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Huomautus tästä asiasta: 
 

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

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

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

 

Kolmas testamentti  

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

Seuraa: Japani ja kiina 

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

Todellisen elämän kirja 

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

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

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

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

internetistä.  

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

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

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

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

elämän kirjaan.  

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

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

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

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

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

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

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

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

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

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

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

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

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

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhan valtakunta - Kristus maan päällä 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

Sähköposti: a.m.hosta@web.de  
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Esipuhe 
Esittelemme ilolla ja kiitollisuudella "Todellisen elämän kirja" -sarjan viimeisen niteen XII. Sen on 

kääntänyt espanjasta saksaksi Traugott Göltenboth ─ kuten muutkin niteet ─ huolellisesti ja herkästi. 

Kuten aina, suosittelemme lukemaan vain pieniä jaksoja sisäisen keräyksen kera ja pohtimaan kussakin 

tapauksessa luettua, jotta Kristuksen sanojen hengellinen merkitys voi tulla täysin esiin. 

Kaikkina aikoina Luoja-Henki on puhunut luoduilleen eri tavoin. Ensimmäisellä aikakaudella Isä 

ilmoitti itsensä lapsilleen suoraan omantunnon kautta ja puhui myös sanansaattajien, oppaiden ja 

profeettojen suun kautta. Herran palvelijoiden ennustukset ja ilmestykset ilmoittivat ihmishengen 

nousevasta kehityksestä ja Mestarin tulemisesta. 

Jeesuksen syntymän myötä Palestiinassa alkoi toinen aikakausi, jolloin "Sana" ruumiillistui 

jumalallisessa lapsessa puhuakseen ihmisille: "Minä olen tie, totuus ja elämä." Jeesus Kristus antoi 33 

vuotta kestäneen elämänsä aikana ihmisten keskuudessa todistuksen jumalallisesta alkuperästään, ja 

valmistellessaan opetuslapsiaan lähtöönsä hän sanoi, että hän palaisi, mutta ei lihassa, vaan pilvessä, 

hengellisen symbolina, enkelijoukkojensa ympäröimänä. 

Meksikossa tapahtuneet ilmentymät olivat viisaasti Jumalan käden valmistelemia. Ensin, vuonna 1866, 

profeetta Elian henki ilmestyi Roque Rojasin mielen kautta sanoen: "Minä olen profeetta Elia, se, joka 

näkyi kirkastumisessa Taborin vuorella. Hän avasi kokoontuneille, että kolmas aikakausi, Pyhän Hengen 

aikakausi, oli alkamassa. Muutamaa vuotta myöhemmin, kun yhteisö oli kasvanut ja Kristus oli 

valmistanut välineet, Hän ilmoitti itsensä ensimmäisen kerran vuonna 1884 valitsemansa välineen 

Damiana Oviedon ihmismielen kautta ─ ja sen jälkeen joka sunnuntai yhä useammissa, lopulta sadoissa 

kokoontumispaikoissa eri puolilla Meksikoa. 

Jumalan tahdon mukaan Meksikon manifestaatiot kestivät vuoden 1950 loppuun asti. Noin 20 

viimeisen vuoden aikana, joka alkoi noin vuonna 1930, suurin osa Herran opetuksista kirjattiin 

pikakirjoituksella. Runsaat opetukset, opit, profetiat, ilmestykset jne. tapahtuivat lukuisissa eri 

kokoontumispaikoissa, joita oli muodostettu eri puolille maata. Pieni ryhmä, joka oli aiemmin toiminut 

"äänenkantajina" ja joka toimi jumalallisen Hengen selkeän ohjeen mukaan, kokosi 12 nidettä 366:sta 

julistetusta opetuksesta. He antoivat heille 

Otsikko: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Saksa: "Buch des Wahren Lebens" (Todellisen elämän kirja) 

Jokainen näistä opetuksista edustaa jumalallisten opetusten harmonista yhtenäisyyttä; tuolloin ne oli 

osoitettu Meksikossa oleville kuulijoille, mutta ne ovat ─ kuten useaan otteeseen korostettiin ─ perintö 

koko ihmiskunnalle tänään ja tuleville sukupolville. 

Jumalallisen sanan kirjain ei ole se, vaan sen syvä, sisäinen merkitys, joka kohottaa ihmistä ja on 

ravintoa ja balsamia hänen nälkäiselle sielulleen. Samalla se toimii ohjenuorana hänen käyttäytymiselleen 

jokapäiväisessä elämässä. 
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Johdanto 
Seuraavat otteet voivat antaa lukijalle ensimmäisen käsityksen tästä teoksesta. Suluissa olevat numerot 

viittaavat ohjeiden ja jakeiden numerointiin. 

Elämän suuri kirja ─ kolmas testamentti 

Minun Sanani pysyy kirjoitettuna ylös ikuisiksi ajoiksi, siitä te kokoatte Kolmannen aikakauden kirjan, 

Kolmannen testamentin, Isän viimeisen viestin; sillä kaikissa kolmessa aikakaudessa Jumalalla oli 

"kultaiset höyhenensä" jättääkseen viisautensa ihmiskunnalle. 

Mooses oli ensimmäinen "kultakynä", jota Isä käytti kirjoittaakseen ensimmäisen aikakauden 

tapahtumat lähtemättömillä kirjaimilla kääröön. Mooses oli Jehovan "kultakynä". Toisen aikakauden 

apostoleistani ja seuraajistani Jeesuksella oli neljä "sulkaa", ja nämä olivat Matteus, Markus, Luukas ja 

Johannes. Nämä olivat jumalallisen Mestarin "kultaiset sulat". Mutta kun tuli aika yhdistää Ensimmäinen 

testamentti ja Toinen testamentti rakkauden, tiedon ja hengellisen edistyksen siteillä, siitä tuli yksi kirja. 

Nyt, kolmannella aikakaudella, kun teillä on Sanani uudestaan, olen myös asettanut "kultaiset sulat", 

jotta se voidaan säilyttää kirjallisesti. Kun aika koittaa, te kokoatte yhden kirjan, ja tämä kolmannen 

aikakauden kirja yhdistetään, kun aika koittaa, myös toisen aikakauden ja ensimmäisen aikakauden 

kirjoihin, ja sitten kolmen aikakauden ilmestyksistä, profetioista ja sanoista syntyy Suuri Elämän Kirja 

kaikkien sielujen rakentamiseksi. Silloin te tiedätte, että kaikki sanat ─ ensimmäisestä viimeiseen ─ ovat 

täyttyneet totuudessa ja hengessä, että kaikki profetiat olivat Isän ihmiskunnalle paljastama historian 

odotettu kulku. Sillä Jumala yksin voi kirjoittaa ylös tapahtumat, jotka tulevat tapahtumaan. Kun profeetat 

puhuivat, he eivät tehneet sitä, vaan Jumala heidän välityksellään. 

No, rakkaat lapseni: kuka pitää tärkeänä kirjaa, jota te alatte laatia? Totta puhuen ─ ei kukaan! Mutta 

tulee aika, jolloin ihmiskunta, täynnä halua ja uteliaisuutta, pyytää teiltä kirjaanne, ja silloin se herää, tutkii 

sanaani ja keskustelee siitä. Ajatusten yhteentörmäyksessä syntyy puolueita ─ tiedemiehiä, teologeja ja 

filosofeja. Kansoille tuodaan todistus Sanastasi ja Viisauden Kirjasta, ja kaikki puhuvat minun opistani. 

Tämä on uuden taistelun alku, sanojen, ajatusten ja ideologioiden sota; mutta lopulta, kun kaikki ovat 

totuudessa ja hengessä oppineet tuntemaan, että Herra on kirjoittanut Elämän Suuren Kirjan, he syleilevät 

toisiaan veljinä ja rakastavat toisiaan, niin kuin minun tahtoni on. 

On välttämätöntä, että nämä kolme kirjaa muodostavat yhden, jotta tämä Sana voi valaista koko 

maailman. Silloin ihmiskunta seuraa tuota valoa, ja Babylonin kirous poistetaan, sillä kaikki ihmiset 

lukevat Totisen Elämän Suurta Kirjaa, kaikki noudattavat samaa opetusta ja rakastavat toisiaan hengessä ja 

totuudessa Jumalan lapsina. (358, 58-66) 

Kristuksen opetuksen vaikutus henkeen 

Kun valoni on levinnyt kaikkialle maailmaan, se on saanut aikaan sen, että totuuttani etsitään 

jokaisessa opetuksessa. Tämä on syy siihen, miksi ihmiset käyttäytyvät eri uskomuksissaan. Se on sen 

täyttymys, mitä on ennustettu. Kuka heistä edustaa totuutta? Kuka piilottaa nälkäisen suden lampaan 

vaatteisiin? Kuka vakuuttaa puhtailla vaatteilla ehdottoman sisäisen vilpittömyytensä? 

Teidän on käytettävä spiritismiä löytääksenne totuuteni, sillä ihmiskunta on jakautunut yhtä moneen 

uskontunnustukseen ja maailmankatsomukseen kuin mitä se on vastannut ihmisen ajattelun kehitystä. Näin 

on muodostunut yhä enemmän lahkoja ja uskontokuntia, ja teidän on hyvin vaikea arvioida, mikä on 

niiden kunkin sisältämä totuus. 

Opetukseni valaisee ihmisten ajatuksia ja ideoita, ja pikkuhiljaa kukin ymmärtää perusasiat, jotta hän 

voi täydellistää työnsä ja ohjata ne täydellisemmälle ja korkeammalle kurssille. (363, 4-8) 

Jeesuksen ihmeet 

Myönsin sinulle hänen luotujensa parantumisen Jeesuksen kautta, monien hämmästykseksi. 

Epäuskoiset, jotka olivat kuulleet Jeesuksen puhuvan voimastaan ja jotka tiesivät hänen ihmeistään, 

vaativat mitä vaikeimpia todisteita saadakseen hänet hetkeksi epävarmaksi ja osoittaakseen, ettei hän ollut 

erehtymätön. Mutta tämä riivattujen vapauttaminen, se tosiasia, että palautin heidät normaalien ihmisten 



 

8 

tilaan vain koskettamalla heitä tai katsomalla heitä tai puhuttelemalla heitä käskysanalla, niin että nuo 

henget poistuisivat heidän mielestään ja molemmat vapautuisivat raskaasta taakastaan, hämmensi heitä. 

Tämän voiman edessä fariseukset, tiedemiehet, kirjanoppineet ja veronkerääjät reagoivat eri tavoin. 

Jotkut tunnustivat Jeesuksen auktoriteetin, toiset katsoivat hänen voimansa johtuvan tuntemattomista 

vaikutteista, ja taas toiset eivät osanneet sanoa siitä mitään. Mutta sairaat, jotka olivat parantuneet, 

siunasivat hänen nimeään. 

Joitakin oli riivannut yksi ainoa henki, toisia seitsemän, kuten Magdalan Mariaa, ja joitakin niin suuri 

määrä, että he itse sanoivat olevansa legioona. 

     Koko Mestarin elämän ajan yksi hengellinen ilmentymä seurasi toista. Joitakin todistivat kaksitoista 

opetuslasta, toisia ihmiset ─ ulkona ja kodeissa. Se oli ihmeiden, "ihmeiden" aikaa. 

Miehet ja naiset saivat merkkejä ja kutsuja tuonpuoleisesta. Myös muinaiset ja lapset todistivat näitä 

ilmestyksiä, ja Vapahtajan ristinkuolemaa edeltävinä päivinä taivaallinen valo tunkeutui ihmisten 

sydämiin; Hengellisen laakson olennot kutsuivat ihmisten sydämiä; ja sinä päivänä Mestari puhalsi 

viimeisen henkäyksensä ihmisenä, ja Hänen valonsa tunkeutui kaikkiin luoliin ja kaikkiin nurkkiin, 

aineellisiin ja henkisiin koteihin, halutessaan olentoja, jotka olivat pitkään odottaneet Häntä ─ 

aineellistuneita, hämmentyneitä ja sairaita olentoja, jotka olivat eksyneet polulta, sidottuna katumuksen 

kahleisiin, raahaten vääryyden taakkaa, ja muut sielut, jotka luulivat olevansa kuolleita ja sidottuja 

ruumiiseensa ─ kaikki heräsivät syvästä unestaan ja nousivat elämään. (339, 21- 

22) 

Fyysisen ja henkisen kärsimyksen parantuminen 

Puhun teille hengestä henkeen ja opastan teitä matkan varrella. 

Mutta haluan, että ennen kuin tulette ihmisten luokse opettajina, tulette lääkäreinä, ja sitten, kun olette 

lievittäneet heidän tuskansa, he voivat juoda Sanani puhtaan veden lähteestä. Etsi ensin haava, haavauma 

tai sairaus ja paranna heidän kärsimyksensä ja käänny sitten heidän sielunsa puoleen. 

Menkää lähimmäistenne luo, kuten Jeesus teki toisella aikakaudella, ja tuokaa parantavaa balsamia 

ennen sanojani. Mutta mikä on se balsami, oi opetuslapset? Siunataanko lähteiden vesi ja tehdäänkö siitä 

lääkettä sairaille? Ei, ihmiset. Se balsami, josta puhun teille, on sydämessänne. Olen sijoittanut sen sinne 

arvokkaana olemuksena, ja vain rakkaus voi avata sen, jotta se voi virrata ulos pysäyttämättömästi. 

Jos haluat vuodattaa sitä jollekin sairaalle ihmiselle, eivät sinun kätesi paranna, vaan Henki, joka 

pursuaa rakkautta, laupeutta ja lohdutusta. Ihme tapahtuu siellä, minne laitat ajatuksesi. 

Voit vaikuttaa luonnon olentoihin ja elementteihin monin tavoin, jotta voit tuoda lohtua kaikille. Mutta 

kerron teille myös tämän: Älkää pelätkö sairautta ja olkaa kärsivällisiä ja armollisia kaikkia kohtaan. 

Mitä tulee riivattuihin ja ihmismieleltään hämmentyneisiin, te voitte niin ikään parantaa, koska teillä on 

tämä kyky, ja teidän tulisi asettaa se niiden olentojen palvelukseen, jotka ovat epätoivossa ja unohduksissa. 

Vapauta heidät ja paljasta tämä voima uskottomille. Yksi tämän kansan suurista tehtävistä on tuoda valoa 

sinne, missä on pimeyttä, murtaa kaikki orjuudet ja vääryydet ja saada tämä maailma tuntemaan Herransa 

ja katsomaan itseään, sisäistä olemustaan, täydessä totuuden tuntemuksessa. (339, 39-41) 

Taivas ja helvetti 

Älkää vapisiko näistä ilmoituksista; päinvastoin, iloitkaa ajatuksesta, että tämä Sana tuhoaa ajatuksen, 

joka teillä on ollut iankaikkisesta rangaistuksesta, ja kaikki tulkinnat, joita teille on annettu menneinä 

aikoina iankaikkisesta tulesta. 

"Tuli" on kivun, itsesyytösten ja katumuksen symboli, joka kiduttaa sielua ja puhdistaa sen, kuten kulta 

puhdistetaan sulatusuunissa. Tässä tuskassa on minun tahtoni, ja minun tahtoni on rakkauteni sinua 

kohtaan. 

Jos olisi totta, että tuli on se, joka hävittää ihmisen synnit, niin silloin kaikkien syntisten ruumiit olisi 

heitettävä tuleen täällä maallisessa elämässä, elämässä, koska kuolleina he eivät enää tuntisi sitä. Sillä 

ruumiit eivät koskaan nouse henkiseen avaruuteen ─ päinvastoin, kun ne ovat suorittaneet tehtävänsä, ne 

vajoavat maan sisimpään, jossa ne sulautuvat siihen luontoon, josta ne saivat elämän. 
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Mutta jos uskotte, että se, mitä kutsutte "ikuiseksi tuleksi", ei ole tarkoitettu ruumiille vaan sielulle, 

tämä on toinen vakava erehdys, sillä Hengellisessä valtakunnassa ei ole aineellisia elementtejä eikä tulella 

ole mitään vaikutusta sieluun. Se, mikä syntyy aineesta, on ainetta, ja se, mikä syntyy hengestä, on henkeä. 

Minun sanani ei tule alas hyökätäkseni minkään uskomuksen kimppuun. Jos joku luulee näin, hän on 

pahasti väärässä. Minun Sanani selittää kaiken sen sisällön, mitä ei ole tulkittu oikein ja mikä on siksi 

luonut virheitä, jotka ovat siirtyneet ihmiskunnan keskuudessa sukupolvelta toiselle. 

Mitä arvoa laillani ja opetuksellani olisi, jos ne eivät pystyisi pelastamaan sieluja erehdyksestä ja 

synnistä? Ja mitä järkeä olisi ollut minun läsnäolollani ihmisenä maailmassa, jos monien olisi pitänyt 

kadota ikuisesti, loputtomassa sovituksessa? (352, 44-48) 

Jumalan huolenpito ja apu 

Et ole koskaan elänyt hylättynä. Alusta asti, kun tulit eloon, olet ollut rakkauteni suojassa. 

Te ihmisvanhemmat, jotka rakastatte hellästi lapsianne: voisitteko hylätä heidät kohtaloonsa, kun he 

ovat juuri ja juuri syntyneet tähän elämään, kun he tarvitsevat eniten huolenpitoanne, omistautumistanne ja 

rakkauttanne? 

Olen nähnyt, että olet huolehtinut lapsistasi, vaikka he olivat jo aikuisia; huolehdit suurimmalla 

rakkaudella myös niistä, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja jotka ovat loukanneet sinua. 

Mutta jos vastaatte lastenne tarpeisiin tällä tavoin ─ millainen on Taivaallisen Isänne rakkaus, joka 

rakasti teitä jo ennen kuin te olitte olemassa? 

Olen aina tullut avuksenne, ja tänä aikana, kun tapaan teidät henkisesti kehittyneempinä, olen opettanut 

teille, miten taistella epäterveiden voimien mitätöimiseksi ja miten lisätä hyvän värähtelyjä. (345, 40-42) 

Täydellisen rukouksen tärkeät näkökohdat 

Paini, paini sielun täydellisyyden saavuttamiseksi. Olen näyttänyt teille tien tämän tavoitteen 

saavuttamiseen. Olen antanut teille rukouksen, joka on kaikkia aineellisia aseita parempi "ase", jolla voitte 

puolustaa itseänne petosta vastaan elämän tiellä. Mutta teillä on paras ase, kun täytätte lakini. 

Mistä rukouksessa on kyse? Rukous on anomista, esirukousta, palvontaa ja hengellistä mietiskelyä. 

Kaikki sen osat ovat välttämättömiä, ja yksi tulee toisesta. Sillä totuudessa minä sanon teille: Rukoilu on 

sitä, että ihminen pyytää Minua täyttämään toiveensa, tyydyttämään kaipauksensa ─ sen, mitä hän pitää 

tärkeimpänä ja pelastavimpana elämässään. Ja totisesti sanon teille, lapseni, että Isä kuulee pyynnöt ja 

antaa jokaiselle sen, mitä hän eniten tarvitsee, aina kun se on hänen parhaakseen. Mutta varo pyytämästä 

jotakin sellaista, mikä on vastoin sielusi pelastusta. Sillä ne, jotka pyytävät vain aineellisia tavaroita, 

ruumiillisia nautintoja ja ohimenevää valtaa, pyytävät, että heidän sielunsa pannaan kahleisiin. 

Toisenlainen rukous, esirukous, kumpuaa lähimmäisenrakkaudesta, siitä rakkaudesta, jota opetin teille 

Mestarina tullessani tähän maailmaan. Rukoilkaa veljienne ja sisartenne puolesta lähellä ja kaukana, niiden 

puolesta, jotka kärsivät sodan seurauksista eri kansakunnissa, jotka kärsivät tämän maailman ohimenevien 

hallitsijoiden tyranniasta. 

Valmistautukaa, lapseni, rukoilkaa lähimmäistenne puolesta, mutta tässäkin esirukouksessa teidän on 

osattava pyytää, sillä sielu on tärkeä. Jos veljesi, vanhempasi tai lapsesi ovat sairaita, rukoile heidän 

puolestaan, mutta älä vaadi, että he jäävät tähän elämään, jos sielu ei sitä tarvitse. Pyytäkää pikemminkin, 

että tämä sielu vapautetaan, että se puhdistuu kärsimyksessään, että kipu edistää sielun kehitystä ylöspäin. 

Kolmas rukouslaji, jumalallisen Hengen palvominen, tarkoittaa kaiken sen palvomista, mikä on 

täydellistä, sillä tämän rukouksen kautta voit yhdistyä täydellisyyteen, rakkauteen, joka kattaa koko 

maailmankaikkeuden. Palvonnassa voitte löytää täydellisyyden tilan, joka teidän kaikkien on saavutettava, 

ja palvonta johdattaa teidät edelleen hengelliseen mietiskelyyn, joka yhdessä palvonnan kanssa tuo teidät 

yhteyteen Jumalallisen Hengen, ikuisen elämän Lähteen kanssa ─ Lähteen, joka antaa teille voimaa 

päivästä toiseen päästäksemme Isän valtakuntaan. 

Näin teidän pitäisi rukoilla: rukoileminen alkaa rukouksella ja päättyy hengelliseen mietiskelyyn. Tämä 

antaa sinulle voimaa. (358, 10-16)  
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Ohje 339 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tulkaa luokseni sielunne valmistautuneena, täynnä nöyryyttä ja nöyryyttä, kolkuttamaan Hänen 

ovelleen, joka on rakkaus ja ikuinen anteeksianto Hänen lapsilleen. Odotat innokkaasti sanaa, joka 

lievittää tuskaasi, joka vastaa valituksiisi tai joka sytyttää valon pimeyteen, niin että voit tuntea itsesi 

onnelliseksi. 

2 Näen teidät lähestyvän eri poluilta, joista jokainen täyttää erilaisen kohtalon. Mutta te kaikki 

pyrkitte samaan päämäärään ja pyrkitte tulemaan yhdeksi Minun kanssani, jotta voisitte tuntea olevanne 

lähellä täydellisyyttä. Ja iloiten otatte vastaan sanani, joka samanaikaisesti hellii ja korjaa teitä. Tulkitsette 

sitä sen todellisessa merkityksessä ja alatte rakastaa Minua vilpittömästi. Ette enää pelkää Minulta mitään, 

kuten muinoin, koska nykyään tiedätte, että Minä olen täydellinen rakkaus ja oikeudenmukaisuus, että 

Minä en rankaise teitä ja että teidän on pelättävä teitä itseänne, koska olette heikkoja ja teette vakavia 

virheitä, joiden vuoksi joudutte myöhemmin vuodattamaan kyyneleitä ja jotka teidän on hyvitettävä hyvin 

kalliilla hinnalla. Mutta tämä kokemus saa teidät elämään valppaasti välttääksenne virheaskeleita, jotka 

vaivaavat sielua ja aiheuttavat kärsimystä. 

3 Jokainen, joka on ymmärtänyt tämän, on oikealla tiellä. Ette vielä tee korkeimman täydellisyyden 

tekoja, mutta olette matkalla niihin, koska olette minun opetuslapsiani. Valo on hälventänyt epäilyksenne, 

sielunvoima on voittanut heikkouden, ja luottamus saa teidät omistautumaan aidolla rakkaudella 

kohtalonne täyttymiselle. 

4 Olette nyt huomaamatta astumassa hengelliselle polulle, yksinkertaisen ja puhtaan elämän tielle, 

jota olen pyytänyt teiltä, ja tunnette tyytyväisyyttä tähän uuteen elämään. Ette enää kysy itseltänne, miksi 

olen palannut luoksenne tai näyttääkö sanani teille uuden tien. Tänään tiedätte, että se, mitä kerroin teille 

toisella aikakaudella, ei ollut kaikki, mitä minulla oli teille opetettavana, että oppitunti ei ollut päättynyt ja 

että olin pitänyt teille armon aikaa, jolloin minun oli jatkettava opetustani näyttääkseni teille tien, joka 

johtaa hengelliseen elämään, todellisen vuoropuhelun kanssani ja selityksen sanoistani, jotka annoin 

silloin, kun asuin keskuudessanne, mutta joita te ette ole vielä ymmärtäneet. 

5 Pohtikaa, ja lopulta ymmärrätte, että ette ensimmäisellä ettekä toisella aikakaudella kyenneet 

käsittämään, tuntemaan ja uskomaan näin suurta opetusta. Mutta Isä, joka on ajan ja iankaikkisuuden 

Herra, on vienyt teidät kädestä pitäen elämän tielle äärimmäisen kärsivällisesti ja viisaasti, ilman kiirettä, 

ja tänään olette astuneet uuteen aikakauteen. 

6 Nyt on Pyhän Hengen aika, joka pian saavuttaa huippunsa ─ suurten ilmestysten ja vanhurskauden 

aika, jolloin monien salaisuuksien verhot nostetaan, jotta kaikki olisi valoisaa ja selkeää! 

7 Olen avannut silmänne, jotta voisitte ylittää sen, mitä olette tienneet, ja voitte päästä 

aarrekammiooni, sillä minä, Isä, en ole salaisuus lapsilleni. Haluan, että tunnet ja rakastat minua 

täydellisellä ja täydellisellä tavalla, niin kuin minä rakastan sinua. Minua ei ole vielä rakastettu ja palvottu 

niin kuin minun pitäisi, ettekä tiedä, millaista iloa antaisitte Hengelleni, kun ymmärtäisitte ja 

kunnioittaisitte lakia hetken. 

8 Siitä lähtien kun tulitte maan päälle, teillä on ollut minun ilmenemismuotoni älykkyytenne 

ulottuvilla, mutta kun otitte ensimmäiset askeleet kehityksen polulla, teidän 

ymmärrys on vielä hyvin pientä, aivan kuten lapsi on syntyessään pieni. Minun täytyi rajoittaa itseni, jotta 

minut nähtäisiin ja kuultaisiin, jotta voisitte ymmärtää Minua. 

9 En paljastanut itseäni täysin ensimmäisinä kertoina, koska järkenne olisi ollut hämmentynyt ja 

koko olemuksenne olisi tuntenut itsensä murskatuksi. Siksi valmistelin teitä pitkien aikakausien aikana ja 

asetin teidät polun alkuun kulkemaan sitä askel askeleelta, ja näin saavuttaisitte nykyisen ajanjakson, jossa 

voisitte paremmin ymmärtää ja rakastaa Isäänne. 

10 Olen kaikkina aikoina lähettänyt tähän maailmaan sanansaattajia, jotka ovat puhuneet sielun 

eloonjäämisestä, sen kuolemattomuudesta ja siitä korkeammasta elämästä, jonka se saavuttaa, kun se on 

täydellistänyt itsensä. 

Hengelliset sanansaattajani ovat antaneet todisteita siitä, että jo varhaisimmista ajoista lähtien, jolloin 

ihminen asui maan päällä ja hänessä oli viattomuuden piirteitä, samoin kuin suurempien syntisyyksien 
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aikana ja nyt materialismin ja väärän tieteen aikana, hengelliset sanansaattajani ovat antaneet todisteita 

siitä, kuinka korkealla tasolla elävä sielu, joka on osannut pysyä jatkuvassa yhteydessä Herraansa, on 

elänyt. 

11 Mutta ensimmäisten aikojen sanansaattajat eivät kyenneet selittämään ihmiskunnalle niitä suuria 

ajanjaksoja, joiden läpi sielu elää, ja sen elämää tuonpuoleisessa. Patriarkat, jotka tiesivät, miten säilyttää 

itsensä hyveessä, rakkaudessa Luojaansa kohtaan, tyytyivät johtamaan perhettään, heimoa tai kansaansa 

oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden tiellä. Mutta vaikka heillä oli tieto hengellisen, universaalisen 

Jumalansa olemassaolosta ─ intuitiivinen tieto sielun korkeammasta elämästä tuonpuoleisessa ─ kaikesta 

valostaan ja hyveestään huolimatta he eivät kyenneet paljastamaan sielun kehityspolkua ja syitä sen 

suuriin koettelemuksiin. 

12 Profeetat puhuivat suurella totuudellisuudella, ja he tulivat maan päälle lähes aina sekasorron ja 

eksytyksen aikoina. He varoittivat kansoja ja kehottivat niitä parannukseen ja kääntymykseen ja 

ilmoittivat, että jos ne eivät kääntyisi hyvään, ne joutuisivat suuren oikeuden eteen. Toisinaan he 

ennustivat siunauksia jumalallisen lain noudattamisesta ja kuuliaisuudesta. 

Mutta se, mitä nuo profeetat puhuivat, oli kehotus harjoittaa hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja 

keskinäistä kunnioitusta. Ne eivät paljastaneet sielun elämää, sen kohtaloa ja kehitystä. Edes Mooses, 

jonka valitsin edustajakseni ja jonka välityksellä annoin lain kaikkien aikojen ajaksi, ei puhunut teille 

hengellisestä elämästä. 

13 Isän laki sisältää viisautta ja oikeudenmukaisuutta. Se opettaa ihmiskuntaa elämään rauhassa, 

rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan ja osoittamaan olevansa minun silmissäni arvokkaita ihmisiä. 

Mutta Mooses ei näyttänyt ihmiskunnalle, mitä on ruumiillisen kuoleman kynnyksen takana, eikä sitä, 

mikä on tottelemattomien sielujen hyvitys, eikä sitä, mikä on viisaan ja ahkeran elämäntehtävässä 

toimimisen palkkio. 

14 Myöhemmin Daavid hallitsi hengellisillä lahjoilla ja innoituksilla täytettynä, ja haltioituneena 

hetkenä hän kuuli hymnejä ja hengellisiä lauluja, joista hän loi psalmit. Heidän kanssaan hänen oli määrä 

kutsua Israelin kansa rukoilemaan ja antamaan Herralle sydämensä parhaan mahdollisen uhrilahjan. Mutta 

kaikesta rakkaudestaan ja innostuksestaan huolimatta Daavid ei pystynyt paljastamaan ihmisille sielujen 

ihmeellistä olemassaoloa, niiden kehitystä ja päämäärää. 

15 Ja Salomo, joka seurasi häntä valtakunnassa ja osoitti niin ikään hänelle annetut suuret viisauden ja 

voiman lahjat, joiden vuoksi häntä rakastettiin ja ihailtiin, ja jonka neuvot, tuomiot ja sanonnat muistetaan 

vielä nykyäänkin ─ jos hänen kansansa olisi kääntynyt hänen puoleensa ja kysynyt häneltä: "Herra, 

millaista on hengellinen elämä? Mitä on kuoleman jälkeen? Mikä on sielu?" ─ Salomo kaikessa 

viisaudessaan ei olisi kyennyt vastaamaan. 

16 Mutta totisesti sanon teille, että Mooses uskon ja kuuliaisuuden innollaan, profeetat 

varoituksineen, patriarkat esimerkkeineen, neuvonantajat, oppineet ja tuomarit terveellisine neuvoineen ja 

hyvine tuomioineen jättivät teille esimerkkinsä, jotta voisitte ─ häntä seuraten ─ tehdä ensimmäiset 

askeleenne tältä maan päältä tiellä kohti tuonpuoleista luvattua maata turvallisesti. Teidän pitäisi alkaa 

harjoittaa hyvää tässä maailmassa, teidän pitäisi olla keskenänne oikeudenmukaisia, jotta löydätte 

oikeudenmukaisuuden maan päällä. Täältä löysit pellolla tekemiesi töiden hedelmän tai sadon. Tämä koti 

oli tuolloin ihmiselle heijastus, kuva hengen ikuisesta elämästä. 

17 Myöhemmin Messias tuli ihmiseksi tullessaan avaamaan uuden ajan ja antamaan ihmiskunnalle 

uuden oppitunnin, jossa Hänellä oli suuria ilmestyksiä annettavaa ihmiskunnalle, sanoakseen: "Te olette 

valon lapsia, ja minä muutan teidät opetuslapsikseni". Totisesti minä sanon teille: Kaiken sen, mitä näette 

minun tekevän, tekin voitte tehdä Isän nimessä." 

Ja todellakin, Messias, jossa Henkeni ilmeni, toi avaimen toisen aikakauden porttien avaamiseen ja 

voiman murtaa sinetit, jotka sulkivat elämän, viisauden, oikeudenmukaisuuden ja ikuisuuden kirjan. 

18 Ennen hänen saapumistaan annoin henkimaailman vierailla ihmisten maailmassa. Mestarin 

vanavedessä oli sekä valoisia ja korkealle kohonneita että vähän kohonneita henkiä. Sekä toinen että 

toinen olivat läsnä tällä kertaa. Ensimmäiset näyttivät nöyriltä palvelijoilta, jotka olivat täynnä 

omistautumista. Heidän joukossaan oli se, joka ilmoitti Marialle hänen korkeasta kohtalostaan 

vastaanottaa Isän "Sana" hänen puhtaimpaan kohtuunsa. Toinen kävi Betlehemin paimenten luona 
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kertomassa heille uutisen Pyhän maan syntymästä, ja toinen sanansaattaja varoitti pyhää perhettä heitä 

uhkaavasta vaarasta sekä ohjasi ja suojeli heitä heidän pakomatkallaan Egyptiin. 

19 Tänä aikana nähtiin monia ilmestyksiä, joista iloittiin ja joihin monet uskoivat. Mutta toiset, jotka 

olivat vihamielisiä ja uskottomia hengellistä elämää kohtaan, epäilivät ja kielsivät tämän totuuden. Mutta 

Mestarin säteilemä valo veti puoleensa Henkisiä Isäntiäni, jotka olivat parveilleet. 

20 Jumalallisen työn palveluksessa olevat valo-olennot ja muut kapinalliset ja tietämättömät tekivät 

vaikutuksen kaikkialla, ja tämän ihmiskunnan keskuuteen ilmestyi riivattuja, joita tiede ei kyennyt 

vapauttamaan ja jotka ihmiset karkottivat. Lainopettajat tai tiedemiehet eivät kyenneet palauttamaan 

terveyttä näille sairaille ihmisille. 

21 Kuitenkin kaiken tämän tarkoitukseni oli opettaa teitä ja antaa teille todisteita rakkaudesta. 

Myönsin sinulle hänen luotujensa parantumisen Jeesuksen kautta, monien hämmästykseksi. 

Epäuskoiset, jotka olivat kuulleet Jeesuksen puhuvan voimastaan ja jotka tiesivät hänen ihmeistään, 

vaativat mitä vaikeimpia todisteita saadakseen hänet hetkeksi epävarmaksi ja osoittaakseen, ettei hän ollut 

erehtymätön. Mutta tämä riivattujen vapauttaminen, se tosiasia, että palautin heidät normaalien ihmisten 

tilaan vain koskettamalla heitä tai katsomalla heitä tai puhuttelemalla heitä käskysanalla, niin että nuo 

henget poistuisivat heidän mielestään ja molemmat vapautuisivat raskaasta taakastaan, hämmensi heitä. 

Tämän voiman edessä fariseukset, tiedemiehet, kirjanoppineet ja veronkerääjät reagoivat eri tavoin. 

Jotkut tunnustivat Jeesuksen auktoriteetin, toiset katsoivat hänen voimansa johtuvan tuntemattomista 

vaikutteista, ja taas toiset eivät osanneet sanoa siitä mitään. Mutta sairaat, jotka olivat parantuneet, 

siunasivat hänen nimeään. 

Joitakin oli riivannut yksi ainoa henki, toisia seitsemän, kuten Magdalan Mariaa, ja joitakin niin suuri 

määrä, että he itse sanoivat olevansa legioona. 

22 Koko Mestarin elämän ajan yksi hengellinen ilmentymä seurasi toista. Joitakin todistivat 

kaksitoista opetuslasta, toisia ihmiset ─ ulkona ja kodeissa. Se oli ihmeiden, "ihmeiden" aikaa. 

Miehet ja naiset saivat merkkejä ja kutsuja tuonpuoleisesta. Myös muinaiset ja lapset todistivat näitä 

ilmestyksiä, ja Vapahtajan ristinkuolemaa edeltävinä päivinä taivaallinen valo tunkeutui ihmisten 

sydämiin; Hengellisen laakson olennot kutsuivat ihmisten sydämiä; ja sinä päivänä Mestari puhalsi 

viimeisen henkäyksensä ihmisenä, ja Hänen valonsa tunkeutui kaikkiin luoliin ja kaikkiin nurkkiin, 

aineellisiin ja henkisiin koteihin, halutessaan olentoja, jotka olivat pitkään odottaneet Häntä ─ 

aineellistuneita, hämmentyneitä ja sairaita olentoja, jotka olivat eksyneet polulta, sidottuna katumuksen 

kahleisiin, raahaten vääryyden taakkaa, ja muut sielut, jotka luulivat olevansa kuolleita ja sidottuja 

ruumiiseensa ─ kaikki heräsivät syvästä unestaan ja nousivat elämään. 

Mutta ennen kuin he lähtivät tältä maapallolta, he antoivat todistuksen ylösnousemuksestaan ja 

olemassaolostaan niille, jotka olivat olleet heidän läheisiään. Kaiken tämän kautta maailma sai kokea nämä 

ilmenemismuodot tuona surun ja tuskan yönä. 

Ihmisten sydämet vapisivat ja lapset itkivät niiden edessä, jotka olivat olleet kuolleita jo kauan ja jotka 

tänä päivänä palasivat vain hetkeksi todistamaan siitä Mestarista, joka oli tullut maan päälle levittämään 

rakkauden siemenensä ja joka samalla viljeli hengellisiä peltoja, joita asuttivat lukemattomat sielut, jotka 

olivat myös hänen lapsiaan ja joita hän paransi ja vapautti tietämättömyydestään. 

23 Tieto näistä tosiasioista siirtyi sukupolvelta toiselle, ja apostolit olivat maailman teillä, avasivat 

tuon nukkuvan ihmiskunnan silmät, näyttivät tien, joka johtaa korkeampaan elämään, tekivät läpimurron 

Korkeaan Tuonpuoleiseen ja selittivät Mestarinsa opetusta. He myös vapauttivat riivatut ja paransivat 

sairaita paitsi ruumiin myös sielun osalta. He rohkaisivat ja katsoivat myötätuntoisesti sekä niitä, jotka 

asuvat tässä maailmassa, että niitä, jotka elävät kaukaisessa maailmassa. He tunsivat sekä toisen että toisen 

tuskan, koska rakastavalle ei ole vierasta eikä kaukana olevaa tuskaa. Hän, joka valmistautuu, pystyy 

havaitsemaan valituksen, anomuksen tai tarpeen, missä tahansa ne ovatkin. Ja nämä opetuslapset opastivat 

muita, jotta nämä seuraisivat heitä heidän tehtävänsä täyttämisessä maan päällä. 

24 Salliin nämä ilmentymät, jotta maailma pohtisi ja ymmärtäisi, että sielu ei kuole, että sen elämä on 

ikuista ja että jokaisella kotitilalla, jossa se asuu, sille on merkitty polku, sitä on opastettu 

velvollisuuksiinsa ja sillä on tehtävä täytettävänä. 

25 Palasin jopa ristiinnaulitsemisen jälkeen todistamaan totuudestani ja voittamaan ihmiskunnan 

epäuskon. Jopa opetuslapsilleni Minun oli näytettävä itseni todistaakseni, että Minä olen Elämä ja että 
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Elämäni on kaikissa luoduissa asioissa. Minä sain nuo seuraajani näkemään Minut ja heidän sormensa 

koskettamaan Minua vapauttaakseni heidät piinastaan. Sen jälkeen kun olin suorittanut Työni Golgatalla, 

he olivat järkyttyneitä, ja oli välttämätöntä, että Läsnäoloni lohdutti ja rohkaisi heitä. Mutta tämä ei ollut 

tämän tapahtuman koko merkitys, vaan se oli ennakointi jälleentulostani, syvän merkityksen oppitunti, 

jonka annoin teille, kun ilmestyin hengessä noiden rakkaiden opetuslasten hämmästykseksi ja iloksi. Sitten 

he ymmärsivät, että tulisi aika, jolloin tulisin niin ─ hengellisellä tavalla ─ selittämään kaiken ja tuomaan 

teille uuden viestin. 

26 Tämän sanoin teille tuolloin: "Se, mitä olen kertonut teille, ei ole kaikki, mitä minun on opetettava 

teille. Jotta voisitte tietää kaiken, minun on ensin lähdettävä pois ja lähetettävä teille Totuuden Henki, jotta 

Hän selittäisi teille kaiken, mitä olen sanonut ja tehnyt. Lupaan teille Lohduttajan koettelemusten aikana." 

Mutta tuo Lohduttaja, tuo Selittäjä, olen Minä itse, joka palaan valaistakseni teitä ja auttaakseni teitä 

ymmärtämään aiempia opetuksia ja tätä uutta opetusta, jonka tuon teille nyt. 

27 Minä olen avannut kolmannen aikakauden, jotta perusteellisen tutkimuksen avulla voisitte tuntea 

kaikkien ilmenemisteni syyn ja saada tietoa ilmestyksistäni. 

28 Toisella aikakaudella ─ niiden vuosien aikana, jotka elin tässä maailmassa, minua ympäröivät 

yliluonnolliset tapahtumat, tapahtumat ja olennot, ja kaikki tämä puhui tuon ajanjakson tärkeydestä, niiden 

lupausteni toteutumisesta, jotka olen antanut paljon rakastetulle ihmiskunnalle aikojen alusta lähtien. Ja 

tänään, kun annan teille uuden oppitunnin ja tutustutan teidät hengelliseen elämään, annan teille kykyjä ja 

lahjoja, jotta teistä voisi tulla sielujen lääkäreitä ja jotta teistä voisi tulla väsymättömiä kylväjiä, todellisen 

viisauden opettajia. Ja tätä tehtävää varten olen valinnut ensisijaisesti "Israelin kansan", jotta juuri he 

opastaisivat muita kansoja. 

29 Tämän päivän ihmiskunta, niin suuri kuin se teidän silmissänne onkin, on hyvin pieni sitä 

ympäröivään henkisten olentojen maailmaan verrattuna. Millaisella voimalla nuo legioonat tunkeutuvat 

ihmisten tielle; silti he eivät havaitse, tunne tai kuule sitä maailmaa, joka pyörii heidän ympärillään. 

30 Minä valmistan teitä, opetuslapseni, niin että jokaisessa sielussa te olette 

valoa, jotta voisitte olla toistenne todellisia ystäviä, veljiä ja sisaria, neuvonantajia ja lääkäreitä, ja 

intuitionne kertoo teille, keitä ympärillänne on ja mitkä ovat heidän tarpeensa, tehtävänsä tai hyvityksensä. 

Teidän, jotka olette tämän suuren työn parissa, tulisi kuitenkin kunnioittaa ja rakastaa sitä kohtaloa, jonka 

olen määrännyt kullekin olennolle, eikä teidän tulisi ryhtyä tieteisiin, jotka alentavat teitä korkealta 

paikalta, jonne Armoni on teidät asettanut. 

31 Et ole enää tietämätön. Tänään kävelette lujasti, koska aloititte työnne kauan sitten. Patriarkkojen 

ja profeettojen päivistä ja sen jälkeen Mooseksen päivistä lähtien, jolloin teitä opastettiin ja neuvottiin 

viisaasti, kaikki tekonne, rukouksenne ja sananne on kirjoitettu muistiin, ja niillä on vaikutuksensa 

sieluunne. Ne olivat alku, joka teki teistä arvokkaita vastaanottamaan ensimmäiset suuret ilmestykseni ja 

myös todistamaan saapumistani. 

32 Minun julistukseni tänä aikana ei tule olemaan hedelmätön, ja niille, jotka ovat kuulleet minua ja 

käyttäneet opetuksiani, se tulee olemaan hyvänmakuisten hedelmien aarre. Kun lakkaan tekemästä itseäni 

tunnetuksi ihmisten välityksellä, jätän jälkeeni todistajani, opetuslapseni, jotka jatkavat työtään, ja sen 

jälkeen, tämän kansan rinnasta, annan uusien kylväjien sukupolvien nousta esiin, jotka saavat tämän 

siemenen lisääntymään. 

33 Kutsun teidät palaamaan patriarkkojen onnellisiin päiviin. Kuvittele hetki, että elät hyveellistä ja 

yksinkertaista elämää, jossa vallitsee rauha, hyvinvointi ja elämänilo. Kuvitelkaa niitä onnellisia aikoja, 

jolloin mies osasi pitää itsensä terveenä ja vahvana ruumiissaan ja sielussaan uskonsa ja hyveensä avulla ja 

osasi edustaa Minua vanhurskaudessa, elinvoimaisuudessa ja voimassa ─ niitä aikoja, jolloin myös nainen 

oli täynnä hyveellisyyttä, hellyyttä, moraalista voimaa, kauneutta sielussaan ja ruumiissaan, oli kohtu ja 

kehto, hyvyyden lähde ja hurskauden esimerkki lapsilleen, miehelleen ja isälleen. 

34 Muistakaa ne ajat, jolloin joidenkin katto ulottui toisten suojelemiseksi, jolloin oli 

vieraanvaraisuutta ja armoa, rakkautta ja huomaavaisuutta. Kun koette jälleen tällaisia päiviä ja omaksutte 

halun rakastaa ja palvella lähimmäistänne, edistää kansanne rauhaa, sydämenne ja kotinne rauhaa, kutsun 

muut kansat jakamaan tuon ilon. Täällä, seurassasi, he löytävät veljeyttä ja ystävyyttä, sydämessäsi 

vilpittömyyttä. Kattosi alta he löytävät kunniaa ja moraalia, pöydästäsi siunauksen lahjoja ja sanoistasi 

valoa ja totuutta. Ja kun rauhaa kaipaavat kansat ovat vierailleet luonanne ja jakaneet hengellisen 



 

14 

ihanteenne, he palaavat omiin maihinsa pitkiltä tai lyhyiltä matkoiltaan ja jättävät jälkeensä jäljen, 

esimerkin hengellisyydestä ja totuudellisuudesta. Heissä herää halu olla teidän kaltaisenne, koska he ovat 

löytäneet teissä rauhan, terveyden ja elämänilon salaisuuden, jonka olette löytäneet lakieni täyttämisestä ja 

henkistymisestä, joka on yksinkertaisuutta, kohottuneisuutta ja totuudellisuutta kaikissa teoissa. 

35 Näettekö tämän ihmiskunnan, joka heittelee ja kääntyy epävarmuudessaan ja tuskassaan? 

Tunnetteko tuon synkän, aavistuksen verhon, joka ympäröi planeettanne? Mestari sanoo teille: "Se 

maailma, joka ei tunne paluutani eikä elä sanani innoittamana ─ kuinka kaukana se tuntuu olevankaan 

henkisestä elämästä! Mutta jopa sen asukkaiden valaistumiseen riittää yksi todiste, yksi kutsu, jotta he 

katuvat ja ymmärtävät, että heidän sielunsa ainoa tehtävä maan päällä on täydellistää itsensä niiden 

koettelemusten kautta, jotka lähetän heille. 

36 Monet tulevat ymmärtämään tämän suuren totuuden ennen kuin he ovat jättäneet ruumiinsa maan 

päälle ja ylittäneet kaikkia odottavan "laakson" kynnykset. Ihmiskunta on vain yhden askeleen päässä tästä 

oivalluksesta. Verhot revitään ja kaikkien silmät avautuvat kohtaamaan kätketyn tiedon, ja tämä maailma, 

jota pidätte niin suurena ─ sen valtavine mantereineen, merineen ja aavikoineen, niin pitkinä polkuineen, 

ihmisineen, jotka ovat teille niin saavuttamattomissa, ja rotuineen, jotka ovat teille niin käsittämättömiä ─ 

valloitetaan opetuksella, sanalla, ilmestyksellä. Mutta tämä ei jätä jälkiä verestä, kuolemasta tai kivusta. 

37 Ihminen valaistuu sanalla, joka polttaa tulen. Mutta tämä tuli on rakkautta, ja sen jälki, jonka se 

jättää jälkeensä, on elämää, terveyttä, lohdutusta ja rauhaa. Tämä oppi on minun lakini, sanani ja ikuinen 

työni, jonka tarjoan vielä kerran lapsilleni, ja se puhkeaa voimalla esiin kaikkien sydämistä, koska se on 

kirjoitettu jokaiseen sieluun, ja sen sinetti on lähtemätön. 

38 Mikä on tämän työn alku, ja miten tämä tieto saavuttaa ihmiset? Olen valmistellut kaiken 

täydellisesti: Otan suuren osan siitä tehtäväkseni. Teidän ja henkisten isäntieni annan kuitenkin osallistua 

tähän työhön, samoin kuin sanansaattajieni, joille olen antanut äärettömän määrän tehtäviä, jotta voitte 

lähteä valon legioonina viemään tätä ilmestystä ja selitystä henkisistä ilmentymistä, jotka ovat tulleet 

todellisuudeksi menneinä aikoina ja nykyisellä aikakaudella ja joiden suuruutta vain harvat ovat 

aavistaneet. Mutta tämän valon on tavoitettava kaikki yhteiskuntaluokkaan tai rotuun katsomatta. Älkää 

nimittäin pidättäytykö uskottomien tuomion tai rangaistuksen pelossa. 

