olete elanud läbi aegade, olete sajandeid elanud maa peal ja nende aegade jooksul olete 

arenenud ning lõpuks olete võimelised alustama vaimset suhtlemist oma Meistri ja Vaimse Maailmaga. 

73 Ma usaldan teile suure missiooni ja ootan teie mõistmist. Lähtuge kõigis oma tegevustes seadusest, 

mis on paindumatu ja range. Niiviisi ettevalmistatuna minge oma teed Jumala kartuses, kuid kindlalt. 

Tunne hirmu seaduse rikkumise, mitte kohusetundliku töö ees. Kuid olge ka kindlad, sest ma olen igaühe 

teejuhiks ja toeks. 

74 Teil on ainult osa olevikust, kuid ma tean, mida te homme läbi elate, ja ma tean, milliste 

takistustega te kokku puutute. Ma ütlen teile, et kui teil on usk, siis suudate vastu astuda kõige suurematele 

ohtudele, suudate sukelduda kõige ohtlikumatesse ettevõtmistesse, olles alati kindel minu kaitses. 

75 Kannatage kannatlikult oma raskusi ja kui te ei suuda mõista oma katsumuste tähendust, siis 

palvetage ja ma avaldan teile nende tähenduse, et te neid sisemiselt kinnitaksite. 

76 Te ei ole veel täiuslikuks saanud, te ei ole veel "õiged" ja seetõttu kohtate uusi katsumusi, mis 

siluvad teie südant ja täiustavad teie hinge. 

77 Iisrael on olnud sõjakas oma suure rändamise algusest peale, ja kui ta on tee karmuse tõttu nõrgaks 

jäänud, on minu hääl teda julgustanud, öeldes talle: "Minu tugev käsi on sinu käes." Ja kui ta on 

palvetanud ja valvanud ning täitnud minu käske, siis on ta nautinud minu armu ja minu privileege. 

78 Nüüd elate te läbi ennustatud aegade ja ei tohi kahelda. Nüüd on raamatu viimased peatükid 

avatud, et te saaksite seda pühendunult lugeda ja selle tähendust mõista. Need on need rasked ajad, millest 

ma teile eelnevalt rääkisin. Kuid vaatamata nende raskustele tahan, et te vaataksite tulevikku rõõmu ja 

enesekindlusega. Sest teie valu ei kesta kauem kui Minu armastuse ja õigluse seaduse poolt seatud piirid. 

79 Palvetage, et te oleksite täis rahu ja head tahet. Mõelge, et te oleksite kindlad selles, kus te vaimselt 

viibite. Teie suurima tõusu saavutamiseks ei ole kindlat aega. Kui teil on usku, saate sellel teel astuda suuri 

samme. 

80 Minu avaldumine inimese kaudu lõpeb 1950. aastal. Kuid vaimu ajastu jätkub ja pärast seda aastat 

saabub vaimsete andide vallandumine ja seeläbi paljude hingede pöördumine. 

81 Puu küljest lahti murdunud oksad klammerduvad taas selle külge, te kõik liitute Minuga. 
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82 Valvuge minu ilmutuste üle, et minu õpetus jääks puhtaks ja puutumatuks. Inimene on saanud 

küllalt piiratud kummardamisvormidest ja otsib tervikut. Ta nõuab jumalikku õpetust, mis päästab teda 

täna tema inimlikus ja homme tema vaimses seisundis. 

83 Igaüht, kes tõuseb üles kõrgete soovide või püüdlustega, toetan ja ma näitan talle kõige lühema tee 

Minuni jõudmiseks. 

84 Täitke seadust, isegi kui peate ohverdama oma südame või muutma selles maailmas kehtivaid 

tavasid. Teil ei tohi olla kirikuid ega pühakodasid, te ei tohi piirata minu õpetust ega teie töövaldkonda. 

Teie koduks on kogu maailm, teie perekonnaks inimkond ja teie kirikuks minu Jumalik Vaim. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 334 
1 Inimesed, ärgake ja mõistke, et te elate uues ajas. 

2 Mediteerige ja palvetage, et vaimne inspiratsioon hakkaks teie vaimse võimekuse sees särama. 

3 Jälgige igasugust inimlikku viletsust, valu ja puudust ning laske oma südamel muutuda üha enam 

ja enam kaastundlikuks, kui näete valu, mis teid kõikjal ümbritseb. 

4 Kui tunnete oma sisimas heldet ja õilsat tungi teha head, laske sellel impulssil võimust võtta ja 

avalduda. See on hing, kes edastab oma sõnumi, sest ta on leidnud oma keha, mis on valmis ja valmis. 

5 Mõistke, et kui te hakkate külvama minu õpetuse seemneid, siis peab see toimuma armastusest, 

mis sünnib teie olemuse kõige tundlikumast osast. Aga ärge püüdke enam head teha või teha tegusid oma 

teenete pärast, kui need tulenevad karistuse kartusest, kui te neid ei tee. See ei ole põhjendatud. Ära ütle 

mulle, isegi mitte oma hingele, et ta ei suuda leppida tühikeste asjadega. 

Kui teie hing loobub oma inimlikust kestast ja tõmbub Vaimse Elu pühakojas oma sisemusse, et uurida 

oma minevikku ja saaki, siis paljud teie teod, mis siin maailmas tundusid täiuslikud ja väärilised, et neid 

võiks tuua Issanda ette ja vääriksid tasu, tunduvad teile selle eneseanalüüsi hetkedel viletsatena. Hing 

mõistab, et paljude tegude tähendus, mis talle maailmas headena tundusid, oli vaid edevuse, vale 

armastuse, südamest mitte tulnud heategevuse väljendus. 

6 Mis te arvate, kes on andnud hingele täiusliku kohtumõistja valgustuse, et ta saaks iseenda üle 

kohut mõista? Vaim, kes sel õigluse tunnil jätab teile mulje, mis särab enneolematu selgusega ─ ja see on 

Tema, kes ütleb igale, mis oli hea, õiglane, õige, õige, mida ta tegi maa peal, ja mis oli halb, vale ja 

ebapuhas, mida ta külvas oma teel. 

7 Pühamu, millest ma just rääkisin teile, on Vaimu pühamu ─ see tempel, mida keegi ei saa 

rüvetada, see tempel, kus Jumal elab ja kust Tema hääl kõlab ja valgus paistab välja. 

8 Maailmas ei ole te kunagi olnud valmis sisenema sellesse sisemisse pühapaika, sest teie inimlik 

isiksus on alati mures viiside ja vahendite pärast, kuidas vältida tarka häält, mis kõlab iga inimese 

sisemuses. Ma ütlen teile: Kui teie hing vabaneb oma kattest, siis peatub ta lõpuks selle pühamu läve ees ja 

koguneb, et siseneda sinna ja põlvitada selle hinge altari ees, et kuulata ennast, et uurida oma tegusid selles 

valguses, mis on südametunnistus, et kuulda enda sees Jumala kui Isa, kui Meistri ja kui Kohtuniku häält. 

9 Ükski surelik ei suuda ette kujutada seda hetke kogu oma pidulikkuses, mille te kõik peate läbi 

elama, et tunnetada, mis head on teil endas, et seda säilitada, ja ka seda, mida te peate endast välja 

tõrjuma, sest te ei tohi seda enam hinges hoida. 

10 Kui hing siis tunneb, et ta seisab silmitsi oma südametunnistusega ja see toob end tõe selgusega 

meelde, tunneb see olend end liiga nõrgalt, et ennast kuulata, ta soovib, et teda poleks kunagi olnudki; sest 

ühe hetkega läheb kogu tema elu tema teadvusest mööda ─ see, mis ta maha jättis, mis tal oli ja mis oli 

tema oma ja mille kohta ta nüüd lõpuks aru peab andma. 

11 Jüngrid, mehed, valmistuge selleks hetkeks juba selles elus, et te ei muudaks seda templit 

kohtumõistmiseks, kui teie hing ilmub vaimu templi läve ette; sest siis on hinge valu nii suur, et sellega ei 

ole võrreldav füüsiline valu. 

12 Vaadake ja palvetage, mediteerige, järgige minu õpetusi ja ärge kunagi laske end petta oma 

edevusest, mis tahab panna teid uskuma, et te töötate tõe, halastuse või armastusega, kuigi tegelikult ei ole 

ühtegi neist voorustest olemas. 

13 Ärge kunagi mäletage oma südames tegemisi, mida teete, ja olge rahul esimese asjaga, mida teete, 

et te saaksite pidevalt oma teel tõusta. 

14 Ma tahan, et te mõtleksite kõigele, mida ma teile selles juhendis ütlesin, et te mõistaksite, kuidas 

teie kohtumõistmine toimub vaimses maailmas. Seega peaksite oma kujutlusvõimest eemaldama selle 

pildi, kus te kujutate ette kohtumõistmist, mille eesistujaks on Jumal vana mehe kujul, kes laseb headel 

lastel mööda minna paremal, et nautida taevast, ja kes paigutab kurjad vasakule, et neid igavesse karistusse 

mõista. 

15 Nüüd on aeg, et valgus jõuaks teie hinge ja mõistuse kõrgeimatesse valdkondadesse, et tõde võiks 

igaühes särada ja ta saaks valmistuda väärikalt Vaimulikku ellu astumiseks. 

16 Te osutate Mulle, et lahing, mida te olete pidanud oma kaasinimeste südames, on ilmselt kasutu ─ 

et te räägite neile spirituaalsusest ja püüate nende südamest eemaldada fanatismi ja ebajumalate 
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kultuslikke tegusid, ja et varsti pärast seda, kui te olete neid õpetanud, põlvitavad nad taas oma 

ebajumalate ees. 

17 Te tulete haavatud ja kuivanud südamega, kuid te hellitate lootust, et Minu Sõnas annan teile uusi 

argumente ja uusi relvi, et edasi võidelda. 

18 Ma ütlen teile, armsad jüngrid, milles ma näen põlevat soovi, et valgus paistaks kõigile teie 

kaasinimestele: Te peate end varustada kannatlikkusega, et oodata kauaoodatud valgustuse hetke nende 

jaoks, kelle eest te nii palju palvetate ja palute. 

19 Ka nemad usuvad, et te olete eksinud, sest nad näevad teid avalikult palvetamas ja nad kuulevad, 

kuidas te räägite õpetustest ja ilmutustest, mis ei ole raamatutes kirja pandud. 

20 Ka nemad palvetavad teie eest ja räägivad Minuga, paludes, et te ei läheks eksiteele. 

21 Ma küsin teilt, jüngrid: "Mis te arvate, kumba ma rohkem kuulan ─ teid või neid?" 

Paljud teist ütlevad Mulle oma südames: "Siin on meie, Meister, kui me läheneme rohkem tõelisele 

palve teel." 

22 Seepärast ütlen ma teile, õpilased, et ma kuulan ühtesid ja teisi võrdselt, sest te kõik olete minu ees 

võrdsed, sest ma armastan ühtesid sama palju kui teisi ja sest ma näen kõigis hirmu, et keegi võib teelt 

kõrvale kalduda. 

23 See on lahing, inimesed, väljakuulutatud lahing, suur lahing, mis puhkeb isegi kodudes ja isegi 

kõige armastavamate ja ühtsemate perekondade põues. 

24 Kes võidab selle lahingu? Keegi. Võitjaks saavad tõde, valgus, armastus ja õiglus. Need jumalikud 

jõud lüüa teid kõiki. Kuid just see näiline lüüasaamine on teie võit. 

25 Seepärast õpetab Meister teid suure armastusega, et te oleksite valmis minu lahkumise järgseks 

ajaks. Aga nii nagu ma teile oma halastust andsin, nii juhatate te inimesi oma armastuse tegudega. 

26 Minu kiir on laskunud teie mõtetesse, et valmistada teie hinged ette, ja ma olen jaotanud teie vahel 

oma armuandeid, et te saaksite end vääriliseks, et olla koos minuga minu kuningriigis. 

27 Ka kiusatus võitleb teie seas, et juhtida teid kõrvale Minu teelt. Kuid Mina kui Hea Karjane olen 

valinud teid kõigist teedest, ja nõudmata, et te läheksite eneseohvrini, ootan ma teie parandamist, et te 

saaksite täielikult vastu võtta Minu armu ja saada headeks jüngriteks, kes toovad Minu õpetuse homsesse 

inimkonda. 

28 Ma äratasin teid üles, sest te olite surnud armuelu jaoks. Ma olen teile andestanud ja valmistanud 

teid ette, et homme saaksite rääkida inimkonnale, kes on tõusnud ja eitab oma Jumalat. Ma olen teadmatu 

võõras, kes koputab iga südame uksele, sest ma tahan teid panna tundma oma armastust. 

29 Inimkond ei tunnista Mind ja eitab Minu kohalolekut selles ajas. Aga ma panen neid mõistma, et 

ma avaldan oma õiglust armastuse ja halastusega, et ma ei tule piitsaga, et neile valu tekitada ─ et ma 

tahan neid ainult armu elu juurde tõsta ja puhastada neid kristallselge veega, mis on minu Sõna, minu 

Tõde. 

30 Maailm ei ole õppinud Minu õpetust ja on toitnud oma ebajumalateenistust ja fanatismi. Seepärast 

elab ta nüüd läbi suure sulatusahju ja joob kannatuste karika, sest tema materialism on ta Minust 

eemaldanud. 

31 Sind, Iisrael, ootab ees suur lahing, sest sa annad tunnistust minu tõe kohta, sa kõrvaldad pimeduse 

inimkonnast ja näitad talle minu valgust. 

32 Need, kes nimetavad end inimeste pastoriteks, ei ole tundnud Minu kohalolekut, nad ootavad Mind 

ikka veel. Kuid ma näen, et nad annavad teistsugust õpetust kui see, mille Meister on inimkonnale 

usaldanud, mis viiks teid tõe teele, sest see õpetab teid üksteist armastama. 

33 Minu tahe ei ole, et maailm toidab maailmavaateid, mis kalduvad kõrvale Minu armastuse 

õpetusest. Sest see kahjustab hinge ja sellega te eitate Mind. Te ei ole suutnud mõista Minu õpetust, te 

põlgate igavese elu leiba ja inimkond otsib Mind oma sünagoogides, oma materiaalsetes kirikutes, mida 

nende endi käed on loonud oma mõistuse järgi. Aga millal mõistab inimkond Mind ja kuuleb Minu kutset? 

34 Pärast 1950. aastat algab suur võitlus maailmavaadete vahel ja teie, Iisraeli rahvas, alustate minu 

jumalikkuses usaldades. Te ei tea, millised neist teid tagasi lükkavad. Aga kas on olemas mõni inimlik 

seadus, mis võiks karistada teie häid tegusid ja tegusid, mida te teete oma teel? Ei, sest teie olete määratud 

kõrvaldama inimeste valu, tooma neile minu rahu ja panema armastuse õitsema inimsüdames. 
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35 Jüngrid: See põhimõte, mida õpetasin teile Teisel ajastul: armastage üksteist, on kohaldatav kõigi 

teie elu tegude suhtes. Mõned ütlevad Mulle: "Meister, kuidas saan ma oma ligimest armastada, kui ma 

olen tähtsusetu olend, kelle elu on täis füüsilist tööd?" Nendele minu lapsjüngritele ütlen ma: isegi selles 

füüsilises töös, mis näiliselt ei ole tähtis, saate te oma ligimest armastada, kui teete oma tööd sooviga 

teenida oma kaasinimest. 

36 Kujutage ette, kui ilus oleks teie elu, kui iga inimene töötaks mõttega teha head ja ühendaks oma 

väikesed jõupingutused teiste omadega. Tõesti, ma ütlen teile, ei oleks enam mingit viletsust. Aga tõde on 

see, et igaüks töötab iseenda jaoks, mõtleb iseendale ja kõige rohkem enda jaoks. 

37 Te kõik peate teadma, et keegi ei saa olla iseenda jaoks piisav ja et ta vajab teisi. Te kõik peate 

teadma, et olete sügavalt seotud universaalse missiooniga, mida peate ühiselt täitma ─ kuid mitte maiste 

kohustuste kaudu, vaid tunnete, inspiratsiooni ja ideaalide kaudu, ühesõnaga: armastuse kaudu üksteise 

vastu. Vili on siis kõigi hüvanguks. 

38 Ma ütlen teile, inimesed, et te ei peaks töötama ainult enda jaoks, et oma püüdlustes peaksite 

püüdma levitada valgust kõigile, kes teid otsivad, ilma et te teeksite vahet. Tõesti, ma ütlen teile, kes 

annab rohkem oma kaasinimestele, saab minult rohkem, sest ta rakendab minu õpetusi oma elus. 

39 Ma annan teile piisavalt teadmisi, et te saaksite teha teatavaks armastuse sõnumi, mille ma teile sel 

ajal olen saatnud. 

40 See Kristus, kes tuli ühel teisel ajal, et tuua inimestele armastuse õpetust, on see Vaim, kes kõneleb 

teiega praegu ja teeb ennast teatavaks valitud mõistuseorganite kaudu, et seda sõnumit maailmale edasi 

anda. See Sõna ─ tagasihoidlik oma vormilt ja lihtne oma väljenduses ─ toob selle inimkonna, mis on 

kaugel spirituaalsusest, mõistuse juurde. 

41 Ma kutsun kõiki rahvaid ja kõiki maailma religioosseid kogukondi üles tuletama neile meelde 

Minu Seaduse ülimat käsku ─ seda, mida Ma oma jüngritele viimasel õhtusöögil koos nendega teatavaks 

tegin. 

42 Praegu on inimkond ettevalmistusfaasis. See on minu õiglus, mis töötab selles, ilma et inimesed 

seda juba märkaksid. Sest oma uhkuses, oma üleolevas materialismis omistavad nad kõik oma elu 

sündmused, mis on nende jaoks paratamatud, juhusele. Kuid varsti jõuab minu üleskutse nende südamesse 

ja siis pöörduvad nad minu poole kahetsevalt ja paluvad mind, et ma andestaksin neile nende uhkuse ja 

vead. 

43 See saab olema inimese hinge jaoks ristitund, kui ta kogeb pärast oma suuri pettumusi lühikeseks 

ajaks täielikku tühjust, kui ta mõistab oma enesekindluse võltsust, oma võimu kõlbmatust, oma 

ideoloogiate ekslikkust. Kuid see segadusseisund ei kesta kaua, sest siis ilmuvad minu saadikud ja 

levitavad minu uut sõnumit. 

44 Taas kord, nagu minevikus, kui minu õpetuse sõnumitoojad läksid idast ja tõid minu Sõna 

teadmise läände, nii näeb maailm sel ajal jälle minu sõnumitoojad, kes toovad selle sõnumi valguse 

rahvastele ja kodudesse. 

45 Kas inimestele tundub kummaline, et valgus läheb nüüd läänest itta? Kas nad siis ei tunnista 

sõnumit, mida minu sõnumitoojad minu nimel neile toovad? 

46 Tõesti, ma ütlen teile, et ainus valgus, mida te näete idast tõusmas, on see, mis valgustab teie 

maailma, Kuningatähe valgus. Sest jumalik valgus, mis valgustab hinge, lähtub Minust ja on universumi 

kõigis kohtades ja punktides. 

47 On tõsi, et minevikus olen ma sageli rääkinud teiega kultuslike vormide ja sümbolite kaudu. Kuid 

nüüd on saabunud aeg, mil te näete tõde otse, ilma et oleks vaja panna selle ja teie vahele kultuslikke 

vorme või sümboleid. 

48 Meister võtab vastu õpilase, kes on selles Kolmandas Ajastikus valmis õppima, et mõista Minu 

Jumalikku õpetust. Raamat on teie ees avatud ja selle leheküljed valgustavad teie hinge, et te teaksite, et 

töö, mille ma olen teie kätte usaldanud, on suur ja ülev ─ et minu õpetus sisaldab kõrgeimat tarkust, et te 

jõuaksite minu kuningriiki. See on tee, mida ma olen teile veel kord näidanud, et te saaksite seda mööda 

edasi liikuda, jättes maha ebaõigluse, millega te minu juurde tulite. 

49 Ma olen valmistanud teie hinged Minu valguse, Minu õigluse abil, et te oleksite nagu teie Meister, 

et te ei eksiks enam teistsugustele radadele, et teie südames oleks kuulekus Minu käskudele. Aga jälgige ja 

palvetage, et te ei kaotaks ettevalmistust, mille ma olen teie hingele andnud. Sel ajal näitan ma maailmale 
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uue päeva valgust, et inimesed valmistuksid, kuulaksid minu sõna ja näeksid oma vaimsete silmadega 

minu kohalolekut. 