39 Minä opastan teitä, milloin teidän on ryhdyttävä työhön, sillä se tulee olemaan niin suurten ja 

selvien merkkien aikaa, että kuulette henkimaailman ja tämän maailman kutsun, joka osoittaa 

tapahtumillaan, että taistelunne hetki on koittanut. Puhun teille hengestä henkeen ja opastan teitä matkan 

varrella. 

Mutta haluan, että ennen kuin tulette ihmisten luokse opettajina, tulette lääkäreinä, ja sitten, kun olette 

lievittäneet heidän tuskansa, he voivat juoda Sanani puhtaan veden lähteestä. Etsi ensin haava, haavauma 

tai sairaus ja paranna heidän kärsimyksensä ja käänny sitten heidän sielunsa puoleen. 

40 Menkää lähimmäistenne luo, kuten Jeesus teki toisella aikakaudella, ja tuokaa parantavaa balsamia 

ennen sanojani. Mutta mikä on se balsami, oi opetuslapset? Siunataanko lähteiden vesi ja tehdäänkö siitä 

lääkettä sairaille? Ei, ihmiset. Se balsami, josta puhun teille, on sydämessänne. Olen sijoittanut sen sinne 

arvokkaana olemuksena, ja vain rakkaus voi avata sen, jotta se voi virrata ulos pysäyttämättömästi. 

Jos haluat vuodattaa sitä jollekin sairaalle ihmiselle, eivät sinun kätesi paranna, vaan Henki, joka 

pursuaa rakkautta, laupeutta ja lohdutusta. Ihme tapahtuu siellä, minne laitat ajatuksesi. 

41 Voit vaikuttaa luonnon olentoihin ja elementteihin monin tavoin, jotta voit tuoda lohtua kaikille. 

Mutta kerron teille myös tämän: Älkää pelätkö sairautta ja olkaa kärsivällisiä ja armollisia kaikkia 

kohtaan. 

Mitä tulee riivattuihin ja ihmismieleltään hämmentyneisiin, te voitte niin ikään parantaa, koska teillä on 

tämä kyky, ja teidän tulisi asettaa se niiden olentojen palvelukseen, jotka ovat epätoivossa ja unohduksissa. 

Vapauta heidät ja paljasta tämä voima uskottomille. Yksi tämän kansan suurista tehtävistä on tuoda valoa 

sinne, missä on pimeyttä, murtaa kaikki orjuudet ja vääryydet ja saada tämä maailma tuntemaan Herransa 

ja näkemään itsensä, sisäisen olemuksensa, täydessä totuuden tuntemuksessa. 

42 Auta rakastavasti niitä, jotka siinä harhakuvitelmassa, että he yhä kuuluvat tähän maailmaan, 

elävät sielussaan häiriintyneinä ja hämmentyneinä, jotta he löytäisivät tiensä ulos suuresta erehdyksestään. 

Älkää käyttäkö väkivaltaa, vaan täyttäkää sydämenne hellyydellä ja myötätunnolla kohdellaksenne kaikkia 

olentoja oikein. 
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43 Ettekö ole tuoneet valoa ja lohtua näille hämmentyneille olennoille? Kyllä, sanoo Mestari sinulle. 

Sen jälkeen, kun annoin sinulle tämän tiedon, olet valaissut näiden olentojen tietä. Mutta kuinka suuri 

teidän uskonne ja rukouksenne onkaan oltava, jotta voitte käännyttää nämä sielut. 

44 Taistelu, jossa pimeyden voimat kukistetaan, on jo puhjennut maailmasta toiseen. 

Maailmankaikkeudessa käydään suurta taistelua, ja on välttämätöntä, että ihminen vakuuttuu siitä, jotta 

hän voi tarttua aseisiin. 

Niin kauan kuin maailma valmistautuu ja lähestyy viimeistä koetta, jonka on tuotava se valoon, teidän 

tulisi rukoilla, valvoa ja tuoda parantavaa balsamia kaikille sitä tarvitseville. Menkää heidän luokseen 

rukouksissanne ja antakaa heille suojaa hengellisen vaipanne alla. Sillä kun vuodatatte olemustanne 

rakkaudessa, minä ympäröin koko maailmankaikkeuden Hengelläni. 

45 Rukoilkaa, ihmiset, älkää hetkeksikään lannistuko lähdöni läheisyydestä. Vahvistukaa sanassani ja 

pyytäkää rauhaa kansoille. 

46 Älä aio tulevaisuudessa tietää, kuka olit ennen ja kuka olet huomenna. Ajattele vain, että olet ollut 

siellä, että olet siellä nyt ja että tulet olemaan siellä jälleen ja että tulet saavuttamaan Minut sitä tietä, jonka 

olen merkinnyt sinulle ─ että olet Israelin henki, valittu kansa, joka saa korkeat tehtävät Työssäni. 

Ponnistakaa, jotta voitte saavuttaa rauhan maan päällä ja autuuden tuonpuoleisessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 340 
 

1 Muistutan teitä rakkaudella ja laupeudella niistä sanoista, jotka annoin teille toisella aikakaudella, 

kun opetin teitä rakastamaan toisianne ja jättämään selkeät jäljet rakkaudestani polullenne. 

2 Opetin sinua rakastamaan Jumalaasi enemmän kuin mitään luotua. Mutta tällä kolmannella 

aikakaudella käännyn jälleen sielunne puoleen antaakseni sille rakkauttani, valoani ja armoani. 

3 Älkää siirtykö pois sylistäni, sillä ette tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, enkä halua, että olette 

heikkoja tuona aikana. Te olette valittu kansa, joka lähtee näyttämään maailmalle turvallista tietä ja 

antamaan sille tavu tavulta sen opetuksen, jonka olen antanut teille. Mutta Minun Työni ei ole mikään 

toinen uskonto ─ ihmiset ovat luoneet uskontoja älykkyytensä mukaan. Työni on oppi, se on laki, jonka 

olen tuonut teille aikojen alusta lähtien. 

4 Tänä päivänä ja tänä aikana ihmiskunta tyhjentää kärsimyksen maljan ja sanoo: "Se on Jumalan 

rangaistus." Mutta Isä sanoo teille: "Minä olen rakkaus, enkä rankaise teitä. Te itse olette ne, jotka 

ovat saaneet aikaan puhdistuksen." 

Tänä aikana annan teille opetusta, ja te saatte sitä Sanan, intuition, näön ja ilmestyksen lahjan kautta. 

Vahvistan sieluasi, jotta se ei yllättyisi kiusauksesta, joka haluaa aina eksyttää sinut pois valon tieltä. 

5 Kuulen niitä, jotka sanovat Minulle sydämensä syvyyksissä: "Tee meistä arvokkaita olemaan osa 

apostolikuntaasi." Mutta kerron teille, että vuoden 1950 jälkeen muodostan uusia opetuslapsia ja 

palvelijoitani, jotka saavat viestini intuition ja inspiraation kautta, jotta he voivat puhua ihmiskunnalle. 

6 Kysytte itseltänne, mitä "taivaan tikapuiden seitsemän askelman" merkitys on, ja Mestarinne 

kertoo teille varmuudella: numero seitsemän tarkoittaa henkisyyttä, sitä henkisyyttä, jonka haluan nähdä 

Valitussa Kansassani Israelissa. 

Teidän on tultava luokseni kaikkien hyveidenne ja kehittyneiden kykyjenne kanssa. Evoluutionne 

seitsemännellä askeleella tai vaiheella saavutte luokseni ja näette Taivaan avaavan porttinsa ottaakseen 

teidät vastaan. 

En jätä teitä hetkeksikään, ja jos sydämessänne on kipua, se ei johdu siitä, että olisin jättänyt teidät, 

sillä rakkauteni on ääretön. Syynä on se, että Isä on sallinut tuskan saavuttaa teidät, jotta voisitte herätä ja 

olla hereillä. 

7 Te, rakkaat ihmiset, olette kanssani ihmiskunnan välityksellä. Olette osa Israelin heimoja, 144 000 

merkittyä, valittua kansaani. Mutta jotkut teistä ovat hengessä ja toiset aineessa. 

8 Teidän on vietävä tämä rauhan ja lohdutuksen sanoma kaikkialle maan päällä, sillä ihmiskunnan 

tarve on suuri. Olen täyttänyt matkakassasi rakkauden lahjoillani ja antanut käteesi miekan, jotta voit 

poistaa pimeyden, joka haluaa pysäyttää sinut matkallasi. 

9 Tällä kolmannella aikakaudella olen kattanut teille pöydän ja antanut sielullenne hengellistä 

ravintoa. Sillä Pyhä Henki on se, joka valaisee teidät, jotta voitte saavuttaa hengellisyyden. 

10 Elia on ollut tämän kolmannen ajan edelläkävijä. Hän on yhdistänyt teidät rakkauteni esteessä ja 

auttaa teitä jatkamaan tällä tiellä, jotta oppisitte antamaan anteeksi ja rakastamaan toisianne. Jokainen, 

joka seuraa opetuksiani, saavuttaa valon ja mielenrauhan, ja ilo tulvii hänen olemuksessaan. 

11 Rakkaudessani olen antanut teille tahdonvapauden, jotta voitte tulla luokseni oman tahtonne 

kautta. Mutta koska et kyennyt kohoamaan, tulin luoksesi opettamaan sinulle tietä jumalallisen rakkauteni 

hellyydellä. 

12 Todellista spiritualistia ei tunneta sanoistaan vaan hyvistä esimerkeistään. Auttaakseni teitä 

ylösnousemuksessanne valonsäteeni tulee maailmaanne valaisemaan ja kohottamaan sielujanne. 

13 Ihmiset tarvitsevat rakkauttani, sanaani, jonka on päästävä heidän sydämensä pohjalle. Mestari 

taistelee väsymättä sielujenne puolesta, jotta ne valaistuisivat päivä päivältä enemmän, jotta ne voisivat 

tietämättömyydestä vapautuneina nousta korkeammille alueille. 

14 Valtakuntani portit ovat avoinna, ja Isän "Sana" tulee luoksenne äärettömän rakkauden kanssa 

näyttääkseen teille jälleen kerran tien. 

15 Olen tullut ihmiskunnan luo jälleen kerran, mutta he eivät ole tunteneet Minua, koska olen 

ilmestynyt henkisesti, ja heidän materialisminsa on suurta. Koska sielusi on syntynyt Jumalallisesta 

Hengestäni ─ miksi ihmiset eivät sitten ole tunteneet Minua?..: Koska he ovat sitoneet sielunsa 
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materialismiin, alempiin intohimoihin. Mutta tässä on Jumalan Karitsa, joka tulee luoksenne valona 

valaisemaan teitä ja tuomaan teille totuuden. 

16 Sanani on sielunne ravintoa, se on kristallivettä, jossa se puhdistaa itsensä saadakseen Jumalalta 

sen, mikä sille kuuluu. Älkää pyrkikö maan aarteisiin, pyrkikää iankaikkisiin aarteisiin, jotta voisitte 

tuntea ympärillänne olevan kirkkauden. 

17 Vaikeina hetkinä, kun tunnet itsesi surulliseksi ja masentuneeksi, nouse rukoukseen, jotta saisit 

Isältäsi armoa. 

18 Kansani, te olette masentuneita, koska teiltä puuttuu usko ja luottamus. Mutta totisesti sanon teille, 

että jos teiltä puuttuu usko, menetätte sydämenne, ja sielunne tuntee itsensä heikoksi, surulliseksi ja 

masentuneeksi. Haluan, että luotatte Isäänne, jotta saatte kaiken tarvitsemanne. Rakastakaa, jotta olisitte 

onnellisia, olkaa hyviä ja vaatimattomia, kärsikää kärsivällisesti ja antakaa anteeksi lähimmäisenne 

loukkaukset. 

19 Olen kutsunut teidät, jotta voisitte jälleen vastaanottaa opetuksiani ja jotta voisitte antaa Minun 

asua sydämessänne ja tehdä tahtoani ─ jotta voisin teidän välittämisenne kautta paljastaa itseni hyvien 

tekojen kautta. 

20 Toisella aikakaudella Minä, Kristus, ilmoitin itseni Nasaretilaisen Jeesuksen huulten kautta, ja kun 

ihmiset kutsuivat Minua elämäksi ihmisenä, tämä valon sanoma jatkoi maailmanne valaisemista, ja niin se 

tulee tekemään kaikkina aikoina. 

21 Tutkikaa jokaista sanaani, niin voitte saavuttaa totuuden valon, ja sielustanne tulee yhä suurempi ja 

se nousee henkisen valoni täydellisiä tikapuita pitkin. 

22 Minun valoni on aina ollut ihmisten kanssa ja se on paljastanut itsensä sanansaattajieni kautta. 

Toisen aikakauden apostolit ─ Pyhän Hengen valon valaisemat ─ ovat kylväneet opetukseni hengellisen 

siemenen. 

Kolmannella aikakaudella opetan teitä äärettömällä rakkaudella, käyttäen myös ihmisälyä, jotta kun 

tunnette olevanne täynnä tätä valoa ja armoa, voitte tuoda nämä valon ja armon säteet ihmiskunnalle. 

Niin kuin Minä opastan teitä, niin opastakaa ─ niin kuin saatte Minulta, niin tuokaa Sanani 

lähimmäisillenne äärettömällä rakkaudella. Älkää osoittako lähimmäisenne rikkomuksia, sillä minä en ole 

tullut paljastamaan teidän rikkomuksianne. Kulkekaa minun tielläni ja kylväkää ruusuja, vaikka joutuisitte 

niittämään orjantappuroita. Jos piikit haavoittavat sydäntäsi, minä parannan haavasi. Annan sinulle 

parantavaa balsamia, lohdutusta ja sielun voimaa. 

23 Minun kansani: Maailmassa on ahdistus, mutta totisesti minä sanon teille: sitä ei ole oleva 

ikuisesti. Sillä olen tullut poistamaan maailman pimeyden ja jättämään sen henkisen valon, jotta tämä 

suuri ahdistus voidaan poistaa ikuisiksi ajoiksi ja jotta ihmiskunta voi tuntea itsensä onnelliseksi, kuten 

minun tahtoni on. Älkää kuitenkaan syyttäkö Isää kärsimyksistänne ettekä sodistanne, sillä se ei ole ollut 

minun tahtoni. 

24 Olen tarjonnut teille rauhaa, ykseyttä, veljeyttä ja hyvää tahtoa ja opettanut teille, miten rakastatte 

toisianne. En halua sotureita maailmaanne, enkä halua, että kipu ottaa teidät valtaansa. Ihmiset halusivat 

niin, koska he eivät osanneet rakastaa ja antaa anteeksi toisilleen. Minä, Isä, olen antanut teille anteeksi, 

sillä koska teidän syntinne oli suuri, myös teidän ahdistuksenne oli hyvin suuri. Olen antanut sinulle 

anteeksi tuskasi tähden, sillä jokainen, joka kärsii ja itkee, ansaitsee Taivaallisen Isäsi myötätunnon ja 

armon, ja tällä kertaa kuivaan kyyneleesi. 

25 Rakastakaa ja antakaa anteeksi, jotta pääsisitte valtakuntaani ja kantaisitte valon vaatetta 

sielussanne. Mestarinne näyttää teille tien, jotta voitte pelastaa itsenne. Mutta aivan kuten ojennan käteni 

teille, teidän pitäisi ojentaa se lähimmäisillenne ja opastaa heitä hellästi polkua pitkin ja osoittaa heille 

rakkauttanne ja hyvää tahtoa. 

26 Mikä on ollut tuskanne syy, kansani? Sinun vikasi. Ne ovat muuttuneet orjantappuroiksi, jotka 

ovat haavoittaneet sydämiänne. Mutta rakkauteni parantaa haavasi. 

27 Sanon teille: Älkää antako mitään syytä, että ansaitsisitte kipua. Tulkaa tielleni hyveiden valkoinen 

kaapu yllänne, jotta pääsisitte taivasten valtakuntaan. 

28 Teistä tulee osa valovoimaisten olentojen hengellistä joukkoa, koska olen antanut teille Pyhän 

Hengen valon, jotta voitte loistaa kuin tähdet taivaanrannalla. 
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29 Sanon teille vielä kerran: Minä olen Totuus, Tie, Valo ja Elämä. Tulkaa luokseni, sillä kutsun teitä 

käyttämään näitä Jumalallisen Henkeni korkeita ominaisuuksia. 

30 Näytän tällä hetkellä hengellenne laajoja horisontteja, jotta voitte vapautua aineellistumisesta ja 

miettiä kaikkea sitä hyvää, mitä voitte tehdä ihmiskunnan hyväksi. 

31 Teidän tulee halukkaasti ja kuuliaisesti toteuttaa käskyjäni ja hallita kehoanne niin, että teette 

tahtoani sielun ja ruumiin vuorovaikutuksessa. 

32 Teillä on rakkauteni ja henkiset etuni. Te, joilla on minun rauhani, rukoilkaa kansojen puolesta, 

jotka ovat kaaoksessa. 

33 Teen itseni tuntuvaksi ihmisten kovissa sydämissä ─ niiden, jotka aikovat lietsoa sotia ─ jotta he 

ymmärtäisivät, että tahtoni on vahvempi kuin heidän sotaisat aikeensa. Jos näiden ihmisten sydän pysyy 

kovana eikä anna tahdon muuttaa itseään, oikeudenmukaisuuteni tuntuu koko maailmassa. 

34 Rukoilkaa ihmiskunnan puolesta, rakkaat ihmiset, taistelkaa ja tehkää työtä, jotta he saisivat teidän 

välityksellänne minun armoni. Sillä tämä on teidän tehtävänne ja sielunne hyvitys tänä aikana, jotta voitte 

hankkia ansioita. 

35 Älä nuku, Israel, etene eteenpäin Pyhän Hengen valossa vaikean tehtäväsi täyttämisessä. Tänä 

aikana nuoret lähtevät liikkeelle, ja Kainin tavoin veljet riistävät toisiltaan elämän. 

36 Nouse ja tuo maailmalle valoni ja balsamia sen suuriin kärsimyksiin. Taistele valon miekalla ja 

pelasta maailma sen synnistä. Poistakaa rukouksillanne pahat vaikutteet, jotka eksyttävät ihmisiä. Haluan, 

että maailma tunnistaa teidät jumaluuteni sanansaattajiksi ja että tänä aikana, jolloin tuomitsen teidät 

kaikki, te olette palvelijoitani, joihin olen asettanut valon ja voiman murskata maailman pimeät juonet. 

37 Suojaa lapsiasi epäjumalanpalvelukselta tänä aikana. Eri uskonnollisissa yhteisöissä monet kysyvät 

Minulta: "Herra, sanoit, että palaisit. Miksi et paljasta itseäsi meille?" Ihmiset eivät ole ymmärtäneet 

Minua, sillä täytän parhaillaan sanaani ja teen tahtoani valittujeni keskuudessa, jotta he voisivat olla 

sanansaattajia, jotka herättävät ihmiskunnan ja todistavat läsnäolostani tänä aikana. 

38 Israel: Tänä kolmantena aikakautena teitä odottavat suuret ihmisjoukot. Sinun pitäisi olla kuin 

rauhan ja valon sateenkaari, kun viet heille ilosanomaa. 

39 On välttämätöntä, että puhutte niille, jotka salaavat Sanani ja vääristelevät opetuksiani. Puhukaa 

heille kaikessa selvyydessä, minä autan teitä, jotta voitte puolustaa näkemystänne heille. Ihmiset ovat 

nimittäin syynä siihen, että huomenna minun työtäni arvostellaan ja että minun lakini väärennetään, koska 

he ovat lisänneet työhöni jotakin, mikä ei siihen kuulu. 

40 Ihmiskunta hyväksyy opetukseni vakaumuksesta, mutta todelliset palvelijani eivät toimi herroina 

ihmisten edessä. Huomenna teidän on lähdettävä rohkeasti täyttämään tehtäväänne lähelle ja kauas, jotta 

maailma voi päästä sisälle itseensä ja täyttää tahdon. Mutta kuinka monta koettelemusta sinua 

odottaakaan, Israel! Kuinka monet lapseni nousevat kuin nälkäiset sudet, koska he haluavat tuhota teidät! 

Ja jos ette ole valmistautuneet, tunnette suurta tuskaa, vaikka tämä ei ole minun tahtoni. Valmistautukaa ja 

noudattakaa jokaista ohjettani, jotta autuus voi vallita keskuudessanne ja ihmiskunnassa. 

41 Annat elämäsi kulkea ohitsesi ja pyydät Minua antamaan anteeksi rikkomuksesi, kuten annat 

anteeksi lähimmäisillesi. Mutta totisesti sanon teille, että vain huulet toistavat noita ulkoa opittuja lauseita, 

mutta sydämenne ei ole se, joka tarjoaa Minulle todellista ja aitoa hedelmää teoistanne. 

42 Toisinaan, kun jokin koettelemus painaa teitä ja te virheellisesti katsotte sen jumalalliseksi 

rangaistukseksi, te sanotte Minulle: "Herra, koska olen antanut veljelleni anteeksi, miksi Sinä et anna 

anteeksi minulle?" Sen sijaan, että sanoisit: "Isä, anna minulle anteeksi, kun en ehkä ole antanut veljelleni 

anteeksi sillä totuudellisuudella ja vilpittömyydellä, jolla Sinä olet meitä opettanut." 

43 Jos oppisitte meditoimaan päivittäin lyhyen aikaa ja jos meditaationne koskisi hengellistä elämää, 

löytäisitte äärettömiä selityksiä ja saisitte ilmestyksiä, joita ette voisi saada millään muulla tavalla. 

44 Sielussasi on jo tarpeeksi valoa kysyäksesi Minulta ja saadaksesi vastaukseni. Ihmisen sielu on jo 

saavuttanut suuren kehityskorkeuden. Tarkkaile vaatimattomista oloista tulevia kanssaihmisiänne, jotka 

tietämättömyydestään huolimatta yllättävät teidät syvällisillä havainnoillaan ja sillä selkeällä tavalla, jolla 

he selittävät itselleen sen, mikä monille muille on jotain selittämätöntä. Saavatko he tämän kirjoista vai 

kouluista? Ei, mutta intuitiosta tai välttämättömyydestä he ovat löytäneet meditaation lahjan, joka on osa 

hengellistä rukousta. Eristäytyneisyydessään, suojassa vaikutuksilta ja ennakkoluuloilta, he ovat löytäneet 
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tien yhteydenpitoon ikuisen, hengellisen ja todellisen kanssa; ja jotkut enemmän, toiset vähemmän, mutta 

kaikki, jotka ovat pohtineet elämän todellista olemusta, ovat saaneet henkistä valoa mieleensä. 

45 Ihminen löytää totuuden henkensä avulla, kaikki tuntevat läsnäoloni, sillä olen jo kertonut teille 

aikanaan, että jokainen silmä näkee minut, kun aika tulee. 

46 Tämä aika, jossa elätte, on juuri se, jonka Sanani ja menneiden aikojen profeettani ovat 

ilmoittaneet, ja jossa kaikki ihmiset näkevät minut henkensä aistimusten ja kykyjen kautta. 

47 Heidän ei tarvitse nähdä Minua rajoitetusti ihmismuodossa voidakseen sanoa, että he ovat nähneet 

Minut, vaan riittää, että heidän henkensä tuntee Minut ja heidän järkensä ymmärtää Minut voidakseen 

sanoa totuudenmukaisesti, että he ovat nähneet Minut. 

48 Rakkaus, usko ja älykkyys näkevät äärettömän paljon pidemmälle kuin silmäsi näkevät. Siksi 

kerron teille, ettei Minun tarvitse rajoittaa läsnäoloani ihmismuotoon tai jonkin symbolisen hahmon avulla, 

jotta saisin teidät näkemään Minut. 

49 Kuinka monet niistä, jotka näkivät minut tai liikkuivat kanssani tuona Toisena Aikakautena, eivät 

edes tienneet, kuka olin. Toisaalta, kuinka monet, jotka eivät edes tienneet, milloin synnyin ihmiseksi, 

näkivät minut hengessä, tunnistivat minut valostani ja iloitsivat läsnäolostani uskonsa tähden. 

50 Avatkaa kaikki silmänne ja osoittakaa uskollanne, että olette valon lapsia. 

51 Te kaikki voitte nähdä Minut, mutta tätä varten on välttämätöntä, että teillä on hyvä tahto ja usko. 

52 Valtakunnan portit, se hengellinen koti, johon teidän on päästävä, jotta saisitte tietää kaiken, ovat 

avoinna sieluanne odottaen. 

53 Tehkää mahdollisimman paljon tässä elämässä, jotta teillä olisi tarvittava voima nousta valoon, 

kun sielunne vapautuu. Mutta olkaa suuria rakkaudessa ja anteeksiannossa, laupeudessa ja valossa, niin 

että kun koittaa hetki, jolloin teidän on lähdettävä ruumiista, pääsette helposti eroon maallisesta 

taakastanne, ja silloin olette vapaita kulkemaan nousun polkua kompastumatta kohti rauhan kotia. 

54 Auttaakseni teitä kehityksessänne Sanani laskeutuu jälleen kerran ihmisten luo näyttääkseen heille 

pelastuksen tien. Rakkaudella otan hyväntahtoisia ihmisiä kädestä ja johdatan heidät valoon ja näytän 

heille ennennäkemättömiä kauneuksia polun jokaisella askeleella. 

55 Kun puhun teille kauneudesta, en viittaa luontoon, sillä sitä varten olette herättäneet ja avanneet 

aistinne. Puhun hengellisen elämän kauneudesta, jota te ette tunne. Koska olette olleet kylmiä tai 

välinpitämättömiä niitä kohtaan, olette tyytyneet ihmismielen luomiin mielikuviin tai hahmoihin. 

56 Annan teille avaimet, joilla voitte avata ovet ikuiseen autuuteenne. Nämä avaimet ovat rakkaus, 

josta kumpuaa laupeus, anteeksianto, ymmärrys, nöyryys ja rauha, joiden avulla teidän on kuljettava läpi 

elämän. 

57 Kuinka suuri onkaan henkenne onni, kun se hallitsee materiaa ja nauttii Pyhän Hengen valosta! 

58 Tämän elämän koettelemukset saavat sinut menettämään uskosi hetkeksi. Mutta luottakaa minuun, 

rohkaisen teitä täyttämään tehtävänne, ja päivä päivältä jatkan uskonne vahvistamista. 

59 Olen valmistanut teidät, jotta teidän välityksellänne ihmiskunnan puhdistus voisi tapahtua ─ jotta 

voitte tuoda valoni kansoille, jotka kohtaavat suuria ongelmia. Ihmiskunta nyyhkyttää ja etsii vapautta 

päästäkseen henkistymisen tielle. 

60 Joka päivä odotan uusien opetuslasteni saapumista, jotta voin uskoa heille Työni ja tehdä heistä 

esimerkin nöyryydestä ja puhtaan peilin ihmiskunnalle. He lähtevät kerskailematta liikkeelle siitä, että he 

ovat minun valittujani, ja taistelevat ja työskentelevät uskon julistajina tuodakseen valoni maailmalle. 

61 Suuri on niiden joukkojen määrä, jotka kuulevat Minua tänä aikana, mutta harvat ovat niitä, jotka 

ovat valmistaneet sydämensä Jumaluuteni pyhäköksi. 

62 Aika, jolloin ilmestymiseni teidän keskuudessanne on lyhyt, ja siksi haluan nähdä teidät 

valmistautuneina. Kerron teille, lapseni, että valtakuntani portit odottavat teitä, kuten ne odottivat, kun 

ensimmäisenä aikakautena ylititte erämaan Mooseksen kanssa päästäksenne Kanaanin maahan. Olette 

kuin Tuhlaajapoika siinä mielessä, että palaatte Isäni rinnan luo, tunnette hellyyttäni uudestaan ja saatte 

opetuksiani, ja kun olette tulleet luokseni alastomina, olen peittänyt teidät hengellisellä vaipallani, jotta 

ette tuntisi häpeää. Olen näyttänyt teille uuden päivän ja antanut teille ruokaa pöydästäni. Sillä minä olen 

nähnyt kaatumisenne, ja Isänä olen ymmärtänyt tuskanne. Mutta tänä aikana olen tuonut teille lohtua, 

Sanani ikuisen elämän leipänä, rauhani ja iloni elämäänne, jotta voitte tuntea olevanne Isänne sylissä. 
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63 Henkinen maailma tunsi myös onnea nähdessään, että olit jälleen kerran kanssani. Se on liittänyt 

teidät työskentelemään käytävälläni, ottamaan vastaan hädänalaisia ja sairaita, hälventämään pimeyttä ja 

antamaan balsamia hengellisesti sairaille. 

64 Juuri silloin, kun etäännytte minusta, vahdin teitä sitäkin lähempänä, ettette putoa kuiluun, sillä 

rakkauteni on rajaton. Teidät minä olen pelastanut myrskyisiltä aalloilta näyttääkseni teille pelastuksen 

sataman. Minä opastan teitä matkan varrella, ja henkinen maailmani suojelee teitä ja auttaa teitä 

nousemaan luokseni. 

65 Palvelijoideni määrä on lisääntynyt, mutta vain harvat ovat kuuliaisia sen jälkeen, kun ihmismielen 

kautta tapahtuva ilmentymiseni on ohi. Mutta kerron teille, että silloin saatte minun ilmenemismuotoni 

hengellisesti. Kun olette saaneet opetuksiani sivu sivulta, teidän tehtävänne on nyt lähteä liikkeelle ja antaa 

kutsu ihmiskunnalle. 

66 Kannatte sielussanne Pyhän Hengen lahjoja ja minun rakkauttani, jotta teidät voidaan tunnistaa 

spiritualistiseksi kolminaisuusmariittilaiseksi kansaksi. 

67 Pyhä Henki valaisee teitä, opetuskirja pysyy auki, ja tavu tavulta ymmärrätte kaiken, mitä 

Mestarinne on antanut teille tänä aikana. Se on kolmas testamentti, joka saavuttaa ihmiskunnan ─ Sana, 

jonka olen tuonut teille tällä kolmannella ajalla ihmismielen kautta. 

68 Kun Pyhän Henkeni valo valaisee teidät täydellisesti, valmistaudutte vilpittömästi ja rakkaudella, 

jotta voitte ottaa sanastani sen merkityksen ja tuoda sen ihmiskunnalle ravinnoksi ja balsamiksi. 

69 Tämän ihmiskunnan huokaukset ja nyyhkytykset saavuttavat Minut. Mutta kysyn teiltä: Kuka on 

haavoittanut sinua? Olette vaiti, ja siksi kerron teille, että juuri teidän vikanne ovat piinanneet teitä. Sillä 

ihmiset ovat levittäneet polkunsa piikikkäisiin orjantappuroihin tahtomattaan ymmärtää, että myöhemmin 

heidän olisi kuljettava niiden päällä. 

70 Joskus ajattelet, että on epäoikeudenmukaista kärsiä kauan sitten maan päällä kulkeneiden 

virheiden seurauksista. Mutta kuka teistä voi sanoa, että hän ei ollut yksi niistä, jotka kylvivät polun 

orjantappuroilla? 

Monet ihmiset hymyilevät tälle opetukselle, mutta heidän sielunsa ei pilkkaa sitä, vaan heidän 

sydämensä. Ihminen on aina ollut epäileväinen ja epäuskoinen, kun on kyse hengellisestä. Mutta Minulle 

riittää, että Sanani on heidän tiedossaan, niin että heidän ironiastaan ja epäuskostaan huolimatta jokin 

heidän sisällään kertoo heille, että tämä Sana voi sisältää ytimen, jota he eivät tyhmyytensä vuoksi voi 

tunnistaa. 

71 Kuka, joka tuntee opetukseni, pyrkii yhä pakenemaan jumalallista oikeutta? Ei mitään. 

72 Kuinka monet ihmiset ovatkaan elettyään synnillisen elämänsä nähneet itsensä ilman kärsimystä ja 

tuskaa koko elämänsä ajan, ja kun heidän viimeinen hetkensä maailmassa on tullut, he ovat uskoneet, että 

he ovat pilkanneet jumalallista oikeudenmukaisuutta tai ainakin välttyneet siltä. 

Sitten, kun he ovat "hengellisessä laaksossa", nämä olennot ─ sen sijaan, että he olisivat havainneet 

maan päällä heille puhutun ikuisen kidutuksen ─ ovat nähneet itsensä yllätyksekseen valon ja rauhan 

tuulahduksen ympäröimänä, joka on sopiva pohdintaan ja omantunnon tutkimiseen. Kenen olisi pitänyt 

kertoa heille noina hetkinä, että heidän olisi kuljettava uudelleen tie, jonka he olivat kulkeneet maan 

päällä? Silloin sielu tuntee viisaan ja armottoman oikeuden painon päälleen. Mutta se on aineellistunut 

eikä ymmärrä mitään ikuisuudesta eikä sielun täydellisyydestä. Se kapinoi, koska se pitää 

epäoikeudenmukaisena kaikkea sitä, mikä on välttämättä oikeudenmukaista ja rakastavaa. 

73 Jos teillä kaikilla olisi jo tämä tieto, tapa, jolla kestätte murheenne ja kärsimyksenne, olisi 

erilainen. Kärsimyksissänne ei olisi epätoivoa, vaan päinvastoin, sisäisesti saisitte tyydytystä siitä, että 

suoritatte sielunne puhdistamiseksi tehtävän hyvityksen, ja sen sijaan, että pilkkaatte ja kapinoitte ─ mikä 

tekisi tästä hyvityksestä entistäkin pidemmän ja murheellisemman ─ ponnistelisitte päivä toisensa jälkeen 

keventääksenne taakkaa toivossa, että tuntisitte sielunne olevan vapaa tahroista. 

74 Tässä Kolmannessa ajassa, joka on tuomion aika ja jossa hengellisen parannuksen on saavutettava 

huippunsa, jotta voidaan tehdä tilaa uudelle aikakaudelle, annan ääneni kuulua maailmassa herättääkseni 

ihmiset unestaan ja osoittaakseni heille tien, jolla he voivat vaihtaa kärsimyksensä maljan iankaikkisen 

elämän viinimaljaksi. 

75 Olen paljastanut teille menettelyn, jolla lyhennän ahdistuksen päiviä, vapautan teidät piikistä, jolla 

olette vahingoittaneet itseänne, ja olen kertonut teille, etten halua teidän jatkavan itsensä vahingoittamista 
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matkan varrella. Taistelen vikojanne vastaan antamalla mielellenne valoa, jotta se ymmärtää 

kärsimystensä syyt ja tietää, miten välttää ne. Näin et enää syytä kohtaloa tai kanssaihmisiänne kaikesta, 

mitä sinulle tapahtuu. Sillä ajatus siitä, että olette itse vastuussa siitä, ei saa teitä odottamaan, kunnes 

onnettomuutenne loppuvat, vaan lähdette välittömästi liikkeelle ja käytätte kaiken ponnistelunne ja 

tahdonvoimanne vapautuaksenne kärsimyksen, synnin ja tietämättömyyden ikeestä. 

76 Valo leviää koko maan päälle, eikä kenelläkään, joka kuulee tämän sanan, ole oikeutta sanoa, että 

se on saattanut hänet hämmennykseen. Ennen kuin tämä opetus saavuttaa maan kansat, henkinen 

läsnäoloni on herättänyt heidät, ja he odottavat hyvän sanoman tuloa. 

Viestini tulee siunaamaan teitä, lohduttamaan teitä, auttamaan teitä irtautumaan materialismista ja 

nousemaan parempaan elämään, joka on lähempänä totuutta. 

77 Niinpä, opetuslapset: Jos joudutte palaamaan maailmaan yhden tai useamman kerran, tehkää se, 

jotta voitte korjata maukkaita hedelmiä, joita olette aiemmin hoitaneet, jotta sielunne voi kokea tyydytystä 

siitä, että sillä on edessään tilaisuus saattaa loppuun jokin aloittamansa työ. 

78 Älkää lähtekö tältä planeetalta ilman, että olette ensin saattaneet loppuun hengellenne uskotun 

työn. 

79 Kuinka tuskallista onkaan sille, joka joutuu palaamaan ja huomaamaan, että taakse jäänyt työ on 

tuskin alkanut ja että siihen liittyy uusia tehtäviä, vastuuta ja työtä! 

80 Tulen auttamaan teitä korjaamaan virheenne, paljastamaan teille salaisuuden, jonka avulla voitte 

korvata yhdessä päivässä menetetyn vuoden ja yhdessä vuodessa väärin käytetyn vuosisadan, ja näin antaa 

teille mahdollisuuden ottaa ikuisuus. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 341 
1 Jos rakkauden viestini olisi kerran ymmärretty, ihmiskunta eläisi rauhassa. Mutta ihminen haluaa 

mieluummin tyydyttää itsensä ja on unohtanut minun lakini. 

2 Ihmiset: Kun yritätte levittää työtäni, älkää työskennelkö vain oman edistyksenne eteen, vaan 

levittäkää tätä valoa kaikille poikkeuksetta. 

Ne, jotka pitävät hengellisesti edelleen kiinni tavanomaisista ajatuksista, jotka ovat periytyneet 

vuosisatojen ajan, ja jotka eivät siksi ole päässeet eroon fanaattisuudestaan, eivät tule näkemään minun 

valoani kuten te. 

Henkesi on hyväksynyt tämän jumalallisen ilmoituksen ─ mutta mikä on velvollisuutesi ihmiskuntaa 

kohtaan? Antakaa heidän käyttöönsä tieto, jonka olette hankkineet todistamalla totuudesta tekojenne 

kautta. 

3 Olen valinnut teidät tekemään tunnetuksi rakkauden sanomaa, jonka olen antanut teille. Olen 

paljastanut teille, että olen sisällänne ja teidän ulkopuolellanne. Mutta te kysytte Minulta: "Herra, miten 

voimme saavuttaa täydellisyyden ja tulla luoksesi?" Ja vastauksena sanon teille, että omien ansioidenne 

kautta nousette korkeammalle ja korkeammalle, kunnes saavutatte Minut. Siksi kehotan teitä aina 

henkistämään itsenne, kohoamaan ja käyttämään lahjojaan. 

4 Ette enää tarvitse erityisiä palvonnan muotoja tai riittejä ettekä kuvia, joilla ei ole elämää eikä 

voimaa. Sinut on luotu "Jumalasi kuvaksi ja kaltaiseksi", koska sinulla on henki, voima ja lahjat tehdä 

hyvää. Inspiroidu tehtäväsi täyttämisessä luomakunnasta, joka on elävä ja paljastaa Herrasi voiman ja 

mahtavuuden. 

Katsokaa taivaanrantaa, tarkkailkaa ympäristöänne, miten kaikki täyttää tehtävänsä. Katsokaa, miten 

Kuninkaantähti antaa tälle luonnolle elämän ja millainen harmonia vallitsee sen elintärkeiden elementtien 

ja maasta versovan itiön välillä. Kaikki paljastaa täydellisessä harmoniassa Jumalan suuruuden. 

5 Kristus täydellisyydessään hallitsi materiaa, ja siksi hän teki sen ihmeen, että hän antoi sokealle 

näön ja sai ramman kävelemään. Se oli henki, joka paljasti itsensä ruumiin kautta. Teidän on vielä 

kehityttävä, jotta henkenne voi hallita kehoanne ja paljastaa itsensä sen kautta. 

6 Tulen jälleen luoksenne rakkautena ja laupeutena. Mutta valoni valuu kaikkiin, koska maailma 

tarvitsee hengellistä suuntautumista. 

7 Hyväntahtoiset ihmiset, jotka varoittavat ihmisiä luopumalla kaikesta henkilökohtaisesta hyödystä 

ja turhamaisuudesta ─ ne, jotka todella tietävät, että ihmiset ovat kaukana hengellisestä Isästään ja että 

heidän on mentävä sisimpäänsä, tultava järkiinsä ja kuunneltava Valon Sanaa, jotta he voisivat henkistää 

itsensä ─ ne, jotka työskentelevät lähimmäistensä hyväksi riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan tai 

oppiin he kuuluvat ─ he julistavat totuutta, ja totuus on Jumala. 

8 Opetukseni on universaalinen, ja siinä määrin kuin ihmissielu kehittyy, se valaisee kaiken 

sivullisen ja etsii henkistymistä, valoa ja ohjausta täydellisyyteensä. 

9 Rakasta Jumalaasi ja lähimmäistäsi, sillä maailman ymmärrys perustuu tähän. 

10 Olen antanut työni teidän vastuullenne, jotta maailma voi saada Sanani teidän välityksellänne. 

Menkää kaikkien luokse tasavertaisesti, älkää tehkö eroa rotujen tai ihonvärien välillä, sillä kaikki 

tarvitsevat samaa hengellistä ravintoa. Jokaisesta hyvästä työstä, jonka teet, sielusi täyttyy ilolla. Tulette 

tuntemaan rauhani ja suuremman voiman edetä hengellisen liittonne toteuttamisessa. 

11 Odotan rakkaudella niiden lampaiden paluuta, jotka ovat jättäneet esteen ─ niiden, jotka nyt 

kulkevat muita teitä. Tänä aikana Mestarinne ylittää autiomaan etsiäkseen eksyneitä, ─ niitä, jotka näen 

nyt, vaikka olen jakanut heille armoani ja rakkauttani, sotkeutuneina heidän suuriin myrskyihinsä. 

12 Rakkaat opetuslapset, sielut, jotka olette lähteneet minusta: Olen valmistanut teitä tänä aikana 

voimallani ja rakkaudellani, jotta maailmaa ympäröivä sekasorto ei vie teitä mukanaan. 

13 Pian ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymiseni aika päättyy, ja sen jälkeen lähdette todistamaan 

ihmiskunnan keskuuteen. Olen johdattanut teidät pelastusveneeseen ja tehnyt teistä kolmannen aikakauden 

sotilaitani, jotka lähtevät taistelemaan saadakseen maailman tuntemaan Jumalansa luottamuksen ja 

rakkauden. 
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14 Teistä tulee kuin kirkas peili maailmalle. Te tulette näkemään minun sanani täyttyvän 

ensimmäisestä viimeiseen. Sillä te olette minun palvelijoitani, jotka täyttävät käskyni nöyrästi ja 

kuuliaisesti ja jotka kantavat sydämeensä kirjoitettua lakia. 

15 Mestarina opetan teille nöyryyttä, jotta voitte lähteä liikkeelle Minun esimerkkini kanssa ja mennä 

kaikkiin maakuntiin. Sillä ihmiset ovat nälkäisiä ja janoavat sanaani. 

16 Rakkaat ihmiset, on välttämätöntä, että lähdette maan eri poluille. Sillä katso, jopa Meksikon 

kansassa monet eivät ole tunteneet Työtäni. Tunnusta, että maailmassa on jo nyt niitä, jotka väittävät 

työskentelevänsä minun nimessäni, vaikka he ovat hengellisessä hädässä. 

Te, jotka olette kuitenkin saaneet jumaluuteni rikkaat lahjat, mikä on teidän tehtävänne? Tehdäkseni 

opetukseni tunnetuksi. Ette saa piiloutua maailmalta ettekä kieltää siltä puuttuvaa armoa. 

17 Lahkot, kirkot ja erilaiset opetukset seisovat tiellänne ja haluavat johtaa teidät harhaan julistamalla 

olevansa totuuden omistajia ja väittämällä olevansa minun opetuslapsiani. Teidän on kuitenkin lähdettävä 

täyttämään käskyjäni. Annan teille tämän varoituksen, jotta olisitte valmiita taisteluun. Minä olen 

kanssanne ja teen teidät tunnetuksi ihmisille rauhani välittäjinä, balsamina, joka lievittää heidän tuskansa. 

18 Kuuliaisuutesi kautta kiipeät askel askeleelta korkeammalle, kunnes saavutat vuoren huipun. Siellä 

odotan siunatun Israelin kansan kahdentoista sukukunnan merkittyjä. 

19 Ohjeeni tänä aikana on Kolmas testamentti, josta löydätte käskyni ja jonka olen antanut teille sekä 

kuvaannollisesti että selkeässä muodossa, jotta voisitte ottaa siitä sen, mikä on tarkoitettu kullekin teistä. 

Olen kaiverruttanut Sanani sinuun, Israel, lähtemättömillä kirjaimilla, eikä mikään saa sitä katoamaan, ja 

näin voit todistaa siitä, mitä olen uskonut ihmiskunnalle täydellisessä viisaudessani kaikkina aikoina. 

20 Tavoitatte Minut rukouksen kautta, ja henkimaailmani tukee teitä, ja se suojelee teitä. Tunnette jo 

tämän polun, koska Kolmannella Aikakaudella antamillani oppitunneilla otin teitä kädestä kiinni ja opastin 

teitä, kuinka tavoittaa Minut rukouksen kautta. 

21 Sanani valo on edessänne kuin majakka, joka valaisee elämäänne. Ette voi enää eksyä tieltänne, 

koska minä olen edessänne. Olette rynnänneet tänne kutsustani, koska rakastatte Minua ja olette löytäneet 

Minut kaikessa kirkkaudessani. Ne, jotka ovat nähneet Läsnäoloni hengellisessä näyssä, ovat ilahtuneet, 

mutta te kaikki olette nähneet minut rakkautenne ja uskonne silmin. Te kaikki olette nauttineet Sanaani 

kuin nektaria, kuin hienoa ateriaa ja kuin balsamia, joka myös parantaa. 

22 Ette enää pysty sekoittamaan Sanani hedelmää muihin hedelmiin, koska tiedätte nyt sen maun ja 

sen sisältävän kaiken täydellisyyden. Tällä hetkellä valmistelen teitä puhumaan muille, kun aika on oikea, 

kun valmistautumisenne on suuri ja kun vapaututte materialismista. 

23 Vuodatan kaikkiin sieluihin Sanani, Rakkauteni ja Valoni olemuksen, ja jokainen, joka etsii 

Minua, löytää Minut. 

Kaikissa maan päällä vallitsevissa uskonnoissa, opeissa ja uskontunnustuksissa olen löytänyt yleviä 

ihmisiä, jotka etsivät Minua henkistymällä ─ sieluja, jotka ovat vapautuneet kaikesta materialismista ja 

pystyttäneet Minulle temppelin sisimpäänsä. Intuitiivisesti he ovat saaneet minulta, koska olen paljastanut 

heille ─ kuten olen paljastanut teille ─ kaiken, mikä kuuluu kolmanteen aikakauteen. Myös he ovat 

lukeneet kirjoituksista, toisessa aikakaudessa annetusta Sanastani sekä tulkinnoista ja keskusteluista, että 

vuodatan sen avulla valoni keskuuteenne, ja olen vastaanottanut heidän henkensä hedelmät rakkaudella. 

24 He valmistelevat suuria teoksia nähdessään ihmiskunnan eksyksissä ja sekaisin. He ovat nousseet 

ylös, tehneet ansioita ja sanoneet Minulle: "Anna anteeksi niille, jotka ovat tietämättömiä. Meillä on 

valosi, lahjasi ja voimasi sisällämme, jotta voimme täyttää käskysi." He rakentavat lain varaan, menneinä 

aikoina antamani Sanan varaan ja tutkivat profetioita ja ilmoituksia, jotka olen antanut opetuslapsilleni, 

sanoen itselleen: "Nyt on se aika." Sen tähden he etsivät minua, ja sen tähden minä olen heidän kanssaan, 

sillä en ole kätkenyt itseäni ihmisiltä. Jokainen, joka etsii minua, saa minut luoksensa. 

25 Minä olen Universaalinen Isä, rakkauteni laskeutuu kaikkiin sydämiin. Olen tullut kaikkien maan 

kansojen luo. Mutta jos olen valinnut tämän meksikolaiskansan, jotta Sanani ja ilmestykseni 

vuodatettaisiin sen päälle kaikessa täyteydessään, se johtuu siitä, että löysin sen nöyräksi, koska löysin sen 

asukkaista hyveet ja ruumiillistin heihin "Israelin kansan" sielut. 

Mutta kaikki eivät kuulu tähän kansallisuuteen, kaikki eivät ole ruumiillistuneita. Sielut, jotka kuuluvat 

valittujen joukkoon, ovat edelleen hajallaan ympäri maailmaa. Heidät on merkitty, olen avannut heidän 

silmänsä, olen tehnyt heidän sydämensä herkiksi, ja hengestä henkeen he puhuvat kanssani. 
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26 Olette saaneet sanani ja ilmestykseni ihmisälyn avulla, ja lahjojenne kautta olette nähneet tämän 

työn kehittymisen kolmannella aikakaudella. Sen tähden, ihmiset, te olette minun todistajiani, jotka 

puhutte täydellä vakaumuksella siitä, mitä olette nähneet ja kuulleet, jotka tutkitte jokaisen sanani, jotka 

tulkitsette minun lakiani. Muilla ei intuitiostaan ja koulutuksestaan huolimatta ole kaikkea sitä tietoa, mitä 

teillä on. Heidän ansionsa ovat suuret, sillä he eivät ole kuulleet Minua siinä muodossa, jossa te olette 

kuulleet Minua. Silti he ovat ajatuksellisesti yhtä kanssanne. 

Tulee päivä, jolloin tapaatte polulla ja tunnistatte toisenne. Henkinen katseenne löytää niissä, joita he 

kantavat, sielun ─ heidän voimansa ja hyveensä, ja sillä hetkellä puristatte kättä ja tiedätte, että tuo tienne 

ylittänyt kulkija kuuluu myös valittujeni joukkoon. 

27 Kaikki eivät kuule sanaani tässä muodossa. Miksi, Israelin kansa? Ette tiedä, ette tiedä, johtuuko se 

yhtenäisyyden puutteesta vai alhaisesta hengellisyydestänne. Olkaa kuitenkin yhtenäisiä heidän kanssaan, 

sillä he, kuten tekin, ovat vastuussa ihmiskunnasta. 

28 Teidän on tehtävä osanne, rukoilkaa heidän puolestaan ja ohjatkaa heitä. Valittujeni joukossa on 

myös niitä, jotka ovat vihkiytyneet Jumaluuteni palvelukseen ja jotka pukeutuvat pappien kaltaisiin 

vaatteisiin. Valittujen joukossa on kaikkein nöyrimpiä, jotka elävät tunnistamattomina väkijoukon 

keskellä. On myös niitä, jotka edustavat maan lakeja ja hallituksia. Vain minä tiedän heidän numeronsa ja 

tunnistan heidät. Te, Israel, tulette tuntemaan heidät hengellisestä valmistautumisestanne. 

     Te kaikki muodostatte yhden ruumiin ja yhden tahdon koettelemuksen hetkellä, kun minun on 

vaadittava Israelin kansaa hajaantumaan, jotta voin kylvää siemeneni kaikkialle. Älkää olko vaikuttuneita 

tällä hetkellä. Jotkut teistä menevät instituutioiden syliin ja täyttävät siellä rakkauden, laupeuden ja 

opetuksen tehtävänsä. Toiset menevät suurten kaupunkien asukkaille. Menette näiden tietämättömien 

ihmisten keskelle, ja siellä taistelette ympärillänne olevien fanaattisuutta ja tietämättömyyttä vastaan. 

29 Tehtävänne täyttämisen aika ei ole vielä tullut. En ole vielä täysin merkinnyt numeroasi. Olette 

vielä opetuksen aikana, olette oppilaani ja opetuslapseni. Mutta tulee aika, jolloin teistä tulee opettajia, 

jolloin ihmiset pyytävät teiltä sanaa, ja tämä huuliltanne tuleva sana on totuus, on minun puhdas 

opetukseni. Teidän on lausuttava se mitään lisäämättä. 

30 Valmistan teitä tällä hetkellä. Minä itse olen ottanut tämän suuren tehtävän sydämienne 

muokkaamiseksi. En ole antanut tätä ihmisten tehtäväksi, koska näen heissä itsekkyyttä. Minä itse olen 

viljellyt sydämiänne, ja niiden koettelemusten kautta, joita olette käyneet läpi polullanne, niitä on 

työstetty. 

Kun kompastuit, sanoin sinulle: "Tämä koettelemus antaa sinulle suuren valon. Ja kun pohdit asiaa, 

ymmärsit, että tuo koettelemus, jonka asetin polullesi, oli välttämätön ─ se oli sydämesi vaihe, joka oli 

tasoitettava. Ymmärrättekö, kuinka täydellinen Minun Työni on? Kuinka siis voisitte käyttää sanaani 

puhuaksenne ihmisille, jos ette olisi puhdistuneet, jos teissä ei olisi suurta valoa ja suurta hengellisyyttä? 

31 Minä yksin johdatan teitä, minä yksin tunnen jokaisen teistä sisimmässään, ja olen lähettänyt teille 

koettelemuksia sielunne voiman mukaan. Näin olen opettanut teitä, koska jokaisen teistä pitäisi lähteä 

sopivana ajankohtana liikkeelle Jumaluuteni apostolina. Lukemattomat ovat ne opetukset, jotka olen 

antanut teille. Kuinka usein olenkaan puhunut teille menneistä ajoista! 

Tällä kolmannella aikakaudella olen yhdistänyt kolme testamenttia ja luonut niiden kanssa yhden 

kirjan. Mutta tänä vuonna 1950, kun annan teille viimeisen sivun ihmisen välityksellä, Mestari sanoo teille 

totuudenmukaisesti: Tämän sivun myötä kirjaa ei suljeta. Kirjoitan teille jatkossakin uusia ja lukemattomia 

sivuja. Jatkan valon vuodattamista, jotta voitte perehtyä Sanaani, jotta voitte jatkaa sen tutkimista, ja ajan 

mittaan saavutatte suuremman henkistymisen, koska ette lopeta. 

32 Vuonna 1950 ette ole vielä saavuttaneet suurinta henkistymistä, vaan olette vasta sen alussa. Mutta 

sen jälkeen kehitätte tätä lahjaa, joka on piilevänä jokaisessa teissä. 

33 Valmistautukaa, Israelin kansa! Minä olen Mestari kaikkina aikoina. En poista itseäni, aivan kuten 

en ollut poissa sen jälkeen, kun tulin maailmaan ihmisenä. Lähtöni jälkeen olen aina ollut läsnä. Olen ollut 

siellä ennenkin kaikkina aikakausina ja kaikissa ihmisten toimissa, aina kirjoittamassa heidän tekojaan, 

aina tuomitsemassa heidän olemassaoloaan. Kuka estää Minua tekemästä sitä? Kuka voi estää sinua 

nousemasta luokseni ja rakastamasta Minua? Kuka voi estää Minua rakastamasta teitä, pitämästä teitä, 

lohduttamasta teitä ja tuomitsemasta kaikkia tekojanne? 
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34 Te, jotka muodostatte ihmiskunnan, olette niitä, jotka etääntyvät Minusta, jotka eivät enää ole 

täynnä rakkautta Jumaluuttani kohtaan, jotka vajoavat materialismiin, jotka joutuvat intohimojen 

vietäviksi ja unohtavat hengellisen tehtävänsä. Mutta Isä on lakiensa ja tuomioidensa suhteen 

muuttumaton ja periksiantamaton. Olen aina samanlainen. Älkää ajatelko, että Henkeni ilmoittaa itsensä 

suuremmalla rakkaudella tiettynä ajankohtana kuin toisena. Olen sama Henki kuin se, joka puhui 

Mooseksen ja profeettojen kautta ─ sama kuin se, joka puhui patriarkkojen ja apostolien kautta, ja sama 

kuin se, joka puhui kaikkien sanansaattajien kautta. 

35 Muistakaa jumaluuteni, ihmiset. Olkaa kuin Isä! Rakastakaa Minua samalla rakkaudella! Älkää 

vaihtako rakkaudesta kylmyyteen! Älkää olko tänään kiihkeitä ja huomenna kylmiä! Haluan nähdä teidät 

aina rakastavina, aina uskovina, aina kohottavina ja henkisinä, aina lähestymässä Minua ylöspäin vievällä 

tiellä. Sillä tämä on henkenne päämäärä. 

36 Miksi osoitatte Minulle rakkauttanne ja uskoanne yhtenä päivänä ja epäluuloisesti toisena? Miksi 

sydämesi on niin ailahtelevainen? Haluan, että olet kuin vankka kallio, uskosi on aina sama, rakkautesi 

kasvaa aina. Haluan, että olette kuin kasvit, joita kasvatatte maan päällä, että ette pysähdy kehittymisessä, 

että saavutatte lyhyessä ajassa kaikkien lahjojenne täyteyden ja kypsyyden, jotta voitte tunnistaa Minut. 

37 Minä olen Armo, joka ruokkii teitä, te olette halukkaita kasveja. Ottakaa vastaan kaste, elämä, 

jonka annan teille, ja käyttäkää sitä henkenne suuruuteen. 

38 Tänään lapset kuulevat Minut, ja puhun heille aivan kuten puhun aikuisille tai vanhuksille. Miksi 

en puhu lapsille muussa ilmaisumuodossa, koska heidän älykkyytensä on pieni? Koska heidän henkensä 

on yhtä suuri kuin teidän, koska he ymmärtävät Minua. En nimittäin puhu "lihasta", vaan hengestä. Sen 

tähden minä sanon teille: Älkää ajatelko lapsia vähättelevästi, älkääkä antako heidän ajatella, etteivät he 

ymmärrä Minua. Antakaa heidän tulla tänne! Heidän henkensä on nälkäinen. Koulutan heitä samalla 

tavalla kuin teitä. He ovat tulevia sukupolvia, joiden on asetettava toinen kivi perustustenne päälle 

rakennustyössä, henkistämistyössä. 

39 Nämä ovat viimeiset aamuhartaudet, joissa kuulette Sanani tässä muodossa, mutta näen, että niiden 

määrä, jotka kuulevat Minua, on yhä pieni. Ihmisten sydän on paatunut, se rakastaa vain rahaa ja 

nautintoja. 

     Se on antanut sielun häiriintyä ja tuhoutua vihamielisyyksien, intohimojen ja kunnianhimoisten 

tavoitteiden pyörteisiin. 

40 Vain Israelin kansa kykeni herättämään ja valvomaan nukkuvien puolesta; valvokaa siis aina. Minä 

muutan kivet hedelmällisiksi kasveiksi, minä kylvän siemeneni sopivaan aikaan. 

Aivan kuten olen sanonut teille: "Älkää rakentako hiekalle", tiedän myös, milloin kylvää, milloin sydän 

on valmis vastaanottamaan, milloin aika on tullut. Teidän, minun oppilaitteni, pitäisi toimia niin kuin 

Mestari toimii: Kylväkää, kun näette sydämen olevan valmis, kun se on avoin ja nälkäinen 

vastaanottamaan tämän Työn valoa. Intuitio kertoo sinulle ajan. Paljastan teille suuria oppitunteja, ja saatte 

intuition ohjaamana aikaan monia töitä. 

41 Kun Sanani on päättynyt ─ kuka sitten opettaa teitä maan päällä?..: Jokainen teistä saa Minulta 

inspiraatiota, varustusta. Opettele siis rukoilemaan ja yhdistymään Minuun. Tämän ilmentymän jälkeen 

jatkatte kokoontumista jonkin aikaa. Ajatustenne voima saa teidät saamaan Elämän ja Valon Lähteestä 

kaiken sen inspiraation, jota tarvitsette polullenne, elämänne matkalle. 

Innoitan kaikkia, mutta jotkut erottuvat joukostanne, koska heillä on suuri intuitio, ja juuri he antavat 

neuvoja, puhuvat kutsumatta itseään mestareiksi, kutsumatta itseään Minun seuraajikseni. Valmistautukaa, 

te kaikki, sillä tuona aikana koettelen uskoanne, edistymistänne, ja haluan nähdä, että käytätte kaikkia 

opetuksiani ja että Sanani on ollut hedelmällinen jokaisen teistä sydämessä. 

42 En halua nähdä sinun itkevän tuona aikana, enkä tuntevan alastomuutta, nälkää tai hylätyksi 

tulemista. En halua nähdä teidän vaeltelevan kuin autiomaassa, vaan kuin perheen, joka on täynnä elämää, 

energiaa ja henkisiä kykyjä. Haluan, että rakastatte, ymmärrätte ja autatte toisianne. 

43 Olen opettanut teille rakkautta, olen pyytänyt teiltä veljeyttä, olen saanut teidät ymmärtämään, että 

teidät kaikki on luotu samalla rakkaudella, että te kaikki olette lähtöisin Minusta ja siksi teillä kaikilla on 

samat ominaisuudet, samat täydellisyydet. Mitä suuremmat ansiot teillä on, sitä suurempi on inspiraatio, ja 

sitä suuremmat ovat tekonne. 
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44 Jos et ole varma ottaessasi määrätietoisen askeleen, odota. Kerää kaikki voimasi, arvioi kaikki 

"hedelmät", jotta voit edetä kehityksessäsi. Siunaan jokaisen hyvän päätöksenne. Valmistan sielunne niin, 

että se ymmärtää täydellisen selkeästi omantunnon ohjeet. Sillä te ette pysy välinpitämättöminä kuin näinä 

aikoina. 

45 Monia koettelemuksia tulee eteenne. Teidän on kamppailtava monien vastusten kanssa. Mutta 

olette jo käyneet läpi ensimmäiset koettelemukset, läheisenne ovat jo tuominneet teidät väärin asiani 

vuoksi. Olet menettänyt kaiken ja pysynyt uskollisena. Mutta minun kanssani olette saaneet kaiken 

takaisin. Olen antanut sinulle sielunrauhan, jota rakkaasi eivät kyenneet antamaan sinulle. Minun kanssani 

olette löytäneet mielen ja sielun rauhan. Mitä siis voit pelätä, kun maailma osoittaa sinua, kun se tekee 

pilkkaa sinusta? 

46 Älkää olko huolissanne! Olkaa varmoja uskostanne, pysykää siinä lujana, niin että koettelemuksen 

hetkellä voitte antaa ihmisten edessä merkin siitä, mitä opetukseni on ─ siitä, että se, minkä olette ottaneet 

sydämellenne, on oikein, hyvä ja arvokas. 

Jokainen teistä on Työni edustaja. Missä tahansa oletkin, tekosi tuomitaan. Olkaa siis tarkkoja 

teoistanne ja sanoistanne, jotta teistä tulisi opetuslapsiani kaikkialla. 

47 Jokainen teistä on kuin vahva pilari elämänne poluilla. Voit palauttaa uskon sellaiselle, joka on sen 

menettänyt. Voit pelastaa eksyneen sielun hämmennyksestä. Voit antaa rohkeutta, rauhaa ja hiljaisuutta 

niille, jotka sitä tarvitsevat. Muistakaa siis, ihmiset, kuinka suuri vastuunne on. Muistakaa, etten kutsunut 

teitä sattumalta, vaan kun löysitte Työni, otitte suuren vastuun Minusta ja ihmiskunnasta. 

48 En ole tullut virkistämään kuuloanne tai sydäntänne. Olen tullut opastamaan teitä hengellisissä 

ilmestyksissä, ja kun olette sen jälkeen täynnä valoa, teidän tehtävänne on opastaa muita. Kun kutsuin teitä 

valituksi kansaksi, se ei johtunut siitä, että halusin suosia teitä muita enemmän. Se johtuu siitä, että haluan 

antaa teille opetuksiani, selittää teille kaikki salaisuudet, jotta voitte puhua muille täysin selkeästi ja 

opettaa heitä seuraamaan Minua. Minä olen kuitenkin aina teidän Mestarinne. 

49 Aina kun kohtaatte esteitä, vaikeuksia lähimmäistenne ymmärtämisessä ─ aina kun uudet 

koettelemukset yllättävät sielunne, sanon teille: "Rauhani olkoon kanssanne", ja tästä tervehdyksestä 

tunnistatte Minut ja sanotte itsellenne sisäisesti: "Mestari on kanssani, saan nyt Hänen innoituksensa, sillä 

kaikesta valmistautumisestani huolimatta minulta puuttuu valoa tässä koettelemuksessa." Annan teille 

valoa, täytän sielunne energialla ja saan sananne olemaan oikeita, täynnä totuutta, täynnä olemusta. 

50 Puhun teille kaikille opetuslapsinani. En halua nähdä enää yhtään "lapsioppilasta" vuoden 1950 

lopussa. Siksi olen puhunut teille niin paljon, ja opetukseni ovat olleet pitkäkestoisia, jotta jokainen teistä 

voisi opettaa itseään ja tulla oppilaakseni lyhyessä ajassa. 

51 Näen kiitollisuuden sydämissänne. Sinä sanot Minulle: "Mestari, elämäni ja tekoni eivät ansaitse 

olla kanssasi ja saada opetustasi." 

Älkää puhuko näin, antakaa Minun muuttaa teidät opetuslapsikseni, antakaa Minun rakastaa teitä yhtä 

paljon kuin olen aina rakastanut. Sallikaa Minun ilmentää itseni keskuudessanne ja paljastaa teille, kuinka 

paljon rakastan teitä, jotta tekin voisitte rakastaa toisianne, jotta näiden opetusten muisto, jotka ovat 

rakkauden virtoja, pysyisi aina kaiverrettuna teissä ja jotta sydämenne, joka on täynnä tätä rakkautta, voisi 

omistautua muille, lähimmäisillenne. 

52 Olen innoittanut teitä rakkauden, hyväntahtoisuuden ja anteeksiannon hyveillä. Kuinka tarpeellisia 

nämä hyveet ovatkaan tänä aikana, sillä näen, ettei ihmiskunnalla enää ole niitä! Vain itsekkyys, 

eripuraisuus ja epäystävällisyys kukoistavat, kaikkialla kuulen keskinäistä panettelua. Muistakaa, että olen 

sanonut teille: Älä puhu pahaa lähimmäisistäsi, vaikka sinulla olisikin siihen perustellut syyt. Ole valmis 

jättämään asia Minun huolekseni. En ole nimittänyt teitä tuomareiksi. Olen lähettänyt teille kaikille samat 

lahjat, jotta voisitte pitää itseänne veljinä ja sisarina. 

53 Silti maan päällä vallitseva oikeus ei osoita vanhurskaita tekoja. Näen armon puutteen, 

ymmärryksen puutteen ja sydämen kovuuden. Mutta jokainen saa silti hänen täydellisen tuomionsa. 

Olen sallinut nämä koettelemukset, ja niin kauan kuin ihminen ei täytä lakejani, niin kauan kuin hän 

kääntyy pois niiden käskyjen noudattamisesta, maan päällä on joku, joka taivuttaa sydämensä, joka rikkoo 

sitä. 
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Jos noudattaisitte lakia, maailmassa ei tarvittaisi tuomareita, ei olisi rangaistuksia, ei tarvittaisi 

hallituksia. Kukin päättäisi omista toimistaan, ja Minä ohjaisin kaikkia. Te kaikki olisitte lakieni 

innoittamia, ja tekonne olisivat aina hyväntekeväisyyteen, henkistymiseen ja rakkauteen tähtääviä. 

     Mutta ihmiskunta on vajonnut syviin kuiluihin: moraalittomuus, paheellisuus ja synti ovat vallanneet 

ihmisten sydämet, ja nämä ovat seuraukset: Teidän on juotava katkeria maljoja, teidän on kärsittävä 

nöyryytystä niiden miesten käsissä, jotka, vaikka he ovatkin veljiänne, käyttävät valtaa maan päällä. 

Mutta olkaa nöyriä, kestäkää tuomiot kärsivällisesti, muistakaa, että minä olen täydellinen tuomari. 

54. Valmistan teitä tänä päivänä Henkeni valossa ja pyydän teiltä rukousta ja itsetutkiskelua 

elämässänne, jotta ymmärtäisitte sanani ettekä vain kuulisi sitä. Tutkikaa sitä, mutta älkää vain opiskelko 

sitä, vaan seuratkaa sitä, jotta ymmärtäisitte sen arvon. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 342 
1 Opetuslapset: Jälleen kerran osallistutte uskolla opetukseni välittämiseen, koska tiedätte, että nämä 

ovat viimeiset oppitunnit, jotka annan teille. Pyhä Henki opettaa paljon rakastettuja lapsiaan. Se on aikojen 

huipentuma, se on vuosi 1950, joka ilmoitetaan Israelin kansalle viimeiseksi vuodeksi, jolloin he saavat 

Sanani tässä muodossa. 

Kiirehtikää ja valmistakaa sydämenne säilyttämään siinä kaikki se merkitys ─ se olemus, jonka 

vuodatan armossani. Valmistaudu sieluusi ja pyydä Minulta ymmärrystä, jotta voit ymmärtää jokaisen 

lauseeni. Katselette taaksenne jäänyttä ihmiskuntaa, joka ei ole kuullut näitä ilmoituksia, joka elää yhä 

pimeydessä, ja itkette sielunne syvyyksissä. Haluat jakaa nämä opetukset lähimmäistesi kanssa, mutta 

Jumalallinen Mestari sanoo sinulle: Säilyttäkää toivonne, mutta valmistautukaa etukäteen, jotta voitte 

kylvää ensimmäisen jyvänne. 

2 Ihmiset, kaikki eivät kuule minua tässä muodossa. Kutsuttuja on paljon ja valittuja vähän. Jättäkää 

tämä asia Minun käsiini, mutta Minä tuomitsen työnne siitä lähtien, kun olette kuulleet Sanani. Minä 

tuomitsen sukupolvet, jotka ovat tulleet ja menneet vuodesta 1866 tähän vuoteen, ja minä annan kullekin 

hänen työnsä tuotoksen mukaan. Teille, ihmiset, voin vain sanoa: voitte vielä hyvittää virheenne, teillä on 

vielä mahdollisuuksia täyttää tehtävänne. Jos huulenne ovat tähän asti olleet kömpelöt, jos sydämet ovat 

olleet kuin kiviä eivätkä ole kuulleet kutsun ääntä, jatkakaa toivoa. Valmistelen parhaillaan koko 

ihmiskuntaa, ohjaan heidän mieltään ja työstän heidän sydämiään. Kaikki koettelemukset, joita se kokee, 

johtavat sitä haluttuun päämäärään, joka on henkistyminen. Mutta sitä ennen se käy läpi puhdistuksen. 

3 Jotta te, ihmiset, voisitte tavoittaa Minut, on välttämätöntä, että puhdistatte itsenne, että puhdistatte 

sielunne, jotta voitte nähdä Minut ja tuntea Minut. Kun kutsun teidät, älkää kätkekö kasvojanne, älkää 

hävetkö menneisyyttänne, sillä ennen sitä annan teidän puhdistaa kaikki rikkomuksenne ja tulla sen 

arvoisiksi. 

4 Älkää siis huolestuko, ihmiset, jos ette näe suuria ihmisjoukkoja kokoontuneen ympärilleni. 

Valmistautukaa ensin yhdessä läheistenne kanssa. Minun on hyödynnettävä itseäni jokaisesta, ja tämä 

kylvämäni siemen lisääntyy; tulee suotuisia aikoja henkistymiselle. 

Tänään kohtaat vain esteitä ─ ketjuja, jotka estävät sinua etenemästä eteenpäin. Mutta henkisen 

vapautumisen aika tulee kaikille, ja silloin ajattelunne ja puheenne ovat kuin virta, joka tulvii tämän 

ihmiskunnan pelloille. 

5 Tänään tunnette vastuun siitä, että olette kuulleet Minua, että olette uskoneet Sanaani, että jokainen 

Minulta saamani ohje on teille velvollisuus, että Laini lepää hengessänne ja että olette selittäneet sitä 

tuhansilla tavoilla inhimillisen ymmärryksen avulla. 

Näen askeleet, jotka otat huomenna, ja olen valmistanut sinut siihen, olen puhunut sinulle, olen tehnyt 

polkuja, jotta sielusi ei kompastuisi koettelemuksissa. Olen antanut teille profetioita, jotta ette pysähtyisi, 

vaan etsisitte sydämessänne luomastani salaisesta aarrearkusta valoa, jota tarvitsette läpäistäksenne matkan 

varrella tulevan testin. 

6 Kuka teistä voi sanoa olevansa tietämätön tai tietämätön, vaikka olen antanut teille valon, vaikka 

olen kouluttanut teitä, vaikka Sanani on avannut tien teidän keskuudessanne ja vaikka vaalin sitä siementä, 

jonka olen kylvänyt sydämiinne? 

Älkää olko huolissanne, Israelin kansa, jos uskotte lahjoihin, jotka olen antanut teille. Mene eteenpäin, 

ole joka päivä vahvempi uskossa, ole vankkumaton tahdossasi, niin ettei mikään eikä kukaan voi pysäyttää 

sinua matkallasi. 

Koulutan teitä sotureiksi, koska te tulette taistelemaan pimeyttä vastaan, koska te tulette taistelemaan 

pahaa vastaan. Sillä sinä pehmennät kovia sydämiä ja puhdistat itsekkäissä tieteissä ja virheellisissä 

uskomuksissa paatuneiden ihmisten mielet. 

7 Siksi Jumalallinen Mestari pyytää teitä rukoilemaan ja meditoimaan. Olen aina sanonut teille: 

tutkikaa sanaani ja jokaista ilmenemismuotoa, jotta teistä tulisi opetuslapsiani ja jotta voisitte siten uhmata 

kaikkia koettelemuksia ja onnettomuuksia, jotka tulevat tiellenne. 

     Tiedät kuitenkin hyvin, ettet ole yksin elämänpolullasi. Teidän mukananne ovat hengelliset olennot, 

Jumaluuteni palvelijat, hyveelliset luodut ─ ne, jotka tulevat luoksenne heikkoutenne edessä auttaakseen 



U 342 

29 

teitä, antaakseen teille hengellisiä tuomioita, kun teillä ei ole niitä ─ ne, jotka vahvistavat uskoanne, kun 

teistä tulee heikkoja. 

8 Olen sallinut kohonneille hengille, hyveellisille hengille, jotka asuvat kanssani, pääsyn tähän 

maailmaan tällä hetkellä. Siksi, ihmiset, koska kaikki auttavat teitä, koska Mestarinne opastaa teitä, koska 

ohjeeni on linnakkeenne, miksi teidän pitäisi pelätä? Miksi sydämesi pitäisi olla epätoivoinen, koska olet 

valmistautunut? 

9 Tutkikaa itseänne hengellisesti, tutkikaa mielenne ja sydämenne, lukekaa siitä kirjasta, jonka olen 

antanut teille kutsumuksenne ajankohdasta lähtien, ja miettikää, kuinka monta sivua olen kirjoittanut 

sydämeenne, kuinka monta profetiaa olen uskonut teille, kuinka monta ilmoitusta Elia on antanut teille ja 

kuinka paljon varustusta henkimaailma on antanut teille. 

10 Siitä päivästä, jolloin avasin tämän kirjan kolmannella aikakaudella, on kulunut monta vuotta, ja 

monet teistä ovat kuulleet sen jo pitkään. Siksi, ihmiset ─ jos olette pitäneet nämä opetukset mielessänne, 

tulee päivä, jolloin voitte avata kirjan tarvitsemallenne sivulle ja lukea sen, mitä tarvitsette. 

Tätä kirjaa, joka sisältää lukemattomia oppitunteja, ei suljeta vuonna 1950, vaan se pysyy avoinna 

ikuisuuteen, vain eri tavalla kuin se, joka teillä on nyt. 

11 Olen puhunut teille ihmisten välityksellä opettaakseni teille hengellistä yhteyttä minuun ja 

korkeilla alueilla asuvien henkisten olentojen kanssa, jotta voitte tällä tavoin aina lukea tästä suuresta 

kirjasta. 

12 Kun kehität yhteyden lahjan Henkeni kanssa, et enää käänny maallisten kirjojen puoleen, sillä 

tässä kirjassa voit lukea ja kokea kaiken tarvitsemasi. Hyvää koskeva tieto paljastuu sinulle, rakkaus 

ratkaisee suuret ongelmat, rauha ja armo ovat kallisarvoisia lahjoja, jotka auttavat sinua, ja tunnet itsesi 

niin vahvaksi kuin et ole koskaan ollut. Sillä saatte selityksen suurista opetuksista, joita voitte lukea 

kanssaihmistenne edessä tästä sisäisestä kirjasta, jonka olen testamentannut teille antaakseni teille valoa. 

Ja teitä, Israelin kansa, lähestytään, koska teillä on minun ilmestykseni. Mutta tämä etuoikeus ei ole vain 

sinun, vaan tämä lahja on tarkoitettu kaikille lapsilleni. Kaikki seuraavat henkistymisen tietä ja pyrkivät 

vuoropuheluun hengestä henkeen. 

13 Te tulette olemaan näiden ilmestysten edelläkävijöitä, kuten olette aina olleet, koska olen 

lähettänyt teidät maan päälle ja antanut teille tehtäväni sanoen teille: Tuokaa pelastussanomani 

ihmiskunnalle! Puhukaa kaikella vakaumuksellanne! Saarnatkaa ja profetoi, niin kuin minun tahtoni on! 

14 Ihmiset, olette vielä valmisteluvaiheessa, ettekä voi vielä sanoa, että olette päässeet lahjojenne 

täyteen avautumiseen. Olette ottaneet ensimmäiset askeleenne näiden kokousten läheisyydessä. Mutta sen 

jälkeen, kun teiltä vaaditaan todisteita ja Minä annan ne ─ jos se on tahtonut ─ teidän välityksellänne, 

antakaa armoa. Vaikka olen aiemmin vaatettanut teidät nöyryyteen, älkää välittäkö sanastani, älkää 

kylväkö hedelmättömään maahan. Kehittäkää intuitiotanne, jotta voitte sopivana hetkenä puhua tahtoni 

mukaisesti johdattaaksenne sen ihmisryhmän, jonka osoitan teille, Mestarinne pöytään. 

15 Asutte tänään maalla, jonka tahtoni on määrännyt ja jossa rauha, nöyryys ja vieraanvaraisuus ovat 

kukoistaneet. Tämä kansakunta on ollut kotinne, ja sen helmassa olette saaneet kokea sanani 

täyttymyksen. Ilmoitin paluustani teille, ja olen pitänyt sanani. Työni on tehty. 

Jos ette ole vielä suorittaneet tehtävääsi, annan teille siihen tarvittavan ajan. Mutta minä, Isä, olen 

täyttänyt tehtäväni teidän keskuudessanne, ja olen puhunut teille teidän edistymisenne mukaan. 

Valmistelunne mukaan olen vuodattanut sanani, jotta ymmärtäisitte ja ymmärtäisitte sen. En ole puhunut 

teille käsittämättömällä tavalla, vaan yksinkertaisin sanoin, joita kaikki voivat ymmärtää, jotta te 

ymmärtäisitte ne. Olen koonnut teidät yhteen, valmistanut teidät ja tehnyt teille tunnetuksi lahjat, jotka 

olivat jo hengessänne, mutta vahvistin ne vain, koska ruumiinne luonne ei tuntenut niitä. 

16 Te, Israelin kansan lapset, tiesitte, mitä oli kirjoitettu alusta alkaen. Tiesitte kohtalonne, tunsitte 

vastuunne, mutta inkarnaationne aikana maan päällä oli välttämätöntä, että Sanani tuli ihmiseksi, jotta 

voisitte ymmärtää Tahtoni ja käskyni. Olette tulleet ihmiskunnan avuksi niinä hetkinä, jolloin se oli 

lyyhistynyt, jolloin se tyhjensi hyvin katkeran maljansa, jolloin sovitus saavutti maksimitasonsa. Olet 

asettanut jalkasi tähän kansakuntaan, ja olen sanonut sinulle: koko olemuksesi on valmisteltu tulemaan 

balsamiksi ja laupeudeksi ihmisten keskuudessa. 

17 Olkaa aktiivisia, jotta he voivat tunnistaa teidät ja todistaa, että olette minun lähettiläitäni. Tätä 

varten olen valmistanut teidät. 
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Silti joissakin näen yhä epäilyksen. Mutta katso, koettelemukset antavat teille tarvitsemanne valon ─ 

lukemattomat rakkauden kokeet, joita valmistelen teille. 

18 Valmistautukaa ja syventykää aina, te, jotka kuulette opetussanani. Älkää katselko sitä 

pinnallisesti, vaan syventykää sen merkitykseen, jotta voitte näinä hetkinä pysyä hengellisillä alueilla, 

lähellä Minua, ja nähdä tapahtumat korkealla tuonpuoleisessa. 

19 Olen tehnyt itseni tunnetuksi yksinkertaisella tavalla, ilman pröystäilyä, opettaakseni teille 

nöyryyttä, ja tahtoni on, että näissä yksinkertaisissa ilmenemismuodoissa tunnistatte ja aistitte niiden 

suuruuden. Olen antanut teille hengelliset lahjat, jotta niiden kautta voitte nähdä, kuulla ja tuntea minut 

koko olemuksessanne. Olen koskettanut kaikkia sydämesi herkkiä säikeitä ja hyväillyt sinua sanallani. 

Mikään ihmisen sana ei ole antanut teille sitä virkistystä, rauhaa ja autuutta, jonka tämä ohje on antanut 

teille, ja tämän "maun", tämän olemuksen, jonka annan siihen, perusteella voitte tunnistaa Minut. 

20 Vuoden 1950 jälkeen olet vakaampi uskossasi. Vakaumuksesi vahvistuu. Pystytte muistamaan 

kunnioituksella ja kunnioituksella ne tunnit, jolloin ihmismielen kautta välittynyt Universaalinen säteeni 

tuli Sanaksi, joka rohkaisi teitä, opasti teitä ja lohdutti teitä. Toisella kerralla sanoin opetuslapsilleni: 

"Ihmisen Pojan on kuoltava, jotta häneen voidaan uskoa." Kolmannella kerralla kerron teille: Kun Sanani 

on saatu valmiiksi ihmisen avulla, löydän enemmän uskoa ja minua rakastetaan enemmän. 

21 Olette muistaneet tänä aikana ne vuodet, jolloin saarnasin ─ ne kolme vuotta, jolloin valmistin 

opetuslapsiani ja jolloin elin heidän kanssaan. He näkivät kaikki työni, ja valmistautuessaan he pystyivät 

tunkeutumaan sydämeeni ja näkemään Mestarin puhtauden, kaiken majesteettisuuden ja viisauden. 

Minun tekojani ei tuolloin tehty julkisuuden vuoksi, minun vaellukseni maan päällä oli vaatimaton; 

mutta hän, joka oli valmistautunut, sai aavistuksen läsnäoloni suuruudesta ja ajasta, jossa hän eli. 

Niin minä valitsin opetuslapseni, joista jotkut löysin joen rannalta ja kutsuin heitä sanoen: "Seuratkaa 

minua. Kun he kiinnittivät katseensa Minuun, he ymmärsivät, kuka oli Hän, joka puhui heille, ja niin 

valitsin heidät yksi kerrallaan. 

22 He seurasivat minua uskollisesti ─ hengeltään, tottelivat käskyjäni, ymmärsivät rakkauteni ja 

säilyttivät sydämessään heille uskotun aarteen. He eivät halunneet tämän rikkauden katoavan, ja tietyn 

ajan kuluttua lähtemisestäni he kirjoittivat Sanani muistiin ja monistivat sitä, jotta se ei katoaisi tulevien 

sukupolvien mielistä eikä sydämistä, eikä myöskään niiden, jotka eivät olleet kuulleet Minua. He 

kirjoittivat Minun innoittamina, jotta näitä kirjoituksia ei väärennettäisi. Silti ihmiset ovat vääristelleet ja 

tulkinneet niitä väärin. Alkuperäiset kirjoitukset olivat kuitenkin Minun todellinen Sanani. 

23 Olen ilmoittanut teille tehtävät, olen valinnut teidät kaikki, ja olen merkinnyt teidät otsaanne 

merkilläni. Joillekin teistä olen sanonut: "Valmistautukaa, jotta voitte profetoida": Toisille olen 

valmistanut teidät niin, että voitte tehdä henkisen inspiraation tunnetuksi kansanjoukoille, ja toisille olen 

valmistanut teidät niin, että universaali säde, joka välittyy älysi kautta, voi tehdä tunnetuksi sanani. 

24 Olen antanut teille kaikille arvokkaita lahjoja ─ Hengen lahjoja, ikuisia lahjoja. Teidät ei ole 

valittu ainoastaan tänä aikana, jota elätte, vaan teillä on ollut tämä kyky ennenkin, ja tämän ajan jälkeen 

teillä on se edelleen. Mutta kerron teille, että sen kehittyminen riippuu siitä, miten olette valmistautuneet. 

En anna sielusi pysähtyä paikalleen. Valmistan sen aina ylöspäin vievää polkua varten, tikkaita varten, 

jotka johtavat luokseni. Sillä minun valtakunnassani on jokaiselle teistä valmisteltu paikka, ja aika on 

lyhyt. Teidän on kiirehdittävä askelianne, jotta voitte pian ottaa sen paikan, joka on tarkoitettu 

hengellenne. 

25 Onko valtakunnassani hierarkioita? Et tiedä. Sanon teille vain: yrittäkää! Taistelkaa, jotta saatte 

kaikki kykynne kehittymään, jotta voitte ymmärtää Minua niiden kautta, jotta voitte rakastaa Minua ja 

täyttää tehtävänne kaikkina aikoina. 

26 Tänään asutte maan päällä, mutta huomenna teille on valmisteltava uusi tie. Sillä hetkellä, kun 

sielu saavuttaa tuon maailman kynnyksen, kutsun sen tilille ja johdatan sen uuteen elämään. 

27 En puhu autiomaassa tällä hetkellä. Suuret joukot kuulevat ääneni kaikissa kirkoissa, kaikissa 

kokoontumisissa, jotka ovat valmistautuneet. Mutta Elia on oppaanne, hän antaa teille profetiat, hän 

valmistaa teidät. Hän on edelläkävijä. Tunne hänet ennen sinua, aina ympärilläsi. 

28 Aina kun koettelemus kohtaa sinua, kutsu Elia, joka on Valo, joka valmistaa tietä. Tuona 

koettelemuksen hetkenä Elia ja minä olemme kanssanne. 
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29 Nyt ovat Sanani viimeiset ajat, siksi puhun teille tällä tavalla. Sillä en halua, että teistä tulee 

levottomia, enkä halua, että teistä tulee hajanaisia. 

30 Teidän on jatkossakin kokoonnuttava yhteen ja seisottava toistenne tukena. Kukin ilmentäköön 

lahjojaan: Sen, joka on näkijä, on valmistauduttava vastaanottamaan viesti, jos se on Minun Tahtoni ─ 

ilmoitus, valo, joka ohjaa tätä kansaa, ja niinpä jokaisen on työskenneltävä lahjojensa mukaisesti ilman 

itsekkyyttä, syvässä nöyryydessä, sielun kaikessa ylhäisyydessä, tietäen, että näin tehdessään hän kirjoittaa 

ikuisuuden suureen kirjaan ─ että jokainen teoistanne tulee lastenne, seuraajienne arvioitavaksi ─ tietäen, 

että työ, jonka olen käskenyt teidän tehdä, on Pyhän Hengen työtä. 

31 Tänä päivänä yhdistin teidät, jätän teidät valmiina yhdeksi perheeksi. Katso! Valmistautukaa, te 

kaikki, jotta voitte rukouksillanne auttaa kansoja, hallitsijoita ja kaikkia niitä, joilla on suuri vastuu. Sillä 

kaikkien näiden luotujen tahdon yläpuolella on Minun Tahtoni, Minun Laini on armoton 

oikeudenmukaisuus, ja sovituksen lain rinnalla on rakkauden laki. 

32 Se pysyy samana: jokaisen, joka tekee rikkomuksen, on puhdistettava rikkomuksensa, sovitettava 

se. Mutta hänen sovitustyössään on lohdutusta Pyhän Hengen kautta. 

33 Minä olen Lohduttaja, minä olen luvattu Totuuden Henki. Patriarkkojen ajoista lähtien tämä aika 

oli ilmoitettu ajankohdaksi, jolloin miehet tyhjensivät katkerimman maljan. Siitä lähtien on sanottu, että 

Lohduttaja tulisi luoksenne auttamaan teitä koettelemuksen hetkellä. 

34 Niinpä minä olen täyttänyt sanani, olen valmistanut teidät, Israelin kansa. Täytän teidät 

opetuslapsinani myös armolla, lohdutuksella ja rakkaudella. Tunne lahjasi, käytä niitä oikealla tavalla, 

toimi ajattelusi ja rukouksesi kautta, niin että voit olla balsamina ihmiskunnan keskuudessa, niin että voit 

pysäyttää pahan etenemisen. 

35 Laini on jokaisessa teissä, jopa käskyt, piilevät lahjat; aistit ja kyvyt ovat valmiina, sielun silmät 

ovat auki. Henki on vastaanottavainen, koska se on Jumalallinen Kipinä, jotta ymmärtäisitte hetken, 

jolloin elätte, ja voisitte rukoilla, esirukoilla ja toimia ohjeideni mukaisesti. 

36 Siunaan sinua. Minä kuulen kaikki ihmiskunnan valitukset, ja jokainen heidän vetoomuksensa 

otetaan huomioon. 

37 Vahvistan teille jälleen kerran lahjat, jotta voitte käyttää niitä täynnä rakkautta ihmiskuntaa 

kohtaan. Kuorruta heidät rakkaudellasi, rauhalla, jonka annan sinulle, ja valolla, jonka vuodatan sanassani. 

Luovutan ne sinulle kuin sisarelleni. 

38 Siunaan sinussa koko ihmiskuntaa, kuten kirjoitettu on, ja kehotan heitä odottamaan hyviä aikoja, 

jolloin annan heille yltäkylläisyyttä ja rauhaa. 

39 Tänään olette aikojen huipulla, ja minä vain vahvistan teitä, jotta voitte selviytyä koetuksesta. 

Mutta teissä jokaisessa on läsnä lupaus siitä, että sovituksen jälkeen tulee rauha, tulee siunaus kaikkien 

kanssa ja ihmiskunnan uuden tien alku kohti henkistymistä. 

40 Jumalallinen Henkeni niittää hedelmiä, joita tuotatte hengellisen tehtävänne kautta. 

41 Te olette väsymättömiä työläisiä, jotka ovat viljelleet kultaista siementä, jonka olen antanut teille 

tällä kolmannella aikakaudella, ja tästä hyvästä siemenestä te näytätte Minulle jotakin. Katson sitä ja näen 

hengessä, että jotkut teistä ovat ymmärtäneet Minut ja muuttuvat opetukseni ja viisauteni avulla 

rakastetuiksi opetuslapsiksi, jotka Minun valtuuttaminani välittävät ilosanomaa lähimmäisilleen kaikin 

tavoin. Myös muut osoittavat Minulle, miten he ovat ponnistelleet koettelemusten kautta, joissa heidän 

sielunsa on pystynyt voittamaan ja voittamaan kaiken, mitä he ovat kohdanneet tiellään. Sillä te olette 

kuulleet ääneni, joka sai teidät vapisemaan eikä antanut teidän nukahtaa uudelleen polullanne. 

42 Olette nousseet hätäisesti kutsuuni kuullaksenne käskyni, joka on laki, jonka olen painanut 

sydämeenne, ja täynnä katumusta olette kyenneet näkemään, että ajat ovat yllättäneet teidät ja että olitte 

kätkeneet tämän niin suurenmoisen ja ylevän, mittaamattoman arvokkaan työn, jonka olen uskonut 

hengellenne. Mutta katumuksenne on tullut Minun luokseni, Tuomarin katseeni on tunnistanut, että 

sielunne on itkenyt menetettyä aikaa, ja viime hetkellä anotte anteeksiantoa, armoa ja myötätuntoa. 

43 Tällä tavoin otan vastaan ne, jotka ovat heränneet syvästä unestaan ja osoittavat Minulle 

päättäväisyytensä täyttää tehtävänsä ja totella, koska he ymmärtävät, että olen antanut heidän hengelleen 

vaikean tehtävän ja että maailma tarvitsee teitä lähtemään liikkeelle, jotta se saisi teidän välityksellänne 

pelastuksen ja välttyisi turmioltaan virkistyäkseen valossa, jonka olette nähneet tällä kolmannella 

aikakaudella. 
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44 Olen valmistanut teidät ja varustanut teidät jälleen kerran suurimmilla lahjoilla. Valoni on valaissut 

sydämenne ja mielenne, ja tunnossanne tunnette vastuun, joka teillä on työssäni lähteä liikkeelle 

Jumaluuteni sanansaattajina ja tehdä ihmisille tunnetuksi rauhaa, jota he ovat etsineet eri tavoin, niin että 

voitte antaa elämän Minun nimessäni sieluille, jotka ovat vuosisatojen ajan olleet kuolleita armon 

elämälle. Siksi minä olen kutsunut teidät, Israelin kansa, ja sanani on kaikunut teidän keskuudessanne 

äänenkannattajien välityksellä kuin kovaääninen kello. Kaikki teistä eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet 

minua. 

Mutta ne, jotka ovat tulkinneet Tahtoni, ovat kohottaneet itsensä Minun luokseni saadakseen ne 

tehtävät, jotka heidän on suoritettava elämässään, tunteakseen Minut ja tunteakseen itsensä, 

vapauttaakseen itsensä orjuudesta, jota heidän sielunsa ovat kestäneet vuosisatojen ajan. 

45 Te olette sieluja, joilla on sisällänne vapaus, jonka vain armoni voi antaa teille, ettekä enää ole 

orjia ettekä kaadu, jos heilutte täysin ylös ja yhdistätte henkenne Minun henkeni kanssa. 

46 Haluan, että tunnette rauhani ja rakkauteni ja vahvistatte itseänne tällä rakkaudella, jotta jalkanne 

ei enää pysähtyisi, vaan etenisi aina eteenpäin, kunnes saavutatte vuoren huipun ─ jotta henkenne ja minun 

henkeni välillä vallitsevan kohoamisen ja sopusoinnun kautta tunnistatte ne monet, jotka ihmiskunnan on 

määrä saada armostani teidän välittämisenne kautta, ja voitte olla suurten hyötyjeni välittäjänä, niiden 

ilmestysteni välittäjänä, jotka olen tuonut teille Pyhänä Henkenä. 

47 Minun tahtoni on, että lähdette sotilaina, apostoleina, opetuslapsina ja työntekijöinä ja 

omistaudutte lapsilleni, jotka odottavat vapautumisensa hetkeä ja jotka teidän tavoin odottavat löytävänsä 

pöydän, joka on katettu elämän leivällä. 

Tämä ihmiskunta on vain tuntenut huonojen aikojen ankaruuden, ja vastoinkäymiset ovat asettuneet 

sen henkeen. Nyt on aika, jolloin maailma vapisee, koska sen puhdistus on suuri, kipu ravistelee sitä 

hereille, ja se tulee tietoiseksi itsestään, että kirjoitettu Sanani on nyt toteutumassa. 

48 Tämä ihmiskunta on nyt heräämässä oman tuskansa keskellä näkemään uuden päivän valon. Mutta 

te, rakas kansa, olette sanani mukaisesti todistajani ja viette tätä rauhan sanomaa kaikkialle ja näytätte 

kaikille jälleen kerran tien pelastukseen. 

49 Israel: Taistelu, jonka henkesi on käynyt pimeyden kanssa, on ollut suuri. Olette lähteneet 

seuraamaan jalanjälkiäni, ja koettelemukset ovat yllättäneet teidät. Jotkut teistä ovat ymmärtäneet Minua 

ja tunnustaneet toisenne. Sillä he ovat nähneet, että työssäni ei ole mitään vikaa, että se on puhdasta kuin 

lumihiutaleet, ja täynnä omistautumista ja hengellistä halua he ovat lähteneet liikkeelle saadakseen 

ihmiskunnan nauttimaan työstäni. Muut, jotka nauttivat opetuksistani, eivät ole ymmärtäneet sanani 

todellista merkitystä. He eivät ole ymmärtäneet sitä täyttymystä, jota odotan jokaiselta valitulta. 

50 Haluan nähdä teidät hengellisesti yhdistyneinä, haluan löytää sydämestänne antamani rakkauden 

hedelmän, haluan nähdä kätenne yhdistyneenä oikeaan käteeni. Lähestyy aika, jolloin teidän on osoitettava 

läsnäoloni lähimmäistenne keskuudessa, jolloin teidän on puhuttava heille täynnä valoa ja totuutta selkein 

sanoin, näytettävä heille sydämenne Jumalallisen Henkeni asuinpaikkana ja annettava heidän tietää, että 

olette niiden hengellisten hyödykkeiden tuoja, jotka ovat vuodatetut aarrekammiostani tänä aikana. 

51 Herää henkiin, Israel, valon lapsena, joka on voittanut pimeyden, joka on ollut tielläsi. Näyttäkää 

maailmalle uudistumisenne, henkistymisenne, sillä olen antanut teille voimaa. Herättäkää hyvällä 

esimerkillänne ja rukouksillanne nukkuvat lähimmäisenne ja puhukaa heille niin kuin Jumalallinen 

Henkeni tekee. Älkää olko pilkkaajia älkääkä sydämenne paatuneet minun rakkauttani ja lähimmäisenne 

rakkautta kohtaan. Sillä teihin on vuodatettu minun armoni ja Pyhän Hengen lahjat, jotta te lisääntyisitte 

kuin hyvä siemen. 

52 Otan vastaan sen ponnistuksen, jonka sielusi on tehnyt tänä aikana tullakseen palvelijakseni, ja 

päivätyön lopussa annan sinulle ansaitsemasi palkkion: se on laakeriseppele sielullasi. 

Olen luvannut teille, että jos voitte vain osoittaa Minulle hieman ymmärrystä ja kuuliaisuutta, olen 

kanssanne, koristelen teitä ja annan teille sen, mikä teille kuuluu valon lapsina, tämän Kolmannen 

Aikakauden valituina ─ niin kuin ne, jotka olen puhdistanut Jumalallisella Verelläni, jotta te voisitte olla 

niitä, jotka todistavat Minusta. 

53 Olette tutkineet itseänne ja nähneet heikkoutenne ja epätäydellisyytenne. Hetkittäin teiltä on 

puuttunut uskoa ja koettelemukset ovat yllättäneet teidät. Mutta sinä olet vapissut jumalalliselta 

katseeltani, joka näkee olemuksesi salaisimmat osat. 
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Haluan, että tunnette onnittelut, joita Henkeni tarjoaa teille siitä, että olette työskennelleet ja 

ponnistelleet lakini, jumalallisen tehtäväni mukaisesti, ja ponnisteluistanne, tuskasta, jota olette kärsinyt 

seurataksenne Minua koettelemusten kohtaamisessa ja voittamisessa, annan teille korvaamattoman 

arvokkaan jalokiven: Minun viisauteni. 