50 Teie ülesanne on väga raske, Iisraeli rahvas. Kuid minu Sõna on tunginud teie sisemusse ja 

valgustanud teid, võtnud teie silmadelt pimeduse ja näidanud teile minu kuningriigi hiilgust. 

51 Minu Sõna on teid muutnud, sest te ei ole enam samasugused nagu enne, sest nüüd olete 

vastuvõtlikud Minu kohalolekule, te olete Mind ära tundnud ja teate, kuidas tõusta, et otsida Mind vaimust 

vaimule. 

Ometi näen ma, et te ei ole täielikult järginud Minu õpetusi, et te olete komistanud ja et lühikest aega 

olete jälle vana, sest te ei ole täielikult puhastanud oma südant üleliigsest ja ebavajalikust ─ sellest, mis 

toidab maailma korruptsioonis. Umbrohi kasvab ikka veel kuldse nisu kõrval, mis teie sees õitseb. 

On saabunud aeg, mil umbrohi, mis on läbi aegade südametes idanenud ja õitsenud, juurtega välja 

juuritakse. See seotakse kimpudeks ja visatakse tulekahju, et see hävitada. Siis on teie süda puhas põld, 

viljakas ja ettevalmistatud pinnas, kus minu Sõna kannab oma vilja. 

52 Armsad jüngrid, te peate end paljudes asjades ette valmistama, sest teie sammud vaimustumise 

suunas on olnud aeglased ja teie jaoks on aeg lühike. Sest sel ajal peaksite juba olema otsekontaktis minu 

Jumaliku Vaimuga, et täita oma missiooni. 

53 Teie vaim oskas lühikest aega domineerida keha üle ja seejärel suutsite minu tõeliste jüngritena 

täita minu käske, et seista inimkonna eest, mis teie vahendusel peab saama minu halastust ja kaastunnet. 

54 Las minu Vaim elab täielikult teie sees, et te saaksite näidata inimkonnale minu tööd kui 

päästepaati, kui tuletorni, kui uut taevast kehastunud ja mitte kehastunud hingede jaoks. 

55 Ma tahan, et te kõik oleksite valmis ja riietatud Minu Püha Vaimu valgusega, Ma tahan, et te 

tunneksite vastutust Minu Jumaliku Töö suhtes ning armastust Minu Jumalikkuse ja teie kaasinimeste 

vastu. Sest ma tahan, et te uuendaksite endid armastusest nende vastu ja õpetaksite endid, kuidas ühendada 

end otse Minu Vaimuga ─ sest ma pean kasutama teie hingi vastavalt sellele, millise ettevalmistuse te 

olete saavutanud. Siis on maailma ärkamine täielik ja teie vahendamise kaudu tunneb ta Mind. Sest see on 

Minu Tahe. 

56 Te olete hea ja kurja, valguse ja pimeduse suure lahingu ajal ning valmistute nüüd Minu asja 

kaitsmiseks. Võtke minust eeskuju, sest ma lähen oma väeosade ees ja teie olete osa neist. Vaadake, 

kuidas Minu valgus hajutab pimeduse ja kuidas Minu Sõna eemaldab patu. Kui te tahate olla head sõdurid, 

olge kuulekad ja tooge tõe valgust, et te Jumala tõeliste teenritena saaksite tunnistada seda, mida ma annan 

hingedele sel ajal nende päästmiseks. 

57 Ma ei taha näha teie seas, valitud inimesed, erinevaid mõtteviise ega erinevaid tahteavaldusi, Ma 

tahan, et te oleksite ühtsed ja annaksite edasi ühte ja sama inspiratsiooni Minult, juhindudes Minu Sõnast, 

mis on üks teie kõigi jaoks. 

58 Neile teist, kes on maganud ja lasknud oma pühamu lambil kustuda ning on jätnud end ilma Minu 

armust, saadan ma kutse ja ütlen neile: Tõuse, kõndige kiiresti ja tulge Minu juurde, kes ootab teid Isa, 

mitte kohtunikuna. Aga tõesti, ma ütlen teile, et te ei tohi enam teedel peatuda, sest siis oleks teie vastutus 

Minu ees homme väga suur. 

59 Ma olen äratanud teie intuitsiooni ja selle ande abil on Minu Vaim rääkinud teie vaimuga ning 

andnud teile oma käsud, mida te peate järgima. 

60 Ma lasen teil kindlalt käia, et te saaksite täita minu tahet. Sest kõik, mida te teete minu tahte 

kohaselt, teenib teie hinge arengut. Ma annan teile võimu ja oma rahu, et see oleks tunnistus minu 

kohalolekust teie keskel. Ma ei taha, et miski häiriks rahu, mida ma teile annan. Valmistage end ette ja 

jätkake tööd tema kaudu. Aga kui te peaksite kannatama selle asja pärast, mille ma olen usaldanud teie 

ustavatele kätele, siis ma ütlen teile: Rõõmustage, sest ma annan teie hingele suure tasu. 

61 Teadke, et nii nagu on hingi, kes saadetakse uuesti kehastuma heastuseks, et elada maa peal ja 

korjata õigluse vilju, mida nad varem külvasid, on ka teisi, kes ei kehastu uuesti, vaid elavad nähtamatult 

maa peal, kuni nad saavutavad vaimustumise või kõrgenduse, mis paneb nad eemalduma kõigest, mis 

neile enam ei sobi. 

62 Igasugune heastamine on raske, on kibe ja kurb. Kuid minu õpetus õpetab teile teed, kuidas säästa 

oma hinge, et see ei leiaks pärast maapealset kannatust rahu, vaid seisaks silmitsi puhastus- ja 

heastamisprotsessiga. 



U 334 

149 

63 Õppige siin, minu sõnas, armastama seda, mis kuulub maailmale, ainult sel määral, mis on õige, nii 

et kui saabub tund, mil peate kõik maha jätma, ei jää teie hingele koormat, mis võtaks temalt vabaduse. 

64 Armastatud inimesed, tulge Valguse juurde. Mina olen tee, mis viib selleni, mina olen tõde ja elu. 

65 On võimatu, et keegi hukkub, kes kuulab oma elu tegudes oma südametunnistust. 

66 Kui Ma räägin teile vaimsest elust, siis tahate, et Ma kirjeldaksin seda teile üksikasjalikult, et te 

saaksite sellest aru. Aga kui te mõistate, et kuigi Ma olen sellest palju rääkinud, olete te väga vähe suutnud 

sellest aru saada, siis te ütlete Mulle valuga: "Meister, mis on see eksistents, mida me vaatamata Sinu 

õpetustele ja ilmutustele ei suuda mõista? 

67 Ma ütlen teile, jüngrid: Ärge muretsege, sest pole tähtis, et te teaksite, milline see kodu on, vaid et 

teil oleks usk, et te peate sinna jõudma, ja seetõttu valmistage end võimalikult hästi ette, et jõuda sinna 

ilma kõhklemata või kõhklemata. 

68 Te olete juba õppinud Minult, et hinge ülespoole arenemine saavutatakse armastuse kaudu, sest kes 

armastab, see avab kõik oma olemuse anded ja võimed. Ärge püüdke jõuda valguse kõrgetele tippudele 

ainult intellekti avanemise kaudu, vaid otsige alati õiget viisi, kuidas ühtlustada intelligentsust tunnetega, 

nii et samal ajal, kui te õpite õpetust, viiksite selle ka ellu. 

69 Tõe tee on nii selge, et keegi, kes sellel kõnnib, ei saa hukkuda. 

70 Te ei käi üksi, sest Minu julgustus ja Minu valgus on igaühega teist koos. Aga juhul, kui see peaks 

teile vähe tunduma, olen ma pannud iga inimolendi kõrvale vaimse valgusolendi, kes valvab teie samme, 

et te tajuksite mõnda ohtu, et ta oleks teie kaaslane teie üksinduses ja saagiks teie eluteel. Nad on need 

olendid, keda te nimetate kaitseingliteks või kaitsjateks. 

71 Ärge kunagi näidake neile tänamatust ja ärge olge kurdid nende üleskutsetele, sest teie jõududest ei 

piisa, et läbida kõik elu katsumused. Teil on vaja neid, kes on teist arenenumad ja kes teavad midagi teie 

tulevikust, sest ma olen selle neile ilmutanud. 

72 Nende olendite võitlus on väga raske seni, kuni te ei jõua spiritualiseerumiseni, sest te annate 

omalt poolt väga vähe panuse, et toetada neid nende raskes missioonis. 

73 Kui teie vaimsus võimaldab teil tunda ja tajuda nende vendade ja õdede kohalolekut, kes töötavad 

nähtamatult, ilma igasuguse väljapanekuta, teie heaolu ja arengu nimel, siis kahetsete, et olete sundinud 

neid teie pattude pärast nii palju kannatama. Aga kui see arusaam sinus tekib, siis ainult sellepärast, et see 

on juba muutunud sinu meeles valguseks. Siis ärkavad kaastunne, tänulikkus ja mõistmine nende suhtes. 

74 Milline suur õnn saab olema teie kaitsjatel, kui nad näevad, et teie toetate nende pingutusi ja et 

nende inspiratsioon on kooskõlas teie tõusuga! 

75 Teil on nii palju vendi ja õdesid ja nii palju sõpru "Vaimulikus valla", keda te ei tunne. 

76 Homme, kui teadmised vaimsest elust on levinud üle kogu maailma, tunnustab inimkond nende 

olendite tähtsust teie kõrval ja inimesed õnnistavad minu Ettevaatust. 

77 Kes on näinud lahinguid, mida need Valguse leegionid peavad segaste olendite sissetungide vastu, 

mis teid pidevalt ähvardavad? Ükski inimlik pilk ei ole avastanud seda lahingut, mida mõlemad 

lakkamatult üksteise vastu peavad, ilma et te oleksite seda märganud. 

78 Teie teadmatus kõigest sellest, mis toimub ilma teie teadvustamata, on olnud üks põhjusi, miks ma 

olen käskinud vaimsel maailmal suhelda teiega minu poolt selle ülesande täitmiseks määratud ajude 

kaudu. Nii on neil olenditel olnud võimalus tulla teie juurde, et anda tunnistust oma olemasolust ja 

tõestada teile oma armastuse, halastuse, alandlikkuse ja kannatlikkusega, et nad elavad selleks, et teid 

kaitsta. 

79 Palvetage, inimesed, ja ühinege nendega oma palves. Usaldage nende kaitset. Nad on kiirgava 

valguse olendid, kes on võimelised täitma teie kõrval rasket missiooni, juhatades ja aidates teid kogu 

teekonnal, kuni jõuate Minuni. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 335 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Täna laskub minu Vaim taas kord vaimulikule Iisraelile. Ma ilmutan end teile, armsad inimesed, 

Universaalse Kiire kaudu ja räägin teiega kui Isa ja Meister, kui Sõber ja ka kui Kohtunik. Ma olen kõigis 

kohal ja kuulan teie palveid, kui te esitate Minule kõige intiimsema palve. 

2 Mul on hea meel, kui näen, et kehastunud hinged avastavad üha enam ja enam tõelist osadust oma 

Isa ja Issandaga, jättes maha vanad riitused, erinevad kummardamisviisid, mida nad kasutasid, et otsida 

Mind, kummardada Mind ja liikuda kindlalt vaimsel teel. Just teie, alandlikud kogukonnad, saate praegu 

neid ilminguid ja koos nendega ka minu suuri õppetunde. 

3 Ma olen ühendanud suure hulga hingi, kes kuuluvad valitud rahva hulka ─ mitte rassi järgi. 

Teadke, et ma ei räägin endast rassidele, kuhu te kuulusite või kuulusite minevikus. Ma pöördun 

Vaimse Iisraeli poole, kellele ma olen usaldanud missiooni, sest nad on teiste maa rahvaste seas 

esmasündinud, kellele ma pärandasin oma varasemad testamendid. 

4 Teile, kes te olete olnud armu ja ilmutuste usaldusisik, on antud missioon tuua valgust kõigile 

inimestele, olla valguse majakateks neile, kes rändavad maailmas teadmatuses või ükskõikselt. Sina, kes 

sa oled olnud minu prohvet, minu tunnistaja, minu sõnumitooja ja minu usaldusisik, ma olen sind veel 

kord kutsunud, et sa jätkaksid oma missiooni, ja et selle missiooni täitmisel saavutaksid sa oma hinge 

täiuslikkust. 

5 Vaatamata teie ustavusele ja armastusele ütlen ma teile etteheiteta: te ei ole veel järginud Minu 

eelnevaid õpetusi. Te olete omanud valgust, rahu ja õnnistusi, mis ma teile andsin oma vendade rahvaste 

jaoks, kuid te ei ole neid kingitusi nendega jaganud. 

Mõelge: selleks, et saada vääriliseks selle missiooni vastuvõtmiseks, olete elanud läbi suured hingede 

ja kehade võitlused, mõtte konfliktid ja võitlused selles maailmas, et omandada vajalik terasus, 

otsusekindlus ja kogemus. Aga kui ma olen teile öelnud, et te ei ole täitnud minu korraldusi, siis ma ei eita 

teie kunagiste tööde väärtust. Just need teened teevad teid vääriliseks sellele armule, et Ma olen teie seas 

sellel vaimsel ilmingul. 

6 Minu õpetuse tähenduses leiate te oma Jumala kohalolu. See sõna on sama, mida prohvetid 

kuulsid, see on sama valgus, mis inspireeris Moosest ühendama valitud rahvast ja valmistama neid ette 

ühinemiseks oma Issandaga. 

Ma avastan teie hulgast endised iisraellased, kes läksid esimesel ajastul edasi kõrberännakule: vaprad 

ja vaprad Juuda lapsed; ─ ─ ─ ustavad leviidid, kes valvasid Jehoova jumalateenistuse üle; ─ väsimatud 

Sebuloni lapsed, kelle ülesandeks oli varustada inimeste karavan; ja samuti kõik need, kes on andnud 

mulle suuri tõendeid ustavusest, armastusest ja usaldusest. 

7 Minu pilk on armastusega ka nendel, kes ootasid Messiat teisel ajastul ─ märtritel, keda 

hukkamismõõk ei suutnud röövida nende usust, et ma olen saanud inimeseks, et lunastada inimsugu. 

Selles rahvas siin on Minu jüngrid ja Minu tunnistajad kõigist ajastutest, ja pärast seda täiusliku osaduse 

aega oma Issandaga, kui Minu õpetused on lõpule viidud nende vahendite kaudu, mille Ma olen valinud, 

laskub Minu Vaim rikkalikult kõigi Minu laste peale ja igaüks teist tunneb, kuidas tema anded ja võimed 

avanevad ─ oma kaasinimeste ja ka teie endi hämmastuseks. 

8 Teie anded tulevad teie vaimust välja tugevalt ja võimsalt ─ mitte kaunistustena, mis oleks põhjus 

edevusele, vaid voorustena ja eeskujudena, mida te näitate inimestele oma mõtetes, sõnades ja armastuse 

tegudes, ning need kõik näitavad suurimat alandlikkust ja alandlikkust. 

Prohvetlikkuse and õitseb teie seas suurel määral. Teadlased küsitlevad teid tuleviku kohta, nad 

tormavad teie kogudustesse, et kuulda teie tunnistusi ja seista silmitsi raskete katsumustega ning lahendada 

neile tekkivaid konflikte. 

9 Praegu on teie areng veel väike, te kahtlete ikka veel oma annetes, ja kui te olete otseselt 

tunnistajaks mõnele imele, mille ma annan teile mõelda, siis omistate selle mõnele muule põhjusele. Kuid 

tuleb aeg, mil te saate minuga üheks, ja siis on teie usaldus täielik. Sa mõistad oma andeid ja omadusi ning 

annad nende kaudu tunnistust Minust. 

10 Tõesti, ma ütlen teile, mina olen see, kes teile ennustab. See ei ole kunagi tulnud inimeselt, ta on 

olnud ainult kanal. Ennustus tuleb Minult ja Ma annan teile võimaluse seda teatud piirini tõlgendada. Aga 
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neid, mis sisaldavad suuremat tarkust, selgitan ma üksi teile. Alati, kui olete püüdnud neid ette 

valmistamata mõtestada, olete langenud valetõlgenduse alla. 

11 Ma olen teile teatanud sündmustest, mida te täna näete. Nüüd on suure täitumise aeg. Need on 

sündmused, mis on andnud tõlgenduse kõigile teadetele, mida ma teile andsin esimeses ja teises ajas Minu 

prohvetite kaudu. Kuid mehed olid juba siis rääkinud, mõned õigesti ja mõned valesti. 

Ennustused, mida ma andsin vastavalt inimliku uurimise arusaamisele, on õigesti mõistetud. Kuid 

need, mille tõlgendamine, tõlgendamine ja täitmine on ainult Minu ülesanne, olen Mina selgitanud 

sündmuste ja katsumuste kaudu. 

12 Nüüd on inimkonna jaoks otsustav aeg ─ aeg, mil inimene ärkab läbi erinevate katsumuste, mis 

räägivad teile minu armastusest. Ma tahan, et teie hing oleks puhas ja teie suu vääriline Minu õpetuse 

teatavaks tegemiseks. Sellepärast riietan teid alandlikkusega, et te oleksite lihtsad, kuigi teil on andeid, mis 

äratavad imetlust nende seas, kes teid tunnevad. 

13 Laske prohvetlikul ettekuulutusel läbida oma hinge ja ainet, isegi kui te seda ei mõista. Teie kohus 

on seda teatavaks teha. See on teised, kes saavad paremini aru, mida te näete. Aga kui ei üks ega teine ei 

suuda tungida Minu ettekuulutuste tõelisse tähendusse, tulen teile appi ja ütlen teile: "Kui ettekuulutus, 

mille olen teile andnud, on olnud väga suur ja tark, siis selle põhjuseks on see, et ilmutus, mille ma tahan 

inimkonnale anda, on väga suur, nii et see jätkab tõusu ja asustab kõrgemaid tasandeid, kuni ta jõuab oma 

eesmärgini. Ma olen andnud selle nägemuse oma väljavalitule ja annan teile selle tõlgenduse." 

14 Kas te arvate, et Joel, üks esimesest ajastu suurtest prohvetitest, mõistis, mida ta rahvahulgale 

kuulutas? Pidage meeles, mida ta ütles: "Ja tuleb aeg, mil teie lapsed prohvetlikud ja teie noored näevad 

nägemusi ja teie vanad mehed näevad ilmutavaid unenägusid. Taevas toimuvad imed ja maa peal suured 

märgid. Päike muutub mustaks ja kuu nagu veri. Maast tõuseb suitsu ja auru ning siis on Issanda suur päev 

väga lähedal." 

15 Prohvet ei mõistnud oma sõnade tagajärgi, kuid ta tegi seda tõepäraselt. Ta oli Minu kanal ja 

häälekandja, tema hing oli puhas ja tema suu vääriline ning prohvetlus oli nagu kristallselge vesi, mis 

voolab allikast ja ei ole oma ojas reostunud. 

Nii jõudis see sõnum rahva südamesse ja jäi puhtaks. Mõned on seda tõlgendanud ühel, teised teisel 

viisil. Aga ma ütlen teile tõtt, et selle ennustatud suure päeva saabumine on väga lähedal ja sündmused 

kinnitavad nüüd prohveti sõnu. 

16 Avage oma silmad ja valmistage oma hinge ette, et te saaksite mõista sündmusi, ja te näete, et juba 

nendel aegadel väljakuulutatud märgid on selgelt esile kerkimas, ja faktid ise näitavad teile nende sõnade 

seletust ja täitumist. See on tõlgendus, mille ma olen andnud oma ettekuulutustele. 

17 Nii valmistan teid, armsad jüngrid, ette teie raske missiooni täitmiseks, et teie huuled räägiksid 

ainult tõtt, et te näeksite oma teed avatuna. Aga kui te räägite ja annate tunnistust tõe kohta, aga teid ei 

usuta, ei mõisteta ega armastata, siis koormake see asi mulle üle ja ärge nutke. Minge alati edasi ja ärge 

kunagi vaikige. Lase oma suul enesekindlalt ja julgelt rääkida ning tee alati oma kohust. Olge kogu oma 

olemusega valmis kiirgama rahu ─ mitte ainult oma sõnadega, vaid ka oma mõtete ja vaimsete sõnumite 

kaudu. 