54 Pyhänä Henkenä vuodatan säteilyni teihin, mutta ponnistelkaa joka päivä uudelleen, jotta 

henkenne voi saavuttaa suuren kohotuksen ja sydämenne suuremman henkistymisen. Sillä minun tahtoni 

on, että sinä, Israel, olet kuin puhdas peili lähimmäisillesi ja todistat minusta teoillasi. Näyttäkää sielulle 

pelastuksen hedelmiä, välittäkää ihmisille sanomaa rauhastani. 

55 Olen yhdistänyt ja koonnut teidät tänä aikana antaakseni teille apostolin ja sotilaan "vaatteen", jotta 

voitte koristella sieluanne armollani ja valollani. Teidän ansiostanne työtäni ei saa repiä, pilkata eikä 

pilkata. Jätän tämän vastuun teille, jotta ihmisjoukot voivat nousta armon elämään teidän esimerkkinne 

ansiosta, jotta ihmiskunta kuulee kutsuni ja tulee luokseni, koska odotan heitä. 

56 Valon miekkani taistelee parhaillaan pimeyttä vastaan ja voittaa sen. Valmistelen teitä, jotta voitte 

nousta vilpittömästi ja täyttää lakini jumalallisessa työssäni. Olen antanut teille suuren osan laupeudestani, 

jotta sydämenne järkkyisi ihmiskunnan tuskan ja kurjuuden edessä. Olen saanut teidät näkemään kaiken 

sen tuskan, jota maailma tällä hetkellä kärsii, ja sielujen ahdingon, jotta voisitte valvoa ja rukoilla, jotta 

voisitte tehdä työtä julistamalla totuuttani ja vaalimalla hyveellisyyttä sydämissänne. 

57 En halua teidän tuntevan Minua kaukana, sillä olen kertonut teille, että henkistymisenne ansiosta te 

kaikki tulette tuntemaan Minut, tulette havaitsemaan Minut suoraan. Henkenne kuulee ääneni, ja 

hengellisesti te näette Läsnäoloni. Näin näen henkenne yhdistyneenä Minun henkeni kanssa ikuisiksi 

ajoiksi, sillä tämä on Minun Tahtoni. 

58 Valmistaudu, Israel, jotta voit palvella minua kuuliaisesti ja rakkaudella. Sillä minä olen voidellut 

teidät oikeiksi opetuslapsiksi. 

59 Rakennan parhaillaan teissä Pyhän Hengen temppeliä ja valmistelen saapumistanne Uuteen 

Jerusalemiin. 

60 Anna lähimmäisillesi, jotka lähestyvät sinua hyvästä tahdosta, nauttia viisauteni hedelmistä, anna 

se kaikille, jotka sitä pyytävät, anna se ensimmäisille ja viimeisille. Ravitse heitä rauhallani, valvo sitä ja 

jaa sitä ihmiskunnan keskuudessa todistuksena läsnäolostani keskuudessanne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 343 
1 Ilmoitan itseni armona ja rakkautena kaikille, jotka etsivät minua. Ihmiset kulkevat erilaisia 

polkuja, mutta Elia tasoittaa väsymättä tietä ja näyttää teille pelastuksen sataman loistavana majakkana 

tänä aikana. 

2 Te, Israelin kansa, saatte viedä Sanaani kaikkialle maailmaan, lähdette liikkeelle pelkäämättä 

myrskyävän meren aaltoja, välittämättä ihmiskuntaa kuohuttavasta eripurasta. Puolustatte itseänne 

rakkauden aseilla, jotka olen uskonut hengellenne, ja lakini avulla poistatte pimeyden siteen. Tällä tavoin 

ihmiskunta tunnistaa Minut ja tulee myös osaksi rakasta kansaani. 

3 Älkää ylpeilkö lähimmäisillenne, olkaa nöyriä ja näyttäkää heille hyviä esimerkkejä. 

4 Kaikkina aikoina ihmiskunta ei ole arvostanut armoani, se on arvioinut väärin Häntä, joka loi 

kaiken maailmankaikkeudessa olevan. Mestari on paljastanut teille kaikkien asioiden syyn, jotta voitte olla 

sopusoinnussa luomakunnan kanssa täyttämällä lakini ─ sen lain, joka ei aiheuta teille tuskaa, vaan joka 

johtaa sielunne ikuiseen rauhaan. 

Ihmiset ovat luoneet erilaisia lakeja ja osoittaneet erilaisia polkuja naapureilleen. Mutta he ovat 

kokeneet vain tuskaa ja hämmennystä, ja suuret joukot ovat pudonneet kuiluun. 

5 Minä asetan rajan ihmissuvun pahuudelle ─ niille, jotka jakavat kansoja. He yhdistyvät ja 

lakkaavat niittämästä viattomia ihmishenkiä. Katsokaa leskiä, lapsia, jotka kulkevat tietään 

puolustuskyvyttöminä ja orvoina. Tämä valitus tulee Minulle, oi rakas kansa! 

6 Ihmiset pilkkaavat sokeudessaan Jumalallista nimeäni, kun kipu voittaa heidät. Ovatko 

siunaukseni, jotka olen antanut heille täydellisestä armostani, syynä heidän kärsimyksiinsä? Ei, lapseni. 

Syy on heidän omassa synnissään. 

7 Kaikki heidän tuskansa on hedelmää, jonka he ovat saaneet tottelemattomuutensa kautta. Teidän 

on kuitenkin johdatettava kansat rakkauteen, harmoniaan ja rauhaan, jonka tarjoan heille tällä hetkellä. 

8 Olen ilmoittanut teille, että ihmisten keskuuteen ilmestyy vääriä kristuksia, ja myös teidän 

keskuudessanne monet tulevat eksymään ja päästämään kiusaukseen ja hämmentämään ihmiskuntaa. 

Mutta jokaisen sielun on ilmestyttävä tuomioistuimeni eteen, ja silloin kysyn siltä, mitä se on tehnyt 

käskyjeni ja ohjeideni mukaisesti. Kysyn sieluilta myös, mistä se rakkaus ja laupeus, jonka he ovat tuoneet 

maailmaan, koostuu. 

Minun valoni hälventää pimeyden pelastaakseen ihmiskunnan sen synnistä ja poistaakseen pimeän 

siteen sen silmistä. Näin rakkauteni auttaa teitä hylkäämään kiusaukset, jotta kaikki näkisivät valon tien, 

jonka olen merkinnyt teille. 

9 Taistelu lähestyy, oi rakas Israel! Mutta siinä maailmankatsomusten sekamelskassa, joka 

ihmiskunnan keskuudessa tulee syntymään, te tulette olemaan kuin rauhan sateenkaari, näyttämään 

esimerkkiä hengellisyydestä ja rakkaudesta ja murtamaan kahleet, jotka sitovat ihmiset materialismiin. 

Puhu nöyrin sanoin ja näytä laki hengessäsi. Näin maailma tunnistaa sinut. 

10 Jos olette valmiita, lähdette liikkeelle ja pidätte esimerkillänne korkealla spiritualistista 

kolminaisuus-maarilaista vaakunaa tuoden uskoa, toivoa ja laupeutta, ylittäen meriä, taivaita, aavikoita ja 

laaksoja lievittääksenne ihmiskunnan tuskaa ja tuodaksenne rauhani niille, jotka ovat juoneet kärsimyksen 

maljan. 

11 Olen antanut teille valon, opetuksen ja käskyni Kolmannessa testamentissa, jotka yhdessä 

Ensimmäisen ja Toisen testamentin kanssa muodostavat yhden rakkauden ja laupeuden opetuksen, jotta 

ihmiset rakastaisivat toisiaan, jotta he eivät enää loisi itselleen kultaista vasikkaa eivätkä ravitsisi 

fanatismia ja epäjumalanpalvelusta, jotka ovat etäännyttäneet heidät oikealta tieltä. 

12 Pelastan sielut, jotta he eivät enää ravitse turhaa ja pahaa, johon kiusaukset ovat saaneet heidät 

uskomaan. Tämä on sinun taistelusi, oi Israel! Rakkauteni tulee paljastumaan kaikilla maan teillä, eikä 

kukaan voi viedä sinulta sitä armoa, jonka olen sijoittanut sieluusi. 

Minä olen teidän Isänne, joka tulee alas opettamaan teitä puhumaan rakastavasti, joka rohkaisee teitä 

rauhallaan, joka painaa sanansa lähtemättömillä kirjaimilla sydämenne kätketyimpään osaan. 

13 Tulen täynnä lempeyttä, jotta voisitte ottaa Minusta mallia. Puhun eri äänenkantajien kautta sen 

mukaisesti, mitä profeetat ovat sanoneet, ja tunnette rauhaa ja lohtua, kun olette kanssani. Olen palannut 

tälle kolmannelle aikakaudelle suurten hengellisten aarteiden kanssa, jotka voin uskoa hengellenne. 
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14 Mestarina annan teille toisen sivun opetusteni kirjasta. Sanassani annan teille lohdutusta ja armon 

elämää, jotta voitte jatkaa polkua, joka johtaa teidät hengellisesti luokseni, jossa löydätte todellisen 

autuuden. 

15 Pieni on niiden määrä, jotka ovat valmistautuneet tuntemaan rauhani ja kuulemaan ääneni 

olemuksensa sisimmässä, tulemaan tämän rauhan sanansaattajiksi. 

16 Te olette kansaani, joka on merkitty Karitsan verellä ensimmäisellä aikakaudella ─ se, jonka 

vapautin faraon orjuudesta. 

17 Ajan kuluessa sielunne on kehittynyt erilaisten maanpäällisten kehojen avulla. Minä yksin tiedän 

sen tuskan, jonka olette käyneet läpi. Mutta saamanne kokemuksen kautta olette päässeet lähemmäksi ja 

lähemmäksi Isää. 

18 Nykyinen aika on merkitty hyvittämisellä, jotta ette kärsisi huomenna hengellisessä laaksossa. 

Olen tullut vapauttamaan sielunne kaikista kahleista, jotta se voi nousta luokseni ja päästä jumalalliseen 

kotiin, jossa Isä odottaa teitä. 

19 Suuri on rakkauteni sinua kohtaan. En halua enää nähdä sinun kärsivän ja itkevän polullasi. Haluan 

nähdä teidät onnellisina ja iloisina, kun harjoitatte lakiani teitä varten valmistamallani tiellä. Henkinen 

maailmani on valmis auttamaan teitä vaikean tehtävänne täyttämisessä. 

20 Sanani on jumalallinen lohtu sielullenne. Kanna sitä aina sydämessäsi, jotta voit olla kanssani. 

Antakaa anteeksi kanssaihmisillenne, jos he vähättelevät työtäni, jos he repivät "vaatteen", jolla olen 

koristanut teidät. Jätä tämä asia Minun huolekseni. Näyttäkää hyvää esimerkkiä Mestarinne tavoin, niin 

huomaatte, etteivät lähimmäisenne enää häiritse rauhaanne, vaan tulevat vain kysymään teiltä, miten olette 

saavuttaneet niin suurenmielisyyden. 

21 Ei ole minun tahtoni, että tottuisit kipuun. Jos se on puhdistanut sinut, se johtuu siitä, että olet 

tarvinnut sitä. Nyt kun olet saanut kokemusta, etsi rauhaani ja seuraa tietäni. Työskentele väsymättä, jotta 

sanani tulisi ihmisten keskuuteen. 

Ne ovat valmisteltuja peltoja, joilla tämä siemen kukoistaa ja kantaa hedelmää. Sillä missä ikinä 

löytyykin kolme sydäntä, joilla on sisällään se armo, jolla olen varustanut sielun tällä Kolmannella 

Aikakaudella, laskeudun antamaan heille lämpöni ja hellyyttäni. He ovat minulle kuuluvia sieluja, jotka 

olen kutsunut ─ he ovat niitä, jotka ovat ruokkinut fanatismia ja epäjumalanpalvelusta, ja jotka olen 

valinnut eri uskontunnustusten ja riittien joukosta. 

22 Rakkaat ihmiset: Olen aina kutsunut sieluanne, mutta ette ole osanneet hallita aineellista 

luonnettanne täyttääksenne jumalalliset käskyni. 

23 Kaikki teistä eivät ymmärrä, mitä kukin taivaan tikapuiden seitsemästä askelmasta merkitsee 

inkarnoituneille sieluille. Ne merkitsevät evoluutiota, joka jokaisen sielun on saavutettava, koska teidän on 

palattava luokseni yhtä puhtaina kuin tulitte Hengestäni. Mutta te olette tahranneet sielunne eri 

jälleensyntymisissänne ettekä ole noudattaneet käskyjäni. Sen vuoksi, rakkaat lapset, olette tulleet jälleen 

maailmaan tekemään hyvitystä. 

24 Olen kuullut teitä noilla henkisillä tasoilla ─ täynnä katumusta siitä, että ette ole täyttäneet lakiani. 

Sinä olet sanonut minulle: "Isä, Isä, anna minulle maallinen ruumis, jotta voisin täyttää käskysi sen 

kautta." Ja olen antanut teille tämän mahdollisuuden, olen lähettänyt teidät tähän maailmaan, jotta voitte 

täyttää tehtävänne uudessa ruumiissa. 

25 Kuuleeko vain se pieni joukko, jota te edustatte, minun sanani tällä hetkellä? Ei todellakaan! Myös 

ruumiittomat sielut saavat tämän viestin. 

26 Olen aina ilmoittanut itseni teille, kuten on ollut tahtoni, tehdäkseni teille tunnetuksi yhden ainoan 

lain, yhden ainoan käskyn yhdeltä ainoalta Jumalalta, joka on pelastanut teidät jumalallisella 

rakkaudellaan. 

27 Minun lakini on rakkaus ja armo. Jo ensimmäisellä aikakaudella se annettiin teille Mooseksen 

kautta, jotta teitä hallitsisi sama. 

Toisella aikakaudella puhuin opetuslapsilleni toisesta ilmestyksestäni, ja he kysyivät Minulta: "Mitä 

merkkejä sinun tulemuksestasi sinä aikana tulee olemaan?"." Mutta minä sanoin heille, että ihmiset 

hylkivät toisiaan, että syntyy suuria murhaavia sotia, että he taistelevat toisiaan vastaan, että pahuus on 

runsasta. 
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Tänään kerron teille: Lapset saavat pahan tartunnan jo varhain, eikä kodeissa eikä kansakunnissa ole 

rauhaa. Vanhemmat eivät anna lapsilleen hyvää esimerkkiä kunnioituksesta ja moraalista. Kuinka paljon 

henkeni kärsii tästä kaikesta! 

28 Sanani on ollut kanssanne, jotta voisitte näyttää valoa rakkaillenne, jotta ette jättäisi heitä 

pimeyteen. Olen antanut teille valon, jotta voitte poistaa sokeuden ja tietämättömyyden. 

29 Olen tullut antamaan sielullenne suuruutta, joka perustuu minun lakini täyttämiseen, joka on 

minun rakkauteni. Mutta teidän on osoitettava olevanne tämän suuruuden arvoisia täyttämällä tehtävänne 

seuraamalla Mestarianne. 

30 Olen tehnyt itseni tunnetuksi äänenkantajien kautta, koska en halua, että teillä on nälkä ja jano, 

koska Sanani on iankaikkisen elämän leipä. Se on valoa ja se on opetusta, jonka olen antanut teille, jotta 

voisitte olla hyviä opetuslapsia, jotka ottavat mallia toisen aikakauden opetuslapsista. 

31 Kuulijoiden joukot ovat erehtyneet ja pitävät äänen kantajaa ikään kuin hän olisi jumaluuteni. Ei, 

rakkaat lapset. Olen tämän sanan merkityksessä, valossa, jonka lähetän teille täydellisyydestä. 

32 Olen Isä Rakkaus, ja odotan teitä kärsivällisesti vuoren huipulla näyttääkseni teille sieltä tikapuut, 

joita henkenne on pystynyt kiipeämään. Mutta eri lahkojen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat etsivät ne 

teistä, jotka ovat olleet liian heikkoja. 

33 Kaikista teistä ei tule todellisia palvelijoitani, kaikista teistä ei tule vahvoja. Kun tämä koettelemus 

tulee, monet teistä kieltävät Minut, kuten rakas opetuslapsi, joka kielsi Minut, vaikka hän kuului 

Mestariin. 

34 Aika, jonka aikana vielä ilmoitan itseni teille äänenkantajien kautta, on lyhyt. Mutta ennen lähtöäni 

täytän teidät voimalla ja voimalla, jotta pimeys ei ympäröi teitä ja ette putoa kuiluun. Korkeasta 

tuonpuoleisesta lähetän teille kannustukseni ja henkisen maailmani suuret sotajoukot avuksenne. 

Puolustatte itseänne rakkauden aseilla. 

35 Olen antanut teille nämä aseet, joista valon kipinät saavuttavat suuret ihmisjoukot. Olen aina 

puolustanut teitä enkä ole eronnut teistä. Mutta tänä aikana te ette enää kuule Minua äänenkantajan kautta 

ja sitten vastaanota ilmestystäni hengestä henkeen. 

36 Ihminen ei ole sanellut lakiani, vaan se on tullut minulta. Mutta maailma on luonut opetuksestani 

käsityksensä mukaan erilaisia uskontoja, uskontunnustuksia ja riittejä sanoakseen sitten ihmiskunnalle: 

"Tämä on oikea tie." Mutta minä en ole luonut uskontoja, vaan olen aina näyttänyt teille lain. 

37 Tehdäkseni siitä teille unohtumattoman, olen antanut ruumiini ja vereni teidän vuoksenne, ja tämä 

jumalallisen rakkauden uhri sanoo teille ikuisesti: "Rakastakaa toisianne." 

38 Israelin todellinen kansa on Hengen ansiosta, ja heille olen antanut runsaasti Sanaani, jotta he eivät 

eksyisi ja puolustaisivat Työtäni valon ja rakkauden miekalla. 

39 En ole osoittanut itseäni ruumiillesi, sillä se vajoaa maahan täytettyään tehtävänsä. Sen tähden 

minä sanon teille: Yritä säilyttää sielusi vaate ja korista se hyvillä teoilla lähimmäistäsi kohtaan. 

40 Rakastan sinua jumalallisella rakkaudella. Sanon teille vielä kerran: antakaa anteeksi 

lähimmäisillenne, niin kuin minä annan anteeksi teidän virheenne. En petä teitä enkä tuomitse teitä. 

Hyväilen sinua sydämesi ja sielusi syvyyksissä. Jos jätätte niiden asiat, jotka loukkaavat teitä, minun 

huolekseni, punnitsen aikanaan jokaisen teot täydellisen oikeuteni vaa'alla. 

41 Osoittakaa vain lempeyttä ja hymyä kasvoillanne, jotta ne, jotka kantavat tämän maailman 

pimeyttä, voivat esimerkkinne kautta kumartaa ─ jotta te voitte olla niitä, jotka näyttävät heille 

pelastusveneen, ja te pelastatte ne sielut, jotka kuuluvat Minulle. 

42 Älkää pelätkö ihmiskunnan pilkkaa; antakaa hänelle minun opetukseni ja kertokaa hänelle, että 

minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Jumala, joka loi tämän maailman, ei kuule heitä, ei puhu heille 

eikä näe häntä sillä tavalla kuin uskonnolliset yhteisöt uskovat. Mutta minä kuulen kaiken, näen kaiken ja 

tiedän kaiken. Tiedän, mitä jokainen sydän pyytää Minulta vertauskuvallisesti. Tänään kerron teille, kuten 

sanoin toisella aikakaudella: "Minä olen tie, totuus ja elämä." 

43 Käänny sairaan ihmisen puoleen ja jätä rakkautesi ja armosi häneen, kun nouset hengestä henkeen 

Minun luokseni. Ottakaa toisen aikakauden esimerkkini malliksi. Olen laskenut herkkyyden sydämeenne, 

olen antanut teille valon ja parantumisen lahjan. Nostakaa sielunne ylös, ja minä annan parantavan 

balsamin sairaille teidän välittämisenne kautta. 
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44 En halua kivikirkkoja, etsin kirkkoa sielussanne ja sydämessänne asuakseni siinä, kun teissä on 

hengellisyyttä. 

45 Vuoden 1950 jälkeen kokoonnutte rukoushuoneisiini ja valmistaudutte, jotta henkistyminen voi 

tapahtua sisällänne. Ette enää kuule Sanaani ihmisälyn kautta, vaan pystytte keskustelemaan kanssani 

hengestä henkeen, ja laulunne ovat sielunne kohotusta. 

46 Koettelemukset tulevat olemaan ankaria, eivätkä kaikki teistä pysy lujana. Monet teistä putoavat 

kuiluun ja menettävät valon, jonka olen antanut teille pimeyden läpäisemistä varten. Mutta ne teistä, jotka 

ovat sinnikkäitä ja pysyvät lujana, osoittautuvat Taivaani arvoisiksi. Annan teille ohjeet, mutta on teidän 

asianne tutkia ja ymmärtää ne. 

47 Israel: On kulunut 66 vuotta, jolloin olen osoittanut teille armoa armon jälkeen. Olen myöntänyt 

teille hyvyyteni, jotta voisitte tuntea minut rakkautena ja jotta voisitte täyttää lakini. 

48 Olen puhunut sielullenne ja valmistellut sitä niin, että Jumalallinen "Sanani" ilmenisi ihmismielen 

kautta ─ niin, että kun tämän ilmenemisen viimeinen hetki on koittanut, ette sanoisi Minulle: "Emme ole 

ymmärtäneet mitään opetuksestasi, olemme yhä lapsioppilaita, jotka eivät ole ymmärtäneet meille 

uskomasi tehtävän vastuuta." Siksi, rakkaat ihmiset, en ole koskaan hylännyt teitä ja olen väsymättä 

antanut teille Sanani, ja tähän hetkeen saakka Universaalinen säteeni laskeutuu edelleen luoksenne. 

49 Minä olen Täydellisyys, Minä olen Elämä, Minä olen Rakkaus, eikä ole Mestarinne tahto, että 

eksytte matkalla ─ että sen jälkeen, kun olen vetänyt teidät pois synnin liasta, eksytte jälleen entisille 

teille, menetätte armoni ja palaatte pimeyteen sekoittumaan ihmiskunnan hulluuteen ja materialismiin. Ei, 

rakas 

Israel, olen kutsunut teidät spiritualistiseksi, kolminaisuus- ja marialais-kansaksi, jotta voisitte todistaa 

ihmisille sen äärettömän armon, jonka olette saaneet minulta. 

50 Minä olen ennustanut teille paljon ja sanonut teille: "Valmistaudu, Israel, sillä tulevat ajat, jolloin 

väärät kristukset ovat teidän keskuudessanne. Sinua ahdistaa, ja ihmisten kaunopuheinen sana saavuttaa 

korvasi, ja sitten, jos et ole valmistautunut, putoat kiusauksen verkkoihin. Te itse teette itsestänne 

perinnöttömät ja pidättäytytte armolahjoistani. Leipä, jonka olen antanut teille, heitetään pois, ja silloin te 

todella tunnette itsenne nälkäisiksi, tarvitseviksi ja rähjäisiksi, vaikka tämä ei ole Jumalallinen tahtoni. 

51 Tunnusta siis, Israel, että olen osoittanut sinulle todellisen tien Sanallani, että olen antanut sinulle 

lakini, jotta voisit tehdä tahtoni, jotta voisit olla opetuslapsia, jotka näyttävät hyvää esimerkkiä ja täyttävät 

tehtävänsä uskollisesti. 

52 En pyydä teiltä mitään mahdotonta. Kaikki, mitä odotan sinulta, on mahdollista. Risti, jonka olen 

asettanut päällenne, ei paina harteitanne, ja jos tunnette sen joskus raskaaksi, se johtuu siitä, että ette ole 

ymmärtäneet Mestarianne ettekä ole pystyneet vapautumaan materialismista. 

53 Ensimmäisellä aikakaudella Mooses seisoi Israelin johdossa ja johti sitä neljänkymmenen vuoden 

ajan autiomaan läpi Kanaanin maahan. Mutta tottelemattomuudesta, epäuskosta ja materialismista johtuen 

jotkut pilkkasivat, toisista tuli luopioita, ja vielä toiset kapinoivat. Mutta Mooses puhui heille tässä 

tilanteessa viisaasti ja kärsivällisesti, jotta he eivät rikkoisi Korkeimman tahtoa, vaan olisivat nöyriä ja 

kuuliaisia Isälle, joka ─ katsomatta heidän tottelemattomuuteensa ─ sai mannan putoamaan taivaasta ja 

veden virtaamaan kalliosta. 

54 Teille, rakkaat ihmiset, annan nämä esimerkit tiedoksi, jotta vaeltaisitte oikeaa tietä ettekä etsisi 

sivuteitä, sillä silloin aiheuttaisitte itsellenne tuskaa. Olen asettanut teidät oikealle tielle, jotta voitte 

ponnistella ja tehdä työtä ja tehdä itsestänne armoni ja äärettömän myötätuntoni arvoisia, jotta 

vaelluksenne lopussa voitte löytää Luvatun Maan. 

55 Tulee aika, jolloin pyydätte Minulta, että Jumalallinen Sanani jatkaa ilmenemistä äänenkantajien 

mielen kautta, ja lankeatte polvillenne niiden symbolien eteen, jotka olen antanut teille, ja pyydätte 

Jumaluutta laskeutumaan alas säteissä puhumaan teille laista ja antamaan teille rakkautta jatkaa polulla. 

Mutta kun tämä tapahtuu, teidän on muistettava, että aivan kuten toisella aikakaudella, Jeesuksen lähdön 

jälkeen, kun Jeesuksen aika oli vakiintunut, ette enää kuule ääntäni tässä muodossa, ja siitä hetkestä 

lähtien tunnistatte, että Läsnäoloni on ollut luonanne ja että aistienne orjuuden kautta olette tottuneet 

Sanaani. 

56 Heräämisesi, Israel, tulee olemaan myöhäinen, hyvin myöhäinen, ja tämä on syy siihen, miksi 

rakastavimman Isäni Sydän kärsii suunnattomasti. 
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57 Rakkaat ihmiset, haluan ilahduttaa sieluanne ─ haluan, että kun saavutte luokseni, sanon teille: 

"Rakkaat lapset, ottakaa vastaan palkinto. Rakkauteni asettaa ohimollenne laakeriseppeleen ja avaa teille 

Taivaani portit, jotta voitte rakkaudessani nauttia Isän autuudesta." 

58 Inhimillinen tahto astuu esiin ja vakuuttaa, että Jumalallinen Sanani ei lakkaa tekemästä itseään 

tunnetuksi inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta, että Universaalinen Säteeni jatkaa laskeutumistaan ja 

tekee itseään tunnetuksi äänenkantajien kautta vielä jonkin aikaa vuoden 1950 jälkeen. 

Noihin ruumiisiin inkarnoituneet sielut ovat tehneet suuren virheen ja vakavan rikkomuksen, koska he 

ovat unohtaneet, että Minä olen Täydellisyys ─ unohtaneet, että Minä olen periksiantamaton Laki ─ 

unohtaneet, että Minun Sanani on Kuninkaan Sana, jota ei oteta takaisin. Sillä olen sanonut teille, että 

ennemmin kuninkaallinen tähti lakkaa loistamasta kuin sanani ei täyty maailmankaikkeudessa. 

Mutta olen ilmoittanut teille ajan, jolloin ihmisälyn kautta tapahtuva ilmentymiseni loppuu, ja näin 

tulee tapahtumaan. Mutta olen myös sanonut teille, etten hylkää teitä, että näen valmistelunne ja kuulen 

opetuslasten rukouksen ─ niiden, joille minun on annettava viime hetkellä viimeiset ohjeet, jotta he 

saisivat opastusta ja tietäisivät, miten käyttää elämän, jonka olen heille antanut tässä maailmassa 

viimeiseen hetkeen asti, valmistellakseen uusia sukupolvia lähtemään tältä maapallolta valmistautuneina 

rakkauden, ymmärryksen ja laupeuden kautta. Minä tasoitan polut, joilla rakas kansani kulkee. 

59 Totisesti sanon teille, että vuoden 1950 jälkeen teillä ei enää ole tätä ilmentymää, ja jos ihminen 

ryhtyy olemaan tottelematta Tahtoani ja muokkaamaan Teosta mielivallansa mukaan antaakseen sen 

maailmalle, hän joutuu vastaamaan siitä Minun edessäni. Olen valmistellut teitä ja sanonut teille, rakkaat 

ihmiset: Minun tahtoani noudatetaan, Minun Sanani toteutuu kaikkina aikoina, ja sanon teille: Tulee aika, 

jolloin ette enää kuule sitä tässä muodossa. Sen vuoksi kerätkää Sanani sydämeenne ja säilyttäkää näiden 

julistusten merkitys. Sillä huomenna te pyydätte Isältä turhaan, sillä Universaalinen Säteeni ei enää 

laskeudu ilmaisemaan Minua inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

60 Valmistautukaa, totelkaa, tehkää työtä ja antakaa lähimmäisillenne se, minkä olen antanut teille. 

Puhukaa ja kertokaa ilosanomaa, jotta kaikki heräisivät. Mutta ne, jotka haluavat luoda materialistisen 

teoksen ja lisätä sen lakiini väittäen, että Mestari jatkaa itsensä tunnetuksi tekemistä äänenkantajien kautta, 

jos he pyrkivät siihen, jos heidän halunsa siihen on suuri, he kuulevat vain vääriä ilmentymiä. 

61 Tänään, kun Pyhän Henkeni valo on kanssanne, te Israelin kansa, ─ taistelkaa ja tehkää työtä kuten 

Mestarinne. 

62 Minun viisauteni on suuri, mutta teidän tehtävänne on tutkia ja tulkita sanaani. Aloittakaa 

ponnistelu ja työ, sillä kohtaatte polullanne sen, joka haluaa minun valoni, minun opetukseni. Tulette 

tapaamaan rappioituneita, nöyriä ja myös ylhäisiä, ja kaikille heille teidän on puhuttava ja näytettävä heille 

työni. Lähestykää heidän sydämensä ovia ja koputtakaa kerran, kahdesti ja kolmannen kerran. Mutta jos 

ne pysyvät suljettuina, siirry eteenpäin. Jos he eivät ainoastaan kuuntele sinua vaan myös pilkkaavat sinua, 

ole kärsivällinen ja mene niiden ihmisjoukkojen luo, jotka tarvitsevat rohkaisua, lohdutusta ja 

sielunpohjaa. Lähestykää heitä ja "voitelkaa" heidät sanallani. 

63 Irrottautukaa kaikesta, mikä hämmentää mieltänne, ja omistautukaa rukoukselle, jotta sielunne 

olisi yhteydessä Jumalaanne ja Herraanne, ja olkaa esimerkkinä sokeille lähimmäisillenne ─ näyttäkää 

heille hengellisyyttä. Teidän mielenne valaistuu, niin että osaatte opettaa kansanjoukkoja totuudellani. 

On sydämiä, jotka tuntevat lohtua sanoistasi; näin herätät koko ihmiskunnan. Silloin ei ole enää 

itsekkyyttä, pahaa tahtoa, katkeruutta eikä eripuraa, ja kun he ovat kanssani, sanon heille: "Autuaita olette 

te, jotka tulette Mestarin luo ottamaan atomin valostani sielunne kehittämistä varten. 

64 Ihmiset ovat nälkäisiä sanani perään. Ovelleni kolkuttelevat hädänalaiset, jotka olen jättänyt teidän 

huostaanne, jotta voitte ottaa vastaan uudet sukupolvet. 

65 Meditoi päivittäin ja kommunikoi kanssani hengestä henkeen. Tiet on valmisteltu Elian kautta, hän 

on valaissut teidät kuin majakka. Hän ei ole ollut ainoastaan ilmentymäni edelläkävijä tällä kolmannella 

aikakaudella ─ hänen tehtävänsä päättyy vasta ikuisuudessa. 

66 Vuoden 1950 jälkeen niistä ihmisjoukoista, jotka ovat minua kuulleet, toiset pysyvät kanssani ja 

toiset lähtevät omille teilleen. Niin tulee olemaan valittujeni kanssa: Jotkut lähtevät kiireesti yhdistämään 

niitä, jotka etenevät henkistymisensä kautta, ja toiset taas jäävät materialismiinsa. 

67 Todelliset opetuslapseni lähtevät valmistautuneina liikkeelle ja täyttävät uskollisesti käskyni. 

Heistä tulee Poikani Lothin kaltaisia ─ hän, joka osasi pitää itsensä puhtaana Sodomassa ja Gomorrassa, 
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kun hän sai käskyni lähteä pois niistä maista, jotka puhdistettaisiin. Opetuslapseni selviävät myös kaikista 

koettelemuksista. 

68 Kaiverruttakaa aina sieluunne Aabrahamin esimerkki: Kun pyysin häntä uhraamaan oman 

poikansa, hän luotti Minuun ja osoitti Minulle suurta uskoa ja kuuliaisuutta. Mutta kun hän aikoi uhrata 

rakkaan poikansa, lähetin enkelini hillitsemään hänen kätensä. Sitten hänen uskonsa ja kuuliaisuutensa 

tähden annoin hänelle suuren lupauksen, että ihmiskunta saisi hyvää hänen välityksellään. En kuitenkaan 

ole vaatinut teiltä uhrikuolemaa ─ muistutan teitä vain Aabrahamista, jotta voisitte ottaa hänestä 

esimerkkiä uskossaan ja kuuliaisuudessaan, ja lupaan teille, että saavutatte ikuisen elämän. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 344 
1 Te kuulette Sanaa, jonka olen asettanut eteenne joka päivä avoimena kirjana. Olen paljastanut sen 

sisällön teille, olen tuonut teille vilpittömyyttä ja valoa. Olen antanut teille Sanani ytimen ja rakkauteni 

muuttamaan teitä. 

2 Autuaita olette te, jotka olette nousseet ylös Työni rinnalle. Olen kiinnittänyt henkisen katseeni 

teihin, jotta te olisitte niitä, jotka todistavat minusta ihmiskunnalle huomenna. 

3 Monet tulevat eri kansakunnista vastaanottamaan osan Sanasta, jonka olen tuonut teille. Näytän 

tämän pelastusveneen hädänalaisille ja haaksirikkoutuneille. 

Ajattele, että olen käyttänyt syntisiä lunastaakseni toiset syntiset. Tänään he ovat kallioita, joista 

kristallivedet pulppuavat, he ovat lampaita, jotka ovat minun tarhassani, he ovat valitun kansani heimoja. 

Olen käyttänyt niitä ja vihkinyt ne palvelukseeni. He ovat trinitaarisia-marialaisia spiritualisteja, jotka 

yhdistyvät yhteen rukoukseen palvomaan Isää ja tarjoamaan Hänelle sydämensä kukat. 

Olen asettanut armoni ja valoni heidän sisimpäänsä, jotta heidän sielunsa voisi tulla täydelliseksi. He 

ovat valittuja vastaanottamaan ja välittämään ihmiskunnalle välittämisensä kautta. He ovat sotilaitani, 

työntekijöitäni, tämän kolmannen aikakauden opetuslapsiani. Heidän hoitoonsa olen antanut 

kristallinkirkkaan veden lähteen ja puhtaan hedelmän puun. Heillä on ollut tarpeeksi uskoa ylittääkseen 

autiomaan vielä kerran. He ovat ne, jotka Elian tavoin lähtevät kutsumaan koolle suuria ihmisjoukkoja. 

4 Israelin valittu kansa: Teille on annettu Mestarin toimeksianto todistaa minusta lähimmäisillenne. 

Te olette se vahva Israel, jonka ihmiskunta tunnistaa, sillä olen vuodattanut teille armoni ja Pyhän Hengen 

valon. 

5 Älä anna tämän ajan mennä hukkaan, Israel. On välttämätöntä, että saatte opetustani runsaasti 

tulevaisuudessa, jotta ette olisi heikkoja ja tarvitsevia. Olen sanonut teille, että lähtöni jälkeen en erota 

itseäni teistä. Mutta älkää siis luottako liikaa itseenne, älkääkä antako sanani, jonka annan teille tällä 

hetkellä ihmisälyn kautta, jäädä kuulematta. Haluan, että valmistaudutte jo nyt, jotta kun lähetän teidät 

ihmiskunnalle, otatte viestini vastaan intuitiivisesti ja tunnette läsnäoloni henkisesti. 

6 Jokainen, joka osaa valmistautua, on puolestapuhujani. Kun tämä vuosi 1950 on ohi, silmänne 

näkevät monia ihmeitä, sillä ihmiskunnan tarve on suuri. 

Valmistaudu, Israel, taisteluun, mutta täysin tietoisina tästä jumalallisesta syystä. Teidän on nimittäin 

puhdistettava maailman virheet ja poistettava pakkomielle ja hämmennys niiden äänenkantajien mielistä, 

jotka jatkavat edelleen sanomista, että teen itseni yhä tunnetuksi heidän välityksensä kautta. Mutta silloin 

se ei ole Minun valoni mielissä, eivätkä he anna lohdutuksen ja viisauden sanoja, kuten Minä annan ne 

teille. 

7 Olette rajoittuneita ettekä voi tunkeutua kanssaihmistenne suunnitelmiin ja ajatuksiin. Mutta Isä 

näkee läpitunkevalla katseellaan kaiken, mitä huomenna tapahtuu. 

8 Haluan, että teistä tulee todellisia opetuslapsia, jotka pystyvät näyttämään oikean polun, jotka ovat 

sanansaattajiani, jotka esittelevät Työni ihmiskunnalle. Hävittäkää pimeys sen valon avulla, jota kannatte 

sisällänne, ja osoittakaa, että olette valon lapsia. 

9 Älkää menettäkö rohkeuttanne niiden koettelemusten edessä, jotka ilmestyvät polullenne, älkääkä 

ujostelko niitä kohtaan, jotka lähestyvät teitä, sillä he ovat hengellisesti tarvitsevia, jotka löytävät itsensä 

ilman hyviä tekoja Jumaluuteni edessä. Teidän pitäisi olla nöyriä, jotka ovat valmiita lievittämään 

lähimmäistenne tuskaa ja valmistamaan heidän sydämensä kerskailematta sillä armolla, jonka olen 

osoittanut teille, ja saaden rakkauden ja valon sanat tulemaan huuliltanne. 

10 En halua nähdä sinussa valhetta, Israel, sillä jonain päivänä se paljastuu, ja silloin maailma sanoo: 

"Ovatko nämä Mestarin opetuslapsia?". Jos he ovat vääriä opetuslapsia, niin silloin myös Mestari oli 

väärä, joka asui heidän keskuudessaan välittääkseen heille valheita." 

11 Teidän on todistettava totuudestani hyvien tekojen, uudistumisenne ja henkistymisenne kautta. En 

halua, että ihmiskunta sanoo minulle huomenna: "Miksi valittusi, vaikka he ovat saaneet jumalallisen 

sanan, eivät osoita armoa meille, jotka olemme pyytäneet heitä tuntemaan lohtua kärsimyksissämme ja 

saamaan balsamia, joka parantaa sairautemme?"." 

Kaikkea tätä teitä kutsutaan tekemään, jotta usko vahvistuisi näissä sydämissä ja jotta maailma 

tunnistaisi teidät. 
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12 Sinun tehtäväsi on, että vaeltajat tuntevat puun viileyden ja toipuvat kiihkeästä kurssistaan. Minä 

kuitenkin puhun heille hengellisesti, saan heidät tuntemaan katumusta ja tunnustamaan rikkomuksensa 

Jumalallisen Henkeni edessä. Silloin annan heidän ymmärtää, että otan heidät avosylin vastaan enkä 

hylkää heitä, vaikka he ovat yhä suuria syntisiä. He kuulevat hengellisesti ääneni sanovan heille: "Rakkaat 

lapset, olen kantanut suurta surua teidän vuoksenne, mutta nyt on sopiva aika uudistua ja antaa sielunne 

vapautua." Minä saan heidät katumaan kaikkia rikkomuksiaan ja häpeämään pahoja tekojaan. 

13 Sen tähden minä opetan sinua, Israel, päivä päivältä, jotta minun lakini pysyisi kirjoitettuna sinun 

sydämeesi. Puhun teille omantunnon kautta ja näytän teille, mikä on se laini käsky, jota ette ole 

noudattaneet, ja näin teistä tulee askel askeleelta uudistunut kansa, joka on täynnä viisauttani. 

14 Te itse koette muutoksenne, näette, keitä olitte ennen ja mitä olette nyt, ja silloin jopa kaikkein 

paatuneimmat sydämet hyväksyvät sananne. Olette heidän neuvonantajiaan ja teette heille hyvää puhtaat 

sydämet ja näytätte heille oikean tien. 

15 Mitä opastusta ihmiskunta voisi odottaa sokeilta oppailta? Vain teiltä, jotka olette valon lapsia, he 

saavat sen, sillä minä ilmoitan itseni teidän välityksenne kautta. 

16 Tulee aika, jolloin ihmiskunnan suuret koettelemukset ovat edessä. Te, jotka olette 

suojeluksessani, tulette kuitenkin olemaan kuin linnut, jotka eivät tee työtä ja jotka kuitenkin saavat 

ravintoa. Silloin ihmiskunta hämmästyy, että näin suuren onnettomuuden ja kurjuuden keskellä säilytätte 

rohkeutenne elää ja että pimeät voimat eivät tartu teihin, koska olette totelleet minua. 

17 Teidät on määrätty lievittämään ihmisten tuskaa, opettamaan rienaajia rukoilemaan, jotka ovat 

olleet pitkään nostamatta sieluaan rukoukseen. 

18 Mutta tätä varten teidän on henkistettävä itseänne päivittäin enemmän ja vapautettava itsenne 

aineellistumisesta. En nimittäin halua, että teistä tulee ylihenkisiä spiritualisteja, en. Fanaattisuus on 

silmissäni vastenmielistä, ja sen haluan poistaa keskuudestanne. Omatunto kertoo sinulle, miten voit elää 

sopusoinnussa kaiken kanssa. 

19 Aika, jolloin kuulette tämän sanan, on lyhyt. Siksi tahtoni on, että te tutkitte opetuksiani, jotta 

ymmärtäisitte ne ja olisitte valmiita. 

20 Oppikaa Jumalalliselta Mestarilta, joka antaa teille opetuksen, joka säilytetään kirjallisena ja josta 

voitte nauttia huomenna. Sillä aika on jo lyhyt, jolloin kuulette Mestarianne ihmismielen kautta. 

21 Isän armo tunkeutuu sieluihinne, rohkaisee niitä ja sanoo heille: Oppikaa minun opetuksestani, 

sillä te olette vielä hauraita lapsia, jotka eivät tunne minun voimaani. Puhun teille joka hetki myös 

omantuntonne kautta saadakseni teidät ymmärtämään tehtävänne. 

22 Oikeassa kädessäni pidän lakia ja vasemmassa kädessäni vaakaa. Minä poistun keskuudestanne 

tässä ilmentymässä. Mutta älkää olko huolissanne, sillä ravin teitä hengellisesti Sanallani, ettekä tunne 

oloanne orvoksi. Kannatte Minua sisällänne, koska en enää tee itseäni tunnetuksi inhimillisen älykyvyn 

kautta. Mutta olen valmistanut sielunne kommunikoimaan Jumalallisen Henkeni kanssa, ja saatte ohjeitani 

aina, kun se on Minun Tahtoni. 

23 Lähtöni jälkeen taistelunne alkaa. 

24 Uskon lakini teille, jotta voisitte tutkia sitä ettekä rikkoa sitä. Hankkikaa ansioita Herraanne 

kohtaan, sillä nyt on aika sanoa Minulle sielussanne todellinen antautuminen: "Herra, toteuta meissä 

tahtosi." 

25 Suurella rakkaudella ja kärsivällisyydellä olen vetänyt teidät pois saastasta, erilaisista 

maailmankatsomuksista ja epäjumalanpalveluksesta. Sillä te olitte kumartaneet kuvia ja kultaista vasikkaa. 

Kuinka paljon tietämättömyyttä onkaan ollut kaikkina aikoina! Mutta olen aina ilmoittanut itseni teille 

valona, armona ja rakkautena, jotta ette kulkisi tietänne sokeasti. 

26 Tässä nykyhetkessä olen jälleen kerran pelastanut teidät eri poluilta, joita sielunne on kulkenut ja 

joilla olette kokeneet tuskaa. Olen antanut teille erilaisia inkarnaatioita, jotta sielunne kehittyisi, kun se 

tulee tälle planeetalle. Mutta tänä aikana olen havainnut sinun vajonneen syvään uneliaisuuteen. En ole 

löytänyt valmistautunutta sydäntä muistuttamaan teitä toisen aikakauden profetioista. Mutta minun tahtoni 

on ollut tehdä itseni tunnetuksi ihmismielen kautta, jotta voisin opettaa teitä jälleen rakastamaan toisianne. 

27 Rakkauteni ja valoni ovat laskeutuneet sieluihinne armokasteena, jotta voitte huomenna näyttää 

maailmalle lakini. Jos osaatte valmistautua, ei ole kättä, joka leimaa teidät ja aiheuttaa teille tuskaa. 
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28 Te lähdette liikkeelle toisen aikakauden apostolien tavoin. He osasivat valmistautua ja odottaa 

oikeaa aikaa lähteä levittämään opetustani. Valitsen eri lahkoista ja uskonnollisista yhteisöistä ne, jotka 

kuuluvat Minulle. He tunnistavat Minut ja tietävät, miten täyttää tehtävänsä. 

29 Teidän on lähdettävä viemään opetuksiani ihmiskunnalle, jotta taivaanvaltakuntani rauha 

saavuttaisi heidät. Sillä katseeni näkee heidän tuskansa, heidän lohduttomuutensa. 

30 Tätä olen tarjonnut teille, rakkaat ihmiset, ja tulette näkemään lupaukseni toteutuvan. Sielunne 

nousevat askel askeleelta, kunnes ne saavuttavat vuoren huipun. 

31 Älä pelkää ihmisten puhetta äläkä heidän tuomioitaan, pelkää Jumalasi tuomiota. Muistakaa, että 

olen kertonut teille, että olen tuomarina periksiantamaton. Sen vuoksi toivokaa minua aina Isänä, 

Jumalana, jotta teiltä ei puuttuisi mitään elämänpolullanne. 

32 Minä tulen sitomaan pahat yhteen karhoiksi, jotka heitetään tuleen. Sillä jokainen huono siemen 

leikataan pois Jumalallisella sirpilläni, joka on tämä Sana, joka tulee luoksenne antamaan teille armon 

elämän. 

33 Mestarina odotan teitä aina opastaakseni teitä, opastaakseni teitä polkua pitkin. Autuaita olette te, 

jotka tulette kuulemaan sanaani, sillä myöhemmin lähdette viemään ilosanomaa lähimmäisillenne. Se, joka 

on ymmärtänyt Minut ja toteuttaa opetukseni käytännössä, saa hengelleen autuuden. 

34 Jotkut teistä sanovat Minulle: "Miksi emme ole tunteneet Sinua, Herra?" Mutta minä sanon teille: 

Ettekö ole tunteneet Minua, kun teette hyvää työtä, kun osoitatte armoa lähimmäisillenne? Ettekö tunne 

tyydytystä, kun täytätte tehtävänne? Sillä tämä tyytyväisyytenne on kuin tuntisitte Minut. Sillä se, joka 

tekee pahaa, etääntyy minusta, ja silloin hän tuskin tuntee läsnäoloani. 

Olen jokaisessa hyvässä työssä, siinä armossa, jota osoitatte ─ ei ainoastaan silloin, kun jaatte leipänne, 

vaan myös silloin, kun tarjoatte rakkauden ja lohdutuksen sanoja rohkaistaksenne sieluja, lohduttaaksenne 

sydämiä tämän elämän kärsimyksissä. Kuinka monet tarvitsevatkaan hieman rakkautta, kuinka monet 

hylätyt naiset huutavat rohkaisun sanoja, ja teidän, valittujeni, pitäisi lähteä tuomaan rakkautta, rohkaisua 

ja vahvistusta kaikille sitä tarvitseville. 

35 Maailma on tuhoutumassa rappeutumiseensa, kaaokseen, hurjaan juoksuunsa kohti pahaa. Olen 

kuitenkin antanut tämän veneen teille pelastaaksenne haaksirikkoutuneet, ne, jotka eivät ole kuulleet 

Sanaani, mutta joiden sielut tuntevat tarvetta ottaa se vastaan. Siksi haluan teidän herättävän heidät ja 

todistavan ihmiskunnalle läsnäolostani tänä aikana. 

36 Todistakaa, että minä tein itseni tunnetuksi tänä aikana ihmisälyn kautta, ja sanokaa epäuskoisille, 

että jos minä tulin ihmiseksi toisella aikakaudella asuakseni yhdessä ihmisten kanssa ─ miksi en voisi 

tehdä itseäni tunnetuksi tänään syntisten kautta, jotka olen valmistanut armollani? 

37 Miksi uskotte enemmän ihmisten tekoihin ja epäilette Jumalanne ja Herranne ihmeitä ja 

suurpiirteisyyttä? 