18 Kultiveerige rahu, armastage seda ja levitage seda kõikjal, sest kui väga vajab seda inimkond! 

Ärge laske end häirida elu muutuvatest juhustest, et te jääksite alati tugevaks ja valmis andma seda, mis 

teil on. Rahu, mis on iga hinge pärusmaa, on praegusel ajal põgenenud ja andnud koha sõjale, mis hävitab 

rahvaid, hävitab institutsioone ja hävitab hingi. Selle põhjuseks on see, et kurjus on vallutanud 

inimsüdame. Vihkamine, mõõdutundetu ambitsioon, ohjeldamatu ahnus levivad ja tekitavad hävingut. 

Kuid kui lühike on nende valitsemisaeg. Teie rõõmuks ja kindlustundeks teatan teile, et teie vabanemine 

on juba lähedal, et selle eesmärgi nimel töötavad paljud inimesed, kes igatsevad hingata vennalikkuse, 

puhtuse ja tervise atmosfääris. 

19 Mida teete, mu jüngrid, selles suures lahingus, mis on juba alanud? Millised on teie plaanid? Ma 

näen teie olemuse sügavuses tohutut soovi võidelda, et teha minu õpetusi teatavaks, sest te teate, et need 

on parim teejuht inimkonnale. Võitle oma rahu ning oma moraalsete ja vaimsete püüdluste eest. Siis, kui 

tunnete end headuses tugevana, kandke seda kõikjale, sest see laskub nagu viljakas kaste teie kaasinimeste 

südamesse. 
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20 Palvetage ja teie palve olgu palsamiks neile, kes on teie ümber ja neile, kes on eemal ─ neile, kes 

elavad teie maailmas, ja ka neile, kes elavad väljaspool seda ja vajavad lohutust. 

21 Ma annan nüüd oma rahvale stiimuli, ja see on järgmine: kõik need hinged, kes kaotavad oma 

kehad sõja kurbades lahingutes, tõmmatakse "Vaimse Valli" juurde, ja sinna nad jäävad ootama teie 

palvet, et saavutada valgus ja teadmised. 

Sel tunnil, kui inimesed ühinevad palavikus ja südamlikes palvetes, üllatab neid olendeid vaimne 

ülistuslaul. Nad kuulevad teie häält, mis kutsub neid edasi minema, ja neid ei häirita hetkekski. Valgus 

saab selgeks ja sellest tunnist alates hakkavad nad võitlema oma tõusu eest. 

22 Katsumused, mis ootavad inimkonda pärast 1950. aastat, on väga suured. Ta peab tühjendama 

väga kibedaid malevaid ja kannatama väga raskeid lööki. Kuid kõik see juhtub selleks, et ta ärkaks oma 

unest ─ nüüd, mil tema hing magab oma täiuslikkuse ja tõelise missiooni suhtes. 

Kõik need katsumused, mida inimesed võivad sel ajal saada, kutsutakse esile, et nad saaksid mõistusele 

tulla ja oma ülesannete üle järele mõelda. Juba pikka aega on hinged liikunud maa pealt "vaimsesse orgu" 

ja sealt jälle maa peale, ilma et nad oleksid oma reinkarnatsioone kasutanud. 

    Kuid see arm, see armastuse ja õigluse tõend, mille ma neile annan, andes neile uue elu selles maailmas, 

ei ole selleks, et nad seda raisku läheksid. Ma ei luba teil maa peale tagasi tulla ainult selleks, et te saaksite 

selle viljadest toituda, vaid selleks, et te saaksite võidelda oma tõusu eest ja võtta endale kuningriigi, mille 

ma olen teile lubanud. 

23 Ma kutsun teid esimesel korral õrnalt, et aidata teil lahinguks valmistuda. Aga kui te ei mõista seda 

häält, siis ma kutsun teid karmilt ja puudutan teid uuesti. Kui te aga ei järgi, siis hakkab õiglus täies 

ulatuses toimima, et raputada teid ärkvele, nii et te avate silmad ja näete uue päeva valgust. 

24 Ma hoiatan teid, et te ei mõjutaks teid, kui te näete, et uued sõjad puhkevad, et päevast päeva sureb 

teie silme ees hulgaliselt inimesi erinevates õnnetustes. Kui te ei mõista nende katsumuste põhjust, mis 

teie südant raputavad, siis pidage meeles, et iga hing on tulnud maa peale, et anda endale tagasi see, mida 

ta varem oli endale keelanud, ja et on inimesi, kes on nii väsinud, et ainult selline katsumus raputab neid 

ärkvele. 

25 Kui väga ma sind armastan, ja ma ei taha sulle valu! Need olendid, kes ei leidnud lohutust ja 

palsamit maa peal, saavad seda Minult hetkel, mil nad jõuavad vaimsesse orgu, et olla viidud kõrgel 

asuvasse kaugemasse maailma. Ma annan seda neile, sest Ma olen oma lastest lahutamatu Karjane. Kogu 

nende valu kajab Minus, kogu nende mõttetutes sõdades valatud veri voolab Minu õõnsatesse kätesse, 

kogu inimkonna pisarad niisutavad Minu nägu. Isegi kõige peidetum ja salajasem olend on teile väga 

lähedal. Ma vaatan teid kõiki võrdselt armastusega. Need olendid, keda te vaatate vastumeelselt, ma võtan 

välja nende viletsusest ja töötan nendega, nii et neist voolavad kristallselged uuenduse, meeleparanduse ja 

armastuse veed. 

26 Ma räägin teile mitmel viisil, sest te peate olema valmis rääkima nii, nagu te veel ei ole teinud. Te 

rõõmustate, kui kuulete Minu õpetusi, ja tunnete, et olete Minule iga päev lähemal. Te mõistate, et on õnn 

olla seal, et teie Isa armastab teid ─ et teile on rahulolu, et olete läbi elanud need suured katsumused, mille 

Ma olen teile määranud, sest iga selline katsumus on etapp, mis toob teid Minule lähemale. 

27 Ma olen kutsunud paljusid oma lapsi, et anda neile erinevaid ülesandeid, erinevaid ülesandeid 

selles töös, ja ma olen andnud neid teile vastavalt teie edusammudele ja andidele. Neist kõigist koos olen 

ma moodustanud oma rahva, oma uue apostliameti. 

Mõnele olen usaldanud juhtide ameti, ja et nende ülesanne ei oleks raske ja vaevaline, olen ma 

inimesed kogudusteks jaotanud. 

Teistele olen usaldanud häälekandja kingituse, et nad saaksid edastada Minu inspiratsiooni, mis on 

muutunud inimsõnaks, nendele rahvahulkadele, kes kogunevad seda imet vastu võtma. 

Mõnele olen andnud selgeltnägemise privileegi, et muuta nad prohvetiteks ja kuulutada nende 

vahendusel, mis on tulemas. 

"Sammaste" ülesanne on antud neile, kes peavad toetama inimesi nende palverännakul ja olema abiks 

kirikujuhtidele, aidates kanda ristikoormat koos kuulajate hulgaga. 

28 Teistele on antud vahendamise anne, ja neid on koolitatud vaimse maailma vahenditeks, et edastada 

selle sõnumeid, minu Töö selgitusi, ja ka tervendava palsami, haigete lohutusaine valdajateks, nii et nad 

saaksid oma tervete vaimsete kiirguste abil üheskoos anda halastust abivajajatele. 
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"Kuldpliiatsiks" olen ma nimetanud seda, kes kirjutab raamatusse, mille ma teile jätan, Minu 

ilmutused, õpetused ja ettekuulutused sellest ajast. 

     Ma olen andnud "vundamendikivi" ametikoha neile, kes peavad olema rahva seas kindlameelsuse, 

stabiilsuse ja tugevuse eeskujuks. Nende sõna, nõuanded ja eeskuju rahva seas peaksid olema muutumatud 

nagu kalju. 

Kuid nüüd, kui see Minu ilmutusperiood on lõppemas, pöördun Ma kõigi ametite poole ja kõigile neile, 

kes on valitud selliste suurte ülesannete vastuvõtmiseks, esitan üleskutse, et nad saaksid ennast põhjalikult 

uurida ja oma tööde tulemust ära tunda. Sel mõtiskluse tunnil seisan ma kõigi kõrval. 

29 Ärge muretsege, ma ei teinud viga, kui valisin teid. Ma tunnen teid ja tean, milleks te olete 

võimeline. Ma teadsin, millised neist pühenduvad rõõmuga seaduse täitmisele ja millised nõrgenevad teel. 

Ma olen teie Isa ja olen andnud kõigile võimaluse töötada Minu Töös, kõigile olen pakkunud sama toitu, 

et te kõik tunneksite end ühtemoodi armastatud, et teil oleks sama õigus olla Minu jüngrid ja omada sama 

pärandit. 

30 Ma teadsin, et mõned täidavad minu juhiseid ja järgivad väga kiiresti minu sõnu. Teistel kulub 

aega oma vigade avastamiseks ja vigade parandamiseks. Kuid Minu kingitused jäävad nende hinges peitu 

ja ootavad nende äratamist. Sest te kõik peate tulema Minu juurde, mõistmine on teie kõigi sees. Te saate 

täiuslikuks ja saate olla koos minuga minu paremal käel. 

Kuid selleks, et te jõuaksite Minuni, on vaja, et te oleksite valmis täitma Minu seadust ja käima seda 

teed alandlikult ja alistunult. 

Vaadake ja palvetage neil vähestel päevadel, mil Ma veel selles vormis olen teie juures, ning laske oma 

südames liigutada Minu Sõna, nii et teie olemusest võrsuks soov kuuletumise, ühtsuse ja armastuse järele. 

31 Varsti lähevad käskjalad teele, võttes kaasa kirjad. Nende standardiks on minu Sõna ja minu 

sõnumid, mille te olete saanud. Ma valmistan teid ette, et minna rahu- ja hea tahte missioonidele. Sest ma 

tahan teid sel pidulikul päeval, mil mul on teile anda oma viimased sõnad, ette valmistada. 

32 Juba praegu annan teile teada, et Minu viimane õpetus ei kesta kauem kui need, mida ma teile 

praegu annan. See on sama lühike kui kõik need, mida ma teile olen andnud. Sest minu suur viimane 

õppetund koosneb viimaste kolme aasta õppetundidest, see on raamat, mille ma olen kirjutanud teie hinge 

oma Vaimu armastuse tulega, milles olen kokku võtnud kõik, mida olen teile alates 1866. aastast 

ilmutanud. Selles olen ma rääkinud teile algusest ja isegi sellest, mis oli enne loomise algust ─ inimese 

arengust algusaegadest kuni tänapäevani. Selles raamatus olen teile rääkinud kõigist Minu õppetundidest, 

mis ma teile möödunud suurte ajastute jooksul olen andnud, ja teie katsumustest. Selles raamatus olen 

ühendanud kõigi möödunud ajastute ja tulevaste ajastute ilmutused ilma tõlgenduseta ja täitumata. Selles 

leiate ka ettevalmistuse oma hinge arenguteele nüüd maa peal ja hiljem vaimses orus. 

33 See Minu viimane õpetus lõpeb käesoleva 1950. aasta viimasel päeval, kuid see ei ole Minu 

viimane suhtlus teiega. Sest ma olen teid alati õpetanud palvetama ja minuga vaimset osadust pidama. 

Teil, inimestel ja kõigil olenditel, kes elavad erinevates elumaailmades, on juurdepääs Minu vaimule, ja 

Mina elan teie vaimus. 

Ärge tundke minust kaugust, ärge tundke tühjust ega vaikust, kui see sõna on möödas. Kuulake 

jätkuvalt oma Isa harmoonilist ja pidevat kontserti, rõõmustage Minu juuresolekul, et saaksite mõtiskleda 

ja uurida Minu tööd. 

34 On vaja, et te ühendaksite kogu oma jõu ja vaimsed teadmised, enne kui hakkate seda õpetust 

levitama. Siis, kui te olete kogunenud minu Sõna ümber, palvetades ja mõtiskledes, tunnete te minu 

kohalolekut. Lapsed liigutatakse, nägijad hakkavad samuti tajuma Minu kohalolekule eelnevaid märke ja 

Ma ilmutan ennast peenedel viisidel. Kõik, kes kokku tulevad, tunnevad Mind ja need kogunemised on 

pidulikud. Tekib vaimne õhkkond, mis annab teile rahu ja kindlustunnet tuleviku suhtes. 

"Vaimumaailm" tuleb teie juurde ka ilma teie aju kasutamata ja asub sinna, kuhu te teda kutsute, et 

aidata teid teie katsumustes ja jätkata oma halastuse ja kaitse jagamist sellele maailmale. Ta jälgib, et teie 

mõtetes ei tekiks segadust, halbu tõlgendusi ega valesid otsuseid. 

Kui see ettevalmistusaeg on möödas, ärge unustage oma kohtumisi. Sest kuigi te teate, et ma ilmutan 

end igaühele teist individuaalselt, tahan teid leida ühtsena, palvetamas ja oma vaimse praktikasse 

süvenenuna. 
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35 Tuletage meelde seda nelipüha, mida minu apostlid tähistasid pärast minu lahkumist. Nende 

hinged ootasid tähelepanelikult minu ilmumist, ja kui nad olid ühinenud ühes mõtteavalduses, laskus minu 

Vaim alla ja pani sõna nende suhu, ning kogu nende olemus valgustati, nii et nad suutsid suhelda eri 

keeltes ja eri usutunnistustega inimestega. 

36 Seepärast tahan ma neid kogunemisi teie seas alati, oo jüngrid. Kui te saate koguneda, siis tehke 

seda Minu nimel, ja Ma olen kohal ning avaldan teile oma salajase varakambri sisu. 

Ma usaldan sulle kõik su elu hetked ja päevad, et sa pühendaksid neist hetke oma pühendumusele. Aga 

veel kord pühitsen ma seitsmenda päeva, et te saaksite sel päeval minuga osadusse astuda, ja ülejäänud 

päevad on selleks, et üksteist armastada ja täita kõike seda, mida te olete minu õpetusest hästi mõistnud. 

Kuid teie koosolekute jaoks ei ole vaja spetsiaalseid koosolekuruume, sama kehtib minu jaoks teie 

kodus, teie lihtsas magamistoas, orus niidul või mäel, jõe kaldal või kõrbes. 

37 Ma nõuan teile, et te ei kuulutaks inimeste seas, et te olete minu jüngrid, et teie suu ei ütleks seda, 

vaid et teie teod räägiksid. Ärge öelge, et te olete vaimult iisraellased. Maailm tunneb ära Vaimse Iisraeli, 

kui ta on ühinenud oma missioonis süüdata valgust hingedes, tuua rahu südamesse, olla nii, nagu ma 

ütlesin Jaakobile tema unenägudes, tema ilmutustes: "Ma annan sulle järeltulija, kes on nii suur, nii 

arvukas kui maa tolm, nagu taevatähed, nagu mere liiv, ja sinu järeltulijate kaudu õnnistatakse maa 

rahvaid." 

38 Maa rahvad ei ole veel õnnistatud Iisraelis, sest see kujutab Mulle nende jagunemist, nagu see 

juhtus teisel ajastul. Mõned elavad ainele, teised vaimule ─ mõned loovad ühe ja teised teise kuningriigi. 

Ma näen, et mõned elavad maailma ja selle kulla pärast, teised aga otsivad Mind ja on oma vaesuses 

õnnelikud. Aga kui ma olen ühendanud need inimesed, selle suure leegioni hingi, kes vastutavad rahu ja 

jumalike ilmutuste eest, siis raputatakse seda maakera ja isegi taevast. Sest nende liit avaldab sellist jõudu, 

sellist mõju maailmale, et ei ole kedagi, kes seda ei tunneks. Teie missioon saab teatavaks ja teie sõnum, 

mille ma juba praegu teile usaldan, ühendab testamendi, mille ma olen inimkonnale pärandanud kolmel 

korral. 

39 Veenduge, et teie hing on nagu mahuti, mis hoiab kõike, mis ma teile olen usaldanud. Sest tee, 

mida te nüüd läbima hakkate, on kivine, okkad ja okkad. Kuid on ka lõike, kus puud ja lilled muudavad 

teie jalutuskäigu meeldivaks. Niiviisi rändamine, teie ühinemise päev, teie lunastuse ja igavese rahu päev 

üllatab teid, kui olete jõudnud oma missiooni lõppu. 

40 Palvetage nüüd nende eest, kes on kaugel, ja nende eest, kes on teie ümber, laske oma süda üle 

voolata. Tervitage haigeid, andke nõu neile, kes seda vajavad, muutuge kannatava inimkonna seas igat 

liiki lohutuseks ja palsamiks. Kui te möödute võõrast, kellele te ei saa sõnagi öelda, kuid tunnete, et teie 

süda liigub ja teie hing palvetab tema eest, ja te panete oma venna kannatused Minu südamesse, siis annan 

talle, mida ta vajab, sest te olete tema valu Minu ette pannud. 

41 Tunnetage ennast, avastage anded, mis ma olen teile andnud, ja mõistke, et teie vaimsed teadmised 

on kergendanud paljusid südameid ja tõstnud nende moraalset ja vaimset taset. 

42 Omandage kogu intuitsiooni ja armastust, mida vajate oma missiooniks. 

43 Mõned teist ütlevad mulle oma palves: "Meister, miks peaksin Sulle oma muredest rääkima, Sulle 

oma elu näitama või laskma Sul jagada oma projekte, sest Sa tead ju kõike? Milleks tunnistada Sulle mu 

üleastumisi, sest Sa näed neid, sest ma olen Sinus? Anna mulle see, mis on Sinu tahe, ja ma olen rahul." 

44 Pärast seda palvet jäite te vaimustusse ja tänasite ainult selle eest, mida ma teile andsin, andes teile 

Minu Sõna. Selles on vaimne toit ja õnnistus teie inimelu jaoks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 336 
1 Suure õrnusega tulen ma teie juurde, et teie hinged saaksid teada Minu Seadust. Sel ajal olen 

näidanud teile tohutuid horisonte, et te saaksite kõndida valguse, täiuslikkuse ja tõe teel. 

2 Ma ei taha, et te seisate homme inimeste ees, tundmata Minu õpetust, järgides vale teed, mida Ma 

pole teile kunagi näidanud. Sest ma jätan teid valmis näitama tõe teed neile, kes ei ole minu õpetust 

kuulnud, ja te ei otsi pimedaid ja teadmatuid, et neilt õpetust saada. Sest neil ei ole teile midagi õpetada. 

3 Te peaksite olema alandlikud ja andma tunnistust minu ilmumisest inimkonnale oma andide 

kaudu, et nad saaksid kutsuda minu nime ja uskuda minu kohalolekut teie seas selles kolmandas ajastus. 

Ärge andke oma kaaslastele põhjust öelda, et teil on olnud vale peremees, et te olete teadmatu, et teil 

puuduvad voorused ja et te ei ole tugev. 

Ei, Iisrael, ma ei taha, et see valu oleks minu vaimus, ega ka seda, et inimkond heidaks sulle pärast 

minu lahkumist ette oma ettevalmistuse puudumist. Ma tahan, et need, kes ei ole Mind kuulnud, tunneksid 

end liigutatuna mälestusest, mida te hoiate Minu ilmumisest inimintellekti kaudu, ja toidaksid oma hinge 

Minu õpetustega, mis on kirja pandud Minu kuldsete sulgedega. 

4 Ma tahan, et te pööraksite oma nõuannetega patustajat ja tugevdaksite oma julgustavate sõnadega 

seda, kes on masenduses ja meeleheites. Inimene ei ela ainult leivast, kuid halastus, mille ma jätan teile 

inimkonna jaoks, on vaimne. Teie juurde tulevad need, kellel on küll materiaalsed rikkused, kuid kellel 

puudub meelerahu ja tervis. Ka neile peate andma selle, mis ma teile olen usaldanud. 

5 Tunnistage ise, et te ei eksi minu järgimises. Sest pärast seda, kui minu kuulutamine häälekandjate 

kaudu on lõppenud, peate te jätkuvalt olema selle jumaliku asja ─ selle õpetuse, millel ei ole viga ja mida 

te ei häbene levitada inimkonna seas ─ ustavaid sõdureid. Te tunnistate minu tõde oma tegudega. Ma ei 

taha, et te teeksite seda õpetust maailmale teatavaks ainult Sõna kaudu. 