38 Muistakaa askeleeni maan päällä Jeesuksena, muistakaa, että puhuin lainoppineille 

varhaislapsuudessa. Opetin sinua rukoilemaan ja olemaan nöyrä. Synnyin tallissa ja kuolin ristillä. Ja 

koska olen antanut teille tämän opetuksen ─ miksi ette tällä kolmannella aikakaudella, kun maailma on 

turmeluksen huipulla, kuuntelisi sanojani, ja miksi en näyttäisi teille sitä tietä, jonka opetin teille toisella 

aikakaudella? 

39 Ihmiset kantavat vihaa ja pahaa tahtoa ja tavoittelevat turhia asioita, ja heidän sydämissään on ollut 

myös fanaattisuutta. 

40 Ihmiset, te kysytte Minulta: "Miksi, Herra, koettelemukset tiellämme ovat lisääntyneet sen jälkeen, 

kun valmistit meidät armollasi?" Ja minä vastaan teille: Toisella aikakaudella opetin teitä kärsimään ja 

olemaan nöyrä. Muistakaa, että he veivät Minut veritelineelle, painoivat orjantappurakruunun ohimoilleni 

ja ruoko käteeni ja sitten pilkkasivat Minua. Mutta pysyin lempeänä ja nöyränä. Tiesin, että Vereni oli 

vuodatettava ihmiskunnan pelastuksen symbolina. Milloin olette tunteneet Minun hylkäävän nämä 

katkeruudet, nämä mauttomuudet, nämä ahdistukset? En koskaan. Kärsin rakkaudesta teitä kaikkia 

kohtaan ja vuodatin Vereni näyttääkseni teille tien pelastukseen. Te ette kuitenkaan tällä hetkellä vuodata 

vertanne, vaan valmistaudutte vain hyvällä tahdolla puhumaan maailmalle totuudestani. 

41 Olen antanut teille miekan ja kutsunut teitä sotilaikseni. Olette osa joukkojani, joita rohkaisen 

sanallani, ja sanon teille: Taistelkaa älkääkä pelätkö maailmaa, sillä minä olen Isänne ja puolustan teitä, 

valistan teitä, jotta teistä ei tulisi ihmiskunnan uhreja. 
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42 Rakkaat ihmiset: Tulette pian ymmärtämään, että Sanani pelastaa teidät. Teillä on ollut Minua 

rakastava Isä, jotta ette kärsisi ettekä kompastuisi. 

43 Kärsivällisyydellä täynnä jatkan teidän opastamistanne, jotta huomenna olisitte esimerkkinä 

lähimmäisillenne. 

44 Poistukaa maailmasta, jotta sielunne voi vastaanottaa armoni eikä menetä rauhaani ja rakkauttani 

─ jotta ette kohtaa orjantappuroita, joita maailma on luonut pahuudellaan. Olen vetänyt teidät pois kuilusta 

ja opastanut teitä, jotta sielunne voisi tulla lähemmäksi Minua, askel askeleelta. 

45 Valoni ei ole koskaan siirtynyt pois ihmisten luota, olen aina lähellä heidän sydäntään. Sillä miten 

voisin jättää lapseni puolitiehen? Ja jättää heidät ilman armoani tänä aikana, jolloin kuulen tuskan 

valittamisen? 

Olen poistanut tuskasi, antanut sinun levätä elämän puun alla ja ravinnut sinua sen hedelmillä. Minun 

lähtöni jälkeen teillä ei ole nälkä eikä jano, ja te jaatte hedelmät, veden ja leivän janoisten, nälkäisten ja 

tarvitsevien kanssa. 

46 Katso kansoja, jotka ovat autioina ja kovien myrskyjen koettelemina. Siksi valmistelen teitä 

valaisemaan teitä, jotta voisitte nousta Mestarinne tavoin, ja että välittämisenne kautta voin vapauttaa 

heidät sielunsa masennuksesta. Sillä minä annan heidän tuntea totuuden, minä valistan heidän sielunsa ja 

mielensä ja vapautan heidät maailmaan tulleista sekaannuksista. 

47 Valmistautukaa, lapseni, jotta voitte voimallani ja valollani opastaa maan kansoja ja saada heidät 

tuntemaan rauhani. 

48 Siunattu viattomuus on saanut tartunnan maailman turmeltuneisuudesta, nuoret kulkevat sen 

polkua henkeäsalpaavasti, ja neitsyetkin ovat menettäneet vaatimattomuuden, siveyden ja siveyden. 

Kaikki nämä hyveet ovat kadonneet heidän sydämistään. He ovat ravinneet maallisia intohimoja ja 

haluavat vain nautintoja, jotka johtavat heidät tuhoon. 

Puhun teille kaikessa selkeydessä, jotta voitte lähteä liikkeelle ja ottaa lujan askeleen sielunne 

evoluutiossa.  

49 Haluan, että nousette ylös ja olette yhteydessä Jumalaanne, jotta voitte ilmentää sitä armoa, jota 

työni sisältää. 

50 Rakkaat ihmiset: Nousette parhaillaan askel askeleelta ylöspäin, jotta pääsette vuoren huipulle. 

Kuudennen kynttilän valo valaisee maailmankaikkeuden, ja Minä johdatan sieluja ja annan niille 

kohotusta, jotta ne saavuttaisivat Minut. 

51 Olen antanut teille aikaa ottaa opetukseni vastaan jälleen kerran, jotta Pyhän Henkeni valo voi 

hälventää pimeyden sieluistanne. Syntisten älykkyyden avulla olen antanut teille viisauteni yksinkertaisilla 

sanoilla, jotka kuitenkin sisältävät totuuden merkityksessään. 

52 Huomenna teidän on lähdettävä tuomaan ilosanomaa ja todistamaan minusta eri puolilla maailmaa, 

jotta ihmiset pääsisivät eroon haitallisesta, synnistä ja eripurasta ja jotta kaikki tunnistaisivat itsensä yhden 

Isän lapsiksi. Sillä Hengelle ei ole olemassa yhteiskuntaluokkia, rotuja eikä aatelissukuja. Te kaikki olette 

lähtöisin yhdestä Isästä, ja teidän on palattava Minun luokseni. 

53 Ihmiskunta kärsii parhaillaan suurta puhdistustaan tottelemattomuutensa seurauksena, mutta se ei 

ole ymmärtänyt, että se on luonut tämän kärsimyksen maljan itselleen. Mutta minä, Isä, olen tullut tällä 

kertaa punnitsemaan ristiä, jota kannatte harteillanne. 

54 Kansat ovat kaikkina aikoina olleet epäkunnioittavia toisiaan kohtaan, minkä vuoksi ne ovat 

luoneet rajoja ja erilaisia ideologioita ja siirtyneet kauemmas toisistaan. 

55 Olen tehnyt itseni tunnetuksi keskuudessanne, jotta voisitte ottaa minusta mallia, jotta auringon 

polttavat säteet eivät väsyttäisi teitä autiomaassa. Olen kouluttanut teitä viisaudellani, jotta voitte näyttää 

ihmiskunnalle tietä. 

56 Toisella aikakaudella valmistin kaksitoista apostoliani opettamaan ihmiskuntaa. Mutta tänä 

Kolmantena Aikana olen yhdistänyt 144 000 ihmistä valmistellakseni heitä, jotta ihmiskunta voi jälleen 

kerran saada armoni tämän kansan kautta. 

57 Rakas Israel: Kuinka paljon ihmiset ovatkaan jääneet jälkeen tottelemattomuutensa vuoksi, 

ruumiin heikkouksien vuoksi, jotka ovat heikentäneet sielua eivätkä ole sallineet sen henkistää itseään, 

kuten minun tahtoni on! 
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58 Opiskelkaa ja perehtykää opetukseeni, jotta voitte huomenna välittää sen lähimmäisillenne. En ole 

tullut tällä kertaa hämmentämään ihmiskuntaa opetuksellani. Olen tullut vain vapauttamaan sen sen 

synneistä, jotta se voisi kulkea oikeaa tietä ja saavuttaa rauhani. Minä vahvistan teitä, rakas kansa, jotta 

voitte ryhtyä taisteluun. 

59 Aika on lähellä, jolloin ette enää kuule tätä Sanaa äänenkantajan kautta. Mutta en erota itseäni 

lapsistani. Tunnette tosiaankin tämän ilmentymän poissaolon; mutta aivan kuten olen ollut hengellisesti 

kanssanne alusta alkaen, niin tulen olemaan loppuun asti, sillä tämä on minun tahtoni. 

60 Rakkaat opetuslapset: Haluan teidän todistavan teoillanne siitä, mitä olen teille uskonut tällä 

kolmannella aikakaudella. Jo toisella aikakaudella kerroin teille: "Rakastakaa toisianne." 

Kun ihmiset tulevat kuuntelemaan sinua, sinun on näytettävä heille tie, saatettava heidät näkemään, 

kuinka harhaanjohdettuja he ovat olleet, ja selitettävä heille jokainen opetus, jonka olen antanut sinulle. 

Teidän on kerrottava heille, miksi olette spiritistejä, miksi olette israelilaisia ja miksi olette mariaanisia 

trinitaristeja. Muistakaa, että olen sanonut teille, että olette israelilaisia ─ ei lihan vaan hengen mukaan, 

koska olette Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin todellisia jälkeläisiä, joita kutsuin Israeliksi, koska hän osoitti 

voimansa koettelemuksessa, minkä vuoksi teidänkin israelilaisina pitäisi olla vahvoja. Olette 

spiritualisteja, koska olen opettanut teitä etsimään ja rakastamaan Minua hengellänne. 

61 Miksi etsit ja rakastat Mariaa? Sillä toisella aikakaudella uskoin teidät hänen hellyydelleen Äitinä, 

ja hänen Henkensä rukoilee puolestanne ja koko ihmiskunnan puolesta. 

62 Leevin heimo valittiin jo ensimmäisellä kerralla, jotta he olisivat Jumalan palvelijoita, pappeja. Ja 

tällä Kolmannella kerralla Leevin heimo vihitään jälleen Jumaluuteni palvelukseen. He ovat niitä, jotka 

omistautuvat tehtävänsä täyttämiselle. 

63 Ihmiset, älkää käyttäytykö kuin Juudas, älkää kieltäkö Minua kuten Pietari, älkää epäilkö Minua 

kuten Tuomas. Mutta jos teillä olisi tällaisia heikkouksia ─ kuinka paljon tuskaa te aiheuttaisittekaan 

Hengelleni! 

Katsokaa ja rukoilkaa, ottakaa apostoleistani esimerkkiä kuuliaisuudessanne, ja älkää antako 

kenenkään heidän laillaan haluta olla toista suurempi, sillä Minulle te olette kaikki samanarvoisia, ja 

tekojenne mukaan sielunne edistyminen tapahtuu. Minä sanon teille, kuten sanoin opetuslapsilleni: "Isän 

huoneessa on monta asumusta." Mutta teidän on tultava niiden arvoisiksi asuaksenne niissä. Jotkut teistä 

saapuvat aikaisemmin ja toiset myöhemmin. Sallikaa sielunne nousta ylöspäin hyvien tekojen ja lain 

täyttämisen kautta. 

64 Kun siirrytte tuonpuoleiseen, näytän teille kirjan, johon hyvät ja pahat tekonne on kirjoitettu, ja 

sielunne riemuitsee, kun oikeudenmukaisuuteni vaaka kallistuu teidän ansioidenne puolelle. Mutta jos näin 

ei tapahdu, palaatte tälle planeetalle ja hyvitätte asian vielä kerran. Ne teistä, jotka olette täyttäneet 

tehtävänne, jatkavat ansioiden hankkimista Henkisestä valtakunnasta noustakseen yhä pidemmälle, ja te 

taistelette ja työskentelette ihmiskunnan puolesta kuten enkelit ja minun Henkinen Maailmani, joka on 

läpäissyt voitokkaasti Sulattimen. 

65 Tällä tavoin saavutatte vähitellen todellisen autuuden, ja lopulta sulaututte Jumalalliseen Henkeeni, 

sillä tiedätte, että olette lähteneet Minusta ja että teidän on palattava Minuun puhtaana ja äänettömänä. 

66 Jos ymmärtäisitte, miten paljon kipu puhdistaa sieluanne, rakastaisitte kipua. Mutta "liha" saa 

sielun tulemaan heikoksi. Mutta olen puhunut teille rukouksesta, jotta voisitte puolustautua kiusausta 

vastaan. 

67 Kun tämä sana ei ole enää kuulunut korviinne, lähdette antamaan ihmiskunnalle kaiken, mitä olette 

keränneet. Silloin tunnistatte opetukseni suuruuden ja tiedätte, miten kohota ja olla yhteydessä 

Jumaluuteni kanssa hengestä henkeen. Kun olette kanssani, sanon teille: 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 345 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tervetuloa kaikki Mestarin luo! 

2 Rakas kansa: Vain muutama aamuhartaus on kulunut sen jälkeen, kun olen ollut keskuudessanne 

tuomarina, kun olen tuominnut kansani Israelin ytimeen asti ja löytänyt joitakin rukoilevia ja esirukoilevia, 

toiset taas välinpitämättömiä hengellisille ilmestyksille ja avoimia vain maailman kiusauksille. Joitakin 

tapasin todellisen hengellisen valmistautumisen ja ennakkoluulottomuuden vallitessa, toiset vajosivat 

taantumukseen ─ jotkut lapseni rutiininomaisesti ja jotkut ilman hengellistä valmistautumista. 

3 Arvioin ihmisten rakkautta ja havaitsin, että he eivät vielä rakasta toisiaan veljinä, että valittu 

kansani ei vielä tunne ja elä hengellistä harmoniaa. 

4 Kuuntelin seurakunnan rukouksen, ja joissakin oli katumusta rikkomuksista, toisissa oli arka 

vetoomus maailmanrauhan ja Israelin kansan yhdistymisen puolesta. Mutta kuinka harvassa olivatkaan ne, 

jotka tietoisena vastuustaan Jumalan ja maailman edessä osasivat nousta nöyrästi Mestarin eteen todellisen 

hengellisen näkemyksen ja opetuksen halun vallitessa ─ jotka osasivat seistä tuomarin edessä niska 

kumarassa ja asettua Isän syliin kuin lapset, jotka tietävät, että Jumala on kaiken rakkauden yläpuolella. 

Tässä siunatussa tilaisuudessa, tässä armonhetkessä Isä vuodatti hengelliset hyvyytensä. Hän välitti 

innoituksensa, vanhurskautensa ja ohjeensa osittain ihmisten välityksellä ja suuressa määrin myös 

hengestä henkeen, erityisesti kansalleen, mutta myös maailmalle ja koko maailmalle. 

5 Tämä on jo ollut viimeinen opetuspuheenvuoroni, jossa olen tullut luoksenne tuomarina, jossa 

inhimillisen kyvyn välityksellä välittynyt säteeni on ollut teidän kanssanne, kaikkien maakuntien 

"työntekijöiden", kaikkien seurakuntien edustajien, spiritualististen kolminaisuuden Marian palvelijoiden 

ympäröimänä, joiden ymmärryksen kyvyn kautta olen tehnyt tunnetuksi työtäni ja rohkaissut kuulijoiden 

joukoittain uskoa. 

6 Näen teidät yhdistettynä vielä joskus, mutta en enää tällaisessa kokoontumisessa. Niinpä ihmiset 

tunsivat sen hengessään ja nyyhkyttivät. "Liha" on ollut heikko ja vastustanut lähestyviä jäähyväisiä ja 

näiden rallien lopettamista. 

7 Elias oli valmistellut teidät, hän oli osoittanut teille tämän hetken etukäteen hengellisellä 

etusormellaan, jotta kaikki ihmiset heräisivät, heräisivät ja havahtuisivat, jotta he eivät suhtautuisi 

välinpitämättömästi tähän tuomion ja armon aikaan. Sillä Elia osoittaa aina itsensä sielujen tiellä 

tiennäyttäjänä ja valmistelee polkuja, poistaa orjantappuroita ja lohkareita, jotta lasteni jalat eivät loukkaisi 

itseään matkalla. Hän soittaa hengellistä kelloa, joka puhuu omantunnon kautta sielun syvyyksiin 

saadakseen sinut heräämään, täyttymään valolla, kuulemaan Hänen äänensä, joka tulee ─ Hän, joka aina 

sanoo: "Tässä minä olen." Sillä Isä on läsnä joka hetki ja joka paikassa. 

8 Tutkin ihmisen sydäntä jokaisella tuomion hetkellä ja kohtasin sen täynnä tuskaa, epävarmuutta ja 

synkkiä aavistuksia. Lähestyin sitä kuullakseni sen sykkeen, kuunnellakseni sen vetoomuksia, jotka ovat 

yhä vähemmän hengellisiä, jotka ovat yhä kauempana alkuperästään, koska ne haluavat aineellisia asioita, 

vain maan tietoa ja taipumuksia. Näin kohtasin ihmisyyden, ihmisen, joka oli vain maailman hyödykkeistä 

kiinnostunut, mutta jonka sielu oli täynnä pelkoa ja joka säilytti vain yhden säteen, yhden toivon kipinän. 

Mutta en sammuttanut tätä kipinää ─ päinvastoin, elävöitin sen totuudellani, lohdutuksellani, rohkaisullani 

ja olemuksellani. Tuona armon hetkenä levitin sen hengellisesti koko maailmaan, jotta Läsnäoloni tuntuisi 

ja Olemukseni olisi poikkeuksetta kaikissa, sillä myös Elia oli tehnyt itsensä tunnetuksi etukäteen. 

Kun tulin, sielut ja sydämet olivat jo valmistautuneet Elia-hengen, Jumalan tiennäyttäjän kaikkien 

aikojen ja aikakausien aikana, toimesta. Sillä Elia on se, joka on aina ollut kanssasi ja jonka olet harvoin 

tuntenut. 

9 Elia on suuri Henki, joka on Jumalan oikealla puolella ja joka nöyryydessään kutsuu itseään 

Jumalan palvelijaksi; hänen välityksensä kautta, samoin kuin muiden suurten Henkien kautta, liikutan 

Henkiuniversumia ja toteutan suuria ja korkeita neuvoja. Kyllä, opetuslapseni, Minulla on palveluksessani 

suuri joukko suuria henkiä, jotka hallitsevat luomakuntaa. 

10 Sitten kysytte itseltänne: "Eikö Isä ole se, joka tekee kaiken?" Mutta minä vastaan teille: Minä olen 

Hän, joka saa kaiken aikaan, sillä minä olen kaikissa hengissä. Minä olen kaikissa luoduissa, eikä mikään 
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liiku ilman minua. Mutta aivan kuten olen antanut elämän monille hengille, olen antanut heille kaikille 

osuuden työstäni, työstäni, paikan luomakunnassani ─ arvokkaan paikan oikealla puolellani. 

Sen jälkeen kun olin valmistanut teidät kaikki ensimmäisestä viimeiseen tuohon menneeseen armon 

aamuun, Elia näytti Herralleen peltoja, joilla oli runsaasti rikkaruohoja. Mutta Isä sanoi hänelle: "Olkoon 

niin! Silti rikkaruohot lisääntyvät hieman, silti rikkaruohot jatkavat kukoistustaan, syventävät juuriaan ja 

leviävät yhä enemmän maan päälle. Mutta pian tulee sadonkorjuun aika, pian sirppi tulee, ja silloin pahan 

siemenen joukossa on myös vehnää, vaikkakin todella niukasti. Mutta se säilytetään minun aittoihini 

kylvettäväksi uudelleen, kun hetki on koittanut ja maa on sopiva ja hedelmällinen, kun taas rikkaruoho 

heitetään tuleen sidottuina karoihin. 

11 Pahuus on kasvanut ihmisten keskuudessa, minun kansani. Hyvyys, hyveellisyys ja rakkaus ovat 

olleet heikkoja pahan, tautien, vitsausten, kulkutautien ja onnettomuuksien hyökkäyksen edessä. Kaikki se, 

mikä on turmeluksen siemen, on saastuttanut hyvien sydämen, on saanut jotkut kompastumaan, on 

vähentänyt uskovien määrää, koska pahuus on käyttänyt suurta valtaa ihmiskuntaan. 

12 Olen sallinut tämän tapahtua teille myönnetyn tahdonvapauden vuoksi. Sillä kaiken turmeluksen, 

kaiken pimeyden ja ihmisten eksytyksen takana on jumalallinen valo, henki, joka ei katoa eikä katoa 

koskaan. On olemassa alkuperäinen entiteetti, joka on valon sielu, joka pitää tahrattomana sen suukon, 

jonka Isä antoi sille, ja joka on jumalallinen sinetti, jolla olen lähettänyt kaikki lapseni taistelun tielle. 

Tämän ominaisuuden ansiosta yksikään näistä sieluista ei häviä. 

13 Kadonneiden määrä on suuri. Mutta maan pinnalla, eri kansojen helmassa, jotka muodostavat 

maapallon väestön, vähäpätöisissä kaupungeissa ja alankoalueilla, ei puutu sydämiä, jotka osaavat 

kohottaa itsensä, jotka pitävät Herransa kanssa tekemänsä liiton ja jotka ovat esimerkkeinä ja hengellisinä 

tukijoina joukoille. Kun he rukoilevat, kysykää Minulta: "Miksi on niin paljon pahaa?". Miksi ihmisten 

sydämissä ei ole parannusta? Miksi ihmiskunta ei herää hyvyyteen, rauhaan? Miksi ihmiset eivät kykene 

ymmärtämään toisiaan, rakastamaan toisiaan, tunnustamaan toisiaan veljiksi ja sisariksi Jumalassa?" 

14 Mutta Isä antaa mielenrauhan ja toivon niille, jotka valvovat ja rukoilevat, ja sanoo heille: 

Odottakaa, kunnes ne, jotka ovat tehneet eniten syntiä ─ ne, jotka ovat aiheuttaneet eniten tuskaa tälle 

ihmiskunnalle ─ tulevat myöhemmin olemaan heidän suurimpia hyväntekijöitään, sillä he eivät todella 

"kuole". Kuolee synti, katoaa sen ruumis, katoavat pimeät voimat ihmisen synnin syynä. Mutta sielu, jota 

sen henki ohjaa, ei koskaan katoa, vaikka se joutuisi käymään läpi suuria ristiinnaulitsemisia, suuria 

hyvityksiä ja sielunpuhdistuksia, vaikka se joutuisi käymään läpi ruumiillista kuolemaa, vaikka se tuntisi, 

että pimeys, joka ympäröi sitä sovituksessaan, on ikuista ─ vaikka se tuntisi, että sen parannuksen tuli on 

helvetin tuli. Kaikki tämä menee ohi, kaikesta tästä hän nousee ehjänä ja puhtaana ─ puhtaampana kuin 

kulta, kun se kulkee sulatusuunin läpi. 

15 Elämää ei voi kuvitella tai arvioida ihmisen ulkonäön perusteella. Ette tiedä, mitä tapahtui ennen 

olemassaoloanne maan päällä muissa maailmoissa, tuonpuoleisessa, joka on teille käsittämätön. Mutta 

muistakaa opetukseni, ne ovat teidän polkunne. 

16 On olemassa voimia, jotka ovat näkymättömiä ihmisen katseelle ja huomaamattomia ihmisen 

tieteelle ja jotka vaikuttavat jatkuvasti elämäänne. On hyviä ja pahoja, valoisia ja pimeitä. 

17 Mistä nämä vaikutteet tulevat? Hengestä, mielestä, tunteista. 

18 Kaikki nämä värähtelyt läpäisevät tilan, taistelevat keskenään ja vaikuttavat elämääsi. Nämä 

vaikutteet ovat peräisin sekä ruumiillistuneista sieluista että olennoista, joilla ei ole maallista kehoa. Sillä 

sekä maan päällä että tuonpuoleisessa on sekä valon sieluja että hämmentyneitä sieluja. 

19 Jos kysytte Minulta, miten näiden voimien alku, alkuperä oli, Isä vastaa teille: 

20 Jumalallinen Henkeni oli jo olemassa ennen kuin maailmoja oli olemassa, ennen kuin kaikki 

luomakunta ja aine tulivat eloon. Mutta Kaikki-Ykseytenä tunsin suunnatonta tyhjyyttä sisälläni, sillä olin 

kuin kuningas ilman alamaisia, kuin mestari ilman oppilaita. Tästä syystä tein suunnitelman luoda itseni 

kaltaisia olentoja, joille omistaisin koko elämäni, joita rakastaisin niin syvästi ja läheisesti, että ─ kun aika 

koittaisi ─ en epäröisi uhrata vereni heille ristillä. 

21 Älä loukkaannu, kun kerron sinulle, että rakastin sinua jo ennen kuin olit olemassa. Kyllä, rakkaat 

lapset! 
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22 Jotta Jumala voisi kutsua itseään Isäksi, hän sai aikaan sen, että hänen kohdustaan lähti henkiä - 

luotuja, jotka muistuttivat häntä hänen jumalallisissa ominaisuuksissaan. Tämä oli alkuperänne, joten 

nousitte hengelliseen elämään. 

23 Mutta koska Isä on ääretön ja koska hän, luotuaan sielunne, halusi tulla lastensa ymmärtämäksi, 

hän loi aineellisen elämän, hän loi yhden väliaikaisista kodeistanne - maailman. 

24 Isä muodosti ja valmisti kaiken täydellisellä, äärettömällä kärsivällisyydellä, jotta lapsi ei löytäisi 

mitään epätäydellisyyttä, vaan löytäisi Isänsä jäljen joka käänteessä ja jokaisessa työssä. Sillä kaikki oli 

alusta alkaen suunniteltu kuin kirja, jonka sivuilta löytäisitte ajan kuluessa kaipaamanne vastauksen 

kysymykseen, jonka esititte Minulle: "Kuka minä olen, mistä olen tullut ja minne olen menossa?"." 

25 Kun kaikki oli valmista, annoin sielulle maallisen ruumiin, joka palvelisi sauvana, vaatteena, 

asuakseen ihmeellisessä maailmassa, joka oli luotu sitä varten viisaudella ja täydellisyydellä ─ kirja, joka 

esitti itsensä Herran lapsille kaikkine oppitunteineen ja kauneuksineen kuin tikapuiden tikapuut, jotka 

alkoivat tästä maailmasta ja ulottuivat äärettömyyteen. 

26 Ja kun kaikki oli valmista, sanoin ruumiillistuneelle sielulle, ihmiselle: Tässä on väliaikainen 

kotisi. Menkää teitänne, juokaa lähteistä, maistakaa ja nauttikaa hedelmistä, tunnistakaa Minut kaikessa 

tässä. 

27 Tämä on ollut teidän alkunne aineellisessa elämässä, mutta se, mitä Isä kertoo teille tässä, on 

kaukana taaksepäin, se on haudattu aikojen kuluessa. 

28 Teidän laskelmanne, teidän korkeimmat tieteenne aikojen mittaamiseksi ja laskemiseksi, eivät 

riittäisi määrittämään sellaisen työn alkua, jonka Jumala yksin voi suorittaa, koska Hän on ainoa, joka on 

aina aikojen yläpuolella. 

29 Koska tiedemies ei voi määrittää tarkasti tämän maailman ikää ─ miten hän sitten voisi selvittää 

Universaalisen Elämän alkua, ellen paljasta sitä hänelle? Kuitenkin ─ jotta ette raastaisi aivojanne, koska 

haluatte tietää sen, mikä on ulottumattomissa, teidän on tyydyttävä siihen tietoon, jonka Isä, Kaikkivaltias, 

jossa se, mikä on ollut, mikä on ja mikä tulee olemaan, on läsnä, on kertonut teille tänä päivänä: Elämäsi 

alku on hyvin kaukana, ja tieto siitä on kadonnut ajan myötä. 

30 Kun ihminen alkoi elää maailmassa, hän eli hengellistä elämää täynnä puhtautta ja viattomuutta. 

Mutta Isä kysyy teiltä: Uskotteko, että olin tyytyväinen näiden luotujen puhtauteen ─ puhtauteen, joka 

johtui heidän tietämättömyydestään, heidän tietämättömyydestään? Ei, opetuslapset, tämän 

tietämättömyyden vuoksi Isää ei voitu tuntea, ymmärtää eikä rakastaa, tämän henkisten ansioiden puutteen 

vuoksi mitään Hänen jumalallisista ominaisuuksistaan ei voitu arvostaa, enkä halunnut, että olisitte 

alempiarvoisia luotuja, jotka alistuvat korkeampaan tahtooni, tai jotain sellaista kuin ne koneet, joita 

rakennatte ─ ilman omaa tahtoa, ilman omaa elämää. 

Siksi annoin sielulle vapaan tahdon lahjan ja sallin ruumiin paljastaa sielulle ihmiselämän salaisuudet. 

Mutta minä tein sielulle intuition avulla tunnetuksi Luoja-Isän olemassaolon. Ruumiin heikkous huomioon 

ottaen se oli sielun voima, jota ohjasi hengen valo, jossa ovat oikeuteni, viisauteni ja ääneni. 

31 Sillä hetkellä, kun sielu heräsi ihmiselämään fyysisten aistiensa "äänen" kautta, se luopui 

hengellisestä elämästään, ja kaikkien ajatusten, sanojen ja tekojen sulatusuuni, kamppailu, 

vastoinkäymiset, tuska ja seuraukset alkoivat, ja sielun ja inhimillisten kykyjen avautuminen alkoi. 

32 Kyllä, lapseni, kaikkien niiden ajatusten, sanojen ja tekojen seuraukset, joita ihminen on kokenut 

alusta lähtien vapaan tahdon ansiosta, aiheuttivat näkymättömät voimat, nuo hyvän ja pahan värähtelyt. 

33 Ne, jotka vapaan tahdon avulla alkoivat elää terveellä tavalla ja pyrkivät saavuttamaan oman ja 

lähimmäisensä hyvinvoinnin, tuottivat terveellisiä ja suotuisia värähtelyjä. Mutta ne, jotka eivät 

kuunnelleet omantunnon ääntä ja toimivat ruumiilleen ominaisten itsekkäiden taipumustensa mukaan, 

tuottivat epäterveellisiä, vietteleviä voimia. 

34 Molemmat värähtelyt pysyivät avaruudessa ─ valmiina lisäämään tai vähentämään 

voimakkuuttaan ihmisten ajatusten, heidän aiempien tekojensa mukaan. Mutta nämä näkymättömät voimat 

eivät pysyisi erillään sielujen kehityksestä ─ ei, opetuslapset. Nämä värähtelyt pysyisivät piilevänä 

kaikkien sielujen yläpuolella ja tottelisivat niitä ajatustensa ja tekojensa mukaisesti. 

35 Ne, jotka olivat omantunnon valon innoittamia, pystyivät torjumaan huonot vaikutteet ja 

kääntyivät hyvien, terveellisten värähtelyjen puoleen. Mutta ne, jotka vapaan tahdon käyttämisessä tekivät 

jumalallisen käskyn vastaisia tekoja, vetivät puoleensa vahingollisia, epäterveellisiä värähtelyjä ja lisäsivät 
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siten sekavuuttaan, ja tästä epätasapainosta johtuvat sairaudet ja alhaiset intohimot, jotka piinaavat ihmistä 

teidän päiviinne saakka. 

36 Minä, joka tunnen teidän alkunne ja tulevaisuutenne ikuisuudessa, annoin ensimmäisille ihmisille 

aseet, joilla heidän tulisi taistella pahan voimia vastaan. Mutta he hylkäsivät ne ja pitivät parempana pahan 

taistelua pahaa vastaan, jossa kukaan ei ole oikeastaan voittaja, koska molemmat häviävät. 

37 Jos kysytte minulta, mitkä olivat ne aseet, jotka annoin ihmiskunnalle taisteluun pahaa vastaan, 

sanon teille, että se oli rukous, lain noudattaminen ja rakkaus toisiamme kohtaan. 

38 Olen puhunut teille hyvän ja pahan voimien alkuperästä, ja nyt kerron teille: Näiden värähtelyjen 

oli päästävä kaikkiin maailmoihin, jotka loisin koetellakseni Herran lapsia. Mutta tällä en halunnut 

tuhoutumistasi, vaan täydellisyyttäsi. Todiste tästä on se, että olen aina paljastanut itseni lapsilleni ─ 

puhuinpa sitten teille omantunnon kautta, opetinpa teitä lähettiläideni kautta tai tulin ihmiseksi lasteni 

keskuuteen, kuten tein tuona toisena aikakautena Jeesuksen kautta. 

39 Ei ole rotuja tai heimoja, vaikka ne vaikuttaisivat teistä kuinka sivistymättömiltä ─ jopa niitä, joita 

ette tunne, koska he asuvat saavuttamattomissa metsissä ─ jotka eivät ole kokeneet rakkauteni ilmentymiä. 

He ovat kuulleet vaaran hetkellä taivaallisia ääniä, jotka suojelevat, varjelevat ja neuvovat heitä. 

40 Et ole koskaan elänyt hylättynä. Alusta asti, kun tulit eloon, olet ollut rakkauteni suojassa. 

41 Te ihmisvanhemmat, jotka rakastatte hellästi lapsianne: voisitteko hylätä heidät kohtaloonsa, kun 

he ovat juuri ja juuri syntyneet tähän elämään, kun he tarvitsevat eniten huolenpitoanne, 

omistautumistanne ja rakkauttanne? 

Olen nähnyt, että olet huolehtinut lapsistasi, vaikka he olivat jo aikuisia; huolehdit suurimmalla 

rakkaudella myös niistä, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja jotka ovat loukanneet sinua. 

Mutta jos vastaatte lastenne tarpeisiin tällä tavoin ─ millainen on Taivaallisen Isänne rakkaus, joka 

rakasti teitä jo ennen kuin te olitte olemassa? 

42 Olen aina tullut avuksenne, ja tänä aikana, kun tapaan teidät henkisesti kehittyneempinä, olen 

opettanut teille, miten taistella epäterveiden voimien mitätöimiseksi ja miten lisätä hyvän värähtelyjä. 

Vanhojen uskomusten, kuvien, hahmojen ja symbolisten nimien, joilla menneiden aikojen ihmiset 

esittivät pahaa, antoivat sille inhimillisen muodon ja osoittivat sille hengellisen olemassaolon - 

uskomukset, jotka ovat ulottuneet nykyisiin sukupolviin - on katoava. Sillä tietämättänne olette luoneet 

niiden avulla taikauskoisia myyttejä ja kultteja, jotka eivät ole sen henkisen kehityksen arvoisia, jonka 

ihminen on saavuttanut tänä aikana. 

43 Te sanotte Minulle: "Isä, jos olemme antaneet suuremman vallan pahan värähtelyille käyttämällä 

huonosti vapaan tahdon lahjaa, jättämällä kuuntelematta omantunnon ääntä ja rikkomalla lakiasi, mitä 

meidän on tehtävä ollaksemme hengellisesti vapaita ja saadaksemme taivaan valtakunnan rauhan?" Isä 

vastaa sinulle: Vapauden, jota teidän henkenne ja minun henkeni kaipaavat, saavutatte hyvityksenne 

ansiosta. 

44 Milloin saavutatte hengellisen vapautumisenne? Isä ei paljasta tätä teille tällä hetkellä, hän pyytää 

teitä vain taistelemaan pahan voimia vastaan niillä aseilla, joita rakkauteni teille antaa, pysymään 

sinnikkäästi laissani, olemaan vahvoja suurissa koettelemuksissa. Silloin näette valtakuntani perustamisen 

tulevan ihmiskunnan sydämeen, joka on nykyään jakautunut rotuihin, kieliin ja väreihin, jaettu erilaisten 

ideologioiden ja oppien, vallan tavoittelun ja vihamielisyyksien perusteella. Tulette näkemään heidän 

pysyvän hyveissä hengessä ja totuudessa, pitävän kiinni opetuksistani ja lausuvan nimeni kunnioittavasti. 

Mutta voi, kuinka monta surullista hetkeä ja kuinka monta kiusausta teidän on elettävä läpi! 

45 Katsokaa ja rukoilkaa, voittakaa minun nimessäni, ja olette todella saavuttaneet hengellisen 

kirkastumisenne. Taivas tulee luoksenne, ja teille ilmestyy rauhan hymy ja todellinen riemu. Vertauksen 

Tuhlaajapoika palaa Isän kotiin, ja näette, kuinka ihmiskunta niin monien kamppailujen ja lankeemusten 

jälkeen lopulta saavuttaa rauhan, joka on luvattu hyväntahtoisille ihmisille. 

46 Vahvistakaa itseänne opetuksillani ja jakakaa tätä valoa ihmiskunnan kanssa. Kerro hänelle, mikä 

on pahan alkuperä ja miten hän voi taistella sitä vastaan rakkauden ja hyveen aseiden avulla. 

47 Sanotteko, että hyvän ja pahan värähtelyt olivat olemassa jo silloin, kun ihminen ilmestyi tähän 

maailmaan, ja että viisas ja rakastava oikeudenmukaisuuteni on alusta alkaen sallinut sekä omantunnon 

valolle uskollisten sielujen että tahdonvapauden määrittelemien olentojen ruumiillistua tähän maailmaan ─ 

toinen ihmiskunnan sovittamiseksi, toinen sen siunaamiseksi. Siksi olette nähneet ihmiselämän kaikkina 
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aikakausina suurten henkien ilmestyvän ─ toiset hyvän, toiset pahan puolesta ─ sieluja täynnä voimaa, 

täynnä voimaa, ja kun näitte näiden sielujen ilmestyvän ihmisiin ruumiillistuneina ja tekevän 

hyväntekeväisyystyötä, ette ymmärtäneet, miksi kaikki ihmiset eivät ole tällaisia. 

Ihmiskunta on erehtynyt pitämään näitä samoja ihmisiä poikkeuksellisina ihmisolentoina, koska 

samaan aikaan, kun muut ihmiset kehittyvät niin vähän, he pystyvät paljastamaan itsensä niin suurella 

voimalla, valolla, rakkaudella, viisaudella tai hyveellä. Syynä tähän on se, että nämä sielut eivät ole 

syntyneet aloittaakseen kehityksensä maan päällä, vaan koska he ovat sieluja, jotka ovat puhdistaneet 

itsensä muissa maailmoissa, muissa paikoissa, jotka ovat myös teille tuntemattomia ─ koska he eivät ole 

tulleet luoksenne kylvämään niukasti, vaan tuomaan mukanaan sadon, viljellyn hedelmän, jonka he ovat 

kypsyttäneet toisina aikoina ja muissa paikoissa. Ne ovat tuoneet makunsa, elinvoimansa ja olemuksensa 

huulillesi ja täyttäneet olemassaolosi hyvinvoinnilla. He ovat antaneet sielullesi esimerkin ja antaneet 

rohkaisua ja tukea ihmissydämellesi. Jotkut heistä ovat olleet profeettoja, jotkut ovat olleet patriarkkoja tai 

oppineita tai kuninkaita, jotkut ovat olleet tuomareita tai opettajia. Toiset ovat välittäneet luonnon, 

sydämen ja sielun kauneutta, jotta sydämesi tuntisi luomakunnan kauneuden. 

48 Olette myös hämmästyneet siitä väkivallasta, jota miehet ja naiset ovat osoittaneet ilkeydessään 

ihmiselämänne aikana. Historianne kirjaan on kerätty heidän nimensä. Olemassaolonne muistikirja, kirja, 

johon Jumala kirjoittaa ja kirjaa kaikki tekonne, kaikki tekonne, sisältää myös heidän nimensä, ja olette 

ihmetelleet, että sielu, ihmissydän, voi pitää sisällään niin paljon voimaa pahaa kohtaan, säilyttää niin 

paljon rohkeutta, ettei se vapise omista teoistaan; että se voi vaientaa omantuntonsa äänen, ettei se kuule 

Jumalan kehotusta tilille, jota Hän vaatii sen kautta kaikilta lapsiltaan. Ja kuinka usein näiden sielujen 

elämä tällä planeetalla onkaan ollut pitkä ja kestävä. 

Niitä ihmisiä, jotka tahdonvapauden vuoksi vastustivat rakkauttani ja oikeudenmukaisuuttani, käytin ja 

käytin hyväkseni juuri heidän tottelemattomuuttaan tehdäkseni heistä palvelijoitani. Koska he ajattelivat 

toimivansa vapaasti, kaikki heidän ajatuksensa, sanansa ja tekonsa olivat Minun oikeudenmukaisuuteni 

välineitä ─ sekä suhteessa heihin itseensä että muihin. 

49 Mutta milloin tämä valtakausi päättyy? ─ Isä sanoo sinulle: Pahan valtakausi ei ole koskaan 

(täysin) hallinnut ihmiskuntaa, sillä jopa suurimman turmeluksen aikoina oli Minulle uskollisia, ohjeilleni 

kuuliaisia ja Laini apostoleja. Taistelu on kuitenkin ollut aina olemassa alusta alkaen. 

Kumpi näistä kahdesta joukosta on tähän mennessä ollut ylivoimainen taistelussa? Pahuuden! Siksi 

Minun täytyi tehdä itseni fyysisesti kuultavaksi keskuudessanne seisoakseni rinnallanne, herättääkseni 

toivonne ja uskonne Minuun henkiin, antaakseni lämpöä sydämiinne ja kertoakseni teille: Ette ole yksin 

tiellänne, en ole koskaan valehdellut teille. Ette saa koskaan muuttaa periaatteita, jotka olen asettanut 

teihin. Tämä on hyvyyden ja rakkauden tie. 

50 Jumalalle ei ole olemassa uskontojen nimiä eikä uskontojen organisaatioita. Isälle merkityksellisiä 

ovat vain ne teot, joita sielut ovat tehneet Hänen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden lainsa mukaisesti. 

Olen todella aina ollut kanssanne ja olen kaikissa luomakunnan olennoissa. Mutta kun on ollut tarpeen 

rajoittaa itseäni, lähestyä itseäni ja tehdä itseni aistillisesti havaittavaksi rakkauteni vuoksi, olen aina tehnyt 

niin ─ olipa kyse sitten siitä, että olen tehnyt ääneni inhimillisesti kuultavaksi, kuten Siinailla, olipa kyse 

siitä, että olen puhunut profeettojen suun kautta, samoin kuin silloin, kun tulin ihmiseksi, inkarnoitumalla 

omaksi "Sanakseni" tuona Toisena Aikakautena tullakseni eläväksi Sanaksi ja ihmeeksi, saadakseni 

ihmisveren, ollakseni näkyvä ja havaittavissa jopa jokaisen ihmisen aineellisimmallekin silmälle. Aivan 

kuten on nyt Kolmannessa ajassa, kun valitsen teidän keskuudestanne eri-ikäisiä miehiä ja naisia, eri 

kansallisuuksia ja yhteiskuntaluokkia, antaakseni joidenkin, toisten ja kaikkien kautta saman Sanan, saman 

merkityksen, saman ilmoituksen ja saman todistuksen. 

51 Mutta totisesti minä sanon teille: Aina Elias on ollut ennenkin. Ennen kuin ihminen asuttaisi 

planeetan, Elia tuli antamaan sille hengellisen ilmapiirin, täyttämään kaikki kotinne alueet hengellisellä 

olemuksella, muuttamaan tämän planeetan paitsi maalliseksi paratiisiksi, myös sielun pyhäköksi, jotta 

ihminen ei vain kumartuisi luonnon edessä palvomaan sitä, vaan että hän löytäisi luonnon kautta 

Jumalansa läsnäolon. Elias oli paikalla jo ennen kuin sinä tulit. Miksi? Koska Isän täytyi tulla tekemään 

äänensä tunnetuksi ensimmäisistä asukkaista viimeisiin asukkaisiin asti. 

Ja totisesti, ensimmäiset kuulivat Minut, ja vaikka he eivät nähneet Minua kaikessa kirkkaudessani eivätkä 

nähneet Jumalallista Henkeäni missään kuvassa, he tiesivät, että olin Henki, ja he tunsivat Läsnäoloni. He 
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tiesivät, että minä olen olemassa, että minä puhun, että minä olen heidän Isänsä, että minä katson heitä ja 

tuomitsen heidät, että minä tarjoan heille kaikkea hyvää ja että minä vaivaan heitä ja nuhtelen heitä 

kaikesta pahasta. 

52 Mutta jotta te voisitte todistaa Eliaan olemassaolosta, lähetin hänet ensimmäisellä aikakaudella 

ruumiillistumaan, jotta hän voisi todistaa itsestään ja Isästään. Ja todellakin hän on ollut yksi niistä 

poikkeuksellisista hengistä, jotka ovat yllättäneet ihmiskunnan, jotka hämmästyttivät ihmisiä 

ilmentymillään, teoillaan, sanoillaan ─ mies, jolla ─ olematta tiedemies ─ oli luonnonvoimat käsissään ─ 

mies, joka, vaikka hän oli ihminen, mies, joka, vaikka hän oli ihminen, kykeni voittamaan kuoleman ja 

kestämään sen ─ mies, joka kutsui kutsumalla luonnonvoimat koolle hämmästyttääkseen ihmiskunnan 

epäuskon ja materialismin ─ mies, jolla, olematta velho, oli todellista valtaa ruumiittomiin sieluihin, ja 

kaikesta tästä hän antoi suurenmoisen todisteen ympärillään oleville. 

53 Elia nousi profeetaksi ja antoi ennustuksia, jotka toteutuivat pian ja jotka samat todistajat, jotka 

olivat ne kuulleet, näkivät toteutuvan, ja myös pitkiksi ajoiksi annettuja ennustuksia, joita uudet 

sukupolvet todistivat. Ja hän puolusti myös Herran palvelijoita, jotka kävivät pakanoiden kimppuun 

vanhurskauden kädellä. Hän myös vahvisti niiden hyvää uskoa, jotka uskoivat näkymättömään Jumalaansa 

ja palvoivat Häntä, joka rankaisi pakanakansojen materialismia, taikauskoa ja pakanuutta. Ilmoitin itseni 

hänen välityksellään, puhuin ihmisille hänen suunsa kautta. Asetin voimani hänen oikeaan käsivarteensa, 

ja jotta te olisitte todistajia siitä, että Elia itse selvisi kuolemasta ja että hän oli todellisessa elämässä, 

annoin hänen palata. 

54 Hänen oli tultava ennen Messiasta valmistelemaan tietä, ravistelemaan ihmisiä hereille heidän 

syvästä uneliaisuudestaan, herättämään uudelleen niiden toiveet, jotka päivä toisensa jälkeen ja 

sukupolvesta toiseen, vanhemmista lapsiin, odottivat niin suurella rakkaudella Mestarin, Messiaan, tuloa. 

Aiheutin sen, että Elia oli totuudessa ja hengessä Kastajaan, tiennäyttäjään ─ siihen, joka sanoi teille: 

"Valmistautukaa, tehkää parannus ja rukoilkaa, sillä taivasten valtakunta on lähellä." Ja Israelin kansa, 

joka uskoi Kastajan profetioihin, joka tunsi pelkoa hänen sanastaan, paastosi ja rukoili, puhdisti sielunsa ja 

sydämensä ja tunsi niissä hyvän uutisen, Mestarin valtakunnan, lähestyvän tulemisen. 

55 Tein Kastajan elämästä poikkeuksellisen, jo ennen kuin hänestä tuli ihminen, jo ennen kuin hän 

syntyi äitinsä kohdussa ja näin ollen lapsuudessaan ja nuoruudessaan ja jopa viimeisellä hetkellään, jotta 

hänen läsnäolonsa herättäisi teidät niin kuin kello herättää nukkujan, jotta hän yhdistäisi teidät niin kuin 

paimen yhdistää laumansa ja johdattaisi teidät joen rantaan puhdistaakseen teidät ja pestäkseen ruumiinne 

symbolina, joka nukkuu, jotta hän yhdistäisi teidät niin kuin paimen yhdistää laumansa, johdattaa teidät 

joen rantaan puhdistumaan, pesemään ruumiinne sielun puhdistumisen symbolina, sillä vain tällä tavoin se 

voi saada yhteyden Herransa kanssa. 

56 Kun Elia oli täyttänyt tehtävänsä valmistella kaikki kuuliaisen ja nöyrän palvelijan tavoin, hän 

antoi asian Herran käsiin ja sanoi Hänelle: "Isä, tässä on väkijoukko, tässä on hengellinen joukko, jonka 

minä annan sinun käsiisi, sillä siellä se on turvassa, sillä varmin este on sinun oman Isäsi sydän." 

57 Minä aiheutin Elian paluun kolmannella aikakaudella, ja Minä, Mestarina, olin ilmoittanut hänestä 

tuolla toisella aikakaudella sanoen: "Totisesti, Elias on ollut keskuudessanne, ettekä te ole tunnistaneet 

häntä. Minä palaan maailmaan, mutta totisesti minä sanon teille: ennen minua on Elias oltava." 

Koska jokainen Mestarin sana käy toteen, Elia tuli edessäni Kolmannella Aikakaudella herättämään 

sieluja, saamaan heidät aavistamaan, että Pyhän Hengen Tunti oli avaamassa porttiaan, kehottamaan 

jokaista sielua avaamaan silmänsä, valmistautumaan ylittämään Toisen Aikakauden kynnyksen kohti 

Kolmatta Aikakautta. Jotta Elian ilmestyminen olisi konkreettisempaa tällä kolmannella aikakaudella, 

annoin hänen ilmestyä vanhurskaan miehen kautta: Roque Rojas. 

58 Elias valisti tätä miestä hengellisesti tuonpuoleisesta, innoitti häntä, vahvisti häntä ja ohjasi häntä 

kaikilla hänen teillään alusta loppuun. Mutta totisesti sanon teille, ettei se ollut hän, joka valitsi Roque 

Rojasin miesten joukosta. Valitsin hänet, lähetin hänen sielunsa, jonka armoni valmisti. Annoin hänelle 

ruumiin, jonka olin niin ikään valmistanut, ja te tiedätte, että hän oli nöyrä ja että Isä teki suuria tekoja 

hänen nöyryytensä ja hyveellisyytensä kautta. Hän oli profeetta, äänenkannattaja, näkijä ja johtaja. 

Kaikesta tästä hän jätti kansalle loistavan esimerkin. 

Oma kansansa pilkkasi ja pilkkasi häntä, kuten Moosesta erämaassa, ja häntä vainottiin profeetta Elian 

tavoin, ja hänen täytyi vetäytyä vuorten huipulle rukoilemaan ja puolustamaan kansaansa. 
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Mestarinsa tavoin papit ja kirjanoppineet pilkkasivat ja tuomitsivat hänet. Mestarinsa tavoin vain 

muutamat uskoivat, seurasivat ja ympäröivät häntä. Hänen kätensä huokuivat parantavia voimia ja tekivät 

ihmeitä, jotka herättivät uskoa toisissa ja aiheuttivat hämmennystä toisissa. Joillekin hänen huuliltaan tuli 

profeetallisia sanoja, jotka toteutuivat kirjaimellisesti. Hänen suunsa antoi neuvoja, jotka olivat täynnä 

lohdutusta sydänsairaille. 

Hänen mielensä kykeni ottamaan vastaan suuria inspiraatioita, ja hän saattoi vaipua hurmioon 

vanhurskaiden, apostolien ja profeettojen tavoin. Hänen henkensä saattoi irrottautua tästä maailmasta ja 

ruumiista päästäkseen henkiseen valtakuntaan ja päästä nöyrästi Herran salaisen aarrekammion oville. 

Tämän kohotuksen avulla Elian henki teki itsensä tunnetuksi ensimmäisille todistajille ennen Mestarin 

säteen tuloa. 

59 Elian valo oli se, joka valmisti häntä, joka valisti häntä ja antoi hänelle selvyyden läsnäolijoihin 

nähden, joka todisti ja sanoi: "Minä olen profeetta Elia, Taborin vuorella tapahtuneen kirkastumisen 

profeetta." Tämä valo oli se, joka valmisti häntä, joka valisti häntä ja antoi hänelle selvyyden 

läsnäolijoihin nähden, joka todisti ja sanoi: "Minä olen profeetta Elia." 

Hän puhui tuomiosta, tehtävistä ja kuolemasta, ja läsnäolijat todella järkyttyivät, ja tämä järkytys johtui 

uskosta, luottamuksesta ja omistautumisesta Herralle. 

Mutta sen jälkeen, kun Elia oli valmistanut tämän uuden ilmenemisen tien, jotta Isän läsnäolo astuisi 

sisään kolmannella aikakaudella, sen jälkeen, kun hän oli valmistanut tämän tien, jotta Herra tulisi tähän 

maailmaan ihmisen välityksellä, hän valmisti ihmisen kuulon, sydämen ja koko olemuksen kuulemaan 

tarkkaavaisesti Pyhän Hengen sanaa. 

Elia pysyi hengellisesti läsnä ihmiskunnan keskellä herättääkseen kaikki nukkujat, puhdistaakseen 

kaikki tahratut, käärimään kaikki kylmät Henkensä tuleen, asettaakseen polkuja, teitä ja teitä, jotka 

johtaisivat kaikki sielut totuuden tielle. Sillä Elia ei toimi vain tämän kansan keskuudessa, vaan hänen 

henkensä kattaa koko ihmiskunnan taisteluissaan. 

Kun hän teki itsensä tunnetuksi Roque Rojasin kautta, kolmannen ajan portit avautuivat maailmalle. 

Tämä on nimittäin se aika, jolloin 144 000 henkeä asteittain tulevat ruumiillistumaan. 

60 Roque Rojas oli ensimmäinen merkitty. Puhuin hänelle hengestä henkeen ja sanoin hänelle: 

"Todellakin, suuret joukot kerääntyvät sanani ympärille virkistymään". Mutta koska he ovat vielä 

kypsymättömiä, Minun on paljastettava sanani ja työni äänenkantajien kautta. Minun täytyy merkitä 

heidän fyysiseen otsaansa kolmio, jotta he tunnistaisivat, että he kuuluvat 144 000:een, että he kuuluvat 

niihin, joiden kuulutin jo toisella aikakaudella toisen profeetan välityksellä täyttävän vaikean ja suuren 

tehtävän ihmiskunnan keskuudessa tällä hetkellä ─ lunastus-, henkistämis- ja kohotustehtävän. 

61 Roque Rojasin kautta sain teidät ymmärtämään, että olitte kuudennen sinetin aikana, että kirja 

avautui teille kuudennessa luvussaan, kuudennessa osassaan. Tuo kirja, jossa on seitsemän sinettiä, on 

ihmiskunnan olemassaolon ennakoitu historia, sillä vain Jumala saattoi kirjoittaa ylös ihmiskunnan 

historian ennen kuin he kokevat sen. Ja koska tuo kirja oli suljettu salaisuuteen, vain yksi käsi saattoi avata 

sen, pyhä ja puhdas käsi, täydellinen käsi, jotta sen sisältö voitaisiin paljastaa ihmiskunnalle, ja tuo käsi oli 

Karitsan käsi, Jumalan itsensä käsi, jonka te tulitte tuntemaan hänen opetuksensa ja uhrikuolemansa kautta 

toisella aikakaudella ─ ylevän rakkauden uhrin ─. Hän oli ainoa, joka ansaitsi avata tuon kirjan. Sillä ei 

ollut henkeä maan päällä eikä taivaassa eikä luomakunnan alueella eikä missään maailmassa, joka olisi 

ollut arvollinen avaamaan kirjan ja paljastamaan sen sisällön sieluille. 

62 Olen kertonut teille tämän ilmestyksen kautta, että kuulutte kuudenteen sinettiin. Mutta olet 

kuulunut myös viiteen edelliseen, ja sinun on käytävä läpi seitsemäs, ennen kuin pääset ikuisuuteen. 

63 Seitsemän sinettiä ovat elämäsi, ovat historiasi, kamppailusi, voittosi ja tappiosi, kärsimyksesi, 

taistelusi ja lopulta lunastuksesi täynnä kirkkautta, täynnä ylistystä, täynnä hengellisiä juhlia Herrasi 

oikealla puolella, hyvin lähellä Häntä. Mutta kansani keskuudessa on ollut sekaannuksia, ja näiden 

sekaannusten jälkeen en ole löytänyt äänenkantajistani todellista valmistautumista, jotta minä Mestarina 

voisin vapauttaa teidät niistä Pyhänä Henkenä. 

64 Elia ei irrottanut seitsemää sinettiä, eikä hän istuttanut niitä kansakuntaanne. Roque Rojas ei 

ratkaissut seitsemää sinettiä. Seitsemän sinetin kirja, jonka Minä itse löysin. Jumala yksin voi paljastaa 

lapsilleen luottamukselliset asiat, itsensä salaisuudet. Pyhä Henki paljasti teille suuria opetuksia 

profeettojeni ja apostolieni kautta. Mutta vain Herrasi on se, joka voi avata sydämensä sinulle, jotta voisit 
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tarkastella Hänen sisintään. Profeetat ovat puhuneet teille kuvaannollisesti, mutta Isä on tuonut teille 

profetioiden toteutumisen ja täyttymisen. 

65 Tunnistatte jo, että olen ollut kanssanne kaikkina aikoina ja olen antanut loistoa alkukantaisille 

aseillenne, alkuperäisille aseillenne, jotta voitte kukistaa pahan, joka oli olemassa ennen kuin te olitte 

olemassa, jotta voitte aina antaa pääsyn hyville innoituksille, jotta rukouksillanne ja hyveillänne voitte 

aina vetää puoleenne Valon Henkisen Maailman hyviä säteilyjä ─ niin että unissanne, työssänne, 

koettelemuksissanne tai kriittisinä hetkinänne, älkää koskaan langetko kiusauksen verkkoihin, jotka ovat 

aina saaneet teidät ansaan, jotka ovat aina luvanneet teille pahan tien, joka on täynnä nautintoja ja 

ohimenevää rikkautta, väärää valoa, oppineisuutta ja kunnianosoituksia, jotka ovat tänään eivätkä ole 

huomenna, mutta jättävät jälkeensä suuren katkeruuden. 

66 Tunnistatte jo, että teillä on aina ollut paimen, joka valmisti teille tietä ja seurasi teitä aina: Elia. Ja 

kun sanotte Minulle: "Mestari, näinä viimeisinä aikoina meiltä on puuttunut suuria esikuvia, joiden avulla 

voisimme seurata polkuasi", Mestari vastaa teille: Ottakaa Roque Rojas hyväksi esikuvaksi! Hän on Elian 

kuva, hän valvoi teitä kuin paimen, hän pyhitti elämänsä palvelukselleni, ja hänessä oli puhtautta, 

ylhäisyyttä ja rakkautta, koska hän pysyi uskollisena tehtävälle, jonka annoin hänelle hyvänä 

sanansaattajana tuonpuoleisesta. 

67 Roque Rojas ei antanut lakia, eikä hän antanut sitä ihmiskunnalle. Hän oli vain Isän äänitorvi, jotta 

Isän laki saavuttaisi sanoina ihmisten sydämet hänen älykkyytensä ja huultensa kautta. Äänenkantajana 

hän pystyi antautumaan syliini, hän pystyi inspiroitumaan ja haltioitumaan minussa, kun Elia puhui hänen 

välityksensä kautta antaakseen ensimmäiset leivät, ensimmäiset viinipisarat, ensimmäiset ruoat niille 

ensimmäisille osallistujille, jotka istuivat Herran pöydän ääreen kolmannella aikakaudella. 

Oppaana hän johdatti teitä totuuden polkua pitkin, ettette kompastuisi, varoen, ettette lankeaisi 

fanaattisuuteen ettekä epäjumalanpalvelukseen ─ varoen, ettette sekoittaisi spiritualismia materialistisiin 

tieteisiin, jotka puhuvat "hengestä", mutta jotka eivät opeta kaikille lapsilleni ─ ei lahkoissa eikä kirkoissa 

─ laupeuden harjoittamista ja anna teille puhdasta sanaa. 

Näkijänä hän pystyi näkemään Minut ja antamaan uskollisen todistuksen niille, jotka häntä kuulivat, 

jotta he vahvistuisivat uskossaan, ja hänen todistuksensa on aina ollut tosi. 

68 Mutta Roque Rojasin jälkeen sinulla on ollut muitakin esikuvia ─ jos ei täydellisiä, niin sellaisia, 

jotka jättävät siemenen sydämeesi. Antakaa edellä menevien veljienne hyvän esimerkin kannustaa teitä. 

Älkää kuitenkaan tuomitko heitä täydellisen tuomarin ankaralla tuomiolla, sillä silloin ette pystyisi 

löytämään heistä etsimäänne täydellisyyttä. Mutta jos etsit uskollisuutta kenestä tahansa veljestäsi ja 

sisarestasi, löydät sitä ─ löydät myös rohkeutta sekä innokkuutta, itsensä kieltämistä ja uhrautumista. 

69 Kaikista hyveistä löydätte veljistänne ja sisaristanne vain atomin, hiukkasen. Mutta se on silti 

jotakin, sillä se on siemen, jonka kylvän opetuslasteni sydämiin, koska te kaikki olette sellaisia. Mutta jos 

haluatte löytää täydellisyyden, etsikää sitä Sanastani. Sillä Mestari on Sanassani, ja Hän kertoo teille ilman 

ylpeyttä: Hän on todella täydellinen! 

70 Ilmiöni, jota olen antanut teille vuodesta 1866 lähtien, päättyy nyt pian. Mutta kun Mestari ei enää 

puhu ihmismielen kautta, kun tämä ilmentymä on ohi Minun ja teidän kohdallanne ─ mitä Elia tekee 

silloin? 

71 Olen jo kertonut teille, että kun olette saaneet minut ihmisen välityksellä, saatte minut hengestä 

henkeen. Onko ehtoollisyhteys valmis lähtöäni seuraavana päivänä? Alkaako Israelin kansa saada suuria 

innoituksia ja täydellisiä yhteyksiä Jumalallisen Henkeni kanssa ensimmäisestä päivästä lähtien lähtöni 

jälkeen? Sanon teille jo nyt: Ei. Olen jo ilmoittanut ja käskenyt teitä meditaation ja valmistautumisen 

aikaan näissä huomautuksissa. Sillä osoitan teille varmuudella etukäteen, että tuona mietiskelyn ja 

valmistautumisen aikana Elia on kanssanne; mutta se on hengellistä. Näkijöiden hengellinen näkemys 

todistaa, ja sydämenne tuntevat hänen läsnäolonsa, hänen sydämellisyytensä ja hänen profetiansa ja 

rohkaisunsa. 

72 Kun kansani on valmistautunut, Mestari tulee "pilvellään", tuolla hengellisellä ja universaalilla 

pilvellä, keskustelemaan kaikkien niiden kanssa, jotka ovat todella valmistautuneet, auttamaan niitä, jotka 

eivät ole valmistautuneet, ja herättämään ne, jotka saattavat olla kaukana näistä opetuksista. Silloin en 

pääse vain teidän luoksenne, enkä löydä avoimia ovia hengelliselle vuoropuhelulleni vain tästä 

valaistuneesta kansasta. Todellakin, kaikkialla maailmassa ihmiset odottavat jo Minua. 
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Kaikki eivät ole valmistautuneet, kuten olen kertonut teille, vaan ne ovat uskollisia, lujia, jotka ovat 

kärsineet paljon ja kääntyneet, ja myös ne, jotka ovat säilyttäneet valmistautumisensa ─ siellä he odottavat 

minua. Näen heidät enkä tuota heille pettymystä. Olen heidän kanssaan hengessä ja totuudessa. 

73 Näkijöitä ja profeettoja ilmestyy kaikkialle maailmaan, ja he ilmoittautuvat hengestä henkeen. Eri-

ikäiset ja eri kansallisuuksia edustavat miehet ja naiset puhuvat suurista inspiraatioista. Tämä aika on jo 

lähellä, oi ihmiset. Siksi minä pidän teidät hereillä, minä koulutan ja opetan teitä, jotta ette joutuisi 

kiusaukseen ettekä hämmennykseen. Sillä tulevina aikoina tämän ihmiskunnan keskuudessa tulee 

tapahtumaan suuria poikkeamia. 

74 Spiritualisoituminen, joka on oma valtakuntani, lähestyy suurella vauhdilla, aivan kuten 

pohjoisesta tulevat tuulet repivät kaiken alas, taivuttavat kaikki puut, saavat kaikki metsät vapisemaan, 

hakkaavat ovia ja ruoskivat kaikkien olentojen kasvoja. Samoin spiritualismi tulee valon ja rakkauden 

myrskynä, joka pyyhkäisee ja tuhoaa kaiken. Mutta se tapahtuu ihmisten sydämessä, kaikkien 

instituutioiden sydämessä, kaikkien kansojen ja rotujen helmassa. Se on minun valtakuntani, Pyhän 

Hengen valtakunta, hengellisen kohotuksen, rauhan ja rakkauden valtakunta. 

75 Todellakin, silloin näette ihmiskunnan, ihmisestä toiseen, sydämestä sydämeen, heräävän ja 

astuvan temppeliin, pyhäkköön, Pyhän Hengen todelliseen kirkkoon, joka on Universaalinen Työ, joka on 

Jumalan laki, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden laki. Huomaatte kuitenkin, että spiritualismi hämmentää 

ihmisiä, etsivätpä he sitä, tavoittelivatpa he sitä tai iloitsivatpa he sen löytämisestä. 

Tulette näkemään ihmisten joutuvan hengelliseen sekasortoon, suureen fanaattisuuteen. Jotta oppi 

todella juurtuisi ihmisen sydämeen, sen on ensin oltava kuin fanaattisuuden ja ihmiskunnan 

epäjumalanpalveluksen laidun. 

Ihmisten hengellinen fanaattisuus tulee olemaan hyvin suurta kolmannella aikakaudella. He haluavat 

omistautua sille sellaisella voimalla, että he eivät välitä itse julkisesta elämästä, eivät välitä ruumiistaan, 

eivät välitä monista maallisista laeista omistautuakseen kokonaan vain hengelliselle, vaan ajattelevat, 

uneksivat, elävät ja unohtavat maallisen vain sielun olemassaolon vuoksi. Mutta silloin aineelliselle 

ominaiset lait, joilla on oikeudenmukaisuuden periaate hengellisessä, omistautuvat tehtävälleen ravistella 

heitä hereille, kummitella heitä, nuhtelemaan ja korjaamaan heitä. 

76 Myös teillä, tämän Työn opetuslapsina, 144 000 merkittynä, hengellisenä Israelina, joita Isä on 

opettanut kautta aikojen, on suuri velvollisuus lähteä liikkeelle suuren hengellisen viisauden kirjanne 

kanssa, rauhan, yhtenäisyyden ja hyvän tahdon standardinne kanssa, vanhurskauden aseidenne kanssa, 

ilmestyksen, profetian, intuition, tulkinnan ja Sanani tutkimisen lahjojenne kanssa sanoaksenne 

ihmiskunnalle: "Tämä on Isän Työ!". Tämä on todellista spiritualismia, ja tämä on oikea tapa harjoittaa 

sitä! Tämä on se jumalanpalvelus, se jumalanpalvelus, jonka Isä Pyhänä Henkenä on opettanut!" 

77 Siellä on sitten loputtomia peltoja, siellä on työ, joka odottaa teitä. Siellä päivä on ilman yötä, työ 

ilman väsymystä ja taistelu ilman kuolemaa. Siellä on sielunne juhla, rakkauden ja lunastuksen juhla, 

taistelun juhla! 

Mitä suurempi työsi on, sitä suurempi on ilosi, ja siirryt tästä elämästä toiseen kantaen sielussasi 

lähetystehtäväsi täyttämisen satoa parhaana todisteena siitä, että olet kuulunut Herran uskollisiin ─ niihin 

sieluihin, jotka ovat tulleet tähän maailmaan vain kylvämään rauhaa ja rakkautta. 

Korkealta tuonpuoleiselta näet tämän maailman kamppailut. Sieltä käsin näette valon ja rakkauden 

siementen tunkeutuvan kaikkialle, näette kaiken muuttuvan, näette kaikkien ihmiskunnan periaatteiden 

järkkyvän perustuksiaan myöten, ja odotatte nöyrästi ja kuuliaisesti Isän käskyjä tulla, palata maailmaan, 

kuten Isän tahto on. 

Ne teistä, jotka eivät ole saaneet työtänne valmiiksi, jotka eivät ole saaneet työtänne valmiiksi, joutuvat 

tulemaan uudelleen, ja toiset joutuvat menemään muihin maailmoihin, muiden sielujen liittojen syliin. 

Mutta tämän ei pitäisi surettaa teitä ─ älkää ajatelko ikuista lepoa Jumalan helmassa. 

78 Lihasi ajattelee lepäävänsä, koska se on heikko. Mutta sielulle lepääminen olisi sen pahin 

rangaistus, koska sielun paras palkinto on aktiivisuus, työ, taistelu, koska se ylistää Isäänsä ottamalla 

esimerkkiä Jumalastaan, joka ei koskaan lepää, joka ei koskaan nuku eikä koskaan väsy. Täysin 

kehittyneessä sielussa ei ole väsymystä, ei yötä, ei nälkää eikä janoa. 

79 Riittää, että kuolema herättää sielunne Korkeassa Tuonpuoleisessa, ja jo siitä hetkestä lähtien se 

ymmärtää kaiken sen sijaan, että se olisi hämmentynyt, ja sanoo Minulle: "Isäni, tänään siipeni avautuvat 
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ottamaan vastaan äärettömyyden, ja tänään voin ymmärtää kaiken sen valon kautta, jonka olet antanut 

Minulle kaikkina aikoina. Näytä minulle tehtäväni, tehtäväni." Ettekö tiedä, menettekö te, jotka nykyään 

tunnette itsenne merkityksettömiksi, muihin maailmoihin esiintyäksenne siellä suurina sieluina, 

profeettoina, mestareina, joita universumin kauniit teokset ovat innoittaneet? 

80 Ette tiedä sitä, mutta Isä kertoo teille hyvin hyvin, että päivätyönne ei pääty kuolemaan, että 

polkunne ei ole ohi, kun saavutte hengellisesti luokseni, että teillä on vielä paljon nähtävää ja koettavaa, 

paljon opittavaa ja myös tehtävää. 

81 Kuulette tämän Minun Sanani maan päällä ihmisälyn kautta, ja teitä korkeammilla elämäntasoilla 

myös samojen, muiden sielujen asukkaat kuulevat sen; aivan kuten kuulevat sen myös muiden, vielä 

korkeampien elämäntasojen henget, jotka ovat siellä kotona. Sillä tämä "konsertti", jonka Isä kolmannella 

ajalla järjestää Valon Henkien kanssa, on universaali. 

Olen sanonut sen: säteeni on universaali, sanani ja henkinen olemukseni (joka sisältyy siihen) ovat 

myös universaaleja, ja jopa korkeimmalla tasolla, jonka henget ovat saavuttaneet, he kuulevat minut. 

Kuulette Minut tällä hetkellä tässä ilmentymässä kaikkein epätäydellisimmällä tavalla, joka on ihmisen 

kautta. 

82 Siksi valmistelen teitä nyt korkeampiin julistuksiin, jotta kun astutte hengelliseen maailmaan ja 

jätätte tämän maan kokonaan, voitte silloin yhdistyä uuteen elämänvaiheeseen kuullaksenne "konsertin", 

jonka Isä antaa yhdessä henkenne kanssa. 

Tänään olette yhä aineessa ja virkistätte sydäntänne ja henkeänne tällä sanalla, ja ne olennot, jotka 

kuuluivat teille maan päällä ja joita kutsutte yhä isäksi, puolisoksi, vaimoksi, veljeksi, lapseksi, 

sukulaiseksi tai ystäväksi, ovat elämän muissa vaiheissa ja kuulevat saman sanan; mutta heille sen 

merkitys, sen ydin on toinen, vaikka he nauttivatkin samasta onnesta, samasta virkistyksestä, samasta 

rohkaisusta ja samasta leivästä. 

83 Eikö tämä konsertti ─ kysyy Mestari teiltä ─ ole ihana? Eikö sielunne iloitse, eikö sielunne iloitse 

ajatuksesta, että se, mitä saatte täällä hengellisenä ravintona, on myös syy iloon ja hengelliseen elämään 

muissa maailmankappaleissa ─ muissa maailmoissa, joissa elää olentoja, joita rakastatte ─ olentoja, jotka 

olette tunteneet ja jotka spiritismin kautta ovat niin lähellä ja samalla niin kaukana teistä? 

84 Näin valmistan teidät täyteen valoa, oi opetuslapseni, näin lohdutan teitä ja saan teidät näkemään 

äärettömät horisontit, jotka Työni paljastaa teille, jotta voitte viedä tämän toivon ja valon sanoman koko 

ihmiskunnalle, jotta saatte heidät ymmärtämään ihmiselämän ja hengellisen elämän todellisen 

merkityksen. 

Älkää kuitenkaan välittäkö opetuksiani vain Sanassa, vaan myös Työn kautta. Haluan nimittäin, että 

omistaudutte täysin opetukseni harjoittamiselle ja olette siten hyviä spiritualisteja, jotka "osaavat antaa 

maailmalle sen, mikä on maailmasta, ja Jumalalle sen, mikä on Jumalasta". Se, mikä kuuluu ruumiillesi, 

on annettava sille oikeudenmukaisesti, armollisesti ja rakkaudella, ja se, mikä kuuluu sielullesi, on 

annettava sille samoin rakkaudella ja armolla. Teillä on aika maallisille velvollisuuksillenne ja myös aika 

hengellisille harjoituksillenne, hengellisille toimintatavoille ja niiden paljastamiselle. 

85 Tällä tavoin jokainen fanaattisuuden, epäjumalanpalveluksen, materialismin ja jopa taikauskon 

merkki ja jälki putoaa sielustanne ja poistuu sydämestänne, ja harjoittamalla spiritismiä tällä puhtaudella, 

tällä vilpittömyydellä, tällä yksinkertaisuudella ja ylevyydellä annatte ihmiskunnalle todellisen esimerkin 

siitä, millaista Isän teiltä kolmannella aikakaudella odottaman palvonnan tulisi olla. 

86 Olkaa vahvoja ─ ei vain siksi, että teistä tulisi tämän työn opetuslapsia, vaan myös mestareita, 

täynnä parantavaa voimaa, täynnä lahjoja. Löytäkää kaikki nämä voimat omasta rinnastanne, siitä 

näkymättömästä arkista, jonka olen asettanut jokaisen teistä sydämeen. 

87 Menkää sisimpäänne, niin löydätte sieltä pyhäkön, liitonarkin. Löydät lähteen, armon ja siunausten 

lähteen. 

Ei ole olemassa avutonta sielua, ketään ei ole jätetty perinnöttömäksi. Kun otetaan huomioon 

jumalallinen armoni, koko maailmankaikkeudessa ei ole ketään, joka voisi kutsua itseään köyhäksi, isänsä 

karkottamaksi, eikä ketään, joka voisi kutsua itseään Herran maasta karkotetuksi. 

Ne, jotka tuntevat itsensä hylätyiksi, tekevät niin siksi, että he eivät ole löytäneet itsestään armon 

lahjoja, tai siksi, että he ovat vain eksyneet synnissä, koska he ovat sokeutuneet tai koska he tuntevat 

olevansa kelvottomia. 
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Teidän tulisi aina löytää nämä armolahjat itsestänne; silloin koette, että teiltä ei koskaan puutu minun 

läsnäoloani, että teissä on aina "leipää", "parantavaa balsamia", "aseita", "avaimia" ja kaikkea, mitä 

tarvitsette, koska te olette valtakuntani ja kirkkauteni perillisiä. 

88 Tämä on minun sanani, jonka kirjoitan omantuntoonne tänä armonpäivänä. 

89 Valvokaa ja rukoilkaa, oi ihmiset. Sillä niin kuin palautuksen siemen, lunastuksen siemen on hyvin 

lähellä teidän ja ihmiskunnan keskuudessa, niin myös se siemen, jota rikkaruoho levittää, itää suuressa 

määrin rakkaiden lasteni sydämissä! 

90 Katsokaa ja rukoilkaa, sillä sirppi lähestyy! Sirppi ei ole ihmisen kädessä ─ se on minun kädessäni. 

91 Sallin ihmisen käden tuoda tuhoa, kuolemaa ja sotaa, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Tätä rajaa 

pidemmälle ihmisen epäoikeudenmukaisuus, turmeltuneisuus, harha ja vallan tavoittelu eivät pysty 

menemään. 

Silloin minun sirppini tulee, ja se leikkaa viisaudella pois sen, mitä minun tahtoni määrää. Sillä sirppini 

on elämä, rakkaus ja todellinen oikeus. Mutta te, ihmiset, katsokaa ja rukoilkaa! 

92 Näin haluan nähdä sinut, ja rukouksesi voimasta olen myös löytänyt syyn antaa anteeksi. 

Esirukouksenne kautta tunnen Sydämessäni liikuttuneeni pidättäytymään oikeudenmukaisuudestani. 

Rukouksistanne löydän balsamia itkijöille. Sielun kohottamisessanne löydän myös syyn pysäyttää 

ihmisten aikaansaaman tuhon. 

93 Siksi haluan, että esirukoilet, rukoilet, annat anteeksi ja rakastat, oi Israel! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 346 
1 Annan sinulle sanani, jotta sydämesi rauhoittuisi, jotta henkesi tuntisi rauhani. 

2 Minä olen valo ja elämä, ja jokainen, joka tulee luokseni, saa jotakin tästä armosta. Isänä minä 

kärsin, kun menetätte hengellisiä hyödykkeitä, kun ravitsette vapaasta tahdostanne johtuvia materialistisia 

taipumuksia ja vedätte siten tuskaa päällenne. Kun kärsit ja itket, se johtuu omasta jumalattomuudestasi. 

Mutta minä poistan pimeyden teistä ja puhdistan polkunne orjantappuroista ja kivistä, jotta voitte etsiä 

polkuani, jotta voitte unohtaa menneisyytenne ja katsoa vain tulevaisuuteenne. 

3 Olen aina kanssasi, olen hyvä neuvonantaja ja uskollinen kumppani, ja puhun sinulle omantuntosi 

kautta, jotta et lankea kiusaukseen. 

4 Olet kuin kasvi, jota Isä on hoitanut. Hyvän puutarhurin tavoin olen keskuudessanne, kiskon 

nokkosia ja poistan nakertavaa matoa. Kasvatan sieluasi niin, että se on sopusoinnussa kanssani. 

5 Olette haaksirikkoutuneita, joille näytän pelastusveneen, jotta ette hukkuisi levottoman meren 

aallokkoon. Kävelkää veden päällä, kuten sanoin Pietarille, mutta älkää sanoko Minulle, kuten hän teki: 

"Mestari, pelasta meidät, me uppoamme." Kun usko yhdessä rakkauden kanssa muodostaa yhden voiman, 

koet suurta voimaa sielussasi, ja jopa ruumiisi pystyy kävelemään veden päällä, koska Isäsi voima tukee 

sinua. Älä kuitenkaan koskaan aio asettaa Herraasi koetukselle. 

6 Autuas on se, joka teoillaan miellyttää Isää, sillä minä maksan hänelle hiljaisesti antamalla hänelle 

moninkertaisesti sen, mitä hän on antanut. 

7 Suuri on hädänalaisten, sokeiden ja hämmentyneiden määrä. Mutta minä Isänä lähestyn heitä 

antaakseni heille armoni. 

8 Tämä ilmentymä on kanssanne vuoteen 1950 asti, ja se pysyy kirjoitettuna sydämiinne. Mutta 

siihen asti, kunnes se aika koittaa, opastan teitä, jotta pääsette lähemmäksi Minua. Olen opettanut teitä, 

koska Kolmas Aika on tullut, ja siinä olette kuulleet taivaallisen pasuunan äänen, joka on herättänyt 

sielunne. 

Jotkut teistä ovat kysyneet Minulta: "Isä, miksi olen tullut takaisin elämään maan päälle?" Ja Isä vastaa 

sinulle: Jotta sielusi saisi takaisin menetetyn puhtautensa. Mutta totisesti minä sanon teille: Siunattu on se, 

joka on tehnyt hyvityksen, sillä hän pääsee valtakuntaani, sillä hän on puhdistunut ja täyttänyt tehtävänsä. 

9 Te edustatte osaa Israelin valittua kansaa, jolle olen antanut valon vaatteen, jotta voitte huomenna 

lähteä liikkeelle opettajina, ihmiskunnan johtajina. Kutsun tänä aikana kaikki lapseni, ja jokainen, joka on 

kanssani ja rakastaa minua, lähtee taistelemaan ja tekemään työtä. 

10 Kiusaukset ympäröivät teitä yhä, mutta tulee aika, jonka olen ilmoittanut teille, jolloin kiusaukset 

sidotaan, niin että polullanne vain valo ohjaa teitä. 

11 Olette kamppailun ja työn aikana, jolloin teidän on puhdistettava itsenne ja puhdistettava 

menneisyytenne. Sillä en ole antanut perintöä "lihallenne", vaan sielullenne, joka on tullut minusta. 

12 Minun on puhdistettava sielu, puhdistettava se, jotta se voi olla matkalla takaisin luokseni ja 

sulautua Jumalalliseen Henkeeni ikuisiksi ajoiksi, jotta se voi nauttia Taivaallisesta Valtakunnastani. 

13 Rakkaat lapset, te, jotka olette tulleet pienellä joukolla, totisesti sanon teille: läpitunkeva katseeni 

löytää kaikkialla valittuni, jotka tuntevat hengessään, että nyt on Läsnäoloni aika. He eivät ole kuulleet 

sanaani kuten te, mutta heidän hengessään he kuulevat äänen, joka kertoo heille, että olen jälleen kerran 

ihmiskunnan keskellä, että olen tullut hengellisesti "pilvessä". Joillekin annan mahdollisuuden nähdä 

minut hengen silmin, toisille intuition avulla, ja lopuille annan rakkauteni tuntua voimakkaasti, jotta he 

voivat aistia Henkeni läsnäolon. 

14 Koputan tällä hetkellä ihmisten sydämien oville. Joitakin tapaan valmiina, toisia nukkuen, koska 

he ovat jääneet eri lahkoihin ja uskontoihin ja eksyneet lyhyeksi aikaa. Mutta on tullut aika, jolloin 

kovaääninen kelloni kutsuu heitä, jotta he kaikki voivat tulla luokseni, vastaanottaa sielunsa 

ylösnousemuksen ja yhdistyä tuntemaan rauhani maan päällä ja päästä Luvatulle Maalle. 

Vertaus 

15 Suuri herra, joka oli täynnä hyveellisyyttä ja voimaa, istui korkealla valtaistuimella, ja hänen 

valtapiirissään häntä ympäröi suuri väkijoukko, miljoonia ja taas miljoonia olentoja. Mutta kukaan näistä 
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ihmisjoukoista ei voinut lähestyä hallitsijaa, vaan he saattoivat nähdä hänet vain kaukaa. Mutta 

sydämessään he kaipasivat tulla lähemmäksi, olla hyvin lähellä häntä. 

Yhtäkkiä ovi avautui, ja siinä näkyi vertavuotava karitsa ja kuvateksti, jossa luki: "Tässä on valo, tässä 

on avoin ovi jokaiselle, joka haluaa astua sisään ─ jokaiselle, jolla on hyve sydämessään". Tulkaa, tulkaa 

lähemmäs!" 

Hohtava valo näkyi, ja väkijoukko lähti iloiten kohti tuota ovea. Jotkut saapuivat ja menivät 

rakennukseen. Mutta kaikki heistä eivät päässeet perille, koska he törmäsivät matkalla piikkipensasaitoihin 

eivätkä päässeet pidemmälle. Toiset kohtasivat suuria esteitä, jotka estivät heitä pääsemästä tuosta ovesta 

sisään. 

     Mutta tuo Hallitsija, tuo Kaikkivaltias Herra, katsoi ylhäältä alas kansanjoukkojen päälle ja sanoi heille: 

"Astukaa sisään, astukaa sisään, sillä Karitsa on vuodattanut puhtaimman verensä näyttääkseen teille tien, 

jota pitkin te kaikki tulette minun valtakuntaani." 

16 Siunatut lapset: Ylhäisellä rakkaudellani olen antanut sielullenne vapauden ja vapauttanut teidät 

synnin kahleista. Kalleimman Vereni kautta olen antanut teille mahdollisuuden, että sielunne voi ansaita 

palkkionsa ja nousta ylös, kunnes se saavuttaa valtakuntani.  

Vertauksen loppu 

17 Ymmärrättekö minua, ihmiset? Tuo Hallitsija on teidän Iankaikkinen Isänne, Suuri Jehova. Ovi, 

joka avautuu, on Jeesus, teidän Mestarinne, uhrattu Karitsa, joka tuli maailmaan pelastaakseen teidät ja 

joka vuodatti verensä viimeiseen pisaraan asti antaakseen sielullenne valon ja ylösnousemuksen. 

18 Tänä nykyaikana olen jälleen kerran antanut teille fyysisen suojuksen, jotta voitte tehdä hyvitystä, 

jotta voitte kääntyä pois synnistä ja kaikista maailman taipumuksista, jotta voitte nousta askel askeleelta 

vuorelle, jossa odotan teitä avosylin. 

19 Olen opettanut teille, miten voitte kohottaa itsenne rukouksessa, jotta voisitte irrottautua synnistä 

ja torjua kiusaukset. Sillä kirjoitettu on: Sielun kuolemaa ei enää tule olemaan, koska Minä olen Tie ja 

Elämä, ja tulee aika, jolloin Minä muistutan teitä: "Missä on, oi kuolema, sinun voimasi?". Missä on, oi 

hauta, sinun voittosi?" Sillä totuudessa synti on kuoleman syy, ja minä poistan synnin tänä aikana Pyhän 

Henkeni valon kautta. 

20 Tulee aika, jolloin näette sadon siitä, mitä kylvätte vähitellen ihmiskunnan keskuuteen. Olen 

antanut teidän käsiinne työvälineet, jotta voitte viljellä peltoja ja ravita ihmiskuntaa niiden hyvillä 

hedelmillä. 

21 Työstän sydäntänne Sanani hienolla taltalla ja valaisen teitä Pyhän Hengen valolla. Olen paras 

Opettaja ja olen tullut antamaan teille opetusta, antamaan teille anteeksi, opastamaan teitä totuuden tiellä, 

ja parhaana Lääkärinä olen myös keskuudessanne parantaakseni sielunne leprasta ja vapauttaakseni sen 

tuskasta. 

22 Annan teille opetukseni, jotta voitte soveltaa sitä, jotta kannatte rakkautta ja puhtautta 

sydämessänne, ja vaikka kiusaukset lähestyvät teitä, ne eivät löydä tilaa teissä, koska teen teistä vahvoja 

valoni ja rakkauteni kautta, jotta torjutte kaikki heikkoudet. 

23 Siunattu kansa: Katsokaa maailmaa sotineen, kuinka se tyhjentää kärsimyksen maljan. Kaikesta 

tästä huolimatta olen suojellut teitä, älkää pitäkö sitä sattumana, siunattu kansa. Te olette lahjakkaita 

ihmisiä, jotta voisitte valmistautua Sanani avulla näyttämään sen maailmalle, sillä tämä on minun tahtoni. 

24 Te olette välineeni, Israelin valittu kansa, teidän käsiinne olen antanut voimani ja valoni, jotta 

voitte hälventää ihmiskunnan pimeyttä. 

25 Kuuliaisuutenne ja tehtävänne täyttämisen kautta tunnette olevanne henkisesti muuttuneita ja 

yhdistyneenne henkisiin joukkoihin, niin että jatkatte palvelijoinani tuolla korkealla tuonpuoleisessa, 

ettekä enää koskaan eroa minusta. 

26 Olen antanut tämän ajan teille valmistautumista varten, jotta voitte uudistua ja kiivetä vuorelle 

askel askeleelta. 

27 Totisesti sanon teille, että rakkauteni ja Pyhän Hengen valo on vuodatettu koko ihmiskunnan ylle. 

Sodat ovat kuitenkin yllättäneet kansakunnat, kuten apostolini Johannes näki toisella aikakaudella. Olenko 
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minä valmistanut teille nämä kärsimykset? Olenko minä kuolema? Ei, lapseni, Minä olen elämä, ja olen 

antanut elämän kaikille lapsilleni. 

28 Jokaisessa jälleensyntymässä, jonka olen antanut sielullesi, olen aina antanut sinulle kutsun 

todelliseen elämään. Mutta tämä valo ei koske vain teitä, Israelin valittu kansa, sillä te edustatte koko 

ihmiskuntaa. 

29 Puhun hengellenne, kolkutan sydämenne oville ja annan itseni tuntua omantuntonne kautta, jotta 

tunnistaisitte vastuut, jotka painavat henkeänne. 

30 Olen viitoittanut teille yhden ainoan polun, sillä olen yksi Jumala ja yksi laki, ja olen kaikkina 

aikoina antanut yhden ja saman opin, jotta sielu voi tehdä tahtoani. 

31 Rakkain sanoin ilmoitan teille, että ette ole kyenneet täyttämään tehtävääsi. Sillä näen, että 

ihmiskunta on eksynyt ja sokeudessaan ja materialismissaan antanut ihmisen johtaa itsensä harhaan, ja 

niinpä on kuin hän olisi pitänyt sieluunsa tummaa sidettä ja riistänyt itseltään armoni. 

32 Ymmärtäkää, kansani, kuinka moniin virheisiin ihmiskunta on joutunut. Tietämättömyyttään se 

etsii Minua materialismissaan, ja sen sydän palvoo vääriä jumalia. Siksi hän ei ole tuntenut Läsnäoloani 

hengellisesti. Lapseni iloitsevat kauniista sanoista ja uskovat kulkevansa valon ja totuuden polkua 

tunnistamatta Henkeni tällä hetkellä pelastavana tähtenä, joka lähettää valonsa äärettömyydestä. 

33 Teidät olen valinnut maailmasta, ja vaikka olette kouluttamattomia ja vähäpätöisiä, olen teidän 

välityksellänne ilmaissut Sanani selittääkseni Totuuteni maailmalle Pyhän Hengen valossa, jotta tämä 

ihmiskunta ei enää lankeaisi erehdykseen ja jotta sen henki saisi armon elämän, tuntisi Minut sydämessään 

ja saisi hengellisyyden. 

34 Olen valinnut teidät tehdäkseni teistä armoni haltijoita, jotta voitte lähteä ─ heti kun ymmärrätte 

Minut ─ pelastamaan lähimmäisianne turmiolta, pelastamaan haaksirikkoutuneet pahuuden rikkaasta 

merestä, vapauttamaan kiusauksen orjat. 

35 Kolmannella kerralla annan kutsun kuulua kaikille tasapuolisesti, jotta kaikki lampaani voivat 

palata esteelle. 

36 Pelastan sielun pimeydestä ja herätän sen unestaan, sillä olen luonut teidät ja rakastan teitä hyvin 

paljon, ja toisella aikakaudella vuodatin ihmiskuntaa kohtaan tuntemastani rakkaudesta Vereni 

pelastuksenne tähden. 

37 Olen näyttänyt teille monia hengellisiä etuja, jotta voisitte valmistautua ja tulla jumalallisen asiani 

sotilaiksi. Olen antanut teille viestini ilmestyksen muodossa ja intuition kautta, jotta voisitte ymmärtää 

tahtoani. 

38 Olen sanonut teille, rakas Israel, että tulee aika, jolloin pahat suukappaleet nousevat antamaan 

pääsyn väärälle Jeesukselle, ja aineellisissa pyrkimyksissään he eksyttävät ja sanovat, että Mestari puhuu 

heidän kauttaan. Tulee nousemaan vääriä "johtajia" ja vääriä "profeettoja", vääriä "sotilaita", jotka 

sanoillaan ja aineellisilla pyrkimyksillään yrittävät eksyttää teidät pois valon ja totuuden tieltä. 

39 Olen varoittanut teitä. Muistakaa, että olen sanonut teille joka vuosi: Valmistautukaa, rakkaat 

ihmiset, hyödyntäkää Läsnäoloani ja kerätkää sydämeenne Sanaani, jotta se olisi huomenna rohkaisunne, 

ja tällä tavoin aika ei iske teihin valmistautumattomana. 

40 Olen antanut teille kolme viimeistä vuotta, jotta voisitte ryhdistäytyä ja valmistautua esimerkkinä 

äänenkantajille, jotta he tunnistaisivat teidät todellisiksi sotilaiksi ja jumalallisen Mestarin todellisiksi 

opetuslapsiksi. Mutta tätä armoa monet teistä ovat pidättäytyneet eivätkä ole panneet sitä merkille. 

Olen sanonut Israelille: Katso ihmiskuntaa, kuinka se on kietoutunut pimeyteen, fanaattisuuteensa ja 

epäjumalanpalvelukseensa, ja tästä syystä vallanhimo, ahneus, itsekorostus on herännyt sen sydämessä, 

tehden siitä ylpeän, ja kaikki tämä on kauhistuttavaa Minun läpitunkevissa silmissäni! Teidät olen 

kuitenkin valistanut, olen ottanut teitä kädestä kiinni, jotta voitte lähteä näyttämään maailmalle valon tietä. 

41 Jo toisella aikakaudella annoin teille profetiani ilmoittaakseni teille koettelemuksista, joita tulisi 

tapahtumaan. Sanoin, että maa järistyisi, että luonnonvoimat pääsisivät valloilleen, että vitsaukset, valitus 

ja kuolema tuhoaisivat maisemia, että uutiset sodasta täyttäisivät ihmisten sydämet pelolla. 

42 Minä olen Hän, joka näyttäytyy valona ihmiskunnan edessä ─ Minä olen Hän, joka antaa sielulle 

suunnan ja antaa sille voimani ja rakkauteni, jotta se hallitsisi ruumista ja jotta se tekisi tahtoani. 

43 Oikeuteni pysäyttää ihmiskunnan sodanhalun, ja ihmiset tulevat rakastamaan toisiaan. Ei ole enää 

itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä eikä ymmärryksen puutetta. Kaikki hallitsevat itseään jumalallisen lain 
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mukaisesti, kaikki tottelevat Luojan tahtoa. Maan päällä tulee rauha, eivätkä kansakunnat enää nouse 

sotaan toisiaan vastaan. Myös tiede tunnistaa Minut. Kaikki lähtevät liikkeelle ja etsivät samaa polkua, 

heillä on sama tarkoitus, ja tässä maailmassa vallitsee moraali, armo ja todellinen harmonia. 

44 Te, rakkaat ihmiset, puhdistatte polut ja teette ne kulkukelpoisiksi. Sillä suuret ihmisjoukot tulevat 

perässäsi, ja nämä ihmisjoukot minä varustan sanallani. 

45 Mihin aikaan tämä tapahtuu, Israel? Te ette tiedä, mutta minä sanon teille: nouskaa taisteluun, jotta 

ihmiskunta saisi rauhani ja rakkauteni ja jotta se pysyisi jumalallisen armoni suojassa. 

46 Hyvin lyhyt on se aika, jonka kuluessa teillä on vielä Sanani ihmisen älyllisen kyvyn kautta. 

Kuitenkin jotkut puhuvat ─ älykkyytensä mukaan ─ ja sanovat: "Kuinka Isä voisi hylätä meidät, koska 

hän on rakkaus?". Rakkautena hänellä on velvollisuus olla lähellä meitä, hyvin lähellä ─ tänään, koska 

olemme vaarassa, koska emme ole vielä ymmärtäneet hänen ohjeitaan, koska emme ole vielä keränneet 

itseemme niitä monia asioita, joita hän on meille antanut, ja koska olemme vielä heikkoja. Hän on 

rakastava Jumala, joka ei voi hylätä meitä ajan kulumisen armottomuuden armoille. Hän on korkein 

Rakkaus, joka ei voi moittia meitä, kun rikomme Hänen lakiaan. Rakkautena hän ei voi vaatia meitä 

vastuuseen, jos emme tottele hänen korkeinta tahtoaan. Hänen sanansa vedetään pois vain niistä paikoista, 

joissa ei ole täytetty hänen lakiaan ─ tietyissä paikoissa hänen valonsa ja sanansa vedetään pois. Mutta 

niissä paikoissa, joissa ryhdymme aktiivisesti työhön, hän pysyy kanssamme." 

Mutta Mestari kertoo teille: Tiesin, että ihmisten ymmärtämättömyys olisi esteenä todelliselle 

Sanalleni. Mutta Pyhän Hengen temppelissä kaikkien lahkojen, kaikkien uskonnollisten yhteisöjen 

ajatukset yhdistyvät. 

47 Mestari on ollut kanssanne jo pitkään. Olen valmistanut teidät, olen merkinnyt teidät valinnoikseni 

valollani, olen antanut teille rauhan suudelmani, jotta voisitte elää vakaasti ja kuuliaisesti. Hänelle, joka on 

valmistautunut, on annettu tunkeutua Isän salaisuuksiin, jotta hän tietäisi, että minun työni ei ole salaisuus. 

48 Älkää tunteko oloanne hylätyksi maailmassa, käyttäkää armoa, rauhaa ja lohdutusta, jonka tuon 

teille päivittäin sanoissani. Haluan, että osaatte ohjata itseänne huomenna ja vastaanottaa ajatusteni 

värähtelyjä. On välttämätöntä, että huomenna, kun ette enää kuule Minua äänenkantajan kautta, sovellatte 

opetuksiani ja opitte vastaanottamaan valoni hengellisesti. Henkinen maailmani on kanssanne jokaisessa 

henkisessä ilmentymässä. 

49 Jos olette valmistautuneet, ei ole mitään esteitä tai etäisyyksiä, jotka estäisivät teitä tuomasta tätä 

valon ja rauhan viestiä ihmiskunnalle. Sinusta tulee nöyryyden ja lempeyden esimerkki lähimmäisillesi, ja 

sinun kauttasi annan heille elämää ja rohkaisua. Autuaita ovat ne teistä, jotka olette vanhentuneet 

työskennellessänne minun alallani ─ ne teistä, jotka nuorina olette kääntyneet pois maailman 

ylilyönneistä, sillä te tulette nauttimaan ikuisesta ilosta. Älkää kuitenkaan etsikö palkkiota tästä 

maailmasta älkääkä odottako, että teitä ylistetään, sillä tällaiset turhuudet veisivät teiltä sen armon, jonka 

olen uskonut sielullenne. Kunnioittakaa ihmiskunnan hyviä tai huonoja ihanteita, mutta kuunnelkaa vain 

ääntäni omantuntonne kautta, jotta voitte yhdistyä ja olla nöyriä, jotta voitte osoittaa olevanne ihmisten 

arvostuksen arvoisia. 