6 Ma jätan oma seaduse teie vaimus kirja pandud, et te saaksite seda oma kaasinimestele näidata, et 

inimkond saaks sellest juhinduda ega komistaks enam oma teel. 

7 Selle aja jooksul on inimesed Mind kuulnud, nad on võtnud vastu Minu õpetuse ─ tõe, mille Ma 

olen teile selgelt ilmutanud. Siis on nad palju mõelnud selle üle, kuidas õpetada inimkonda selles 

teadmises, mida nad ise alguses ei mõistnud. 

8 Valmistu, Iisrael, et su kaaslased sind ei üllataks. Ma ei taha, et te näitaksite end rumalate ees 

asjatundmatutena. Ei, Minu rahvas, te peate rääkima veenvate sõnadega ja enesekindlalt, te peate 

selgitama Minu õpetusi ja ilmutusi, mida Ma olen teile sel ajal andnud, ning nende põhjuseid. Teie saatus 

on õpetada teadmatust ja näidata talle teed ülespoole liikumiseks. 

9 Uued põlvkonnad peavad otsima Mind. Sest Ma saadan maa peale arenenud hinged, ja need ei 

kuula enam maailma rumalaid sõnu juba õrnast lapsepõlvest peale, sest nende hing annab neile aru, et 

need õpetused ei ole rahuldavad, ja siis pöörduvad nad teie poole, Minu rahvas, et te saaksite neile täies 

selguses näidata Minu vaimset tööd. 

10 Iga kord, kui te tõusete üles palves, siis meenutage minu sõnu. Nii ei üllata teid teel ja te saate anda 

minu õpetust kõigile, kes seda vajavad ja küsivad. 

11 Ma olen teie Isa, kes räägib teiega pidevalt, et te mõistaksite Mind, et pärast Minu kuulutamist 

inimintellekti kaudu tunneksite end täis Minu rahu ja asuksite täitma oma missiooni entusiasmi, kuulekuse 

ja jõuga. 

12 Ma ei taha, et inimkonna valu jääks teile märkamatuks. Ma tahan, et te tunneksite nende häda ─ 

katku, katku ja kõiki kannatusi ning palvetaksite armastusega, et nad saaksid minu halastust. 

13 Kõiki solvanguid, mida inimesed teile teevad, ei tee nad mitte teile, vaid Minule, ja nii põhjustavad 

nad oma hingele valu omaenda käega. Teie aga võtke põlatud kannatlikult vastu, sest tuleb aeg, mil kõik 

veenduvad Minu tões ja teavad, et te ei eksinud. 

14 Paljud ütlevad: "Kui Jumal on meie keskel ─ miks ei käsita Ta, et sõjad lõppeksid?" Aga te oskate 

oma kaasinimestele vastata ja neile öelda, et jumaliku kohtu ajal laseb Isa uhkudel üksteist hävitada. Kuid 

pärast seda panen ma võitlusele piiri, et nad saaksid Minult rahu. 

15 Sõna, mille ma teile usaldan, on valgus teie teel, et te säilitaksite oma meelerahu kaose keskel. Pea 

meeles, Iisrael, et iga minu sõna on sind rahuldanud. Kuid ärge kuulake seda õpetust üksnes harjumusest, 

järgige tegelikult seda, mida te oma Meistrilt õppinud olete. 
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16 Mõista, Iisrael, kui palju peab Minu Vaim võitlema patu ja uskmatuse vastu. Kui ma näen, et minu 

lapsed on mind mõistnud, täitub minu vaim rõõmuga, ma õnnistan teid ja teie kuulekus jõuab Isa juurde 

nagu lillede lõhn. 

17 Ma ei taha, et sa homme kibedasti nutaksid, Iisrael, ja ütleksid Mulle, nägu taeva poole pööratud: 

"Sekti ja kirikud on tõmmanud enda juurde need suured rahvahulgad, kellele Sa oled nii suure armastusega 

valgust andnud." 

Jah, mu lapsed, kuid nad annavad nisu koos umbrohuga edasi. Need on südamed, mida teie sõna ei ole 

parandanud. Aga tõesti, ma ütlen teile, et nad kavatsevad valesõnadega lambad lambakarjas laiali ajada. 

Kuid Mina olen jõud ja panen rahvahulgad teadma täie selgusega, et Minu töö on puhas nagu lumehelbed. 

18 Ärge olge üllatunud, mu rahvas. Olge alati valvel ja olge ustavad valvurid. Ärge kartke sõnu, mida 

teie enda vennad ja õed teile ütlevad, et veenda teid, et te olete eksinud. 

Olge kindlad, sest ma annan suurt tasu "sõduritele", kes on Minu asjale ustavad ─ neile teist, kes 

seisavad silmitsi nende raskete aegadega, mil maailmavaated, usutunnistused ja religioonid on segaduses. 

Kõiki teie kaasinimesi peate te hindama samamoodi, nagu te hindate Minu Tööd, ja te peate osutama 

juhistele, mille Ma teile jälle jätan. Kui inimesed teevad teie üle nalja, siis las nad teevad seda, sest Minu 

Püha Vaimu valgus jõuab neisse ja siis on nende südames meeleparandus. 

19 Olge kindlad ja elage valvsalt, sest teid ootavad ees rasked ajad. Neil aegadel tulevad mehed minu 

tööle ja püüavad seda teada saada. Aga tõesti, ma ütlen teile, ma aitan teid läbi, see on minu tahe. Sest kui 

te olete lühikeseks ajaks pimedusse varjutatud, ilmun ma särava valgusena, et teid valgustada ja päästa teid 

näljase hundi lõugast ning näidata teile valguse ja tõe teed. 

20 Mina, teie Meister, teen teile teatavaks kõik need hiilgused, mis teid ümbritsevad, ja need, mida te 

endas peidus kannate, ilma et te seda tajuksite, sest teil puudub vaimsus. 

21 Ma tahan, et te tunneksite kogu väge, millega ma olen teid varustanud, et te saaksite teha head ja 

ronida mäele, toetudes alati Minu tõe sauale. 

22 Inimese elu on alati olnud kurb, sest ta on alati eiranud paljusid temas peituvaid andeid. Kuidas 

oleks ta saanud neid kasutada, sest ta ei teadnud nende olemasolust midagi? 

Olen sageli leidnud inimesi masendunud ja kurvameelsetena, sest nad arvasid, et nad ei suuda end 

vabastada sellest ikke, mis on nende jaoks praegu elu. Ja seepärast olen teid meeldivalt üllatanud oma 

häälega, mis kutsub teid, oma Sõnaga, mis sisendab usku, julgust elada, rõõmu ja lootust. 

23 Ainult usk võib panna hinge end tugevana tundma, ja seepärast süütan ma mõnes usku ja äratan 

selle teistes üles oma õpetusega. Sest tulevikus peate te esindama tugevat, eeskujulikku, kuulekat ja 

seaduskuulekat rahvast. Kuid selle tugevus tuleneb tema usust Minu seadusesse. 

24 Ma ei taha enam näha pisaraid teie silmis, ma ei taha näha, et te kannate oma elu rasket koormat 

ilma vaimsete ideaalideta ja selle asemel täis muresid ja füüsilisi kannatusi. 

25 Tundke end nüüd oma Isa armastatud lastena. Õppige paluma Minult seda, mida vajate oma 

heaoluks. Pidage meeles, et ma olen Jumalik Lohutaja, et te ei laseks oma raskustes hirmul teid vallutada. 

Teadke, et valu terastab teie südant, mitte ei nõrgenda seda. See peaks teid puhastama, kuid mitte 

kibestuma. 

26 Juba maa peal saavutage see õndsus, mis täidab teie hinge ja mis annab teile selles maailmas 

esimesed viljad, et te saaksite jätkata oma eluteed ilma heidutuseta. 

27 Vaimustage end Minu õpetuste inspiratsiooniga, et lasta Minul täielikult avalduda oma olemuse 

kaudu. 

28 Kas ma siis ei andnud sulle oma keha? Saage siis aru, et see on teie valduses. Las Ma avaldan 

ennast teie vahenduse kaudu, nagu ma teeksin seda oma kehas. Siis olete tõeliselt vaimulikuks muutunud 

ja teete oma Isa tahet. 

29 Ava oma südame uks ja lase mind sisse, et sa saaksid lohutust oma kannatustes. Mina, olendite ja 

maailmade Issand, tulen teie juurde kerjuse alandlikkusega ja minu ainus palve, minu palve, on, et te 

armastaksite üksteist. Sest teie mõistmise ja eristusvõime kaudu hakkate te Mind armastama ja jumaldama. 

30 Iga laps on osa Minu Vaimust, seega, mida teete oma ligimesele, seda teete ka Minule. Kas sa ei 

leina teiste kannatuste pärast nagu omaenda kannatuste pärast? Miks te tunnete end võõrastena, sest te 

olete sama vaim ja sama liha? Te olete Minu töö, mille ma alguses lõin, et see areneks ja täiustuks läbi 

aegade. 
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31 Täna, sellel suurte katsumuste ajastul, teeb teid võidukaks ainult teie usk ja teid aitab palavikuline 

palve, mis on võimas võti, mis avab uksed ja tutvustab teile teie teekonda. 

32 Teie töö, et tuua oma kaasinimestele rõõmusõnumit Minu ilmumisest vaimus, saab olema väga 

suur, sest selle aja inimkond on vähem kergeusklik ja vähem vaga. Nad esitavad teile oma kahtlusi ja 

ettevalmistamatust ning te peate järjekindlalt võitlema. Kuid ärge heitke end meeleheitele, kui kohtate neid 

takistusi, täitke oma missiooni sel perioodil ja te näete rahuloluga, kuidas seda maailma valgustab vendlus 

ja rahu, mida on nii kaua oodanud ja taotlenud need, kes on alati usaldanud Valguse võitu pimeduse üle. 

33 Sel päeval, mis on juba lähedal, saavad need, kes elavad maa peal, hinnata armastust kui selle elu 

põhjust ning kõiki ilu ja täiuslikkust, mida armastuse teod on igal ajal saavutanud. Siis te saate teada, miks 

ma olen tulnud sellesse ajastusse ja mis on teie jõupingutuste tulemus ─ samas kui teised on "Vaimses 

orus" ja näevad sealt väljenduseta rõõmuga paljunevat seemneid, mida nad külvasid selles maailmas. 

34 Olge tundlikud iga Minu inspiratsiooni suhtes, olge kuulekad ja lihtsad. Laske mind teie annete 

kaudu tuntuks saada, laske mul teie annete kaudu jõuda oma kaasinimesteni. Laske oma huultel rääkida 

Minu lohutussõnu nende ees, kes kannatavad, ja väljendage Minu tarkust nende ees, kes vajavad valgust. 

Laske oma käed teenivad Mind, et hellitada, ja teie silmad vaatavad halastusega, hellusega või 

kaastundega. 

35 Te peate täitma end Minuga, et olla võimelised tegema neid tegusid, mida Ma olen teile õpetanud. 

Siis te teate, et Kristus valab oma tõde kõikidesse hingedesse ja ootab ainult nende tõusu, et ilmutada oma 

armastust. 

36 Kui minu õpetus tundub teile nii kummaline, et te arvate, et te pole kunagi kuulnud selliseid sõnu, 

kuigi te tunnete mind, siis ütlen teile, et teie hämming on tingitud sellest, et te ei ole uurinud selle tuuma, 

mida ma teile minevikus ilmutasin. Seetõttu võib see õpetus teile tunduda kummaline või uus, kuigi 

tegelikult on see valgus alati teie elus olemas olnud. 

37 Täna paiskub teie mõistus ringi nagu habras paat tormi ajal. Kuid see ei kuku ümber, imeline jõud 

kaitseb seda. Iga välk on lootuse säde sügavas öös, ja kui torm lõpuks lõpeb ja uus päev saabub nagu 

rahusõnum, tõuseb teie südame sisemusest palve täis usku, armastust ja tänulikkust. Te tunnete, et teie 

hing on sellest katsumusest väljunud tugevdatuna, ja te kogete teatavat valgustust, mida te varem ei 

teadnud ja mis võimaldab teil selgelt näha seda, mis on olnud teie jaoks pimedus ja saladus. 

38 Alles siis, kui olete end sisemiselt muutnud, saadan teid maailma, et levitada Minu sõnumit. Sest 

ainult siis, kui jüngrite vaimsus on tõeline, oskavad nad seda edasi anda nii, nagu nad on selle Minult 

saanud. 

39 Ma ütlen teile ka, et enne kui ma saadan teid välja seda head uudist jagama, olen ma teie haavad 

terveks ravinud ja teie olemust kastnud lohutuspalsamiga, mida ma olen selle inimkonna peale valanud. 

40 Tulge täna seda Sõna kuulama ─ tulge teadmiste ja halastusega ülevoolava Allika juurde, et te 

tõesti hakkaksite Mind tundma, sest te ei tunne Mind. 

41 Iga kord, kui teie huuled või mõtted ütlevad Mulle: "Issand, halasta mulle, halasta minu valu ─ 

Issand, ära keeldu mulle Sinu andestusest", tõestate oma teadmatust, oma segadust ja seda, kui vähe te 

Mind tunnete. 

42 Ütle mulle, et ma halastaksin sinu valu? Paluge Minult, et ma halastaksin Minu laste suhtes? 

Paluge mind, et ma andestaksin teie patud ─ mind, kes ma olen armastus, arm, halastus, andestus ja 

kaastunne? 

43 On hea, et te püüate liigutada neid, kellel on raske süda maa peal, ja et te püüate pisarate ja 

palvetega äratada kaastunnet neis, kellel ei ole vähimatki kaastunnet oma ligimese vastu; kuid ärge 

kasutage neid väljendeid ega mõtteid, et liigutada Teda, kes lõi teid armastusest ja igavesti armastab teid. 

44 Kas sa mõistad nüüd, miks ma ütlesin sulle, et sa tead Minust väga vähe? Mõnikord, kui karikas on 

suus väga kibe või kui valus katsumus läheb sinu jõu piirini, siis hüüad sa Minu nime ja ütled Mulle: 

"Issand, võta see karistus minult ära, lase mul enam mitte kannatada." 

     Oh, teie, inimesed, kes te oma pimeduses ei mõista, et mitte Mina ei taha teid valusalt hoida, vaid et 

teie ise olete need, kes kannatusi tekitavad, kes täidate oma karika kibedusega ja siis süüdistate Mind. 

45 Tulge siia valgusallika juurde, et teie hing ja arusaam valgustuksid, ja siis hakake tundma Mind kui 

Isa, kui Isandat, kui Meistrit ja kui Kohtunikku. Sest Mina, väsimatu Meistrina, olen olnud teiega, Iisrael, 

vaatamata teie sõnakuulmatust ja teie mõistmatust, teie mõtlemise ja Minu Seaduse uurimise puudumist. 
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Oma Jumaliku Sõna kaudu panen teid nägema oma vigu, nõrkust ja teadmatust. Ma olen andnud teile 

aega, et asuda tööle põldudel, mille olen teile päranduseks usaldanud. 

46 See on ülesanne, mille Meister on igal ajal usaldanud jüngrile, et ta seisaks eest inimeste 

kannatuste ja kibestumuse eest. 

47 Minu Sõna on alati rääkinud teile vastavalt teie hinge ettevalmistusele ja ülesehitusele. Kuid Ma 

tulen alla patu ja pimeduse maailma, ilma et Ma ohustaksin Oma Jumalikku Valgust. Ma tulen teie juurde, 

et te saaksite uueneda. Aga kui Ma olen teid oma Jumaliku Sõnaga arvele võtnud, siis kannatate te, sest 

olete tundnud, et Minu Sõna on puudutanud teie südant, et see võiks teie hinge äratada. 

Sõna, mida teie keha kuulis, ei meeldinud talle, sest teie materialism takistab teid tunnistamast iga 

sõna, mille ma teile olen andnud, jumalikku kavatsust, olemust ja inspireerivat jõudu. Seepärast ütlen teile: 

dematerialiseeruge ja lubage oma hingel murda oma ahelad ja tõusta Minu juurde, et ta saaks kuulda Minu 

Jumalikku Sõna ja teie materiaalne osa saaks hinge kaudu mõista seda, mida Meister teile edastab. 

48 Minu tahe on, et te oleksite Iisraeli rahvas, kes kannab oma südames armastuse ja jumaliku rahu 

seemneid. Maailm ootab teie Jumalalt halastust ja kaastunnet ning nagu minevikus, ootab ta ka praegu, et 

näha Jeesuse tõelisi jüngrid. 

49 Inimesed ootavad teie võitlust nagu Teise ajastu jüngrid. Kuid mõnikord olete te kaotanud julguse 

ja kui te kuulete, kuidas teie kaasinimesed teid teotavad ja laimavad, nimetades teid petturiteks, siis käitute 

nagu Peetrus ja eitate mind teel, eitate armu, millega ma teid olen valmistanud, ja kaotate selle, langedes 

tagasi oma materialismi. 

50 Te peate veenma uskmatuid, tõstma üles langenud ja andma kannatajatele lohutus- ja 

armastussõnu. 

51 Inimesed nõuavad oma tahtevabaduses ühinemist, et maa peal valitseks rahu. Nad püüdlevad 

harmoonia poole ja tahavad näidata maailmale, et neis on valgus, et nad on õnnistatud rahu loomisega. 

Kuid need petturid tahavad teie käest röövida hindamatu väärtusega kalliskivi ja Uue Seaduse laeka, 

mille ma olen teile andnud, ja tahavad teid taas kord vaarao sulasteks teha, pimeduse orjadeks ─ nende, 

kes oma mõistmatuse tõttu lohistavad kurjuse ahelad, oma enesekesksuse egoismi ahelad. 

52 Ma ei ole teile rääkinud mitte ainult oma teise ajastu apostlite missiooni täitmisest ja Moosese 

missiooni täitmisest. Ei, Iisrael, ma olen rääkinud teile Naatsaretist pärit Jeesuse missiooni täitumisest. Ta 

andis teile kõige täiuslikuma näite. 

53 Ma olen andnud teile midagi Jeesuse volitustest, et te saaksite minna välja nagu Tema, et tulla appi 

oma kannatavatele kaasinimestele. 

54 Ma ei ole andnud inimesele teisi seadusi, teisi õpetusi ega teisi teid. Inimesed ise on sillutanud 

teed, millel inimkond nüüd kõnnib. Kuid te olete õigel teel ja naudite minu armastust ja valgust. 

55 Aga kas te, inimesed, tahate, et kivid tunnistaksid minu kohalolekut? Ei, Iisrael, sest see põhjustaks 

valu ja kibedust sinu hingele ja kehale. 

56 Valitud rahvas, minu tahe ei ole, et te hukkuksite ja et inimkond ei tunneks teid minu õpilastena, 

homsete õpetajatena. Seepärast ütleb Meister teile: Õppige ja uurige, et te mõistaksite minu jumalikku 

eesmärki, et maailm saaks teada ja jõuaks elu puu juurde. 

57 Armsad inimesed, lühike on see aeg, mille jooksul te kuulete minu jumalikku sõna häälekandja 

kaudu. Aga minu rahva hulgast ei tohi olla ühtegi hinge liiga vähe ega liiga palju. Sada nelikümmend neli 

tuhat inimest tuleb 1950. aasta lõpus koguneda minu Kohaloleku ette, et saada viimased juhised, mille 

järgi teid tuleb juhatada, et täita oma rasket missiooni, et minna rahvaste juurde valgust, halastust ja tõde 

tooma. Nii saab maailm minu väljavalitute missiooni täitmise kaudu nautida minu Jumaliku Vaimu rahu. 

Seepärast annab väsimatu Meister teile veel ühe silbi oma õpetusest, et te seda uuriksite, tõlgendaksite ja 

järgiksite. 

58 Minu ilmumist iseloomustab valgus, rahu ja armastus teie vastu. Ma näitan teile teed, millel te 

peate end uuendama. Ma annan teile juhiseid, et te kõndiksite sellel, et te tunneksite end minu armastusest 

tugevdatuna. See on jõud, mis paneb teid kindlalt kõndima, mis muudab teid tõelisteks jüngriteks, kes 

annavad inimkonnale ustavat tunnistust minu kohalolekust. 