Vertaus 

50 Eräällä alueella oli paljon apua tarvitsevia ihmisiä. Mutta eräs herrasmies, jolla oli suuria 

rikkauksia ja tavaroita, kutsui heidät luokseen ja näytti heille päivän, jolloin hän antaisi heille sen, mitä 

heiltä puuttui. 

Kun tuo aika tuli, hädänalaiset tulivat tuon Herran luo ja sanoivat hänelle: "Herra, olemme kiiruhtaneet 

kutsuusi, olemme nyt sinun läsnäolossasi." 

Herran katse oli täynnä myötätuntoa ja armoa hädänalaisten alastomuuden ja köyhyyden edessä. Sitten 

hän kysyi heiltä, missä heidän kotinsa oli, jotta hän voisi lähettää heille rakkauden lahjat, jotka hän antaisi 

heille. He sanoivat hänelle: "Herra, meillä ei ole kotia eikä suojaa. Missä pimeä yö meidät yllättää, siellä 

me lepäämme." 

Sitten kukin Herra antoi heille anteliaasti rikkauksiaan ja sanoi heille: "Jos teiltä puuttuu lisää tätä 

rakkauden lahjaa, tulkaa uudelleen, kun tarvitsette sitä. Mene nyt matkoihisi." 

51 Samalla tavoin orpo nainen ja leski tulivat Herran eteen, ja hän antoi rakkauden lahjan hänen 

käsiinsä. Sinne tulivat nuorukaiset ja neitsyet, jotka itkivät vailla rauhaa ja lohdutusta, ja Herra, joka näki 
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kaiken, antoi myös heille rikkauksiaan ja peitti heidän alastomuutensa vaipallaan. Sinne tulivat vanhukset, 

joiden voimat olivat ehtyneet, ja heille hän antoi rohkaisua, rauhaa ja hyvinvointia. 

52 Sekä toinen että toinen lähti kaupungista. Mutta tuli päivä, jolloin Herra, joka oli antanut heille 

paljon, halusi nähdä nuo kansanjoukot uudelleen nähdäkseen, olivatko he osanneet käyttää rikkautensa vai 

olivatko he jälleen joutuneet köyhyyteen. Mutta Herra näki, että he olivat jälleen tuskissaan. 

Vertauksen loppu 

53 Mestari kysyy teiltä: "Kenestä minä olen puhunut teille?" Ja te vastaatte Minulle: "Mestari, 

itsestämme." 

54 Vuoden 1950 jälkeen, kun ette enää kuule Minua tässä muodossa, ihmiskunta joutuu suuriin 

koettelemuksiin. Mutta te, rakkaat ihmiset, luottakaa voimaani, rakkauteeni ja armooni. Teidän on oltava 

esimerkkinä lähimmäisillenne, jotta voin pelastaa heidät turmiolta teidän välityksellänne. 

55 Ihmiskunta tyhjentää kärsimysmaljansa, ja sen valitus saavuttaa Minut. Mutta rakkautena ja 

laupeutena olen aina ollut ihmiskunnan kanssa. Minä olen Isä, mutta mitä tehdä ihmiskunnan valituksen 

edessä? Levittäkää rakkauttani ja rohkaiskaa sieluja niin kuin aina. 

56 Ne, jotka ovat heikkoja, kärsivät enemmän siitä, mitä he saavat maailmalta, kuin siitä, mikä on 

annettu heidän sielulleen tehtäväksi. Ne, jotka katsovat teitä tuimasti ja näkevät, että olette heikkoja ja 

rikotte lakiani, ovat myös niitä, jotka pilkkaavat teitä ja osoittavat teille, että ette täytä käskyjäni. 

57 Olen usein varoittanut teitä kiusauksesta, joka vaanii johdattaakseen teidät harhaan. Mutta teidän 

on oltava lujia sotilaita taistelussa ettekä saa olla heikkoja koettelemuksissa tai pahuuden 

salakavaluudessa. 

58 Pieni on niiden kansojeni määrä, jotka ovat todella valmistautuneet vastaanottamaan viisauteni. 

59 Olen tehnyt itseni tunnetuksi nöyrien, vaatimattomien, älyllisesti lukutaidottomien kautta 

antaakseni maailmalle todisteita voimastani ja viisaudestani. 

60 Eri ymmärryselinten kautta olen antanut teille Sanani, jotta voisin oikaista teitä ja antaa teille 

rakkauteni, valoni, armoni, opettaa teille hyveellisyyttä, jotta kuulijoiden joukot voisivat nousta armon 

elämään. 

61 Ihminen on nälkäinen ja janoaa totuuttani, mutta hänen sydämessään on vihaa, rikkaruohoa ja 

pahaa tahtoa, ja harha on saanut hänestä otteen, koska eri maailmankatsomukset ovat pyrkineet 

houkuttelemaan häntä erilaisella opetuksella ja erilaisella lailla. 

62 Etsikää yhteyttä Jumalaanne, rakkaat ihmiset, älkääkä kumartako aineellisten esineiden edessä 

älkääkä palvoko niitä, sillä en ole koskaan opettanut teille tätä, enkä ole tuonut teille mystiikkaa. Olen vain 

vuodattanut sieluihinne valoni ja armoni, jotta materialismi ei olisi tiellänne. 

63 Jos tarkkailette ja rukoilette, jos opiskelette ja tutkitte, saatte minulta paljon, kun vuosi 1950 on 

päättymässä. Sillä te olette kehittyneitä sieluja, joille annan paljon armostani. Mutta olen sanonut teille, 

että jos ette valmistautumisen puutteessa osaa todistaa Minusta, kivet puhuvat ja todistavat läsnäolostani 

ihmiskunnan keskuudessa. 

64 Sanassani olen selittänyt teille sen, mitä ette ymmärtäneet, jotta voitte poistaa virheet, jotka olette 

tuoneet työhöni. Sillä kuinka voisitte antaa hyvän esimerkin lähimmäisillenne, jos ette ole ensin 

puhdistaneet itseänne entisistä tavoistanne? 

65 Olen antanut teille anteeksi ja kaunistanut teitä, jotta voisitte myöhemmin tehdä saman palveluksen 

ihmisille. Olen antanut teille sanani valon miekaksi, jotta voitte nousta taisteluun ja poistaa pimeyden ja 

fanaattisuuden, joka on tunkeutunut ihmissydämiin. Sillä tämä on kuin huono siemen, joka on lisääntynyt 

voimakkaasti, ja siksi ihmiskunta on eksynyt totuuden tieltä eikä ole kyennyt tavoittelemaan sielun 

täydellisyyttä. 

66 Tulen aikomuksenani, että maailma voisi tunnistaa virheensä, jotta se ei enää eksyisi polulta, jonka 

olen sille viitoittanut. Tällä polulla ei ole piikkejä eikä kivensiruja, jotka saisivat jalkasi vuotamaan verta. 

67 Ihminen nousee koettelemaan Minua, eikä ymmärrä, että te kaikki olette tällä hetkellä suurten 

koettelemusten alaisia. Sillä maailma on tullut ylpeäksi tieteestään ja rikkauksistaan ja kieltänyt Minut 

kuninkaana ja Herranaan. Siksi ihmiset myös kieltävät, että olen tehnyt itseni teille tunnetuksi inhimillisen 

ymmärryksen kyvyn kautta. Mutta niitä, jotka näin kieltävät Minut, koetellaan sielussaan rakkaudella ja 
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armolla, jotta he heräisivät ja ymmärtäisivät, että se, mitä he ovat luoneet, on ohimenevää ja että ylevä ja 

ikuinen elämä on Minussa. 

68 Ihmiset, älkää antako äänenkantajien kautta tapahtuvan julistukseni viimeisten hetkien jäädä 

käyttämättä, sillä valmistelen teitä Sanani avulla kestämään kaikki koettelemukset, jotta teillä olisi valon 

aseet, joilla voitte taistella ihmiskunnan harhaa ja itsekkyyttä vastaan. 

69 Älkää tunteko itseänne heikoiksi tai merkityksettömiksi, sillä olen varustanut teidät armollani, 

opetuksellani ja rakkaudellani, jotta voitte nousta kolmannen aikakauden sotureiksi. 

70 Ihmissydän tuntee rakkauteni ja ylistää jumalallista nimeäni. Isänä en kieltäydy armostani 

keneltäkään. Minä poistan pimeyden sokeutuneilta, sillä Pyhän Henkeni valo hälventää maailman 

pimeyden vapauttaakseen sieluja, ja juuri nämä olen pelastanut kaikkina aikoina. 

71 Kun henkistät itsesi, Israel ─ kuka sitten voi ohjata sinut takaisin tiellesi? Minkälainen katse on 

silloin sinussa kuin nuoli? Tulette näkemään vain hymyjä, iloa sydämissä ja käsiä, jotka kurottautuvat 

syleilemään teitä, ja tämä on kuin odotettu palkinto ponnisteluistanne, jotta ette kokisi elämänpolullanne 

vain tuskaa. 

72 Uskon teille opetuksessani vielä monia muita asioita, jotta teistä tulisi sotureita, jotka kantavat 

valon aseita, rakkauden miekkaa ja pitävät korkealla uskon, toivon ja laupeuden mittapuuta. 

73 Mitä sinulta, Israel, vielä puuttuu? Se, että sinä, ajatuksissa ja teoissa yhdistyneenä, kohotat itseäsi, 

että uudistut, jotta voisit olla kirkas peili, josta ihmiskunta voi nähdä puutteensa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 347 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Tänä päivänä otan teidät vastaan ja siunaan teitä. Sielusi on valmis, kuuntelemaan henkesi ääntä, 

ottamaan vastaan opetukseni. Luen sydämiänne, hyväilen teitä ja annan teille sanani, ja se tulee olemaan 

balsamia, joka lievittää elämänne kärsimyksiä. 

2 Mutta en ainoastaan lohduta teitä tänä aikana, vaan kutsun teidät opetuslapsikseni. Minä sanon 

teille: Ota ristisi ja seuraa minua! Muistakaa esimerkkini toisella aikakaudella jokaisella askeleellanne. 

Minun tulemiseni mieheksi tuohon aikaan ei ollut turhaa. 

3 Kärsimykseni, Sanani ja ylimmät käskyni on kirjoitettu sieluusi. On kirja, jonka olen kirjoittanut 

kolmena aikana, on sanani, jonka olen antanut kaikkien sanansaattajien kautta, on todistukset ja teot. Voit 

löytää kaiken sisältäsi, jos opit tunkeutumaan sieluusi. Ette ole enää hengellisesti pieniä lapsia, koska 

olette kulkeneet polun läpi ja olette kypsyneet, huipentumassa. 

Te, jotka olette kuulleet Sanani ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kerralla ─ kuinka voitte epäillä 

tätä sanomaa? Kuinka voisitte pyyhkiä pois ilmoitukset, jotka jätin sieluihinne kirjoitettuna, koska lupasin 

palata ─ koska sanoin teille: "Olen kanssanne vielä kerran"? 

En kuitenkaan kertonut teille, millä tavalla, vaan annoin vain teidän tietää ja merkitsin ajan ja 

tapahtumat, jotka kertoisivat paluustani ─ kaiken, mitä ennustin teille. Nyt kerron teille, että tulee olemaan 

suuria koettelemuksia, jotta voitte olla varmoja siitä, että Pyhä Henki on laskeutunut henkeenne 

täyttääkseen tehtävänsä ihmiskunnan keskuudessa. 

4 Nyt on se aika! Kaikki Minun antamani ilmoitukset ovat toteutuneet. Kaikki niiden profetiat, jotka 

ovat puhuneet hengessä ja totuudessa, ovat toteutuneet. 

5 Täällä olen läsnä, aina kanssanne, en ole kätkenyt itseäni. Tänä aikana, toisin sanoen 

lähtemisestäni toisella aikakaudella aina tulooni kolmannella aikakaudella, olen aina ollut läsnä 

ihmiskunnalle. Valoni on aina loistanut keskuudessanne, rakkauteni on sama, samoin opetukseni ja 

esimerkkini, se on vain toinen ilmestyksen vaihe. 

Tänä aikana olen tehnyt Sanani fyysisesti kuultavaksi, jotta saisin itseni ymmärrettäväksi teille. Olen 

käyttänyt teidän kieltänne, jotta ymmärtäisitte lähetykseni, ja tässä minä olen, ihmiset, täynnä rakkautta 

keskuudessanne avosylin, ja niin kuin Isä ottaa vastaan tuhlaajapoikansa, niin minäkin olen ottanut teidät 

vastaan. 

Mutta minä teen teistä opetuslapsiani ─ haluan teidän olevan kaikkien sanojeni ja ilmestysteni 

todistajia. Jätän sydämeenne kirjoitettuna Kolmannen aikakauden testamentin, arvokkaan kirjan, joka 

vastaa tuota ajanjaksoa. 

6 Olette kuulleet sanani lukuisten äänenkantajien välityksellä. Jokaisella heistä on tällä hetkellä 

Minulta saamani tehtävä, hyvin tärkeä osa täytettävänä. Hänen vastuunsa on hyvin suuri, ja kun tämä 

ihmisaivojen kautta tapahtuvan julistuksen aika on ohi, vaadin tiliä jokaiselta näistä äänenkantajista, ja 

heidän on vastattava Minulle Sanoistani, valosta, jonka annoin heidän aivoilleen, jotta se siirtyisi sanoiksi 

ja välitettäisiin uskollisesti eteenpäin ihmisille ─ ihmisille, jotka rakastavat Minua, ja heidän on vastattava 

Minulle. Mutta myös ihmisten on annettava Minulle tili kaikista saamistaan sanoista, ja kun täyden 

toiminnan aika on tullut, vaadin heiltä kaikilta tiliä. 

7 Tänään olen tullut luoksenne Isänä ja Mestarina, tuomioni Israelin kansassa ei ole vielä alkanut, en 

ole vielä vaatinut teiltä sadonkorjuuta. Tänään jätän teille vielä aikaa, mutta Mestari sanoo teille: käyttäkää 

se toimimiseen, opiskeluun, syvällisen opetukseni läpikäymiseen, jotta sen ansiosta voisitte rakastaa 

Minua ja aina seurata Minua. 

8 Minulla on Hengessäni paikka jokaiselle teistä. Kun olette ansainneet tämän korkean palkkion, 

tulette luokseni. Siihen asti taistele maan päällä, ja sen jälkeen taistele sillä tiellä, jolle tahdon lähettää 

sinut, jotta voit tarjota Minulle tehtäväsi täyttämisen. Muistakaa, että olen aina seurananne, että katseeni 

seuraa teitä kaikkialle, että suojelukseni on rajaton jokaiselle teistä, että tuskanne eivät jää minulta 

huomaamatta, että luen sydämenne pohjasta ja tiedän tulevaisuutenne. 

9 Ihmiset: rakastakaa Minua, opiskelkaa opetustani, jotta ymmärtäisitte kaiken, mitä haluan kertoa 

teille ja mitä haluan jättää teille. Minä Isänä tulen täynnä rakkautta antamaan teille käskyjä ja määräyksiä, 



U 347 

63 

koska te olette ihmiskunnasta vastuussa olevia ihmisiä, joiden on oltava opettajia, esimerkkejä ja opastajia. 

Siksi olen opettanut teitä päivästä toiseen, siksi "Sanani" ei ole ollut hiljaa. Olen antanut teille pitkän ajan 

kuulla Minua, jotta voisitte vihdoin avata mielenne ja valmistaa sydämenne ymmärtämään Minua. 

10 Toisella aikakaudella puhuin teille vain kolme vuotta. Sanani oli lakkaamaton. Tuohon aikaan 

puhuin päivin ja öin opetuslapsille ─ niille, jotka lähestyivät minua kuullakseen. Minä elin teidän 

kanssanne, te näitte kaikki tekoni. Olit todistamassa syntymääni, todistit kasvamistani ihmiseksi. En 

piilottanut itseäni teiltä, halusin, että kaikki tekoni tulisivat julki, mutta te tuomitsitte minut, ihmiset, ilman 

että olitte tuomareita. Olet tuominnut lapsuuteni, nuoruuteni, olet tuominnut intohimoni, ja vaikka oletkin 

minun luomukseni, olet joskus arvioinut minut väärin. Vaikka olet osa Minua itseäni, olet lapseni, olet 

tuominnut tekoni Isänä. 

11 Minä olen rakkaus ja anteeksianto. Katsoin myötätuntoisesti tuomiotanne ja sanoin teille: eräänä 

päivänä, pitkien koettelemusten ja suurten kokemusten jälkeen elämässänne, tulette tuntemaan Jeesuksen 

ihmiskunnalle antaman rakkauden ─ Hänen lakinsa, Hänen laupeutensa, ettekä enää koskaan eksy polulta, 

jonka Hän on asettanut teille. Valitatte menneisyyttänne ja pyydätte Minulta tilaisuuksia hyvittää kaikki 

rikkomuksenne, noudattaa ohjeitani, ja teistä tulee vapaaehtoisesti Minun palvelijoitani. 

Mutta en halua nähdä teitä palvelijoina. Haluan, että olette aina lapsiani, opetuslapsiani, sillä minulla ei 

ole palvelijoita. Olette kaikki luotujani, joille olen antanut ominaisuuteni, voimani ja armoni. Te kaikki 

kuulutte minulle. Vaikka maailma ei tunnusta minua, se kuuluu minulle, ja minulla on oikeus rakastaa sitä. 

Ihmiskunta, ette voi estää minua rakastamasta teitä, mutta teidän on ponnisteltava pitääksenne kaikki 

häiriöt poissa tieltänne ja etsittävä valoa, joka vie teidät pelastuksen satamaan. 

12 Rakkaat sielut, olette kohdanneet tänä aikana äärettömiä koettelemuksia. Olet usein kompastellut, 

jopa "lihasi" saa sinut vuodattamaan kyyneleitä. Mutta eikö henki ole vahvempi kuin liha? Enkö ole 

antanut teille valtavasti voimaa taistella kaikkia vastoinkäymisiä vastaan? Ettekö te ole osa omaa 

henkeäni? 

Teillä on voimaa, voimaantumista ja energiaa ─ kaikkea tarvittavaa taistellaksenne kaikkia sieluanne 

uhkaavia vaaroja vastaan, joita kohtaatte. Varoitan teitä tänään, ihmiset, sillä kohtaatte polullanne vielä 

suurempia vaaroja kuin ne, jotka olette kohdanneet tänään. Mutta älkää siis pysähtykö polulla, älkää siis 

antako ajattelunne hämmentyä. 

13 Olen ilmoittanut teille vainojen ajan, jossa toisin uskovia ihmisiä tuomitaan. Mutta te olette minun 

opetuslapsiani, teillä on voima ja valo, ja sen avulla voitte voittaa kaikki maailmankatsomukset, kaikki 

"valot", joita ihmiset teille esittävät. Et voi aluksi näyttää heille mitään aineellisia kirjoja tai aineellisia 

töitä. Voitte esittää vain uskonne ja rakkautenne, ja näihin hyveisiin, jotka ovat hengellisiä, he eivät voi 

koskea. Tunnette sisällänne, että suuri usko valtaa olemuksenne, ja tämä riittää teille myös kestämään. 

Sinusta tulee kuin tuhoutumaton pilari muiden tiellä. 

14 Vaikka materialistiset maailmankatsomukset saavuttaisivat teidät, vaikka ihmiset haluaisivatkin 

vietellä teidät tieteen avulla, teidän ei pidä kumartaa niskojanne heidän edessään. Tunnette rakkauteni 

sykkivän täydellisesti sydämissänne, tunnette elävän lakini, joka on vääjäämätön, joka on muuttumaton 

kautta aikojen, ja tiedätte, kuinka välittää se sukupolville, jotka tulevat teistä eteenpäin. Sillä minä jätän 

tämän kansan muiden kansojen opettajaksi. Käytän jokaista teistä suuren puun juurakkona, jolle annan 

oksia tahtoni mukaan. Mitä suuremmat ovat hyveesi, sitä suurempi on niiden valo, jotka seuraavat sinun 

jälkiäsi. 

15 Taistelkaa rakkaittenne puolesta, pyrkikää niiden olentojen uskon puolesta, jotka olen jättänyt 

huostaanne. He tuovat mukanaan armoa ja kykyä, ja he ottavat askeleen eteenpäin henkistymisen tiellä. He 

vahvistavat sanasi, ja kun et enää ole heidän kanssaan, he muistavat lain, jota heidän vanhempansa 

noudattivat maan päällä, ja he ovat silloin uskollisia sille. 

16 Tämä on Israelin kansan historia ─ sen kansan, joka seuraa minua uskollisesti, koska olen kutsunut 

heidät valoni ja viisauteni vartijoiksi. Teillä on vaikea tehtävä ihmiskuntaa kohtaan, ette pysty 

kallistumaan milloin toiselle, milloin toiselle puolelle. 

Te tunnette tienne ─ tiedätte, että Isänne laskeutui luoksenne tekemällä itsensä fyysisesti kuultavaksi 

puhuakseen teille, opastaakseen teitä, koska ette olleet vielä valmiita keskustelemaan kanssani hengestä 

henkeen. 
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17 Olen tehnyt ilmentymäni konkreettisiksi ja sanani selväksi, jotta voisitte ymmärtää minua. Mutta 

kun tämä aika on ohi, tämän vuoden 1950 jälkeen, tiedätte varmasti, mitä tietä teidän on seurattava. 

Keskustelette kanssani, ja intuitionne kertoo teille, miten harjoittaa opetustani, miten viedä tämä 

kallisarvoinen siemen niitä tarvitseville sydämille. Et tuhlaa yhtäkään siementä etkä kylvä sitä 

sattumanvaraisesti, vaan sijoitat sen sinne, missä maa on valmis ─ sinne, missä intuitiosi sanoo sinulle, 

että tämä siemen itää, ja niin olet kuin kylväjä. 

18 Lähdette apostolien esimerkkiä seuraten kylvämään siementä ihmisten sydämiin ja sieluihin. Mutta 

se kirja, joka teidän on esiteltävä, on oman elämänne kirja, oma esimerkkinne, uskonne ja luottamuksenne 

Minuun. Tämä on vakuuttavampaa kuin se, mitä voisit sanoa sanoin. Tehkää siis tänään suuria päätöksiä 

tehtävän täyttämiseksi, ihmiset. 

19 Jätän sinut paikalleni. Äänenkantajien huulet vaikenevat, mutta sinun huulesi ovat valmiit, 

sydämesi innostunut. Opastan teitä tätä äärettömien inspiraatioiden polkua pitkin, ja huomenna puhutte 

sitten opetuksista, jotka ovat teille vielä tuntemattomia. 

20 Annan teidän tunkeutua Minua odottavien sydämien sisimpään. Lähdette liikkeelle Minun 

lähettiläinäni puhumaan pyhistä ilmoituksista sillä kunnioituksella ja rakkaudella, jolla olette kuulleet 

Minut ihmisolennon välityksellä. Suutasi harjoitellaan, mutta sinun on varottava sanojasi, sillä huulesi 

eivät koskaan valehtele. Katson teitä tuonpuoleisesta korkeudesta, ja esimerkkinne jäävät lähtemättömillä 

kirjaimilla kirjoitetuiksi. 

Kyllä, Israelin kansa, askel askeleelta saatan teidät etenemään tiellä kohti tehtävän täyttämistä. Kaikki 

teokset tarvitsevat tietyn ajan tullakseen ymmärretyksi. Olen antanut teille tämän ajan, jotta voitte 

saavuttaa täyteyden, kypsyyden ja kulkea henkistymisen tietä. 

21 En ole poistanut entisiä tapojanne teiltä kerralla, vaan olen saanut teidät luopumaan vähitellen 

niistä, jotka eivät olleet minulle mieluisia. Olen opettanut teitä rukoilemaan hengessä, olen kertonut teille, 

miten voitte puhua Isällenne menemällä hiljaisuuteen, meditaatioon ja yhteyteen Jumalanne kanssa. 

22 Jatkakaa siis matkaanne, ihmiset. Rukous on puolustuksenne, usko pelastuksenne. Koettelemuksen 

tunteina Läsnäoloni on kanssanne. Sisäisesti kuulette tervehdykseni, kuten tälläkin kertaa: "Rauhani 

olkoon teidän kanssanne", ja silloin tunnette luottamusta siihen, että vahva käsivarteni on käsivartenne 

päällä ja että minä siunaan ja vahvistan sen, mitä teette kuuliaisina Sanalleni. 

23 Tähän asti olette pysyneet ympärilläni kuin lapset ja opetuslapset, ja olen rakastavasti opettanut 

teitä, olen laskenut rakastavimmat sanani sydämeenne, jotta voisitte ravita itseänne niillä. Sielu ravitsee 

itseään rakkaudella, muuta ravintoa sille ei ole. Kun siis siirrytte pois tästä rakkaudesta, tästä sanoissani 

olevasta olemuksesta, tunnette tyhjyyttä, orpoutta, tarvetta ottaa vastaan tämä hyväily. Ja kun palaatte 

luokseni, täytätte sydämenne tyhjyyden jälleen tuolla kristallinkirkkaalla vedellä. 

24 Olen täyttänyt tämän lähdeastian ääriään myöten, jotta et tunne janoa, jotta olet aina täynnä armoa 

ja inspiraatiota ja jotta Henkeni rakkaus elää sydämessäsi. 

Ihmiset, tämä lähde ei kuivu, vaikka Sanani lakkaisi tässä muodossa. Silloin otatte vastaan säteilyni, 

lauseeni rukouksissanne, hurmioissanne. Kaikki on teille ymmärrettävissä, en käytä silloin vierasta kieltä, 

vaan jatkan puhumista teille siinä henkisessä ilmaisumuodossa, jossa olen puhunut teille, ja mitä paremmin 

olette valmistautuneet, sitä korkeamman opetuksen sisällön pystytte ymmärtämään. 

25 Kuinka monta ilmestystä Minä annan teille, ihmiset! Kaiken sen, mitä ei ole sanottu ihmisen 

välityksellä, kerron teille jälkikäteen hengestä henkeen. Mutta sitä varten teidän on jatkettava hartaasti 

rukoilemista. Rukouksesta saavutatte haltioitumisen, ja sitten kun sielunne on koholla, se tuntee, kuinka 

Jumalallinen Mestari selventää Sanaansa, kuinka se kertoo teille kaiken yhdellä lauseella, ja tämän 

lauseen, jonka annan teille, te tulette ymmärtämään, te tulette tekemään sen tunnetuksi lähimmäisillenne, 

ja näin vuoden 1950 jälkeen ihmiset pystyvät jatkamaan opiskelua tässä muodossa. 

26 En anna sinun olla päivääkään toimettomana. Kun olet valmis, inspiraationi on jatkuvaa. Aina, kun 

löydän teidät valmiiksi, paljastan teille suuria opetuksia, jotka koskevat sielua, ja annan teille suuria 

profetioita, jotka palvelevat uusia sukupolvia, koska jätätte monia opetuksia kirjallisesti. 

Vuoden 1950 jälkeen annan teidän kirjoittaa ylös nämä innoitukset, jotta ne eivät pyyhkiytyisi pois 

heikosta muistista, jotta ne säilyisivät kaikkina aikoina perintönä ihmiskunnalle, ja se valtava nälkä, jonka 

tämä maailma minulle esittää ─ tuo rakkauden ja totuuden, ymmärryksen ja henkisten ilmestysten jano - 
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sammutetaan ohjeilla, joita Israelin kansan on vietävä sanansaattajina kaikille alueille, suurille 

ihmisjoukoille. 

27 Kaiken kattavan tuomion aika on tullut, ja Minä tuomitsen kaikki teot ja kaikki uskonnolliset 

yhteisöt. Ihmisen sielusta nousee tuskan huuto, sillä kaikki valheellinen paljastuu, ja vain totuus loistaa 

esiin. Ihmiskunnassa tapahtuu herääminen, ja silloin ihmiset sanovat Minulle: "Isä, anna meille apuasi, 

anna meille todellinen valo, joka opastaa meitä." Ja tuo valo ja apu tulee olemaan Pyhän Hengen opetusta, 

se tulee olemaan opetusta, jonka olen antanut teille ja joka kuuluu myös heille kaikille, koska minä olen 

kaikkien Isä. 

28 Henkeni näkee jo nyt ihmisten orpoutumisen ─ tyhjyyden, jota jokainen tuntee sydämessään. 

Näen, kuinka he pyrkivät täyttämään tämän tyhjyyden maallisilla nautinnoilla eivätkä löydä mitään, millä 

sammuttaa janonsa. Kaikkialta he etsivät tätä helpotusta, balsamia, ja löytävät sitä yhtä vähän. Mutta kun 

─ ihmiskunta kysyy itseltään ─ ja kenen kanssa löydämme tämän balsamin ja rauhan? 

Mutta Isä sanoo teille, ihmisyys: Minä odotan teitä; kaikki, mitä tarvitsette, on minussa ja on 

sisällänne, mutta te ette ole osanneet etsiä sitä. Olette eksyneet eri poluille ja etsineet rauhaa sieltä, missä 

sitä ei ole. Olet etsinyt todellista rakkautta ja todellista valoa sieltä, missä niitä ei ole. Etsikää Minua, ja 

Minun kanssani löydätte rakkauden, jonka on täytettävä sydämenne, ja Minun kanssani löydätte 

mielenrauhan, valon ja parantavan balsamin. 

Olette jo uupuneet etsinnöistänne ettekä enää koputa Henkeni oville. Olet typerä, mutta minä odotan 

sinua, ja kun koputat ovelleni, se aukeaa nopeasti ja päästää sinut sisään. Näytän teille kaikki valtakunnan 

rikkaudet ja lohdutan teitä menneistä kärsimyksistänne, ja sitten valitatte hukkaan heitettyä aikaa, valitatte 

rikkomuksianne ja pyydätte Minulta anteeksiantoa ja uutta tilaisuutta. 

Annan sinulle kaiken. Annan sinulle kaiken, mitä pyydät Minulta sinun ja lähimmäistesi parhaaksi. 

Rikkauteni ovat rajattomat, mutta ne ovat hengellisiä. Jos pyydätte Minulta tätä aarretta, annan teille 

kaiken ja sanon teille: käyttäkää sitä! Sillä jokainen armo ja lahja, jonka annan teille, on iankaikkista 

elämää ja tarkoitettu kaikille. 

29 Ihmiset, olen siis tullut tähän aikaan, ja jotkut teistä ovat nähneet Minut pyhiinvaeltajana 

koputtelemassa ovelta ovelle maailman kansojen kanssa. Jotkut ovat avanneet ovensa, toiset ovat pysyneet 

suljettuina. Mutta jatkan koputtamista, täytän tehtäväni Isänä ja Mestarina, johdatan teitä askel askeleelta 

polullani, annan teille valoa, ja te kaikki tulette järkiinne ja ymmärrätte elämänne syyn. 

Lopullinen päämäärä on rakkaus, lakieni täyttäminen, ja niin kauan kuin ette tee tätä, niin kauan kuin 

ette harjoita rakkautta, niin kauan kuin ette tottele käskyjäni, jatkatte harhaanjohtamista. Mutta olen 

asettanut rajan, ja tämä raja saavutetaan pian. 

30 Sen jälkeen, kun on ilmoitettu maailmanlaajuisesta suuresta koettelemuksesta, jonka viimeiset 

pisarat te juotte kärsimyksen maljasta, alkaa jälleenrakennus. Tuolloin ihmiskunnan on tehtävä parannus ja 

palattava oikealle tielle. Sen on tunnustettava kaikki rikkomuksensa ja löydettävä minut. 

31 Kyllä, Israelin kansa, te, jotka olette ilmestymiseni todistajia, jotka kuulette Minun puhuvan ja 

tuomitsette ihmiskuntaa, tekin kuuntelette Minua tarkkaavaisesti: pitäkää sanani, sillä te olette osa tätä 

ihmiskuntaa. Myös te olette osoittaneet Hengelleni sydämenne tyhjyyden, myös te olette tulleet janoisena 

ja nälkäisenä. Olet sammuttanut janosi rakkauden lähteestä. Ajattele siksi niitä, jotka eivät ole vielä 

valmiita löytämään Minua, koska paha on ollut heissä vahvempi. Mutta jonain päivänä tämä paha 

sidotaan. 

32 Ihmiskunnan on löydettävä laaja kenttä täyttääkseen lakini, uudistuakseen ja elääkseen rauhassa 

kanssani. Olen laittanut heidät kulkemaan kaikkia polkuja, koska haluan tavata heidät täynnä kokemusta. 

Ihminen, minun lapseni, joka tuli maan päälle tahtoni mukaan, on kokenut tuhansia koettelemuksia, 

jotka piinaavat hänen sieluaan. Mutta sen jälkeen, jos hänen uskonsa pysyy lujana ─ kuinka suuren 

palkkion hän saakaan! Vaikeuksien, hämmennyksen ja vaarojen jälkeen hän löytää Henkeni valon. 

33 Sen tähden, minun kansani, älkää pelätkö käydä läpi koettelemuksia, älkää pelätkö joutua suuriin 

konflikteihin. Te ette huku niihin. Annan kaikille lapsilleni varustuksen, jotta heidän herkkyytensä voi 

herätä. Koettelemusten, kokemusten ja hedelmien jälkeen puhun teille ja sanon: "Katsokaa, kuinka 

hyödyllinen koettelemus on ollut, kuinka olette vahvistuneet siinä ja kuinka terveitä ja eheitä olette nyt!". 

Minun tahtoni ei ole, että te hukkuisitte, minun tahtoni on vain, että teette sielunne kestäväksi ja rakastatte 

minua ja tunnette minut koettelemuksista ja pyörremyrskyistä huolimatta." 
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34 On kansakuntia, jotka ovat kestäneet tulisia koettelemuksia, katkeria koettelemuksia, mutta heille 

minulla on palkkio. Kaikki ne, jotka ovat kärsineet kärsivällisesti ja luottaneet minuun, saavat hengellisen 

rauhan, nousevat kaikkien näiden kärsimysten yläpuolelle ja todistavat minusta, ja Israelin kansa hyväksyy 

tämän todistuksen. 

35 Minun Sanani vaikuttaa kaikkiin alueisiin. Olen näyttänyt teille kaikki kansat, ihmiset. Olen 

puhunut teille heidän kärsimyksistään ja ahdingostaan ja sanonut teille: "Rukoilkaa, ihmiset, olkaa 

pidättyväisiä, tehkää parannus, jotta voitte auttaa noita kansoja heidän koettelemuksissaan. Olette vahvoja, 

koska olette astuneet kiinteään maahan. Rukoilkaa ja valmistautukaa olemaan muitten tukipilari, jotta 

voitte ojentaa kätenne ja antaa armoa kaikille sitä tarvitseville. 

Voit osoittaa armoa lähimmäisiäsi kohtaan, vaikka et tuntisikaan heitä. Henkesi, jolla on suuri voima ja 

joka on pukeutunut armoon, voi lähettää heille sitä hyvää, jolla olen varustanut sinut. 

Siksi pyydän teiltä, ihmiset, ennen kaikkea rakkautta ─ rakkautta, jotta voisitte tuntea minut ja itsenne. 

Rakkaus on Laini alkuperäinen periaate. Rakkaus on kaikkien töiden perimmäinen päämäärä, sitä olen 

opettanut teille aina. Rakkaus, rauha ja laupeus ─ nämä hyveet ovat sisällänne, teidän ei tarvitse edes oppia 

rakastamaan. 

36 Rakkautta ei opita, se koetaan, se on sisälläsi, ja sinä, kuten kaikki luodut, sait kaikki sen kyvyt ja 

ominaisuudet, kun sinut luotiin. Sen vuoksi uppoutukaa itseenne, etsikää hyveet, jotka olen asettanut 

olemukseenne, ja harjoitelkaa niitä tavoillanne. 

37 Kuinka onnellinen sinä oletkaan, Israel, kun voit suorittaa tehtäväsi ihmiskunnan keskuudessa, kun 

voit avata lahjasi ja tehdä ne havaittaviksi, kun kylvät ja niität hedelmää, joka miellyttää ja tyydyttää 

jumaluuttani. 

Täyden toiminnan aika ei ole vielä tullut, mutta se lähestyy. Nyt on aika, jolloin kohtaatte 

ihmiskunnan, ja teidän on käytettävä kaikkea valoa, kaikkea viisautta, jotta askeleenne olisivat varmoja ja 

jotta todistuksenne olisi totta. 

38 Näin valmistelen teitä ja varoitan teitä. Joka päivä, kun teillä on Sanani, kuulette varoituksen, 

neuvon Isältänne, sillä huomenna tarvitsette sitä. 

Tänään teillä on rauha, koska kuulette minua. Mutta tulee suuren taistelun aikoja, ja haluan, että 

valmistaudutte noihin aikoihin, että olette yhtenäisiä, ja että tämä liitto tekee teistä vahvempia, niin että 

yhtäkään haavoittuvaa kohtaa ei jää jäljelle, vaan Israelin kansa kokoontuu ympärilleni juuri lähdöni 

hetkellä kuulemaan viimeiset sanani, aivan kuten isä maan päällä, kaikkien lastensa ympäröimänä, antaa 

viimeiset neuvonsa, ja lapset odottavat tämän elämän viimeisiä hetkiä ─ ja se lupaa rakastaa toisiaan ja 

vahvistua hyveissään, olla yksi ruumis ja yksi tahto, joka ohjaa ihmiskuntaa. 

Näin jätän teidät, ihmiset ─ täynnä vastuuta, mutta myös täynnä armoa, jotta olisitte vahvoja joka 

hetki. 

39 Siunaan sinua, Israel. Siunaan hyviä toimintatapojasi niissä eri kodeissa, joihin kokoonnutte. 

Annan lisää herkkyyttä sydämiinne ja sanon teille: Poistakaa kaikki se, mikä ei ole täydellistä, mikä ei 

johda Minuun ─ poistakaa se, jotta sopivana hetkenä Minä tuomitsen sen, ja Israelin kansa ei saa 

tuskallista tuomiota eikä näe Mestarinsa vuotavan verta ja kuolevan ristillä vielä kerran puutteellisuutensa 

vuoksi, vaan näkee Hänet täynnä rakkautta opastamassa koko ihmiskuntaa. 

40 Tänä armonpäivänä, kun vahvistan teitä, kun annan teille Sanani, joka on teille ravintoa, jätän 

teidät valmistautuneiksi ja ennakkovaroitetuiksi. Nämä ovat Sanani viimeiset ajat, ja haluan teidän 

kuulevan Minua niissä viimeiseen hetkeen asti, jotta tämä Sana kaiverretaan sieluunne, valaisee teitä ja 

tekee teistä vahvoja tulevia aikoja varten. 

41 Tämä on tämän päivän oppituntini, ihmiset. Rukoilkaa itsenne ja Israelin kansan puolesta, joka 

kohtaa suuren tuomion. Rukoilkaa maailman puolesta, joka on myös suuren koettelemuksen edessä! Älkää 

antako yhdenkään päivän kulua nostamatta sieluanne ja miettimättä kaikkia näitä koettelemuksia. Olen 

kuullut anomuksenne ja täytän ne tahtoni mukaan. 

42 Olkaa siunattuja, te nöyrät, jotka toivotte armooni, jotka tiedätte, että teitä hallitsee teitä korkeampi 

tahto, ja annatte Minulle oikeuden määrätä elämästänne. Siunaan teitä, lapseni, ristinne on helppo. 

43 Niille teistä, jotka sinnikkäästi kysyvät Minulta syytä siihen, miksi teitä on koeteltu, sanon: Hiljaa, 

älkää kysykö Minulta syytä! Tiedätkö syyllisyytesi Minua kohtaan? Tiedättekö, millä tavalla puhdistan 

sielunne niin, että se palaa luokseni yhtä puhtaana kuin se tuli minusta? Sentähden minä sanon teille: 
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Ottakaa vain kärsivällisesti ja valmistautuen vastaan ne koettelemukset, joita lähetän teille päivittäin, sillä 

voimani on aina kanssanne. 

44 Annan teille valon, jota tarvitsette, jotta voitte ohjata itseänne oikein ja johdattaa läheisenne 

pelastuksen tielle. 

45 Annan teille kallisarvoisen lahjan olla yhteydessä Isäänne, joka pelastaa teidät kaikissa 

koettelemuksissa. Tänä aamuna parantava balsamini ja lohdutukseni ovat teidän kaikkien kanssa, ovat 

maailman kanssa ja kaikkien luotujen kanssa, jotka ovat syntyneet minusta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 348 
1 Rakkaat ihmiset: Mestari antaa teille sivulta toiselle hänen opetustensa kirjan, jota voitte kantaa 

mukananne sydämeenne painettuna. Nämä oppitunnit ovat teille huomenna korvaamattoman arvokas 

aarre, joka auttaa teitä suorittamaan tehtävänne maan päällä ja saamaan sielullenne palkkion. 

Kamppailunne kautta nämä opetukset painuvat ihmisten sydämiin, ja laulatte voitonlaulua, kun saavutte 

Luvatulle Maalle. 

2 Annan teille luvan, että voitte valmistautumisaikananne ottaa aarrekammiostani sen, mitä teiltä 

puuttuu, antaaksenne sitä lähimmäisillenne. Sillä eri tavoin valituistani tulee opetuslapsia, työntekijöitäni, 

sotilaitani, jotka puolustavat työtäni. 

3 Koko luomakunta on minun lakini alainen, ja kaikki palvoo minua sopusoinnussaan. Nostakaa 

katseenne taivaanrannalle, niin näette loistavat tähdet, jotka viisauteni on luonut. Katsokaa heissä 

kuuliaisuuden ja sopusoinnun esimerkkiä, inspiroitukaa tästä kirkkaudesta, tästä täydellisyydestä, jotta 

voitte pohtia ja antaa Isäni äänen puhua teille omantuntonne kautta. Puut antavat hedelmänsä, jotka ovat 

aina maukkaita. Kaikessa Isä ilmoittaa itsensä ja puhuu teille, jotta voitte pohtia sitä lakia, jonka olen 

antanut teille, ja olla kuuliaisia sille. 

4 Olen luonut heimoja, kansoja ja kansakuntia, ja kaikille olen antanut sen, mitä he tarvitsevat 

henkistä kehitystään varten. Olette palvoneet Minua tähdissä ja ihmisten tekemissä esineissä. Etsikää nyt 

Minua itsestänne. Autuas on se, joka astuu sisäiseen hiljaisuuteen, sillä hän tuntee läsnäoloni ja saavuttaa 

sielunrauhan. 

5 Olette vastaanottaneet Sanani kouluttamattomien aivojen kautta, joita ei ole koulutettu ihmisten 

tieteellä. Silti olen valmistanut heidät olemaan jakkara, jonka päällä Universaalinen säteeni lepää. 

6 Kun kuulette Sanaani, haluatte myös, että Isä tekee itsensä näkyväksi fyysisten silmienne edessä. 

Mutta minä sanon teille: Valmistakaa sydämenne, niin saatte tuntea Minut. Sillä en tule ainoastaan 

lohduttamaan teitä tänä tuskan aikana, vaan tuon teille opetuksen, jonka olin jo luvannut teille, kun olin 

kanssanne Jeesuksessa toisella kertaa. 

7 Esimerkkini, intohimoni on kirjoitettu sieluusi. On kirja, jonka olen kirjoittanut kolmena 

aikakautena, lähettiläideni sana, todistukset, teot. Voit löytää kaiken, jos opit tunkeutumaan sieluusi. 

8 Tänä aikana Mestari puhuu teille vuoren huipulta, jossa odotan teitä. Annan sielullenne elämän, 

jotta se voi nousta luokseni. Tunne rakkauteni ja pidä rauhani sisälläsi. Etsikää eksyneitä sekä tässä 

maailmassa että hengellisessä laaksossa. Siunattuja ovat ne teistä, jotka ovat sanoneet Minulle: "Herra, me 

seuraamme jälkiäsi, tee meistä rohkeita sotilaita puolustamaan tätä asiaa." 

9 Näytän teille jälleen kerran tien, jota pitkin löydätte totuuden. Opetan teitä, jotta voitte todistaa 

Minusta ihmiskunnalle, jotta voitte valmistaa tulevia sukupolvia esimerkkinne kautta, ja he kantavat 

rakkauttani sisällään ja tuntevat rauhani. Silloin olette muuttuneet opetuslapsiksi, jotka ottavat mallia 

toisen aikakauden apostoleistani. 

Lähetän joitakin teistä eri maakuntiin ja kansakuntiin näyttämään tietä niille, jotka ovat eksyneet. 

Mutta teidän on lähdettävä liikkeelle nöyränä ja oltava puhdas esimerkki niille ihmisjoukoille, jotka annan 

teidän haltuunne. Teistä tulee kuin soihtuja, joissa Pyhän Hengen valo loistaa. 

10 Koulutan valittujani Sanallani ottamatta huomioon heidän rikkomuksiaan. Parannan heidän 

sielunsa, koska olen paras lääkäri. Nostan heidät ylös ja sanon heille: Seuratkaa tätä totuuden polkua, 

jonka tarjoan teille, ja tulette pian luokseni. 

11 Te olette Israel, josta olen valinnut 144 000 jumalallisen sinettini kantavaa henkilöä, jotta 

ihmiskunta voi saavuttaa pelastuksen teidän välityksellänne. 

12 Miehet, naiset ja lapset eri kansoista etsivät Minua, ja te, valittu kansa, olette välittäjä, olette se, 

jonka Minä olen lahjoittanut, jotta kuivuneet pellot ja aavikot muuttuisivat hedelmällisiksi pelloiksi teidän 

tiellänne. 

Vertaus 

13 Suurella maa-alueella asui pieni määrä asukkaita. He tiesivät, että tulisi aika, jolloin planeetan 

neljästä ilmansuunnasta saapuisi eri rotuja ja värejä edustavia vaeltajia asumaan noille maille. Nöyrä 

nuorukainen opasti heitä totuuden, rauhan, valon ja rakkauden sanoilla. Eräs vanha mies etsi väkijoukkoja 
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ja kutsui heitä tulemaan tuohon maahan. Hän johti heitä, valmisteli heitä ja puhui heille noista suotuisista 

maista. 

Tuli aika, jolloin väkijoukkoja saapui yksi toisensa jälkeen, ja nuori mies sanoi vanhukselle: "Mitä sinä 

tuot minulle?". Vanhus vastasi: "Tässä sinulla on nämä kansanjoukot, jotka olen valmistanut ja tuonut 

tänne sinun opetuslapsiksesi." Silloin nuorukainen sanoi hänelle: "Ole siunattu, jatka kadonneiden 

lampaiden etsimistä eri teitä ja sivuteitä pitkin. Valaiskaa maan neljää kolkkaa säteilevänä majakkana, 

kantakaa harteillanne kadonneita lampaita." 

14 Vanhus jatkoi matkaansa, täynnä alistumista ja kuuliaisuutta, yhdistääkseen ja kootakseen suuret 

väkijoukot. Sitten nuorukainen kääntyi noiden maiden asukkaiden puoleen ja sanoi heille: "Olen 

valmistanut teidät rakkaudellani, olen antanut teille opetukseni, koska teistä tulee välittäjiä, joiden kautta 

Pyhän Hengen valo valaisee pian saapuvat suuret ihmisjoukot. Katso, minä olen kattanut pöydän 

iankaikkisen elämän leivällä, ja tämän 

samalla leivällä ruokitte ihmiskunnan". 

Vertauksen loppu 

15 Näin puhun teille, lapseni. Tutkikaa opetusteni merkitystä ja ymmärtäkää, kuka on nuori mies ja 

kuka on vanha mies. Minä olen se, joka opetan teitä ja valmistelen teitä lähestyvään maailmankatsomusten 

taisteluun. Vanha mies on Elia, hyvä paimen, joka yhdistää ja kokoaa esteeni lampaat. 

16 Ihmiset, jotka olette rukoilleet rauhan palauttamiseksi ja tuskan lievittämiseksi ─ kuulette pian 

iloiten lähimmäistenne elävän äänen todistuksen ja vahvistatte rukouksen arvon. 

17 Tänään annan teidän kuulla neuvoni ja varoitukseni, sillä huomenna te tarvitsette niitä. Pyydän 

teitä yhdistymään, jotta olisitte vahvoja ja jotta joukossanne ei olisi yhtään haavoittuvaa kohtaa. Aivan 

kuten isä, joka tuntee loppunsa olevan lähellä, kutsuu lapsensa luokseen viimeisellä hetkellä antamaan 

heille viimeisen neuvonsa, niin puhun teille ja pyydän teitä lupaamaan Minulle, että rakastatte ja 

ymmärrätte toisianne, vahvistutte hyveissä ja muodostatte yhden hengen, joka valvoo ja rukoilee 

maailman puolesta. 

18 Jätän teille suuren tehtävän, mutta annan teille rauhan ja voimaa. Te itse ette pysty arvioimaan 

tekojanne. Mutta minä, Tuomari, punnitsen tekonne, otan vastaan hedelmänne ja lopulta näytän teille 

kaikkien ponnistelujenne ja ponnistelujenne tuloksen. 