59 Ma teen teid vabaks, nii et te ei ole enam patu orjad. Ma annan teile valguse, et te tunneksite tõde 

ja ehitaksite oma südamesse pühamu, kus te esitate oma usu Mulle nagu tõrvikut, et teie hing saaks tõusta 

Minu juurde ja olla Minuga ühenduses. 
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60 Ma ei taha, et sa enam ütleksid mulle: "Issand, miks oled Sa minust kaugel, miks Sa ei kuule mind, 

miks ma tunnen end üksi eluteel?". 

Armsad inimesed: Mina ei eemaldu kunagi oma lastest, vaid teie olete need, kes eemalduvad Minust, 

sest teil on puudunud usk ja te ise olete Mind tagasi lükanud ja oma südame uksed Minu ees sulgenud. 

61 Maailm hindab teid valesti ja on teile valu põhjustanud. Aga kui sa hüüdsid oma Isa poole, andsin 

ma sulle halastusest parimad "riided", sest minu halastus on suur ja ma ei lasknud sul hukkuda. Sest mina 

olen teie ja inimkonna päästesadam. 

62 Ma olen toitnud teid oma taevase laua parimate toitudega ja pesnud teie jalgu, et te saaksite käia 

oma teed nagu teie Meister. 

63 Ma jätan oma sõna teie südamesse kirjutatud, et te oleksite valguse lapsed, kes annavad tunnistust 

minu kohalolekust teie keskel ─ et te oleksite inimkonna saagiks ja näitaksite teile päästepaati ─ et minu 

valgus paistaks pimeduses ja te õpetaksite maailma hõljuma ja suhtleksite minu Jumalusega vaimust 

vaimuni. 

     Sellepärast valmistan teid, inimesed, ette, et te oleksite kolmanda ajastu teenrid, kes annate 

rahvahulkadele eluleiba ja kristallselget vett. 

Lapsed hukkuvad praegusel kõlvatuse, mõistete segaduse ja materialismi ajal. Maailm läheb oma teed 

nagu pime mees, see on need, kes on surnud armu elule, see on inimkond, kes hukkub ja annab Mulle veel 

ühe karika kannatusi juua. Näita neile uue päeva valgust, lase neil tunda Minu kohalolekut ja ütle neile, et 

Isa ootab neid avatud kätega. 

64 Lühikesed on juba need hetked, mil te kuulete minu sõna häälekandja kaudu. Aga minu jumalik 

sõna peab olema nagu raamat, mis on inimkonna ees avatud. 

Te peate näitama seda, mis on kirjutatud teie südamesse, teie hinge, kui valgust, mis valgustab teid, kui 

tõrvikut, mis juhatab inimkonda. Sest see, kes soovib seda vilja, mille te olete saanud, tuleb selle juurde 

erinevatel viisidel, ja te peate talle seda andma, et tal oleks armu elu sees. See on elupuu vili ja igaüks, kes 

sellest toitub, ei hukku, sest tal on igavene elu. Ja teie, kes te olete end sellest viljast toitnud, peate lubama 

oma hingel tõusta ja tõusta ─ murdes kõik oma ahelad. 

65 Täitke oma südamed rahu ja hea tahtega. Olge valguse hinged, kes näitavad end maailmale kui 

vabad hinged, kes teadsid, kuidas ehitada oma Issandale tõelist Kirikut. 

66 Ma tahan näha, kuidas te annate elu "surnutele" ja valgust "pimedatele", viies Minu sõnumi nende 

kõrvadele, kes Mind ei kuule, ja pöörates südamed usku. See on see kuldne seeme, mille te esitate oma 

Isale kätte. Seepärast tõstan ma teid üles ja annan teile oma õpetuse, mis on teie hingele mõõtmatu 

väärtusega aare. Sest ma olen pannud teid tundma oma rahu oma sõnas ja inspireerinud teid sellega, et te 

saaksite kõndida sellel teel, mis on üle ujutatud minu Püha Vaimu valgusega. 

67 Ma ei ole vaadanud teie vigu, teil on nüüd ainult Mina kui Isa, kes annab teile Minu Sõna, et te 

saaksite seda järgides uueneda ja näha end täituvat Minu halastusega. Ma tahan näha teid riietatuna minu 

vaimsete hüvedega, kõik võrdselt valgustatud minu Püha Vaimu valgusega, nii et ─ ühendatud armastuses, 

usus ja heas tahtes ─ te oleksite see tugev Iisrael, kes teeb minu tööd maailmale teatavaks, nii et te 

näeksite minu saadikuid, minu sõnumitoojaid ─ hingi, kes on tõeliselt valmis inimesi juhtima. 

68 Te saate minu õpetusi päevast päeva. Mina olen Meister, kes pidevalt õpetab teid, et tulevikus, kui 

olete end vaimseks muutnud, laulaksite vaimset ülistust. 

69 Ma annan teile oma jõudu, et te saaksite järgida minu jumalikku jälge. Ma valgustan teie meelt, et 

te mõistaksite oma Isa selgelt, et te tõlgendaksite minu Sõna õigesti ja et tõde, mida inimesed erinevalt 

otsivad, ilmneks teie sees. 

70 Teie, armsad inimesed, peate selle sõnumi inimkonnale edastama, et see saaks mõista Isa Seadust 

tõe valguses. Sest ma näen, et oma suurtes eksimustes sekkuvad nad Minu kõrgetesse nõuannetesse ja 

püüavad tungida Minu salajasse varakambrisse, kuigi nad ei ole selleks valmis ega ole Mind veel 

mõistnud. 

71 Minu õpetus on selge peegel, milles inimkond peab ennast vaatama, et ta alandlikkuse ja 

alandlikkusega lubaks Minu Sõnal muuta teda ja valmistada teda ette Mind armastama, ennast uuendama 

ja et inimesed armastaksid üksteist. 

72 Ma olen andnud teile oma rahu standardi, et te teeksite selle maailmale nähtavaks. Kuid rahu, mille 

ma olen teile usaldanud, on minu Vaim, mis inspireerib teie vaimu, mis on sündinud minu armastusest ja 
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mille kaudu inimkond saab teadlikuks minu kohalolekust. Selle rahu olen ma teile andnud, et te tunneksite 

seda täielikult oma teel, mille ma olen sillutanud, et te ei kogeks valu. Selle olete te endale ise loonud. 

Kuid teie hingel on suured anded ja jõud, et te võidaksite kannatuste üle, mis puhastavad ja puhastavad 

teid. Sest tõesti, ma ütlen teile, et mitte ainult valu ei vii teid Minule lähemale, vaid kuuletumine Minu 

Seadusele, teie head teod. 

73 Te tunnete õndsust minu õpetuste praktiseerimisel ja seega tõusete mäele. Mõistke, et teil on raske 

ülesanne täita. Nagu teie Meister, peate te jätma inimkonna seas kuulekuse jälje, alandlikkuse eeskuju, et 

see oleks nagu helendav jälg ja et tulevased põlvkonnad saaksid teie eeskuju järgida. Te peate jätma neile 

tee sillutatuks, et nad saaksid saavutada vaimsuse. Te olete tõe külvajad, et maailm ei langeks enam 

kuristikku ─ vaenu, mida ta on läbi aegade toitnud. 

74 Valmistuge, mu rahvas, sest maailm nälgib, et mõista minu tõde. Tooge sellele lohutust, sest selle 

puhastamine on suur. Aga ma ütlen teile ka, et see halastus, mida ma olen teie jaoks oma varakambris 

hoidnud, on suur. Kuid enne kui te selle saate, peate te saama selle teenimise vääriliseks. Kui te saavutate 

oma missiooni täitumise, mõistate, et see on teie sisimas. 

75 Tõesti, ma ütlen teile, te ei ole enam puudustkannatavad, nõrgad ega pimedad. Sest minu valgus on 

valgustanud teid, et te saaksite tunnistada minu kohalolekut sel ajal. Minu tahe on, et need, kes tulevad 

pärast teid, leiavad rahuliku koha, mille varjus nad saavad puhata. Võtke nad vastu, viige nad armu 

allikale, ilma et vaataksite nende teadmatust või kurjust. 

Kui nad tulevad pidalitõvega, siis tervenda neid, sest sul on tervendav palsam, ja kui sinu juurde tuleb 

mõrvar, siis kata ta oma vaimse mantliga ja pane ta oma kuritegusid kahetsema, et ta saaks otsida vett, mis 

puhastab ta oma plekist, mis lunastab ta. Kui need vaimselt abivajajad tulevad teie uste juurde, sest nad 

soovivad minu sõna ja minu valgust, siis ei tohi te neile midagi keelata. Te peate olema oma kaasinimeste 

sulased, sest ma olen teid selleks ette valmistanud, et te saaksite anda oma halastust. 

76 Seega, kuhu iganes te ka ei läheks, seal on heaolu. Inimesed tunnevad Mind ära ja tunnevad Minu 

kohalolekut ning nende südames on usk. Nii saab maailm oma ebajumalateenistusest ära pöörduda. 

Inimesed peavad mind vaimselt otsima, peavad üksteist armastama ning üksteist armastades hoidma 

rahu ja head tahet. Aga teie olete need, kes toovad selle õpetuse, te olete nagu valguskiir nende pimeduses. 

77 Teie lahing on lähedal. Te teate, et see on valguse võitlus pimeduse vastu. Siis saate te minu asja 

sõduriteks, te kannate oma märki ja võtate kätte minu sõna mõõga ning tunnistate, kuidas teie Issanda väed 

võitlevad selle maailma pimeduse vastu. 

78 See on aeg, mil ma valgustan kõiki hingi, mil ma vabastan maailma sajandeid kestnud orjusest. 

Kuid on vaja, et Ma annaksin end tunda selles kurjuse, vaenu ja pahatahtlikkuse maailmas, kus õitsevad 

sõjad, kus patt on kandnud kõiki oma vilju. See on vajalik, et see puhastuks nagu kuld sulatusahjus, nii et 

ta saaks tõusta armueluks ja et inimesel oleks igavene elu oma hinges. 

79 Aga Isa ütleb teile: "Ma ei hävita kõige kallimat loodut, milleks on hing. Ei, armsad lapsed, ma 

puhastan maailma ainult selle korruptsioonist, et saaks tekkida uus inimkond, kus inimesed tunnevad Mind 

ja täidavad Minu Seadust. Inimesed armastavad üksteist, söövad elu puu vilja, kustutavad oma hingede 

janu ammendamatust armu allikast ja Minu Püha Vaim valgustab neid nagu kuninglik täht. Siis näete, et 

inimkond kiidab Mind ja õnnistab Mind. 

80 Armas Iisrael, te olete valitud ja valmis, et te jätkaksite võitlust ja tööd, et see maailm saaks näha 

uut päeva. 

81 Inimesed, teie teete alguse, sest te olete esimesed, kes näitavad eeskuju. Esitage minu Töö nii, 

nagu ma olen selle teile usaldanud. Olge tõelised spiritualistid, kes kannavad Püha Vaimu andeid kogu 

hiilguses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 337 
1 Tere tulemast siledad ja alandliku südamega inimesed, kes ei ole solvunud nende kohtade 

tagasihoidlikkuse pärast, kus Ma ennast teatavaks teen, sest nad on ainult mõelnud, et anda oma hingele 

rõõmu Minu Sõna kuulmisest. 

2 Tõesti, ma ütlen teile, et nende südamete ettevalmistamise lühikeste hetkede pärast saadan ma oma 

Valguse ja rahu sellele rahutule merele, kus inimkond hukkub oma kirgede ja sõdade keskel. 

3 Kuidas ei peaks ka Minu Vaim tundma rõõmu, kui Ma näen neid rahvahulki, kes otsivad Mind 

selle sõnumi tähenduses, mida nad kuulevad häälekandja kaudu? Nad ei nõua enam formaalsusi ega riitusi, 

nad tahavad ainult toituda Vaimu leivast. 

4 Sööge ja küllastuge, hinged, ajud ja südamed, et te tunneksite end tugevdatuna ja toidetuna 

igavesti, kui te seda häält enam ei kuule. 

5 Teie Isanda hääl, mida häälekandjad on humaniseerinud, lõpeb. Aga minu ilmutuste ja õpetuste 

raamat jääb igavesti teie hinge ette nagu kustumatu heledusega majakas. 

6 See Sõna, mis on teie hinged rahuga üle ujutanud, mis on toonud lõputuid rõõme selle rahva 

südamesse ja mõtetesse, mis on äratanud "surnud" usku ja valgustanud kõigi nende teed, kes seda kuulnud 

on, ─ isegi kui te seda enam minu väljavalitute huultelt ei kuule, jääb see teile kustumatuks ja 

unustamatuks. 

7 Õndsad on need, kes oskavad seda leiba ja seda veini hoida kõige puhtamalt ja puhtamalt, sest neil 

on alati midagi, mis annab lohutust, külvab halastust ja süütab valgust nende teel. 

8 Õndsad on need, kes täna usuvad, sest homme usuvad nad seda, mida nad on kuulnud ja näinud. 

Te jääte maa peale, et töötada oma kaasinimeste vaimse ärkamise ja rahu nimel, ja ma hoian teid, kuni ma 

viin teid tõotatud maale. 

9 Kuna teie mälu on liiga nõrk, et säilitada seda rohket õpetust, mida ma teile olen ilmutanud, siis 

jätan teile minu poolt inspireeritud materiaalse raamatu, mis sisaldab kõike olulist, mida ma olen sellele 

rahvale sel ajal õpetanud. Nii on teie igapäevane töö kergem, sest Minu õpetused julgustavad teid alati, 

sest te ei ole ohus, et unustate aja jooksul, mida te kunagi kuulsite. Sa langeksid eksitusse, võltsimisse või 

salatsemisse. 

10 Minu Sõna jääb sellele rahvale tuletorniks ja täheks ning vaimne võidukäik saab olema neil, kes on 

ustavad ja püsivad lõpuni ─ neil, kes ei pelga nälga ja janu kõrbes ─ neil, kes samm-sammult tõusevad 

omaenda Kolgatale, pilk alati suunatud lõpmatusse, mis on valgus, igavik ja tõelise õndsuse lubadus. 

11 Mida rohkem sa oma hinge üles tõstad, seda vähem survestab sind rist. Ja kui ma enam ei räägi 

teiega sellisel kujul, lähenen teile vaimus ja ütlen teile: avage oma raamat ja õppige, et te oleksite varsti 

julged jüngrid, keda see töö vajab, et end maa peal teatavaks teha. Te avate oma raamatu ja see vastab 

teile, see vabastab teid kahtlustest ja paljastab teile selle, mida te püüdsite endale seletada. 

12 Tõepoolest, ma ütlen teile, et tuleb päev, mil te ei vaja enam materiaalset raamatut, et teile igal 

sammul Minu Sõna meelde tuletada, sest siis voolab see teie huultelt ammendamatu inspiratsioonivooluna. 

Kuid selleks, et see päev saabuks ja et te saavutaksite selle kõrguse ja tarkuse astme, peate eelnevalt palju 

õppima ja harjutama kirjalikku õpetust, kuni saavutate küpsuse ja põhiteadmised, mis võimaldavad teil 

vaimust vaimule jumalikku inspiratsiooni vastu võtta. 

13 See on Meistrile meelepärane, kui Ta näeb rahu teie südames. Teie, minu jüngrid, värskendage end 

alati minu sõnaga, ja kui te vaimulikult tõusete, tunnete minu ilmutust oma hinges ja saate minu 

inspiratsiooni. 

14 Te olete minu valitud rahvas ja peaksite olema alandlikud ja helded. Kõndige valguse teel, et te ei 

komistaks ega ebaõnnestuks. Sest mina olen see, kes läheb teie ees. 

Kes aeg-ajalt magab, näeb ärgates, et tema vennad ja õed on edasi liikunud valguse teel, samal ajal kui 

tema oli apaatne. Kuid ma annan oma sõna iga päev ka sellele sulasele, kes ei ole töötanud, kes on lasknud 

end pimeduse poolt ära petta ja lasknud umbrohulille oma südames kasvada. 

15 Eemaldage endid, armsad jüngrid, oma endistest teedest, sest neis ründas teid ainult valu. 

Seepärast leidsin teid alasti ja näljasena, ilma rahu ja lohutuseta maailma jaoks, ilma teadmisteta oma 

saatusest ja ilma, et te tunneksite Minu Isa soojust. Kuid nüüd olen andnud teile uue võimaluse ja andnud 
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teile aega, et värskendada end Minu sõnaga, et te leiaksite selles oma hinge päästmise ─ selle hinge, mis 

on alati olnud keha kirgede ori. 

16 Te olete ajal, mil maailm toidab oma kõrgeimat korruptsiooniastet, mil võimuhimu õitseb ja 

valitseb nende rüvedus, kes ei kuula mõistuse ja südametunnistuse häält. Kuid teie, kes te olete sellel 

valguse teel, võtke vastu minu sõna, et te saaksite mõista oma saatust, et te saaksite areneda ja valmistada 

end ette armastuse kaudu, mida ma olen teile alati õpetanud. 

17 Sa armastad Mind väga ja oled teadnud, kuidas aega kasutada. Te olete end vaimseks muutnud, te 

olete oma keha vallutanud ja innustanud end töötama oma kaasinimeste arengu nimel. 

Kuid on ka palju neid, kes ei ole Mind mõistnud, ei kuula mõistust ja ei tunne täielikult Minu rahu ega 

taha oma olemusse vaimset suurust. 

18 Ma julgustan teid oma armastusega, et te ei tunneks end nõrgana, et saades minu jõudu, suudaksite 

tugevdada oma otsustavust täita minu korraldusi ja suudaksite seista vastu probleemidele ja õnnetustele, 

mida inimesed ise teile põhjustavad. 

19 Ärge kartke inimesi, valvake ja palvetage, et pimedus ei üllataks teid ega võtaks teilt ära armu, 

millega ma olen teid ette valmistanud. Te olete Minu sõnumitoojad maa eri piirkondades. 

Minu Töö äratundmine on olnud teie vaimne ärkamine. Te ei ole enam ebajumala kummardajad ega 

fanaatikud. Te juba teate, mis on teie saatus ja vaimne missioon. Aga kes tahab sellel teel käia, peab 

armastama oma kaasinimesi ja oma tegude juhiks olema südametunnistus. Siis on kõik valguses ja tema 

südames ei ole enam pimedust. Ta saab endas rõõmu ja rahulolu ning see paneb tema hinge veelgi enam 

Minu juurde tõusma. 

20 Igaüht, kes on sellel teel, kaitseb alati minu Vaimne Valguse Maailm, toetab ta oma missiooni 

täitmisel. 

21 Olge rahul suurte hüvedega, mida Isa on teile andnud seoses kõigega, mis puudutab inimelu maa 

peal. Ärge paluge seda, mis võib teie hinge ja keha hävitada. Mul on teile rohkem anda, kui te minult 

paluda võite. Aga mina olen see, kes teab, millest teil tegelikult elu teel puudu on. Ma olen teile öelnud: 

Kui te oskate täita Minu seadust, siis näete Mind kogu Minu hiilguses. 

22 Valguse olendid on nüüd eemaldamas pimedust teie seast. Nad on teie kaitsjad, kes püüavad, et te 

oleksite puhtad ja loobuksite igasugusest kalduvusest materialiseeruda, et saaksite näha vaimset ilu ja võtta 

vastu selle rahusõnumeid inimkonnale. Ka Eelija puhastab ja valmistab ette Minu väljavalituid, et Ma 

saaksin end nende vahendamise kaudu ilmutada. 

23 Kasutage seda lühikest aega, mis teil on jäänud, et kuulata Minu Sõna Häälekandja kaudu, et te 

jääksite valgustatuks ja oskaksite saada inspiratsiooni. Sest teie vaimu kaudu räägin ma jätkuvalt suurte 

rahvahulkadega. Ka minu vaimne maailm on alati teiega koos. 

Olge kuulekad ja minge julgelt ja kindlalt edasi, mõõtmata vahemaid. Te peaksite alustama oma tööd 

järk-järgult, ja siis näete, kuidas maailm kaotab järk-järgult oma karistuse hirmu ja kõik inimlikud 

kalduvused. Seega võtab ta teie ütlusi üha enam vastu. 

24 Te teate juba oma missiooni ja seda, kuidas end ette valmistada. Kõik, mida te vajate, on teada, 

kuidas suhelda minu Jumalikkusega vaimult vaimule ─ mitte enam häälekandja meelega. 

25 Siis ei ole need, kes ei ole Mind ära tundnud, enam segaduses. Nad tunnevad usaldust ja usku ning 

kogevad, et vaim on võimeline vastu võtma ja mõistma Minu vaimset ilmutust. 

26 Kohtumispaigad, mis on teile varjupaika andnud, jäävad teie jaoks ka edaspidi kohtumispaikadeks. 

Kuid ma ütlen teile, et tõeline Kirik, mis on igavikus alati avatud, on Püha Vaimu Kirik. Sinna tulevad 

kõik põlvkonnad ja selles saavad nad Minult elu ja valgust, rahu ja õndsust. 

27 Pärast 1950. aastat hakkate te töötama selle nimel, et tuua inimkonnale rõõmusõnumit, nagu ma 

olen teid õpetanud. Seepärast õpetan teid, et te koguksite tõelist valgust, mida te maailmale tuua saate. 

Teie kui valitud inimesed peaksite austama oma kaasinimeste ideid erinevates sektides ja religioossetes 

kogukondades ning ühendama neid oma jõupingutuste kaudu ühes tahteavalduses. 

Tuleb aeg, mil Minu Töö õitseb erinevates rahvastes ─ neil põldudel, mis on olnud viljatu, nii et kõik 

saaksid teada Minu Sõna tõelist olemust, mida Ma olen sel ajal valanud nagu kristallselget vett. 

28 Homme olete te üks rahvas, ühe ideaaliga, nagu üks allikas, mille kristallselget vett tulevad kõik 

jooma. Olge valvsad, et inimkond saaks nautida ühte ja sama vilja ─ seda vilja, mis annab südamele ja 

hingele olemuse ja magususe. 
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29 Minu õpetus valmistab teid ette nii, et igaüks, kes selle tähenduse omaks võtab, õpib suhtuma oma 

ligimestesse erilise kohtlemisega igaühe suhtes ─ laste, noorte või täiskasvanute, meeste või naiste suhtes. 

30 Kui ma räägin teile teie kaasinimeste erikohtlemisest, siis tahan, et te mõistaksite, et ma räägin 

hinge kohtlemisest. Sest on vaja, et iga kord, kui te võtate ühendust oma naabriga, te oleksite väga 

teadlikud, et kui te nende juurde lähete, siis te võtate ühendust nende hingega. 

31 Siis te teate, kuidas avastada lapses hing, mis alustab võitlust, mis alustab elu puhta südame ja 

süütu meele abil. Kui teie süda neid mõtteid teeb, siis tunneb ta nende hingede vastu hellust ja armastust. 

32 Kui seisate noore inimese ees, näete tema energilisuses, suurtes ootustes ja ambitsioonikates 

eesmärkides, et ta hing on oma maapealse võitluse kõrgpunktis ─ selles eluetapis, kus hing võitleb 

lakkamatult liha kirgede ja ohtude vastu, mis teda igal sammul varitsevad. 

33 Mõistke noori, aidake neid ja pöörake neile tähelepanu, et nad saaksid edasi liikuda raskel eluteel. 

34 Austage ja armastage küpsemaid inimesi ja eakaid inimesi. Neis võite avastada hinge, kes on juba 

ületanud elumäe tipu. Mida maa pidi neile andma, olgu see siis vähe või palju, on nad juba saanud. Nad ei 

oota temalt juba midagi enamat. Nad panevad kogu oma lootuse tulevikku, mis ootab nende hinge. Kuid 

kõigist inimestest on neil kõige rohkem anda, sest nad on juba korjanud saaki kõigest, mida nad on oma 

elu jooksul külvanud. Nende puhul ei vaja teie hoolt mitte nende hing, vaid nende väsinud liha, mis on 

eluvõitlusest kurnatud. Olge nende suhtes tähelepanelik, õrn ja lugupidav, sest nad vajavad ja väärivad 

seda. Pärast nii palju kibedust ja väsitavat võitlust on tilk mett väga teretulnud nendele südametele. 

35 Ma tahan, et te, armsad inimesed, vaataksite inimesi nii: vaimselt, et te saaksite anda igale oma 

kaasinimesele selle väärtuse, mis tal on, ja selle koha, mida ta väärib. Kui te unustate oma olemuse tuuma 

ja jätkate enda käsitlemist ainult füüsiliste olenditena, siis eitate endalt tõelist väärtust, mis on olemas igas 

inimolendis, milleks on hing. 

36 Nüüd, kui ma lasen oma häält kuulda oma sõnasaatjate kaudu, tervitan ma kuulajate hulka, kes on 

siin, et mind kuulda. Ma tervitan nii usklikku kui ka uskmatut, nii heauskset kui ka uurijat, nii seda, kes on 

end spirituaalselt puhastanud, kui ka seda, kes kannab oma materialismi rasket koormat. 

37 Ma õnnistan teid, armsad inimesed, sest kuni tänase päevani olete näidanud Mulle usku ja soovi 

tulla lähemale oma hinge täiuslikkusele. Iisraeli ülesanne on palvetada ja õpetada maailma eest. Te olete 

kasvanud ja paljunenud ning jüngritest saate järk-järgult jüngriteks, et hiljem otsida üles need, kes peavad 

lühikese aja jooksul saama Minu Sõna pärandi. 

38 Viis, kuidas Ma olen end sel ajal ilmutanud, on erinev Teisest ajast, kuid Minu eesmärk on sama: 

Et päästa inimkonda, et eemaldada see sellest keeristormist, millega ta on oma teel kokku puutunud ja 

millest ta ei ole suutnud pääseda. 

Kiusatus on vallandunud kogu oma jõuga ja inimene on langenud nagu väike laps ja kogenud suuri 

kannatusi. Ta tühjendab oma kannatuste karika ja hüüab Mind oma sügavas segaduses, ja Isa on olnud 

temaga koos. 

Pärmid on ikka veel karikasse jäänud, aga ma aitan teil taluda neid valusid, mis on teie sõnakuulmatuse 

tulemus. Õndsad olete teie, kes te mind kuulete, sest te saate tugevaks! Aga mis juhtub teistega, kui see 

suur kannatamine neid tabab? Kas nende hinged varisevad kokku usu puudumise tõttu? Iisraeli palve peab 

neid toetama. 

39 Ma tahan näha teid puhtana, kahetsusväärsena ja minu armastusest innustatuna. Niikaua kui te 

otsisite oma päästet maailmas, olite te nõrgad. Kui te tõstsite oma silmad Minu poole ja küsisite Minult, 

siis saite jõudu. Kuna te teate, kus on lohutus ─ miks te ei ole alati Mind otsinud? Miks te ei otsi 

armastust, et kaotada vihkamine ja seega lõpetada sõjad? 

Ma räägin jätkuvalt maailmaga, kuid ainult Iisrael kuuleb Mind ja võtab vastutuse Minu sõnade eest. 

Selle peale jätan ma koormad, aga ka vaimseid armuandeid. 

40 Ma olen pannud teie sisse oma tõe ja olemuse, et te saaksite minu sõna teatavaks teha. Ma ei taha 

sinus näha fanatismi, teadmatust ega silmakirjalikkust. Ma tahan näha oma rahvast vabana oma seaduste 

raames, nagu tugevat ja siirast perekonda, kes oskab armastada ja jõuda abivajajateni, kes mõistab saatuse 

lööki, mida inimkond praegu läbi elab ja mille järele ta küsib. Ma valmistan teid ette, et te ei ütleks 

kunagi: "Mu Isa, meil ei ole valgust, teadmisi ja jõudu, et võidelda vale ja pimeduse vastu." 

41 Ma olen palunud teilt veidi usku, et teeksite imet oma vahenduse kaudu. Ma olen andnud teile 

tõendid võimu kohta, mille ma olen teile andnud. Sa tervendasid haige mehe, sest sa ümbritsesid teda oma 
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armastusega. Sõna teie poolt pöördunud patune. Sa liigutasid tema südant ja valgus, mis tungis temasse, 

pani teda mõtlema, ja kui ta mõistis oma üleastumisi, siis ta kahetses ja sa päästsid ta. 

Lohutage ja andke rahu, olen Ma teile öelnud, ja teie teekonnal läbi kodude olete toonud rahu, ja sellest 

ei ole kasu saanud mitte ainult selle maailma elanikud, vaid ka need vaimsed olendid, teie vennad ja õed, 

tänage Mind valguse eest, mida Iisraeli rahvas on levitanud kogu universumis. 

42 Te saavutate veelgi suuremaid armuandeid, kui te armastate teineteist vaimus ja tões ning olete 

ühinenud minu rahu ja hea tahte seaduste täitmisel. Kui te olete sel viisil valmis, siis lähtuvad teist õiged 

vaimsed seadused. Teie keskele ilmuvad juhid, kes muudavad rahvaste käekäiku. Aga kui ma annan selle 

ülesande ühele teist, siis võtke see alandlikult vastu, tundes suurt vastutust, mille ma teile annan, 

meenutades Moosest, kui ta juhtis valitud rahvast ohutult, tema ütlusi, tema põhimõtteid täis tarkust ja 

õiglust, ja võtke temast eeskuju. 

43 Olen planeerinud teie jaoks tulevikus suuri missioone, sõltuvalt teie ettevalmistusest. Teie mõju 

saab olema otsustav selle maailma käekäigule. Te kuulutate võrdsust, te austate missiooni, mille ma olen 

andnud oma lastele, sest neil on kõik voorused ja pühad õigused, mis ma olen teile eranditult andnud. 

44 Selleks, et saavutada võit, peate ühinema, tundma kaastunnet inimkonna vastu. Andestage talle, 

nagu mina olen talle andestanud. Te näete tema lugematuid vigu, tema moraalseid ja vaimseid haigusi, 

tema degeneratsiooni. Teie aga peate ainult valgust edasi andma. Teie ülesanne on anda, selgitada Minu 

õpetust ja olla hea eeskuju. Ülejäänud jätke minu hooleks. Suured küsimused, millega te oma 

kaasinimestega kokku puutute, tooge Minu ette, ja Ma otsustan need oma tahtmise järgi. 

Pärast 1950. aastat ärge kujundage teooriaid ega teadusi minu õpetuse raames, ärge looge dogmasid 

ega riitusid, jääge ainult usku. Kandke märki oma hinges ja praktiseerige voorusi, mida olen teile 

õpetanud. Koguge jõudu võitluseks, sest inimkond ootab teid. Mõned teist lähevad oma riigi piiridest 

kaugemale, teised lähedalasuvatesse provintsidesse. Teised teist naasevad sinna, kus te esimest korda 

nägite valgust selles maailmas. Ma hajutan teid laiali; aga palvetage ja valmistuge, et te tunneksite minu 

tahet ja teaksite, kuidas seda täita. 

45 Minge edasi minu nimel. Valmistage end ette, enne kui räägite. Kui olete valmis tööle minema, 

uurige oma rasket ülesannet. Ma olen teie eelkäija. Kui teil palutakse tunnistust anda minu tulekust 

kolmandal ajal, rääkige sellest, mida olete näinud ja kuulnud. Selleks ajaks olete te uurinud ja uurinud 

minu Sõna ning saate aru sellest, mida te seni ei ole suutnud mõista, kuid te mõistate seda. 

46 Ma saadan teid välja ehitama oma kaasinimeste südames. Teie töö peab olema käe ja jalaga, et see 

oleks Minu vääriline. 

47 Teid hinnatakse ja kontrollitakse. Aga kui inimesed näevad sinus teenimise ideaali, siis 

kummardavad nad sinu ees ja armastavad sind. Inimesed on üllatunud teie muutumise ja vaimustumise üle 

ning võtavad teid eeskujuks. Teie juhiste kohta, mida te annate, olen ma tunnistajaks Kõrgemas Maailmas. 

48 Ma saadan maa peale suuri hingi, kes jätkavad tööd, ja te saate suuri vaimseid missioone vastavalt 

oma teenetele. Inimkond on palju pattu teinud ja halb seeme on sügavalt juurdunud selle südamesse. 

Seetõttu on puhastustöö pikk ja kestev. 

Hinged, kes peavad näitama õiget teed, on juba välja saadetud ─ teie olete need, kes moodustavad 

Iisraeli rahva, kelle olen asetanud vaimsele tasandile, kust te saate inimkonna üles tõsta. 

49 Ärge tundke end teistest paremana. Minu Sõna ja Minu kingitused on mõeldud kõigile, et te 

mõistaksite Mind samamoodi. 

50 Kolmas ajastu algas 1866. aastal ja te ei tea, mitu aastat või sajandit see ajastu kestab. Kuna teine 

ajastu lõppes alles umbes 2000 aasta pärast, ei tea te, millal praegune ajastu võib lõppeda. Usaldage vaid, 

armsad inimesed, et Isa teeb ennast teile teatavaks ja on teile väga lähedal ning et te muutute iga päevaga 

üha enam ja enam. Kui te peatute võitluses, innustan ma teid edasi, et te saaksite edasi liikuda. See on 

raske ja kestev võitlus, mis on alanud ja mis jätkub. See on minu restaureerimistöö. 

51 Ma olen andnud teile elu, ma olen saatnud teid siia maailma täitma rasket missiooni. Täitke Minu 

korraldusi, armastage Mind rohkem kui kõike muud loodut ja teenige oma kaasinimesi, et saaksite elada 

kõrgemal tasemel ja olla Minule iga päev lähemal. 

52 Te kõik elate koos Minuga, kui olete end puhastanud ja oma ülesande täitnud. Elage vaimulikult 

maa peal ja kuuletuge vaimsetele ja maistele seadustele, et te saaksite kogeda kõigi Minu lubaduste 

täitumist. 
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53 Jätke oma lastele see pärand: minu Sõna. Ma olen andnud teile võimu luua, luua perekonda. Ma 

olen andnud teile kodu ja öelnud teile: täitke see armastuse, soojuse ja heade eeskujudega. Kui te tahate 

näha oma lastes õiglust, siis täitke minu seadusi. Nad ootavad seda teilt, kuid kui nad praegu ei mõista teie 

nõuandeid ja eeskuju, siis tuleb aeg, pereisad, mil nad annavad teile mõistust, austavad teid ja õnnistavad 

teid. 

54 Õppige Minult täna, sest Ma pöördun kõigi poole ilma eranditeta, te kõik olete Minu lapsed ja teil 

kõigil on võrdsed õigused olla Minu poolt armastatud, õnnistatud, andestatud ja lunastatud. 

55 Siin on minu sõna, millest lähtuvad valguse sädemed, mis hajutavad pimeduse igast tõele suletud 

meelest. 

56 Vaadake, kuidas selle Sõna vägi avab teie südame uksed, nii et armastus ja alandlikkus, 

vaimulikkus ja usk sisenevad neisse, ning samal ajal paneb ülbuse, teadmatuse ja patu, mis on neis kaua 

aega elanud, igaveseks kaduma. 

57 Tõesti, ma ütlen teile: Igaüks, kes on Mind kuulnud ─ kas ta usub Minu Sõnasse või mitte ─ 

kannab nüüd oma hinges valguse sädet ja tema südames on avanenud südametunnistuse uks, mida ei saa 

enam kunagi sulgeda. 

58 Minu Sõna peab võitlema vaimse teadmatuse vastu, mis valitseb inimkonnas. Kui need, kes teavad 

Minu tagasitulekust, usuvad, et Minu kohalolek toimub Minu Vaimu kaudu, kes tuleb lihaks nagu Teisel 

ajastul, siis need, kes ei tea midagi Minu tagasitulekust ja Minu tõotustest, imestavad Minu kohaloleku üle 

vaimus ja inimmeele kaudu ning imestavad pidevalt, miks Ma olen jälle inimeste seas, kuigi nad ei 

teadnud sellest midagi. 

59 Selle põhjuseks on see, et inimkond on olnud rahul oma riituste, traditsioonide ja väliskultustega, 

unustades uurida seadust, ettekuulutusi ja õpetusi, mille ma jätsin inimkonnale minevikus. 

60 Kuidas te ei oleksite saanud üllatuda, kui oleksite Mind nüüd kuulnud, sest te ei olnud valvsad, 

nagu Ma teid juhatasin? Kuidas oleksite saanud mitte üllatuda Minu Sõna kohalolekust, kuna te pole 

kunagi olnud huvitatud Minu prohvetluste ja Minu tagasitulekut kuulutavate märkide tundmisest? 

61 Nende inimeste jaoks, kes ei ole huvitatud tõe tundmisest, on see nii, nagu ei oleks ma Teisel 

ajastul midagi teinud ega öelnud. See on nii, nagu poleks mind tulnud ega oleks olemaski. Seepärast on 

olnud vajalik, et Minu Sõna räägiks minevikus toimunud sündmustest, et te saaksite seostada praeguseid 

sündmusi Esimese ja Teise Ajastu ettekuulutuste, tõotuste ja õpetustega. 

62 Kui te kõik oleksite uurinud Sõna, mille Ma teile tol ajal tõin, oleksite kõik oodanud Mind, oleksite 

kõik mõistnud, et Minu tagasitulek peab toimuma vaimus, ja keegi ei oleks olnud üllatunud Minu 

ilmumise üle. Aga te tulite pimedas vaimus, teadmatuse sidemega, mis takistas teid nägemast tõe valgust 

─ südamega, mis oli täis fanatismi ja rumalust. Kuidas oleks olnud võimalik, et te kõik, niipea kui te Mind 

kuulsite, oleksite öelnud: "Ta on Meister?". On olnud vaja, et te kuulaksite Mind ikka ja jälle ja jälle, nii et 

iga õppetunniga saaks teie mõistus uue valguse sära, mis viiks teid mõistmisele lähemale. 

63 Seega, ilma et oleksite pidanud kellegagi nõu pidama või raamatute poole pöörduma, olete 

lehekülgede kaupa teada saanud mineviku ilmutuste tõde, mille kaudu olete mõistnud minu vaimse 

ilmumise põhjust praegusel ajal. 

64 Teie süda on muutunud üha rahulikumaks ja teie vaim on oma usku üha enam ja enam tugevdanud, 

kui ta nägi neid kindlaid alusmüürid, millele on ehitatud see õpetus, mida ma olen nimetanud spiritismiks 

ja mis on see õpetus, mis räägib teile igavestest ilmutustest. 

65 Jüngrid, mõistke siis, et kui Ma rääkisin teiega vaimus inimhääle kandja kaudu, siis selleks, et kui 

Ma enam selle kaudu teiega ei räägi, siis te jätkaksite Minu vaimus otsimist ja saavutaksite tõelise osaduse 

Minu Jumalikkusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 338 
1 Mina olen tee ja valgus, mis juhatab teid. Mina olen personal, mis toetab teid ja säästab teid 

kukkumistelt teie teel. Ma olen majakas, mis valgustab teie teed, tugevdab teie hinge minu Jumaliku 

Vaimu rahuga ja rahustab teie elu tormid, et te oleksite terved, et teie hing ei jääks maha. 

2 Minu sõnas saate jõudu, soojust ja toitu, mida teie hing vajab, et tõusta ja võidelda, nagu Meister 

on seda õpetanud. 

3 Minu Sõna on teeninud, teenib ja teenib läbi sajandite katsekivina, et saavutada hinge puhtus ja 

täiuslikkus. Teie hing on läbinud erinevaid arenguetappe, kuid ta ei ole veel saavutanud täiuslikkust oma 

töödes oma missiooni täitmisel. 

4 Ma olen tulnud kolmandal ajastul ja teinud ennast teatavaks inimmeele kaudu, et näidata teile taas 

kord teed ja valmistada teid ette kolmanda ajastu jüngritena. Ma olen rääkinud teile kõige lihtsamalt, et te 

mõistaksite Minu Sõna. Ma olen rääkinud teile allegooriaid ja tähendamissõnu. Kuid igas minu õpetuses 

olen lasknud selle tähendusel tungida teie hinge ja olen väljendanud teile soovi, mida Meister tunneb, et 

tunnustada igaühes teist tõelist õpilast. 

5 Millal saabub aeg, mil teie hing mõistab seda täiuslikku armastust, mida Isa on teile alati 

näidanud? Sel ajal on teie Meistri võitlus inimkonnas suur, et päästa kõik tema loodud olendid, kõik 

hinged. Ma äratan teie hinge, nagu loodus ärkab hommiku esimeste kiirtega. 

6 Kuigi minu sõna on lihtne ─ kui te seda uurite, siis avastate selle sisimas suurust ja hindate iga 

minu sõna väärtust. 

      Mõistke, et te olete koolis, kus ma pean teid õpilasteks, õpilasteks ja meistriteks. Sõltuvalt sellest, 

millisele tasemele teie hing on jõudnud, saate minu sõnast seda, mis teile sobib. Jünger lihtsalt võtab minu 

sõna ja teeb selle enda omaks. Õpilane võtab minu õpetusest selle osa, mis talle vastab, ja sellest saab ta 

täis voorusi. See, kes on valmis meistriks, võtab vastu minu sõna, uurib seda, tunneb sellest rõõmu, tunneb 

oma hinges soovi täita, levitada minu õpetusi, praktiseerida voorusi ja arendada oma andeid. 

7 Te tahate minu Sõna oma ligimestele edasi anda, kuid olete avastanud, et paljud teie kaasinimesed 

ei ole selleks valmis. Te olete koputanud südamesse, kuid olete leidnud, et uksed on suletud ja nad ei ole 

teie sõnu vastu võtnud, ning te olete tundnud haava oma kaasinimeste hoolimatusest. Ometi on see tehtud 

teie heaks. Sest tõesti, ma ütlen teile, nii saate te aru, mida tunneb teie Meister, kui Ta koputab inimese 

südamesse ja leiab pühamu ettevalmistamata. Aga minu armastus kõigi minu laste vastu on suur. 

8 Seepärast ütlen ma teile: Ärge nõrgenege oma võitluses, jääge kindlaks, sest ma olen teie kõrval; ja 

kui te peaksite ühel korral leidma, et uksed on suletud, siis homme avanevad südamed ja võtavad vastu 

Minu Sõna. 

9 Inimkond on rumal ja jääb oma patusse kangekaelseks. Mina aga armastan oma armastuses, oma 

andestuses kõigi Minu loodud olendite vastu, kes elavad maa peal ja kaugemal ─ ma armastan teie vaimu, 

sest see on osa Minu enda Vaimust. Aga teie kehale annan ma selle, mis on vajalik, et see oleks hinge tugi. 

10 Rahu ja rahu, mida te maa peal naudite, on õnnistus ja arm, mille te saate oma Isalt. Kuid te 

kaebate ka sisemiselt ja ütlete Mulle: "Issand, mu välimus on vilets ja räsitud." Aga tõesti, ma ütlen teile, 

kas te arvate, et ma olen teiest sellepärast kaugel? Kas te arvate, et Jumala kohalolu ei ole teiega, sest teie 

riided on räsitud? 

11 Minu huvi teie vastu puudutab teie hinge, ja kui te elate selles maailmas pühendunult ja kooskõlas 

oma vaesusega, siis on teie hinges ilmnev voorus suur. Pidage meeles, et teie Meister on õpetanud teile 

alandlikkust ja teeneid, mida hing võib selle vooruse kaudu saavutada. Teie huultel peab olema ainult 

õnnistus ja ülistuslaul teie Jumalale. Sest tõesti, ma ütlen teile, et tasu ei ole maa peal, armsad jüngrid, vaid 

see on tulevases elus. Siin maa peal ma ei anna teile õndsust, siin ei ole Paradiis, siin olen valmistanud 

oma väljavalitutele leebet tasu. 

12 Õndsad olete te, kes kannatate rahulikult ja allaandlikult, sest te astute kindlalt teele. Meister on 

õpetanud teid mitte püüdlema selle maailma rikkuste järele, mitte ihaldama selle elu ajutisi aardeid. Kui te 

elate tagasihoidlikus majas, kuid teie vaim oskab avastada minu antud kingitusi, siis saate te end 

õnnelikumalt tunda kui kuningas või maapealne võimulolija kõige luksuslikumas elukohas. 

13 Ma olen rääkinud teile tähendamissõnas, et õpetada teid sellel planeedil elama kooskõlas teie 

Isaga, et te saaksite järgida tema käske. Sest sinu saatus on kirjutatud minu armastuses. 
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14 See elu on teeninud teid selleks, et teie hing võiks saavutada tõusu läbi üleandmise ja Minult 

saadud valguse kaudu. 

15 Te olete läbinud erinevaid arenguetappe. Juba esimeses olete hakanud valmistuma oma raske 

missiooni täitmiseks. Teises olete leidnud suurema arengu, suurema selguse oma vaimus. Kolmandas olete 

teinud suuremaid edusamme, minu sõnadest paremini aru saanud ja neid paremini järginud. Nii jõudsite te 

neljandasse astmesse ja tundsite veelgi enam oma Jumala armu, minu vaimu lähenemist teie vaimule. Ja 

selles suures rõõmus jõudis teie hing viiendasse etappi, kus te pidite oma missiooni täitmisel veelgi 

suuremat avanemist esile kutsuma. Te olete võidelnud, ja nii olete jõudnud kuuendasse etappi, uuele 

täitumisele, uuele arengule ja teie Jumala poolt teile antud vooruste edasisele arengule. Ja nii jõuate te 

seitsmendasse etappi, kus te näete Isa kuningriiki, kus teie vaim kogeb vahetult Isa au ja kus te olete oma 

Issanda paremal käel. 

16 Minu Sõna laskub alla, et inspireerida teie hinge, sest ma tahan, et te jätkaksite oma ettevalmistuse 

tõttu homme oma Jumaliku Vaimu kohalolekuga värskendamist. Sest kui te olete valmis, siis ei tunne te 

end orvuna, te ei tunne Minu Sõna puudumist, sest teie vaim saab suhelda Minu Jumalikkusega. Seepärast 

tahan, et te valmistaksite end õigeaegselt ette, harjutaksite palvetamist ja oleksite oma südames 

vaimustunud, nii et homme ei oleks te segaduses ega harrastaksite pettust. Ma tahan, et te oskaksite tõsta 

oma hinge Minu juurde, et saaksite Minu inspiratsiooni. Sest ma olen muutmas igaüht teist Minu 

"jalgealuseks". 

17 "Jalats" on vundament, millel teie Issanda valgus ja vägi toetub. Siis homme, mu lapsed, olete te 

tõelised "jalakäijad", minu Sõna tõelised häälekandjad. Teie annete avanemisega ettevalmistatuna annate 

te minu Sõna edasi kogu puhtuses. Ma ei taha näha oma rahva, Iisraeli, seas teadmatust pärast seda, kui 

see väärtuslik aeg, mil ma teile inimintellekti kaudu kuulutan, on möödas. 

18 Kes teie seast hakkab pärast 1950. aastat seda jumalikku põhjust eitama? Kui te nii käitute, siis 

teete seda teadmatusest, ja see on teadmatus, mille ma praegu teie juurest eemaldan. Sest see, kes on 

valgustatud, ei tagane, ta jääb kindlaks ja liigub edasi oma teel. Kuid see, kes ei ole Mind mõistnud, ei saa 

aru, et see on olnud tema ettevalmistuse puudumise, usu ja vaimsuse puudumise vili, ja seetõttu pöördub ta 

tagasi oma ebajumalateenistuse ja fanatismi juurde. 

19 Kui te näete sellel teel ebatäiuslikkust, ärge omistage seda minu Jumalikkusele, ma olen täiuslik. 

Kirjutage see oma naabrile, kes ei ole osanud end ette valmistada, et juhendada teid sellise täiuslikkusega, 

millega ma olen teid juhendanud. 

20 Ma ütlesin teile: Minu Vaimule ei ole rahvusi, ei ole kastide ega sugupoolte sugu, ei ole rassi ega 

värve. Te kõik olete minu lapsed, ja teie kõigi jaoks olen ma avanud oma käed ja teid kõiki olen vastu 

võtnud. Ma olen võtnud vastu selle, kes on tulnud Minu jalge ette kahetsevalt ja kahetsevalt ─ süda, mis 

on rikutud, mis kannab ikka veel vere jälgi oma kätel, ja ma olen teda kaitsnud maa õigluse eest. Miks? 

Sest ta on minu laps. Ja kui ta on olnud kõige julmem patune maa peal, kui ta on tapnud, siis ma olen talle 

andestanud ja öelnud talle: "Ära tee enam pattu." Mina olen andestus, kuid ma tahan, et see andestus oleks 

teie pääste igaveseks. 

21 Ma tahan, et te loobuksite oma kurjadest teedest, et igaüks mõistaks minu sõna ja kahetseks oma 

vigu, et te oleksite minu ees kahetsevad patused, et te tunnistaksite oma Jumalale. Sest ma kuulan teid 

vaikides ja ei tee teie patud teatavaks. Ma ei reeda teid, mu lapsed, ma annan teile nõu kui kõige ustavaim 

teie sõber. 

Ärge sööge keelatud vilju maa peal, ärge nautige seda, mis ei kuulu teile, ärge tehke töid, mis teid elus 

häbistavad. Olge mehed või naised, kes elavad ausalt ja õiglaselt, nagu ma olen teid õpetanud. Kui mingi 

nõrkus on teid pannud patustama, siis kahetsege nüüd oma üleastumist. Laske Minu halastusel teid 

puhastada. Aga ma tahan, et teie meeleparandus oleks puhtast südamest. 

22 Parandage end, uuendage end, sest Meister on teile sel ajal öelnud: "Ma kasutan patustajat, kuid 

mitte üleastunud patustajat, vaid kahetsevat patustajat". Ja kui te olete kahetsetud ─ mida te olete saanud? 

Rahu, meelerahu, tasakaal teie hinges, tänutunne ja Jumala voorused. 

23 Milline inimene on võimeline andma teile hetke vaimset rahu, nagu mina annan seda teile igal 

hetkel? Milline inimene nõustab teid nagu mina? Mõistke, et mitte keegi maa peal ei ole võimeline teie 

teed nii usaldusväärselt ja võimekalt ette valmistama kui mina teiega. Ja ometi tahate te ikkagi sellelt teelt 

eemale liikuda, et kogeda uusi seiklusi. 
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24 Mehed ja naised, kes on kannatanud teie pereliikmete lahkumise pärast, kes on surnud ─ need, kes 

elasid koos teiega, kes andsid teile meelerahu ja täitsid teie südamed armastusega: Kas te ei ole nõus, et 

minu tahe on teie lähedastes täitunud? 

Teie, emad, olete tundnud oma laste kaotust, teie lapsed on jäänud elus orvuks, te olete kaotanud oma 

kõige armsamate inimeste, kes olid teie vanemad, kohalolu. Abikaasad on näinud oma ustavaid kaaslasi 

lahkumas. Ma eemaldasin nad nende elust, kutsusin nad ära tulevikku. Aga kas te sekkute minu kõrgetesse 

nõuannetesse? Ei, sest te peate mõistma, et olete selles maailmas ainult ajutiselt, et ma olen neid tagasi 

kutsunud ainult sellepärast, et mul on nende jaoks uus elu ette nähtud. 

Kuid nüüd on teie südamed kokku leppinud ja kui te olete nutnud oma lähedaste puudumise pärast, siis 

on see tingitud teie maise loomuse nõrkusest. Kuid teie vaim, kes on mõistnud minu kõige pühamat tahet, 

on tundnud rõõmu. 

25 Isa ütleb teile: Järgige iga minu käsku armastusega, heakskiiduga ja rahuga. Sest ühel päeval, mitte 

väga kaugel, siseneb ka teie hing ülestõusmisse ja näeb neid hingi, kes surid enne teid. Te elate ikka veel 

sellel planeedil, kuid tõesti, ma ütlen teile: teid ootab sama saatus. Omandage aga jõudu, valgust ja rahu 

selles elus, et te saaksite jätkata õigesti elamist selles maailmas. Kui ma teid ära kutsun, avanevad teie 

silmad sellele uuele elule ja te alustate uut teed. 

26 Õnnistatud on see, kes on valmis, sest ta pääseb oma puhastusest ja näeb uut elu oma teel. 

27 Eemaldage end maailmast, tõstke oma silmad Minu poole ja värskendage end Minu kohalolekuga. 

Laske Minu Sõna graveeruda teie südamesse, et te oleksite tugevad ja ei laseks kiusatusel röövida teid 

sellest, mida Ma olen teile nii suure armastusega usaldanud. Täitke seadust, et te oleksite tõelised 

spiritistid. Sest te olete kogu aeg maganud ja ma olen teid äratanud. Kui teil on otsus olla koos Minuga, ei 

tunne te oma võlgade koormat. 

28 Ma tulen praegu, et võtta vastu oma töötajate missiooni täitmist ja jätta nende hingedesse oma 

armastus ja rahu, vaimse õndsuse suudlus. Ma tahan, et te oleksite peegliks teistele ─ neile, kes eitavad 

minu kohalolekut teie seas, kes ei usu minu ilmsikstulekut inimliku mõistmisvõime kaudu. 

29 Minu vaimumaailm kaitseb teid ja on teie elu staabiks. Kui sa aga pimedusse lähed, siis näitavad 

nad Mulle oma pisaraid, sest sa oled unustanud, et nemad on need, kes sind valvavad. 

Kuid ma tulen Isa, et anda teile nõu, ─ kui Meister, et õpetada teid, ja kui Jumal, et anda teile oma 

õnnistust ja halastust. Ma näen jüngrid lootuses jõuda Minuni. Aga ma ütlen teile, et igaüks, kes tahab olla 

minuga koos, peab olema kuulekad. 

30 Ma olen teid juhendanud, et te mõistaksite ja vaimustaksite end. 

31 Minu avaldumine inimmeele kaudu on lõppemas. Aga kui te mõistate minu õpetusi, siis tunnete 

end mõtetes ja tahtes ühtsena ning armastate üksteist. 

32 On jäänud vaid mõned hommikused pühendused, kus te kuulete Minu Sõna läbi inimintellekti, ja 

on vaja, et te mõistaksite Mind, et te võtaksite selle Sõna tähenduse kaasa oma südame põhjas. Ma olen 

tulnud teie juurde, homme peate te vaimselt tõusma, et Minuni jõuda. 

33 Pärast Minu avaldumise lõppu inimintellekti kaudu, hakkab Minu poolt antud õpetus teie olemuses 

tagasi kõlama. Te tunnete melanhooliat selle ilmutuse puudumise pärast ja siis nutate selle kasutamata aja 

pärast, kui te ei ole kasutanud seda, mida ma teile oma õpetuses olen andnud. 

34 Ma olen teid sel ajal kutsunud, armsad inimesed, et te oleksite valmis. Aga kui te sellest 

võimalusest keeldute, luban ma teil jätkata oma teed, ja ma jälgin teie samme õrnalt ja alandlikult, ja kui te 

peaksite kukkuma, siis ma tõstan teid armulikult ja armastavalt uuesti üles, ja pärast teie pikka rändamist 

tõmban teid taas minu juurde. 

35 Ma olen teid tõstnud kõrgemale tasemele kui see, kus inimkond on. Ma olen andnud teie hingele 

edu, et nagu teie Meister, saaksite te kummarduda inimkonna poole, et tõsta seda üles, nagu ma olen 

teinud teiega. Te ei tohi vaadata oma kaasinimese silma, ilma et vaataksite kõigepealt enda sees olevat 

tala. Mõistke neid sõnu, inimesed, sest inimkond ei ole neid veel mõistnud. 

36 Te moodustate minu kiriku. See on puhaste hingede liit, hea tahtega hingede liit, kes armastavad 

oma Jumalat ja teenivad Teda. Need on valguse hinged, kes ei kanna enam midagi kurja, sest pimedusel ei 

ole nendes hingedes kohta, sest nad on puhtad nagu lumehelbed. 

37 Ma olen teile öelnud: te saate osaks minu vägedest, kes võitlevad kõvasti selle eest, et vabastada 

inimkond pimedusest, ja teie kuulekuse kaudu jõuate te täiuslikkuse tasemele. Te saate teha palju häid 
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tegusid, kui olete õrnad, alandlikud ja täis usku oma Isasse. Sest ma teen ennast teie mõistuse kaudu 

teatavaks, sest ma olen andnud teile suuri andeid ja valanud end teie sisse valguse, armu ja tarkusena. 

38 Ma olen teid rikkaks teinud, et te annaksite sellest rikkusest neile, kes seda vajavad. Sest te ei 

tohiks olla egoistid, kes tahavad kõike ainult enda jaoks. Sest kui te nii käituksite, jääksite ilma minu 

halastusest. 

39 Prohvetid täituvad, ja siis, kui inimkond on segaduses, pimeduses, näitate te talle valgust ja 

ilmutate minu kohalolekut endas. 

40 Mõistke Mind, inimesed, Ma räägin teile selgelt, võtke teid armastusega vastu. Tulge kustutama 

oma janu, mina olen elava vee allikas. Puhake Minuga, kes olen Rahu, ja värskendage endid Minuga, kes 

olen Täiuslik Tarkus. 

41 Mõtle, inimkond, et valu peab olema sinuga, et sa saaksid mind tunda. Kuid ärge süüdistage oma 

Issandat nendes sündmustes, süüdistage iseennast. Kui kannatused tulid sinu juurde, ütlesid sa mulle: 

"Issand, miks sa meid karistad?" Kuid te ei tunnista oma tegude vilju, et öelda mulle: "Issand, me oleme 

pattu teinud, anna meile andeks." 

42 Kui inimkond teab, kuidas juhtida end Minu teel, siis on ta ennast päästnud ja kõik armastavad 

oma Jumalat ja Issandat ning armastavad üksteist. Seepärast ütlen ma teile: Hoidke minu õpetust oma 

südames, hoidke minu tarkust oma hinges ja andke seda edasi inimkonnale igal viisil, nii nagu ma olen 

selle teile andnud. Aidake sellel tõusta, tõstke see üles jõuga, mille ma olen usaldanud teie hingedele. 

43 Ma annan teile sandaalid teie jalgadele, et te oleksite hea jalaga ja seepärast astuksite kõikidel 

radadel ja tooksite Minu valgust. Te kõnnite Minu volitusel, sest ma olen teinud teiega lepingu selle 

õnnistatud missiooni täitmiseks. Siis, kui sa tuled Minu juurde, näitad sa Mulle oma saaki. 

44 Taas ma rõõmustan teie hinge ja annan teile õpetuse, mida peate õppima, sest te peate 

praktiseerima seda, mida mina kui Meister olen teile õpetanud. 

45 Te näitate Mulle oma kuulekust ja innukust, mis teil on südames, et Mind järgida, ja see paneb teid 

mõistma Minu Jumalikku Sõna. Minu Tahe on, et te oleksite valmis olema Minu Sõna tõelised 

sõnumitoojad, et inimesed võiksid ärgata ja tunda Mind oma südame põhjas ─ et nad võiksid ära tunda ja 

käia teel ning olla minuga kooskõlas. 

46 Te olete elanud läbi mitmesuguste katsumuste ega ole olnud neis nõrgad, sest minu jõud on jäänud 

teie sisse. Mina kui Isa julgustan teid oma sõnaga ja osutan teile hetke, mil usaldan teile armu, mida 

inimkond vajab. Te lähete välja esindama Mind ja viima oma kaasinimestele Elu leiba ja Minu Püha 

Vaimu valgust, et nad pääseksid oma pimedusest. 

47 Ma kasutan ennast nende hingede hulgast, keda olen puhastanud ja puhastanud ─ need, kellele ma 

olen andnud valguse nende vaimsetele silmadele, et nad tunneksid ära Minu kohaloleku selles kolmandas 

ajastus ─ teie, keda ma olen valmistanud oma sõnaga, et te saaksite edasi anda tunnistust Minu 

kohalolekust oma südames. 

48 Te olete tulnud minu ligi, kui teil ei ole midagi head. Kuid ma olen valmistanud teie hinge, olen 

riietanud selle oma Püha Vaimu valgusega ja olen jaotanud teie vahel oma armuandeid, et te saaksite 

minna abivajajate juurde ja jagada nendega seda rikkust, mille ma teile olen usaldanud. 

49 Seepärast olen Ma teid põhjalikult ette valmistanud ja puhastanud, et kasutada Mind teie heaks ─ 

need teie seas, kes on pöördunud ära kurjast ja valest ─ need hinged, millesse, kui nad kuulsid Minu Sõna, 

tungis Minu valgus, valgustas neid ja pani nad ära tundma, kus on tõeline Jumal. Sel põhjusel olete te ära 

pöördunud segadusest, mille maailm on toonud oma valeõpetustega, millega inimkond otsib Mind, sest ta 

ei ole tunnistanud, et tema Jumal ei ilmuta end oma teoste materialismis. 

50 Tõstke oma hinged üles ja suhtle minuga vaimult vaimule. Kuid selleks, et saavutada see osadus, 

on vaja, et te oleksite oma südamesse sissepressinud Minu Jumaliku Seaduse, nii et tänu sellele 

vaimustusele saaksite olla Minuga ühenduses. Ma ütlen teile: Kui ma ei räägi sinuga enam inimliku 

mõistuse kaudu, ei eemalda ma end sinu hingest, vaid asun sinu sees, sest see on vajalik selleks, et teha 

ennast inimkonnale sinu vahendusel teatavaks. 

51 Minu tahtmine on olnud, et te oleksite esimesed, kes selle laua taha istuvad. Minu kõige püham 

tahtmine on olnud, et te koguneksite ja koguneksite Minu ümber, et anda teile oma pärand ja muuta teid 

vaestest rikkaks, kes te omate minu Sõna aaret. 
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Nii on teie vaimsed silmad näinud uue päeva valgust, sest te olete kolmanda ajastu jüngrid, keda ma 

olen valmistanud selleks, et te saaksite hiljem inimkonnale minu kohalolekust tunnistust anda ─ et te 

saaksite minu seadusest rääkida kogu tõe ja tarkusega ─ et te saaksite minu armastuse evangeeliumi 

kuulutada ja minu kohalolekut oma tegude kaudu inimestele tuntavaks teha, et nende südames toimuks 

meeleparandus nende mineviku üleastumiste ja eksimuste pärast, et nad võiksid hüljata oma valejumalad 

ja leida oma tõelise Jumala ning saada sinu vahendusel lohutust ja lootust tulevasteks aegadeks, mil minu 

ettekuulutused täituvad. 

52 Teie teel tõuseb pimedus, et ümbritseda inimesi. Aga mitte sina, sest sa kannad minu valgust oma 

meeles ja südames. Teid ei saa enam haarata maailma pimedus, mis pimestab meelt ja pimestab inimesi, 

nii et nad ei kuule oma südametunnistuse häält. Aga selle lahingu usaldan ma teile, sest teie kätte olen 

pannud valguse mõõga, mis valgustab pimedad koopad. 

53 Te näete, kuidas inimesed oma piiratuses jätkuvalt kummardavad valede jumalate ees. Aga minu 

Sõna valgus tungib nende südame sisemusse ja nad tunnevad minu Vaimu kohalolekut. 

54 Rahvahulgad lähevad välja ja puhastavad end, et nad saaksid minu sõnumi teie vahendusel vastu 

võtta. Sest Isa tuleb soovides hingede päästmist, ja on vaja, et nad eelnevalt puhastaksid ja puhastaksid 

end, et võtta vastu minu halastust. Mõned hakkavad vastu, sest nad on täis võimuhimu, sest nad on ennast 

rahvahulkade seas isandaks ülendanud ja nende hinged on pimedaks ja segadusse läinud. 

55 Te kuulete, kuidas teie kaasinimesed eitavad Minu sõnumite tõepärasust, mis on edastatud teie 

kaudu, ja ütlevad, et te olete valed ─ ebatäiuslikud inimesed, kes ei suuda kanda Minu Kohalolu endas, 

oma olemuse sisimas. Sest nad kuuluvad neile, kes tahavad kogeda Mind kui teist selle maailma kuningat. 

56 Teisel ajastul valitsesin täis alandlikkust, et tuua inimestele Minu Õpetus, kuid nad ei uskunud "Isa 

Ainusündinud Poja" tulekusse. Samamoodi eitavad teie kaasinimesed sel ajal, et te olete Minu 

sõnumitoojad, Minu väljavalitud, keda Ma olen varustanud Oma armuandega, et te saaksite Minu Tööd 

kogu selguses teatavaks teha. Sest nad näevad teid alandlikult ja saavad teada, et te kuulusite eksinud 

inimeste hulka, et ka teie elasite varem rüveduses ja patus. Teie aga räägite neile Minu armastusest ja 

kutsute neid üles võtma Mind oma südamesse, et ka nemad leiaksid päästesadama. 

57 Sel viisil rändate te mööda maad ja siis, kui olete pikalt rääkinud, kui olete väsimatult ilmutanud 

inimkonnale minu armastust ja minu halastust, kui olete näidanud tõelist kummardamist, mida nad peaksid 

oma Jumalale pakkuma, siis näeb see inimkond, kuidas minu kohus vallandub, ja algab inimkonna suur 

puhastus, kuni see on puhas ja valjem kui kuld tiiglis. Nende patt lõpeb tulega ja vägevad saavad teada, et 

minu jõud on suurem kui nende oma ja et minu õiglus on kõrgem kui kõik seadused. Nende vaenulikkus 

kõrvaldatakse ja kaotatakse. Sest minu armastus on tuli, mis puhastab inimeste südamed. Siis tunnevad 

suured massid minu kohalolekut, ja see juhtub, Iisrael, kui sinu töö, sinu vaev, hakkab õitsema. Põllud on 

viljakad ja minu seeme paljuneb sada korda. 

58 Teie võitlus jätkub ka pärast seda, kui olete oma kehast lahkunud. Teie hing kannab jätkuvalt minu 

Püha Vaimu elu, armu elu, igavest elu, ja te töötate nagu minu inglid, et tulevased põlvkonnad oleksid hea 

tahte inimesed, kes armastavad üksteist ja toidavad minu rahu ning ülistavad oma tegudega oma Jumalat. 

59 Täna on inimkond kaoses, ta magab sügavat und. See ei ole Mind tundnud, ei ole Mind kuulnud, ja 

on vaid mõned, kes on ärkvel ja tunnevad oma Issanda kohalolekut. Kuid lõpuks saavad mehed aru, et 

nüüd on nende jaoks aeg end vaimseks muuta, et jõuda mäe tippu. Sest nad saavad Püha Vaimu valguse, et 

nad pääseksid oma pimedusest. 

60 Nende segaduse aeg on nüüd lõppemas, selle maailma kuningriigid hakkavad värisema ja näevad, 

et nende alused on valed, ja sel viisil saab minu Tahe tunda. Kuid teie ülesanne on valmistada maailma 

ette, sest minu tahe on, et mehed, naised ja lapsed kuuleksid rõõmusõnumit. Neile, kes on nutnud ja 

oodanud lohutust ─ andke seda neile, näidake neile tõde oma südame sügavuses. 

61 Ma õnnistan valu, mida sa minu pärast kannatad, sest kõik, mida sa minu pärast kannatad, teeb 

sind igavesti vääriliseks. 

62 Ma annan teie hingele jõudu ja jätan teie kätte valguse relvad, et te suudaksite ületada lõkse, mida 

kiusatus tõstab takistustena. Nii jätkate te oma teekonda selle kuningriigi suunas, mida ma teile olen 

lubanud. 

Minu rahu olgu sinuga! 



 

171 

Teave sisu kohta 
Salm nr. 

Juhend 310 

 Õpilase vastutus 2 

 Täiuslikkus läbi reinkarnatsioonide 5 

 Vaimne missioon 16 

 Paradiisi taastamine 20 

 Vaimsuse täius 24 

 Trendide määrajad, mitte rahutegijad 29 

 Igavene verbi 43 

Neli põlvkonda spiritismi 

 laieneda üle maa 50 

 Vaba tahe 52 

 Teadus ja vaimsus 60 

 On ka vaimseid olendeid, kes on pimedad teistes maailmades. 66 

 Lubadus on täidetud 72 

Juhend 311 

 Vaimse ühendamise ajastu 1 

 Olulisus on oluline 3 

 Õndsad on usklikud võitluses 10 

 Vaimne areng 13 

 Tervendamise kingitus 18 

 Me peame jäljendama vaimse maailma eeskuju. 20 

 Apostel Johannese ettekuulutus 25 

 Tõe tunnistus andide kaudu 29 

 1950. aasta tähtsus 31 

Juhend 312 

 Vaimse Iisraeli ettevalmistamine 1 

 Sisemine rahu 20 

 Inimkonnal puudub vaimne teadmine 22 

Juhend 313 

 Vastutus vaimse missiooni eest 6 

Vaimse kõrgtaseme aste määrab 

 reinkarnatsioonid 16 



 

172 

 "Lubatud maa 26 

 Vaimsuse olemus 34 

 Parabula umbrohust ja nisust 37 

 Tõeline usk 48 

 Vaimne liit 54 

 Vaimu olemasolu 56 

 Vaimne areng 59 

 Vaimne ja inimlik saatus 64 

Juhend 314 

 Missiooni elluviimine kolmandal ajastul 15 

 Kõik kannab vilja, nii head kui ka halvad. 17 

 Paabeli torn 20 

 Evolutsioon on universaalne seadus 24 

 Ennustatud rahuriik 25 

 Pühamu tähtsus 28 

 Ennustused valekirikute kohta 47 

 Ainult Talle saab lahendada "Seitse pitserit". 50 

Moraaliline ja vaimne õpetus 

 valitud inimeste jaoks 54 

 Tõelised näited 59 

 Kannatlikkus, mitte vägivald 61 

 Õpetus on jumaliku sõna olemuses. 68 

 Edaspidi ei ole ka lõplik vaimne kodu. 70 

 Imede tõeline tähendus 73 

Juhend 315 

 Ettevalmistus vaimseks teekonnaks 1 

Teise ja kolmanda aja väljakuulutatud saabumine 

 ja nende erinev vastuvõtmine inimkonna poolt 17 

 Kolmanda ajastu valguse ja tõe raamat 28 

 "Issanda kojas on palju eluruume". 34 

 "Jaakobi redel" tähendab vaimset tõusu. 41 

 

 Jumal ei ole saladus 43 

 "Iisrael" ei ole materiaalne, vaid vaimne nimi. 45 



 

173 

Lakkamatu kehastumine ja disinkarnatsioon 

 vaimude kohta 47 

Inimteaduse vale võimsus 

 ja nende enda hävitamine 53 

 Uus maailm 56 

 Templi puhastamine 62 

 Palve, mis on ilmutatud Vaimu kaudu 74 

 Tõde 78 

Juhend 316 

 Üleskutse neile, kes nimetavad end kristlasteks 5 

 Kolme viimase pitseri tähendus 12 

 Südametunnistus on kohtunik meie sees 20 

 Kehastunud ja kehastumata jüngrite missioon  25 

 Meistri vere tähendus on jumalik armastus. 39 

 Inspiratsiooni kingitus 52 

 Armastus on universaalne keel 60 

Juhend 317 

 Vaimne tunnustamine 2 

 Kes oli Roque Rojas? 7 

 Puhkamine ei ole meele jaoks olemas 10 

 Südametunnistuse võit 22 

 Ennustuste täitumine 29 

"Isa kojas on lõpmatult palju 

 kodutalu" 39 

 Täiuslikkuse tee 33 

 Südametunnistuse hääl 39 

 Meid saadavad soodsad olendid 43 

 Kahtlus 54 

Juhend 318 (lihavõtted 1950) 

 "Need, kes tulevad läbi suurte kannatuste" 1 

 Usk on vaimne vaade 6 

 Tee "Uue Jeruusalemma" poole on täis katsumusi. 7 

 

 Religioonide ettekäändeks 16 



 

174 

Vaimne täitumine ei lõpe 

 füüsiline surm 28 

 Jumalik tarkus ja inimteadus 36 

 Looduslikud elemendid räägivad 40 

 Inimkonna taassünd 44 

 Ei piisa sellest, et mitte kellelegi kahju teha 47 

 Teise ajastu tõotuse täitumine 52 

 Traditsionalismist vabanemine 60 

 Leiva ja veini tähendus 61 

 Püha Vaimu aeg 63 

Juhend 319 (Rõõmupäev, 8. aprill 1950) 

Jumalik Kolmainsus, mis avaldub täna 

 kolmandas etapis 1 

 Kahtlus 5 

 Kõigi vaimude lunastamine 7 

On palju maailmu, kus elavad lapsed  

 Jumaliku Vaimu 11 

 Kahtlus 15 

 Vaimne rahulikkus 18 

 "Õndsad on need, kes usuvad ilma nägemata". 22 

 Riituste ja religioossete tavade kaotamine 32 

 Vaimne tulevik 34 

 Kolmanda ajastu Thomas 38 

 Sõda inimliku ebaõigluse vastu 43 

Juhend 320 

 Kolm ilmutuste ja ettekuulutuste ajastut 5 

 Lihavõttepühade tähendus 12 

 Vaimse alaarengu põhjus ja tagajärg 26 

 Irratsionaalne instinkt ja inimhinge 34 

 Vaimne vahetus 44 

 Vaimu surematus 50 

 Me elame igavest elu 51 

 Jeesuse kannatuse näide 56 



 

175 

 Maarja on osa jumalikkusest 71 

Juhend 321 

 Tõde peitub lihtsuses 4 

 südametunnistuse altari ees 10 

 Prohvetlikud sõnad 14 

 Vaimsus ei ole ohver 21 

 Inimene puhastab end 26 

 Vaimne analüüs 28 

 Tõelised väärtused 34 

 Vaimne vibratsioon 38 

 Võitlus vaimumaailmas 53 

 Vaimsuse õpetamine 67 

 Vaimse maailma tegevuse tähtsus 70 

 Vaimu jaoks ei ole materiaalseid vahemaid 73 

 Vaimne kultuslik tegevus ilma fanatismita 86 

Juhend 322 

 Missioon ja täitumine kolmandal ajastul 1 

 Meelega ei ole võimalik tõde avastada 15 

 Inimkonna raputamine ja ärkamine 20 

 Vaimne reaalsus 36 

 Andestus 52 

Juhend 323 

 Vaimne ettevalmistus 1 

 Vaimse palve jõud 24 

 Otsene suhtlemine Loojaga 43 

 Joeli 2:28 ettekuulutus on täitunud. 44 

 Isa tahe on täidetud 50 

 Südametunnistus 56 

 Issanda tagasitulek ja selle mõju 68 

Juhend 324 

 Vaimse Iisraeli võitlus kõigis ajastutes 2 

 Õige analüüs 16 

 Aine on sekundaarne 22 

 Universaalne armastus sisaldab emaduse? 32 



 

176 

 Vaimne kommunikatsioon 49 

Et mõista küsimist ja vastuvõtmist 56 

Meie eesmärk on igavene ühendus Jumalaga 58 

Juhend 325 

 Maailmas valitseb endiselt silmakirjalikkus ja kurjus. 11 

 Vaimsete võimete areng 26 

 Kommunikatsioon mõistuselt mõttele 27 

 Kõik saavad kaotatud aega tasa teha 38 

 Kõigepealt võitlus, siis rahu 46 

 Meeltega suhtlemise ajastu 54 

 Kohtumõistmise aeg ja lõpplahing 58 

 Inimkond kasvatab ikka veel halba seemet 65 

 Näiteid varasematest ajastutest 74 

 Vaimse rahutuse aeg 81 

 Kolmanda korra põhjus 84 

Juhend 326 

 Vaimsuse tähtsus 8 

 Kolmandat korda puhastamine Missioon 10 

 Vaimsus, mitte religioossus 18 

Vead, mis on tekkinud materialismi tõttu, 

 ja tõeline usk 30 

 Jumalal ei ole vormi 35 

 On aeg sublimeeritud tõlgenduste jaoks 41 

 Armastuse seadus 48 

 Elu sisemises rahus ja meelerahus 54 

 Vaimsus ei ole müstika 63 

Juhend 327 

 Vaimu tee täiuslikkuse kuningriiki 1 

 Vaimuhinge ajalugu 4 

 Eksamite põhjus 14 

 1950. aasta lõpu tähtsus 26 

Vaimne kommunikatsioon pärast 1950. aastat 37 

 Inimelu on samuti oluline 41 

 Midagi ei ole kadunud 47 

Juhend 328 



 

177 

 Kolmas Testament 9 

 Vaimsus levib üle maailma 10 

 Eksamid põhinevad armastusel 11 

 Vaimu ja inimese loomise põhjused 19 

 Aeg-ajalt võltsiti jumalikku õpetust 26 

Me ise hävitame kurjuse kuningriigi 

 jumaliku mõõgaga 34 

 Apokalüpsise ettekuulutus 36 

 Jumala otsijad 42 

 Vaim ravib kõik kurjuse 52 

Juhend 329 

 Vaimsus nõuab tahet ja rahulikkust 1 

 Jumaliku sõna olemus 12 

 Absoluutne muutus inimese elus 22 

 Segaduse mõju 39 

 Vaimne suhtlemine kiirguse abil 43 

 Reinkarnatsiooni seadus ei ole pelgalt teooria. 51 

Juhend 330 

 Jumalikud lubadused on täidetud 3 

 Jüngeri missioon 6 

 "Taevariigi" tulek 13 

 Eliase missioon 17 

 On olemas arenenud vaimud, kuid mitte kõrgemad 19 

 144000 tähistatud ennustati olevat 21 

 Kõik on vennad 27 

 Vaimne vabadus 28 

 Kolmas sõnum 30 

 Assotsiatsioon 39 

Juhend 331 

 Vaimse kommunikatsiooni tõde 1 

 Arusaamatused nn kristlaste kohta 6 

 Vaimne sõnum 12 

 Vaimsus ja materiaalne progress 27 



 

178 

Juhend 332 

 Universaalne vaimne palve 1 

 Universaalne armastus 3 

 Vaim koos ainega või ilma aineta on igavene 5 

 Juudi rahva kohta tehtud ettekuulutus 10 

 Tõeline "tõotatud maa 17 

 Iisraeli vaimse rahva 144000 väljavalitut. 19 

 Armastuse seaduse saavutamine 27 

 Päevad lähenevad! 31 

 Ilmutus reinkarnatsioonist 34 

Juhend 333 

 Kahtlus tuleb teadmatusest 7 

 Vaimsus 18 

 Kolmas Testament 27 

 Jumaliku suhtluse erinevad vormid 30 

 Vaimsuse saadikute ülesanne 43 

 Uus inimkond tõuseb 54 

Teadke, kuidas sõlmida lepinguid 55 

 Vaimne palve valgustab 61 

 Kaks võimalust 65 

 Lubatud ajastud 78 

Juhend 334 

 Südametunnistus on jumalik hääl inimeses. 6 

 Ennustatud vaimne lahing 16 

 Jumalike põhimõtete täitmine 35 

 Vaimne ettevalmistus 49 

 Hea võitlus kurja vastu 56 

 Heastamise põhjus 61 

 Kaitseinglite lahing 70 

Juhend 335 

 Kehastunud Iisrael kolmel ajastul 3 

 Vaimulikud anded 7 

 Ennustused ja nende tõlgendused 10 

 Joel 2:20, 30, 31 14 



 

179 

 

 Inimkond vajab rahu 18 

 Vabastumine on väga lähedal 18 

 Reinkarnatsioonide põhjus 22 

 Katsumused viivad meid ärkamiseni 24 

 "Tõelise elu raamatu" sisu 32 

 Nelipüha 35 

 Vaimselt ühendatud Iisraeli mõju 38 

Juhend 336 

 Kolmanda ajastu ustavad tunnistajad 5 

 Usust tuleb jõud 23 

 Valguse võidukäik pimeduse üle 32 

 Tundlikkus jumalike inspiratsioonide suhtes 34 

 Inimkond ei tunne Jumalat 40 

 Materialismi pidur 47 

 Vaimse Iisraeli 144000 inimese missioon 57 

Juhend 337 

 Õpetuste rikkus vaimule 1 

 Suhtlus meelteltele 23 

Vaimne õpetus valmistab meid ette 

 täielik täitmine 29 

 Võrdsus 43 

 Kolmas periood algas 1866. aastal 50 

 Spiritism 64 

Juhend 338 

 Mõistuse tähtsus ja areng 2 

 Seitse pitserit 15 

 Jumalik nõuanne 20 

 Ennustus inimkonna puhastamise kohta 57 



 

 

Jumalikud õpetused Mehhikos 1866-1950 

Kirjandus 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de .  

Jumalik armastus, meie elu ja kogu olemuse päritolu, olemus ja eesmärk. 

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Tõelise elu raamat, VII, VIII, IX, X, XI köide Kolmas Testament 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Sissejuhatus "Tõelise elu raamatusse" (tasuta). 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Veebilehed 

 

www.das-dritte-testament.com (hispaania, saksa, inglise ja prantsuse keeles)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (mitmekeelne)  

www.tercera-era.net  (hispaania keeles)  

www.144000.net  (mitmekeelne)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