19 Autuaita olette te nöyrät, jotka tunnustatte, että korkeampi tahto ohjaa kohtaloanne. Liitätte sen 

Jumaluuteni ansioksi ja annatte Minulle oikeuden määrätä elämästänne, koska tiedätte, että annan teille 

aina todisteita rakkaudestani teitä kohtaan. 

20 Te olette spiritualistinen kansa, johon Isä on kohdistanut katseensa, jotta te herättäisitte maailman 

vastaanottamaan Pyhän Hengen valon. 

21 Ihmiskunta etsii Minua uskontojen avulla, joiden joukossa on myös niitä, jotka osoittavat 

hengellisyyttä toimintatavoissaan. 

22 Olen antanut työni teidän vastuullenne ja valistanut teitä, jotta voitte väsymättä viljellä Sanaani 

ihmisten sydämissä ─ jotta voitte nousta lain lipun kanssa ja puolustaa hyvien sotilaiden tavoin 

rakkaudella asiaa, jonka olen teille uskonut. 

23 Henkeni iloitsee hyvien työläisten sadosta, mutta se myös kärsii, kun näen, että työläinen on 

nukkunut, että hän ei ole osannut hoitaa hänelle uskomaani siementä. 

24 Kun tyhjennät kärsimyksen maljan, Isä kuulee sinua hiljaisuudessa ja lohduttaa sinua hengellisesti. 

25 Suuri on niiden määrä, jotka ovat syntyneet tänä aikana Työssäni armon elämään. Teidän, jotka 

olette olleet ensimmäisiä, on kuitenkin valmistauduttava, jotta huomenna, kun ette enää kuule sanaani 

äänenkantajan kautta, lähimmäisenne eivät tunne oloaan orvoiksi tai hämmentyneiksi. 

26 Ihmiskunta tuntee vain ensimmäisen aikakauden lain ja sen, mitä on kirjoitettu ensimmäiseen ja 

toiseen testamenttiin; mutta kolmas yhdistää ja korjaa nyt sen, mitä ihmiset ovat vääristelleet valmistelun 

ja ymmärryksen puutteessa. Ihmiskunnan on tutkittava sanomaani, jotta se jokaisen sanan ytimeen 

tunkeutumalla löytäisi yhden ihanteen, yhden totuuden, yhden ja saman valon, joka johdattaa sen 

henkistymiseen. 

27 Valmistautukaa, rakkaat ihmiset, jotta osaatte vartioida tätä aarretta, jonka olen teille uskonut. 
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28 Autuaita ovat ne, jotka ymmärtävät Minut jokaisessa ilmenemismuodossaan ihmisälyn kautta. 

Siunattuja ovat ne perheet, joissa kaikki, ensimmäisestä jäsenestä viimeiseen, ovat Henkisen Työni 

helmassa. He ovat kuuliaisia perheitä, siunattua siementä, jonka asetan ihmiskunnan eteen esimerkkinä. 

29 Olen puhunut teille sielun elämästä ─ siitä, mitä te kutsutte tuonpuoleiseksi, ja Jumalallisesta 

majesteettisuudestani. Mutta sanon teille, että näissä opetuksissa ei ole mitään mystistä. Sillä se, joka on 

puhdas, saa etuoikeuden nähdä ja ymmärtää Korkean Tuonpuoleisen elämää ─ sitä Pyhän Hengen valon 

valaisemaa henkimaailmaa ja sen asukkaita, jotka yhdessä muodostavat rakkauden siteen. Hän näkee sen 

vuoren huipun, jolta näkijät puhuvat teille. Siellä Isä odottaa koko ihmiskuntaa. 

30 Henkinen maailmani työskentelee väsymättä inspiroidakseen ja ravitakseen sinua, jotta voisit 

saavuttaa henkistymisen. Se auttaa teitä, jotta voitte edetä paremmin tehtävänne täyttämisessä. 

31 Olette jo pitkään kuulleet julistuksissani, että tulee päivä, jolloin teidän on oltava Mestarinne 

tavoin opastamassa lähimmäisiänne, jotka eivät tunne hengellistymistä. Tulee aika, jolloin Pyhän Hengen 

valo säteilee ja valaisee teidät täysin, jotta voitte tehdä maailmalle tunnetuksi Työni, tänä aikana annetun 

Sanani ─ valon, joka johdattaa jokaisen sielun jumalalliseen kotiin. 

32 Eläkää sopusoinnussa sen kanssa, mitä olen antanut teille ihmiselämäksi. Ravitkaa itseänne elämän 

puun hedelmillä ja ymmärtäkää, että löydätte lepoa ja suojaa sen oksien alta. Hoida sitä itse, jotta näet sen 

oksien ja hedelmien lisääntyvän. 

33 Lähde vuodattaa kristallinkirkasta vettä puroina sammuttaakseen vaeltajien janon ─ niiden, jotka 

kulkevat aavikon halki ─ niin että he voivat tuntea itsensä vahvistetuiksi. 

34 Susi lampaan vaatteissa väijyy sinua matkalla. Mutta teidän on valvottava ja rukoiltava ja oltava 

varovaisia, ettette putoa kuiluun. Toisinaan tunnet auringon säteet armottomasti tuntuvan olemuksessasi. 

Mutta aion saada henkisen maailmani olemaan kuin suojavaippa polullanne. Autatte minua luomaan 

uuden maailman tähän ihmiskuntaan. 

35 Te olette opetuslapsia, jotka ovat valmiita taistelemaan huomenna. Olette rohkeita ja annatte 

eteenpäin monia niistä, jotka olen antanut käsienne haltuun ihmiskunnan hyväksi. 

36 En halua, että rikotte lakia. Jotkut teistä ovat joutuneet pimeyden valtaan, ja tämä on tapahtunut 

teille, koska ette ole halunneet kuunnella Paimenenne ääntä, joka kutsuu teitä niin suurella rakkaudella. 

37 Olette tottuneet Sanaani ja epäilette, että Mestari lakkaa puhumasta teille inhimillisen 

ymmärryksen kyvyn kautta. Mutta minä sanon teille: Miksi sekaannut korkeisiin neuvoihini? Olen 

merkinnyt teille ajan, eikä ole tahtoni, että sanotte Minulle: "Mestari, muistakaa, että kohtaloniskut ja 

sodat saavat maailman pelkäämään." Tämä on minun tahtoni. On ihmiskunnan koettelemusten aika ─ ja te 

haluatte lähteä luotamme?" 

Silloin omatuntonne vastaa teille ja tekee teidät tietoiseksi siitä, kuinka kauan olen antanut teille 

Sanani. Mutta Isänä ja Mestarina kuulen vuoden 1950 jälkeen, aivan kuten tänäänkin, kaikki pyyntönne 

rukouksenne kautta. 

Lähtöni jälkeen teidän kaikkien on omistauduttava tasapuolisesti käskyjeni täyttämiseen, teidän on 

paljastettava lahjanne, ja puhun teille omantuntonne kautta, jotta voisitte uudistua, ja annan teille Pyhän 

Henkeni valon kautta tietää oikean tien, jotta ette joutuisi turmioon. 

38 Kun suuret ihmisjoukot tulevat luoksenne tarvitsemaan lohdutusta ja armoani sieluilleen, valaisen 

teitä ja innoitan teitä, jotta he voivat välittämisenne kautta vastaanottaa Sanani. Olen antanut teille armoni, 

jotta teidät voitaisiin tunnistaa valon lapsiksi. 

39 Olen puhdistanut teidät, rakkaat ihmiset, koska olen antanut suuria tehtäviä hengellenne tänä 

aikana, jotta voitte hankkia ansioita, jotta voitte todistaa oppini totuudesta tekemällä hyvää ihmiskunnalle 

─ jotta saatte rauhani tuonpuoleisessa, ettekä enää huku pimeyteen. Haluan, että sielusi, kun se saapuu 

luokseni, sanoo Minulle: "Mestari, olen täyttänyt Tahtosi omalla tavallani, ja tässä olen jälleen, jotta voisit 

antaa hengelleni ohjeita ja käskyjä Jumalallisen Armosi mukaisesti." 

40 Jos henkistätte itsenne, lapsenne tottelevat teitä, ja väkijoukot kunnioittavat teitä, koska he 

näkevät, että olette kehittyneitä sieluja, jotka kantavat Pyhän Hengen valoa. Silloin ne, jotka ovat jääneet 

taakse, palaavat esimerkkisi nähdessään polulle, tarttuvat oikeaan käteesi ja seuraavat askeleitasi. Kun 

totuuden nälkäiset lähestyvät sinua, anna heille minun sanani, jotta heistä tulisi lempeät karitsat. 
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41 Silloin paha sidotaan nippuun ja heitetään tuleen. Minä teen kaikki nämä teot, ja sinä, Israel, puhut 

maailmalle siitä ajasta, jota se elää, ja syystä kaikkeen siihen, mitä tapahtuu. Olen uskonut teille totuuteni, 

koska rakkauteni teitä kohtaan on suuri. Te olette suurten ilmoitusten ja profetioiden edunvalvojia. 

42 Teidän kauttanne laki tehdään uudelleen tunnetuksi uusille sukupolville. Siksi olen sanonut teille, 

että teidän on oltava valmistautuneita. Sillä te olette tulleet valmistamaan tietä tulevaisuutta varten, jotta 

uudet sukupolvet eivät tulevaisuudessa enää olisi epäjumalanpalvelijoita eivätkä väärät profeetat nousisi 

heidän keskuuteensa eksyttämään ihmiskuntaa. 

43 Kaikki tämä sinun on paljastettava maailmalle, Israel. Tänä aikana, kun erilaisia 

maailmankatsomuksia on syntynyt, lahko nousee lahkoa vastaan, uskontokunnat taistelevat keskenään ja 

myös hylkäävät teidät. 

Mutta koska te olette valon ja rauhan lapsia, teidän tulisi sanoa heille: "Totuus sisältyy Kolmannen 

testamentin merkitykseen, siinä on todistus Herran läsnäolosta ja tulemisesta tänä aikana." 

Te osoitatte ihmiskunnalle tämän kirjan ja todistatte sen totuuden täyttämällä lakini. 

44 Mutta jos sinä nukut, Israel, ─ kuinka paljon tuskaa onkaan, sillä kansat joutuvat kärsimään minun 

oikeudenmukaisuudestani. He eivät tiedä, miten etsiä todellista Jumalaa, ja he ovat vain eksyksissä 

maailmankatsomuksessaan ja haluavat teidän tunnustavan heidän väärät jumalansa hämmentääkseen teitä. 

45 Eläkää valppaasti, kansani, sillä olen antanut teille runsaasti Sanaani, jotta ette olisi tietämättömiä. 

Sillä te osaatte tuntea läsnäoloni, ja olen opettanut teidät tunnistamaan Sanani merkityksen. 

46 Lähtöni jälkeen monet yrittävät saada teidät uskomaan, että teen itseni edelleen tunnetuksi heidän 

älykkyytensä kautta. Mutta en tee itseäni tunnetuksi noissa aivoissa, eikä myöskään henkimaailmani tee 

sitä, koska vuoden 1950 jälkeen se ei enää käytä ihmisaivoja tehdäkseen itsensä tunnetuksi teille. Vain 

henkisesti voitte kommunikoida henkisen valomaailmani kanssa. 

47 Olkaa kuuliaisia lapsia, ettette antaudu petokseen, sillä suuria tapahtumia tapahtuu lähtöni jälkeen. 

Teidän pitäisi kuitenkin herättää ne, jotka ovat nukkumassa, ettekä saisi palata epäjumalanpalvelukseen. 

Silloin, kun nousette rukoukseen, tunnette rohkaisuni ja saatte armoni virran. Näin ollen annan teille 

todisteen siitä, että ette ole sortuneet erehdykseen. 

48 Katseeni on aina tarkkaavainen sinua kohtaan, en koskaan hylkää sinua. Henkeni on kanssanne, 

tarkkailee teitä taistelussanne ja puolustaa teitä juonitteluja ja vaaroja vastaan. Täyttäkää lakini, niin että 

ihminen lakeineen ei tule tiellenne. Jos olette Mieleeni mieluisia, nousette maailmaa vastaan ja tunnette 

kaikkien lähimmäistenne veljeyden. 

Nyt maailman on aika tunnistaa valoni eikä hylätä sanansaattajiani. 

49 Teillä on valta karkottaa pimeyden olennot lähimmäisistänne, jotta lähimmäisenne eivät riistäisi 

elämänlankaa toisiltaan väkisin. 

50 Lyhyen aikaa annan maailman tehdä tahtonsa, mutta sen jälkeen MINUN tahtoni toteutuu 

kaikkialla maailmassa. Katsokaa ja rukoilkaa sen kärsimyksen maljan edessä, jonka ihmiskunta tyhjentää. 

Vuodet ovat kuluneet, ja aika on kulunut teiltä yllättävän nopeasti. 

Olen näyttänyt sinulle tien, jota sinun tulee kulkea, ja olen antanut sinulle kaiken tarvitsemasi, koska 

olen valvonut sieluasi. Olen ravinnut sitä iankaikkisen elämän leivällä ja herättänyt sen unestaan, jotta se 

voisi tunnistaa tehtävänsä ja tuntea vastuunsa Työssäni. 

51 Materialismi ja ymmärryksen puute ovat olleet suuria, ja siksi, rakkaat opetuslapset, olette 

pysyneet tottumuksissanne antamatta sielunne kehittyä. 

52 Rakkauden sanani kautta olen aina saanut teidät ymmärtämään, mitä olette jättäneet tekemättä 

tehdäksenne, jotta voisitte tehdä ihmiskunnalle tunnetuksi teille uskomani Työn. Mutta jos ette ole 

varustautuneet, miten ihmiskunta voi saada rauhani, valoni ja rakkauteni välittämisenne kautta? Teille olen 

antanut tehtäväksi levittää opetuksiani kaikkialle. Olen paljastanut teille majesteettisuuden, jonka kantaja 

henkenne on. 

Olen kertonut teille, että olen valinnut ja voidellut teidät rakkaudesta ja armostani ilman, että teillä olisi 

ollut ansioita. Olen valinnut teidät apostoleiksi, jotka näyttävät maailmalle sydämeenne painetut 

opetukseni. 

53 Aika on kulunut, mutta et ole vielä ansainnut ansioita. Sinun on ojennettava kätesi ja nostettava 

ylös kaatunut. Teidän on näytettävä kirkkaan päivän valoa pimeydessä oleville lähimmäisillenne, jotta he 

tietäisivät, että olen ilmoittanut itseni teille ja ihmiskunnalle kaikkina aikoina. 
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54 Ensimmäisellä aikakaudella vapautin teidät faraon orjuudesta Mooseksen kautta, jonka asetin 

kansani johtoon, jotta hän johtaisi heidät luvattuun maahan, Kanaanin maahan. 

55 Toisella aikakaudella Jeesus, Jumalallinen Mestari, antoi teille todisteita mielestäni, läsnäolostani 

ja voimastani. Mutta ihminen egoismissaan ja materialismissaan hylkäsi Minut. 

56 Tässä nykyhetkessä olette jälleen kerran orjia ─ ette enää faraon vaan kiusauksen orjia. Sillä se on 

antanut teille rikkauksia, nautintoja ja valtaa alistaa teidät, ja monet teistä ovat langenneet ja eksyneet 

valon tieltä, koska olette olleet heikkoja. Minä en ole vetänyt teiltä armoa pois, vaan te olette itse 

pidättäneet sen, koska ette ole täyttäneet lakiani. Mutta ymmärtämättömyydessään maailma ei ole tullut 

tietoiseksi tästä, ja ihmiset luovuttavat lähimmäisilleen teoksen, jonka he ovat itse luoneet. 

57 Kuinka suureen erehdykseen "ensimmäiset" ovatkaan sortuneet, ja kuinka suureen erehdykseen 

tekin olette langenneet, koska ette ole ajatelleet, että yksi ja sama Jumala on puhunut teille ja että sen 

vuoksi ette ole saaneet mitään muuta opetusta ettekä toista lakia. 

58 Yksi Jumala on aina tehnyt itsensä sinulle tunnetuksi, en ole koskaan hylännyt sinua, olen aina 

ollut lähellä sydäntäsi. Jeesus paljasti Jumalallisen rakkauteni toisella aikakaudella, ja Mestarina Hän antoi 

teille esimerkin lain kuuliaisuudesta. Minä opetin sinut rukoilemaan ja näytin sinulle tien. 

59 Tällä Kolmannella Aikakaudella Jumalallinen Tahto toteutuu, koska olette saaneet opetukseni, 

ikuisen elämän leivän sielullenne. Mutta olen ilmoittanut teille, että vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule 

Sanaani ihmisälyn kautta, vaan olette yhteydessä minuun vain hengestä henkeen sielunne kehityksen 

kautta. 

60 Olen antanut teille nämä viimeiset kolme vuotta, jolloin olen ilmentänyt itseni äänenkantajien 

kautta, jotta harkitsisitte ja ymmärtäisitte vastuunne, jotta jättäisitte tavanomaisen rutiininne ja antaisitte 

sielunne edetä. Mutta monet teistä ovat jatkaneet nukkumista ja jääneet ilman ymmärrystä ja kohotusta. 

Miksi, Israel, et ole omistautunut tutkimaan ja tulkitsemaan niitä yksityiskohtaisia ohjeita, jotka olen 

antanut sinulle? Sokeat eivät ole vieläkään nähneet valoa, rammat et ole osannut parantaa, jotta he voisivat 

seurata minua, ja kansanjoukot ovat hämmentyneitä ja ihmettelevät, ovatko he löytäneet oikean tien?". 

61 Monet teistä ovat luulleet täyttävänsä lakiani, mutta he ovat suuressa erehdyksessä, koska he 

antavat vain huonoa esimerkkiä lähimmäisilleen. Ne ovat syynä siihen, että ihmiset ovat hämmentyneitä ja 

jatkavat epäjumalanpalveluksen vaalimista ja todellisen Jumalan etsimistä erilaisten inhimillisten ideoiden 

avulla. 

62 Rakkaat ihmiset, te jäätte orvoksi julistukseni lopussa. Mutta kuten toisella aikakaudella, te tulette 

ymmärtämään Minua lähtöni jälkeen. Kun ette enää kuule Sanaani, tunnistatte sen, mitä olen usein 

opettanut teille, mutta heräämisenne tulee olemaan myöhäistä. 

Sen vuoksi, ihmiset, Isänsydämessäni on suurta tuskaa, että moitin teitä lain noudattamisen ja 

tottelevaisuuden puutteesta. En halua, että ihmiskunta pitää teitä huomenna ihmisinä, jotka eivät ole 

jumalallisen armoni arvoisia. Silti monet uskovat sanomaani ja rakastavat Minua ilman, että ovat kuulleet 

Minua kuten te. 

63 Olen osoittanut teille virheenne, jotta ymmärtäisitte, että ette näytä työtäni totuuden valossa ─ jotta 

voisitte uudistua ja paljastaa maailmalle, mitä olette saaneet minulta. 

64 Tarkoitit, Israel, että koska olen rakastava Isä, en moittisi sinua vikasi vuoksi ja minun olisi 

peitettävä sinut vaipallani, jotta maailma tuntisi sinut todellisena opetuslapsena, sotilaana ja opettajana 

huomenna. Jos tekisin niin, Israel, kieltäisin itse sinulta rakkauteni. Sillä kun aika koittaa, ette pystyisi 

todistamaan totuudestani sanoillanne ja teoillanne, ja silloin huomisen ihmiskunta kieltäisi ilmestymiseni. 

Sillä täydellisyyttä ei ole koskaan sekoitettu epätäydellisyyteesi. 

65 Olen kertonut teille, että nyt on rakkauden taistelun aika vihaa vastaan, valoni taistelu pimeyttä 

vastaan, nöyryyden taistelu ylpeyttä vastaan. Mutta huomenna, kun heräämisenne on, tunnette 

sydämissänne ääretöntä ja syvää surua, kun ymmärrätte, kuinka paljon aikaa olette tuhlanneet, ja silloin 

arvostatte niiden äänenkantajien tehtävää, jotka osasivat valmistautua antamaan teille totuuteni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 349 
1 Rakkaat ihmiset: Olette uskoneet tulooni tänä aikana, ja jopa ilmestymiseni viimeisinä päivinä 

tulette kiireesti, väsymättä, haluten Sanaani. Monia on kutsuttu, kaikille olen antanut tämän lähteen vettä, 

mutta harvat ovat kuulleet ja ymmärtäneet minua. Mutta olen tehnyt itseni tunnetuksi ja levittänyt 

rakkautta koko maailmaan. 

2 Toisella aikakaudella sanoin teille: "Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä!" Ja teille 

sanon samoin tänä aikana: "Olkaa siunattuja, koska olette uskoneet ja pysyneet uskollisina työlleni 

näkemättä minua!" 

3 Tuloni ei pitäisi yllättää teitä, sillä siitä oli ilmoitettu. Mutta sinä et tiennyt hetkeä, jolloin tulisin. 

Lähdettyäni toiselle aikakaudelle opetuslapseni kirjoittivat sanani muistiin, ja he veivät ne muille, 

uusille opetuslapsille levitettäväksi ympäri maailmaa. 

Lupaus paluustani oli niille, jotka seurasivat minua suoraan, kannustin kovassa taistelussa, kaunis toivo 

ja ravintoa heidän tiedonjanoiselle hengelleen. Ja sukupolvesta toiseen opetuslapseni toivoivat näkevänsä 

Mestarinsa ilmestyvän uudelleen. 

Mutta katso, sukupolvet seurasivat toisiaan, yksi toisensa jälkeen. Suuri määrä olentoja tuli 

ruumiillistumaan maan päälle, ja sen jälkeen he palasivat tuonpuoleiseen ilman, että heidän silmänsä 

näkivät tämän lupauksen toteutuvan. Vuosisatoja kului ja jopa vuosituhansia. Mutta kun hetki oli koittanut 

ja Läsnäoloni hengessä avasi uuden aikakauden, huomasin, että ihmiset olivat poistaneet Sanani 

sydämistään ja hyvin harvat katselivat paluutani odottaen. 

4 Olen tullut luoksenne hiljaisuudessa, ilman pröystäilyä. Mutta tapa, jolla olen tehnyt itseni 

tunnetuksi, on yllättänyt monet, on aiheuttanut epäilyksiä joillekin ja jopa naurunalaisuutta toisille. 

Ainoastaan ne, jotka pystyivät sinnikkäästi pysymään valppaan hengen ja heränneen mielen kanssa, ovat 

tunteneet Minut niin kuin he voisivat tuntea Minut missä tahansa muodossa, jonka valitsisin paljastaakseni 

itseni. Lupaus annettiin kuitenkin kaikille, ja sen täyttymys koskee niin ikään kaikkia. 

5 Tämä on tämän ajan ilmestykseni: ihminen on ollut äänenkantajani kaikkina aikoina. Olen valinnut 

hänet, koska hän on lapseni, minun Työni ─ tämä on syy. Ja vaikka tämä lapsi tuntee olevansa kelvoton 

Minulle, koska hän ei ole täydellistänyt itseään, näen näiden epätäydellisyyksien takana sen 

valohiukkasen, joka on osa Henkeäni ─ etuoikeutetun luodun, älyllisen olennon, joka kykenee välittämään 

Sanaani. 

6 Rakastatteko ihmisinä ─ rakastatteko vain hyviä lapsianne? Olen nähnyt vanhempien tukevan 

sairaita tai kadonneita lapsiaan entistä huolellisemmin vapauttaakseen heidät kärsimyksistään. Olen 

valinnut tämän ajan suorittaakseni tämän tehtävän nöyrien, yksinkertaisten miesten ja naisten, syntisten ja 

kouluttamattomien keskuudessa. Olen nimittäin havainnut heissä kiitollisuutta, ja he ovat osanneet 

puhdistautua ja kohottaa itseään, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä arvokkaasti. 

7 Jos en tullut ihmiseksi tänä aikana puhuakseni teille, kuten tein Jeesuksen kautta, syy on tämä: 

voisitteko mahdollisesti kuulla henkisen ääneni, havaita ja ymmärtää jumalallista kieltä ─ tänään, koska 

olette niin aineellistuneet, ettette kykene kuulemaan ja tottelemaan henkenne ääntä, joka on peloissaan ja 

heikko siinä maailmassa, jossa elätte? 

8 Siksi valitsin ihmisen ja varustin hänet hengellisillä kyvyillä, jotta hän voisi olla äänenkantajani. 

Ja tämän julistuksen kautta olen löytänyt uskon, ja monet ovat ymmärtäneet minua. Toiset ovat kuitenkin 

pysyneet epäuskoisina. 

9 Olen antanut henkimaailman tehdä itsensä tunnetuksi ihmiselle samalla tavalla ja yhdistänyt nämä 

olennot hengessä ja muut ruumiissa. 

10 On välttämätöntä, että maistatte kaikkien kärsimyksen kuppien "makua", että tunnette tuskan ja 

myös rauhan, niin että tunnette kaiken ja se on osa olemassaoloanne. Sillä minä haluan, että teistä tulee 

todellisia opetuslapsia, jotka opettavat enemmän teoilla kuin sanoilla. Esimerkillä on enemmän voimaa 

kuin sanalla, ja on välttämätöntä, että annatte työni saavuttaa kaikki lähimmäisenne, ja tämä on paras tapa 

levittää sitä. 

11 Työskentele kärsivällisesti, pysy lujana loppuun asti. Mikään ei saa pysäyttää teitä matkallanne, 

sillä kipu, jota teidän on tarkoitus lievittää, on suuri ja pimeys, joka teidän on poistettava, on suuri. Ennen 

kaikkea luottakaa Isäänne ja itseenne ja tunnustakaa lahjojenne arvo. 
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12 Kun Jeesus osoitti sanansa väkijoukoille, jotka seurasivat Häntä toisella aikakaudella, Hän puhui 

kaikille ja kaikille yhdellä opetuksella paljastaen niiden luotujen sisäisen elämän, jotka lähestyivät Häntä. 

Huolimatta erilaisista anomuksista, tarpeista ja aikomuksista, joita he toivat Hänen eteensä, Hänen viisas, 

tarkka ja selkeä sanansa lohdutti aina kipua, ratkaisi ongelman tai hälvensi epäilyksen. 

Vaikka joidenkin valmistautumaton sydän ei kyennyt vastaanottamaan sanaa ja tulkitsemaan sen 

merkitystä, henkisielu, joka oli lihaa helpommin lähestyttävä ja jumalallisille säteilyille herkempi, otti 

opetukset vastaan ja uskoi lopulta, pohdittuaan ja taisteltuaan ruumiinsa kanssa. Sillä vain korkeampi 

Mestari, äärettömän hyvyyden Isä, saattoi tunnistaa ihmisissä tapahtuvan draaman ja rauhoittaa ja 

lohduttaa heidän sielujaan. 

13 Kun monet ihmiset näkivät opetuslasten elävän Mestarin kanssa, he toivoivat heiltä samoja tekoja 

kuin Jeesus oli tehnyt, ja he joutuivat usein pettymään nähdessään, että he olivat vain pieniä lapsia, jotka 

alkoivat nousta hengellisesti ja pyrkivät ymmärtämään Herransa suuria opetuksia. Mutta Jeesus ei ollut 

vielä sanonut väkijoukoille: "Kuunnelkaa näitä opetuslapsia!" Hän ei esitellyt heitä opettajina saarnansa 

aikana. Ne olivat edelleen kiviä, jotka vain kiillotettiin kiiltäviksi jälkikäteen. 

14 Kuinka usein opetuslapset yrittivätkään karkottaa pienet lapset, jotka lähestyivät Jeesusta 

kuullakseen hänen sanansa, ─ he luulivat tekevänsä oikein ja säilyttävänsä siten suuremman hartauden 

ymmärtämättä, että heidänkin oli otettava paikkansa opetuslasten joukossa. Kun tämä tapahtui ─ kuinka 

paljon tuskaa he tunsivatkaan, kun lapset lähtivät äitiensä kanssa! 

15 Jeesusta seuranneet ihmiset arvioivat aina huolellisesti hänen ja hänen opetuslastensa tekoja. Kun 

yksi heistä yritti puolustaa Mestariaan vetämällä miekan, väkijoukko nuhteli häntä. Mutta Jeesus jatkoi 

uskollisten opetuslastensa korjaamista ja kouluttamista siihen päivään asti, jolloin hän sanoi heille: "Jätän 

teidät minun sijastani tekemään ihmisille sen, minkä minä olen tehnyt teille." 

16 Kaikki epätäydellisyydet, virheet ja tietämättömyys olivat pudonneet heiltä kuin hyödyttömät 

vaatteet, jotta heidät voitaisiin pukea sen lahjoihin ja auktoriteettiin, joka heidät lähetti. Nyt he saattoivat 

edustaa Mestariaan, ja vaikka ihmiset tutkisivat heitä säälimättömästi, he eivät löytäisi syytä syyttää heitä. 

Kuinka paljon heidän olikaan kamppailtava itsensä kanssa saavuttaakseen sen kohoamisen asteen, joka oli 

välttämätön heidän Herransa opetuksen julistamiseksi! Mutta totisesti sanon teille, että heidän 

esimerkkinsä on lähtemätön. 

Kuinka paljon nöyryyttä ja rakkautta he levittivät tielleen todistaakseen Työstäni, ja kuinka 

hedelmällinen ja hyödyllinen heidän esimerkkinsä oli tälle ihmiskunnalle. Monien vuosisatojen jälkeenkin 

heidän nimensä ja heidän muistonsa elävät yhä ihmisten sydämissä, ja minä todistan heidän 

suurenmoisesta työstään kolmannella aikakaudella, aikakauden jälkeen, koska he osasivat todistaa 

totuudestani. 

17 Tänään, kun olen jälleen kerran opetuslasten ja pienten lasten ympäröimänä, kuten olin toisena 

aikakautena, valmistan teitä samalla tavalla ja puen teidät armolla ja voimalla. Teidät jätetään heidän 

laillaan, kuin lampaat susien keskelle. Mutta älkää olko epätoivoisia, eikä teidän ole mahdotonta saada 

aikaan suurta työtä ja jättää esimerkkiä ihmiskunnalle. 

18 Alatte huomaamatta elää hyveellistä elämää, ja askeleenne vievät teidät yhä suurempaan 

ymmärrykseen ja tehtävänne kehittymiseen. Ette tiedä, millainen voima esimerkillänne on ja millainen 

vaikutusvalta teillä on, kun omistaudutte tehtävänne täyttämiselle. 

19 Näen, kuinka tämän ihmiskunnan tulevaisuudessa tämän nöyrän kansan, joka kulkee tietään 

vaikeuksien ja ankarien koettelemusten alla, teot kirjoitetaan ylös loistavin kirjaimin. 

20 Kuinka paljon pimeyttä rakkauden ja laupeuden teot poistavatkaan, ja kuinka monta fanaattisuuden 

alttaria kaatuu maahan henkistämisenne voiman edessä! Sillä te kannatte rauhaa ja rakkautta koskevaa 

opetustani silmissänne, huulillanne, sydämessänne ja kaikissa henkenne kyvyissä. 

21 Tänään, kun Sanani ei pian enää ilmene tässä muodossa, sanon teille: Näiden ilmenemismuotojen 

puuttuminen ei saisi kylmentää sydäntänne eikä olla syynä keskinäiseen vieraantumiseen. Ette voi 

vieläkään taistella yksin tehtävänne täyttämisessä. Olette edelleen riippuvaisia toisistanne lämmön, elämän 

ja kannustuksen suhteen. Lähtöni jälkeen haluan huolehtia siitä, että jatkatte kokouksianne. Sillä ohjaan 

edelleen työtänne ja palkkaan itseni vuodattamaan inspiraatiota näihin rakkaisiin kokoontumisiin. Haluan, 

että jatkatte, kuten teette nytkin, kärsivällisesti kääntymistä Sanani ja uusien ilmestysteni puoleen, sillä 

jumalallinen valo valuu jatkossakin rajattomasti teidän kaikkien yllenne. 
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22 Kun opiskelette opetuksiani, välttäkää kiistelyä tai intohimoa, jotta ette koskaan hämärtäisi 

arvostelukykyänne. Hengellisyyden, joka on omistautumista ja kohottamista, pitäisi aina hallita 

kokouksianne, eikä teidän pitäisi ajatella vain itseänne. Tuokaa keskuuteenne sairaat, heikot tai elämässä 

väsyneet ─ ne, jotka kokevat pettymyksiä erilaisissa kultteissa, joita he harjoittavat ─ ne, jotka janoavat ja 

janoavat hengellistä ravintoa, alentuneet ja puolustuskyvyttömät, koska heidän asiaansa ei ymmärretä. 

Rakastakaa heitä kaikkia ja tuokaa heidät sinne ja sinne kokoontumisiinne, antakaa heille lohtua, 

parantakaa heidän haavansa, auttakaa heitä rukoilemaan, ja kaikki tulevat luokseni yhdistyneinä yhteen 

rukoukseen. Etsikää Minua Isänä ja Lääkärinä, niin tämä teko riittää siihen, että vuodatan parantavaa 

balsamia ja annan teille ihmeitä. 

23 Mitä hengellisempi kokouksenne on, sitä suurempien ihmeiden näette toteutuvan. Opetukseni 

hyvät tulkitsijat nousevat teidän keskuudestanne, ja kun he puhuvat tehdäkseen tulkintansa tiettäväksi 

teille, minä valaisen heitä ja kerron heille, mitä heille tuona hetkenä innoitetaan. Älköön kukaan 

kuitenkaan puhuko turhamaisuudesta, jottei hän riistäisi itseltään kallisarvoisia lahjojaan. 

24 Aivan kuten näinä aikoina olen palkinnut valmistautumisenne antamalla teille tämän ilmentymän, 

niin myös tulevina aikoina annan teille armoja kohotuksenne ja työssäni osoittamanne innon vuoksi. Jos 

toimitte tällä tavoin, luoksenne tulee miehiä ja naisia, jotka, kun he kuulevat paluustani, ovat 

kiinnostuneita tuntemaan viestini ja kysyvät teiltä innokkaasti siitä, mitä olen opettanut teille ja miten olen 

puhunut ihmiskunnalle kolmannella aikakaudella. 

Mutta se kirja, jota "kultasulat" parhaillaan luovat ─ se inspiraatio, jonka äänenkantaja kääntää 

sanoiksi, jotka kerätään ja säilytetään huolellisesti kirjojen sivuilla ─ on pyhä perintö, jonka jätän 

jokaiselle leivän nälkäiselle ja kaikille niille, jotka haluavat ravintoa sielulleen. 

25 Älkää laittako näitä sivuja unohduksenne nurkkaan, sillä ne ovat aseita taistelun päivinä, kun 

huulenne eivät vielä osaa puhua tarvittavalla kaunopuheisuudella. Jos heikko muistinne unohtaa 

opetukseni, nämä painetut sanat puhuvat samalla vakuuttavuudella, jolla olen opettanut teitä. Näiden 

opetusten valo tunkeutuu niiden sydämeen, joille todistatte, ja he järkyttyvät ja uskovat minun 

ilmenemiseeni Pyhänä Henkenä. 

26 Teille tulee taistelun aika, ja näette ihmisten olevan vahvoja ja rohkeita ja palavan uskossaan. Jotta 

tietäisitte, onko tuo hetki koittanut, teidän ei tarvitse kysyä lähimmäisiltänne, vaan tunnette Isänne teille 

osoittaman kutsun. Profeetat ovat hereillä, koska heidän vastuunsa ei lopu. Heidän hengelliset silmänsä 

tunkeutuvat kunnioituksella ja rakkaudella tuohon maailmaan, josta he näkevät selvästi merkit, jotka 

johdattavat ihmiset hyvälle tielle. Ja tässäkin maailmassa on tapahtumia, jotka kertovat teille tuosta 

täyttymyksen hetkestä. 

27 Mitä haluatte vielä tietää niitä aikoja varten, joita ette ole vielä ymmärtäneet tämän yksinkertaisen 

ja selkeän Sanan kautta, joka selittää ja valaisee kaiken? Samalla selkeydellä teidän tulisi myös opettaa, 

jotta teistä tulisi todellisia opettajia ja ihmisten neuvonantajia. 

28 Maat katsovat sinuun puolustuksekseen, profeetat löytävät uskoa. Sairaat himoitsevat rauhoittavia 

ja parantavia sanojasi, neuvojasi pyydetään kipeästi, ja rukoustasi ja esirukoustasi pyydetään myös 

koettelemuksen hetkinä. 

29 Kuinka kauniita aikoja nämä tulevatkaan olemaan tehtävänne täyttymiselle! Mikä loistava tilaisuus 

sielullesi kukoistaa ja lahjojesi avautua! Mitä onnea te tunnette, kun näette monien, jotka olivat eläneet 

hyödyttömiä, vahvistuvan hyvyydessä ja nousevan tekemään hyödyllisiä töitä, merkittäviä töitä! 

Tämä on teidän tehtävänne: lunastaa lähimmäisenne ja antaa hänelle takaisin hänen menettämänsä 

valo, jotta hän voisi tuntea olevansa osallinen jumalallisesta armosta. Kaikki se, mitä häneltä oli riistetty, 

hän saa jälleen haltuunsa, jotta hänestä tulisi jumalallisen rauhan, jumalallisen viisauden ja jumalallisen 

rakkauden omistaja. 

30 Valmistautumisenne tähän aikaan ei saisi sisältää mystiikkaa eikä inhimillisiä teorioita. Teidän ei 

pidä olla kulttien tai muodollisuuksien palvelijoita, vaan yksinkertaisia opettajia, jotka astuvat toiminnan 

aikaan. 

31 Ymmärtäkää, että ihmiskunta on nyt heräämässä henkiseen elämään, ja pian tulette todistamaan 

suuria tapahtumia, jotka paljastavat sen edistymisen. Tulette näkemään pitkään vihollisina olleiden 

kansakuntien liittoutuvan ja tunnustavan toisensa, ja monet vastakkaiset rodut yhdistyvät. Opetukset, 

joiden juuret eivät ole hengellisyydessä ja jotka ovat hallinneet kansoja, häviävät juuri niiden kansojen 
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toimesta, jotka aiemmin julistivat niitä pelastaviksi, ja syntyy uusia opetuksia, jotka kallistuvat kohti 

korkeaa. Annan niiden saada pätevyyttä, koska ne ovat liikkeitä, jotka edeltävät puhtainta hengellisyyttä. 

Mutta kun näette näiden prosessien ilmenevän maan päällä, tiedätte, että ihmisten henki on valmis 

tulemaan toisen suuren ajanjakson loppuun. 

32 Monet, joita nykyään kutsutaan viisaiksi miehiksi, raastavat noina päivinä aivojaan ja ovat 

järkyttyneitä, kun taas toiset, joita on vainottu ja nöyryytetty heidän oikeudenmukaisuuden rakkautensa 

vuoksi, näkevät pyrkimystensä, terveiden ihanteidensa loistavan noina tasapainon ja moraalisen 

uudistumisen päivinä. 

33 Henkinen elämä ilmenee täysin tällä planeetalla ja saa vaikutuksensa tuntumaan kaikissa ihmisissä, 

ja ne, jotka ovat olleet materialisteja, sulkevat huulensa, sulkevat kirjansa ja avaavat henkiset silmänsä 

nähdäkseen sen elämän, jonka he olivat kieltäneet, ja avaavat ovet, jotka he olivat sulkeneet suurille 

ihmisjoukoille. 

34 Tulette näkemään valoni loistavan kaikkialla maailmassa, ja jokainen sielu on valaistunut. 

Aarrekammio on avoinna, ja jokainen, joka haluaa kurkistaa sen sisälle, voi tehdä sen, jos hän 

valmistautuu siihen pienellä rakkaudella. 

35 Jos ihmiskunta sitten tuntee opetukseni ja ymmärtää sen merkityksen, se luottaa siihen ja vahvistuu 

siinä uskossa, että se on turvallinen tie, opas jokaiselle ihmiselle, joka haluaa elää oikeudenmukaisesti, 

rakkaudessa ja lähimmäisen kunnioittamisessa. 

Jos tämä opetus juurtuu ihmisten sydämiin, se kirkastaa perhe-elämää vahvistamalla vanhempia 

hyveellisyydessä, avioliittoja uskollisuudessa, lapsia kuuliaisuudessa ja opettajia se täyttää viisaudella. Se 

tekee hallitsijoista suurisydämisiä ja innostaa tuomareita harjoittamaan todellista oikeudenmukaisuutta. 

Tiedemiehet tuntevat itsensä valaistuneiksi, ja tämä valo paljastaa heille suuria salaisuuksia ihmiskunnan 

hyväksi ja sen henkiseksi kehitykseksi. Näin alkaa uusi rauhan ja edistyksen aikakausi. 

36 Spiritualismi ─ kuten olen tätä opetusta kutsunut ─ ei tarkoita mystiikkaa eikä fanaattisuutta. Tässä 

opetuksessa neuvotaan palvonnan yksinkertaistamiseen ja sielun puhtaimpaan kohottamiseen. Se opastaa 

sinua tällä polulla ja saa sinut astumaan totuuden polkua askel askeleelta. 

37 Kuinka harvat ovatkaan ymmärtäneet Minua ja kuinka harvat ovatkaan aavistaneet opetukseni 

todellisen olemuksen! Näen opetuslapsissani myös halun pysyä esi-isiensä perinteissä ja tavoissa ─ pelon 

luopua monista tavoista ja riiteistä, jotka ovat esteenä sille, että ihmiset edistyvät varustautumisessaan. 

Mutta minä autan noita pieniä, noita heikkoja sieluja, niin että heistä tulee vahvoja ja että he saavuttavat 

ensimmäiset opetuslapset, sillä te kaikki yhdistyisitte yhteen tavoitteeseen. 

38 Tämän kansan tehtävänä on työskennellä tämän maailman rauhan puolesta julistamalla ja 

kylvämällä sanaani sen tielle, jotta tämä maan laakso olisi heijastus taivaallisesta kodista ja sen asukkaat 

niiden vanhurskaiden kaltaisia, jotka asuvat valtakunnassani. 

39 Päämäärän saavuttamiseksi tässä maailmassa teidän on taisteltava, kärsittävä ja vuodatettava 

kyyneleitä, mutta teidän ei pidä menettää rohkeutta taistelussanne. Ihmissydämen epätäydellisyys ja 

kovuus ravistelevat teitä, mutta teidän ei pidä tuomita lähimmäisiänne. 

Muistakaa, että toisella aikakaudella opetuslapseni eivät tuominneet ketään lähimmäistään. Minä yksin 

oikaisin ja tuomitsin niiden teot, jotka seurasivat Minua, ja jos joku, joka oli närkästynyt siitä, mitä toinen 

oli tehnyt, lähestyi Minua sanoakseen: "Herra, miksi tuo veli on tehnyt syntiä?", hän sanoi. Mitä hänelle 

siitä syystä tapahtuu, mitä seurauksia sillä on hänen elämänpolullaan?" Vastaan hänelle: "Jos hän on tehnyt 

syntiä, älä tee samaa virhettä äläkä odota rangaistusta hänen puolestaan, jotta tuntisit olevasi täydellisempi 

ja arvokkaampi Minulle." "Jos hän on tehnyt syntiä, älä tee samaa virhettä äläkä odota rangaistusta hänen 

puolestaan, jotta tuntisit olevasi täydellisempi ja arvokkaampi Minulle." Jopa sinä päivänä, kun vietin 

viimeistä ehtoollisateriaa opetuslasteni kanssa ja Juudaksen teko oli kaikkien tiedossa, läsnäoloni määräsi 

hiljaisuutta, kukaan ei tuominnut häntä, kukaan ei kutsunut häntä epäoikeudenmukaiseksi tai petturiksi, 

kukaan ei nuhtellut häntä tai kutsunut häntä kiittämättömäksi. Hiljaisuus johtui siitä, että opetuslapset 

olivat jo oppineet tämän läksyn Mestariltaan, ja vain Juudaksen omatunto kutsui hänet vastuuseen ja 

tuomitsi hänet. 

40 Teidänkin pitäisi olla tänä aikana tällaisia: Älkää tuomitko älkääkä tuomitko kanssaihmisiänne, 

vaikka he olisivat kuinka tietämättömiä ja virheellisiä. Jättäkää huolenne Minulle ja tehkää 

velvollisuutenne hyvinä opetuslapsina. Näyttäkää esimerkkiä, sillä jos teette tämän vilpittömästi ja 
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turhamaisuutta kaihtamatta, löydätte vastakaikua ympärillänne olevien sydämissä, ja pian näette heidän 

ottavan samat askeleet ja seuraavan samaa innoitusta. 

41 Katsokaa ja rukoilkaa, ihmiset! Pyrkikää yhdistymiseen ja rauhaan. Olette jo tämän vuoden 

viimeisiä päiviä, ja haluan nähdä teidät yhdistyneinä. Olen ollut se kuikka, jonka siipien alla kaikki 

poikaset ovat löytäneet suojaa. Niinpä annan teille edelleen lämpöä, jotta ette hajaannu. Olen usein 

opettanut teitä, jotta te osaisitte ensimmäisenä opastaa niitä, jotka seuraavat teitä. Muista, että joukossa on 

joitakin, jotka eivät ole vakaita, ja sinun on autettava heitä. Jopa niiden joukossa, jotka ovat usein kuulleet 

Minua, on joitakin, jotka ovat heikkoja. Toistakaa heille sanojani, antakaa heille lämpöä ja elämää, etteivät 

he eksyisi, ja tehkää töitä tämän maailman rauhan puolesta teoillanne. Rukoile, ja tämä rukous kirkastaa 

lähimmäistesi elämää. Ja sielusi, joka on muuttunut rauhan haikaraksi, lentää Mestarin lailla maan päällä 

ja vie sanomani kaikille hyväntahtoisille ihmisille. 

42 Älä kuitenkaan odota kylvösi tulosta sillä hetkellä, kun laitat siemenen maahan. Olen kertonut 

teille, että hengellisellä siemenellä ei ole samaa paikkaa itää kuin sillä, jonka kylvätte pelloillenne. Jos 

aineellinen siemen itää seitsemässä päivässä, hengellinen siemen voi itää seitsemässä sekunnissa ja 

seitsemässä ikuisuuden vaiheessa. Teidän on kylvettävä ja vaalittava rakkaudella, ja jonain päivänä 

henkinen sielunne, joka kuuluu ikuiseen elämään, kokee ilon nähdessään kylvämänsä siemenen itävän, 

kasvavan, kukkivan ja hedelmää kantavan. Mutta ei ainoastaan tämä, vaan myös sen hedelmän 

lisääntyminen, jonka olet kylvänyt vain yhden siemenen. 

43 Tällä tavoin opetan ja selitän teille sen, mitä ette pysty ymmärtämään, teen teistä joka päivä 

vahvempia, koska haluan nähdä teidät sielultaan vahvoina ja ruumiiltanne terveinä. 

44 Jokainen, joka tuntee itsensä heikoksi tai sairaaksi, vahvistukoon läsnäolossani, tuntekoon 

lohdutukseni ja nousee uskossa ja luottamuksessa kohtaloonsa. Juuri tämä usko on sauva, jonka avulla voi 

pitää itsensä pystyssä ja jatkaa eteenpäin. 

Jos kärsimyksenne ovat pitkät, voittakaa ne sillä voimalla, jonka minä annan teille. Jos näette tuskaa 

lähimmäisissänne ja haluatte poistaa sen, tulkaa lohdutuksen lähteelle, ja muutatte tuon tuskan hyvin 

nopeasti rauhaksi ja hymyilyksi. Älkää nähkö kuolemaa siellä, missä sitä ei ole, sillä Minä olen Elämä, ja 

te kaikki ihmisolentoina elätte Minussa. 

45 Jos haluatte rukoilla olentojen puolesta, jotka asuvat henkisessä laaksossa, älkää varatko päiviä tai 

tunteja kutsuaksenne niitä ja lähestyäksenne niitä olentoja. Tehkää se rakkaudesta, joka yhdistää teidät 

heihin, ja muistakaa, että he kuuluvat hengelliseen elämään, että he elävät ikuisuudessa eivätkä ole ajan 

kulumisen alaisia. 

46 Eläkää nyt yhteydessä tuohon maailmaan, joka on lähellä toista. Tiukentakaa rakkauden siteitä, ja 

jos ne olennot, joiden kanssa olette olleet yhteydessä maan päällä, ovat teitä korkeammalla henkisellä 

tikapuulla, he auttavat teitä elämässänne. Jos taas he ovat jääneet jälkeen ja tarvitsevat rukoustanne ja 

apuanne ─ esimerkkiä, jonka voitte antaa heille ─ auttakaa heitä, ja tällä tavoin voitte ylläpitää harmoniaa 

ja rauhaa tässä maailmassa. 

47 Älä näytä kärsimättömyyttä päästä taas rakkaitten kanssa. Tämä kärsimättömyys johtuu 

ihmissydämestä, joka haluaa nähdä näiden olentojen muodon, heidän kasvonsa ja käyttäytymisensä, jotta 

voisi nauttia niistä hetken. Hillitkää tämä kärsimättömyys ja odottakaa todellisen hengellisen 

hyveellisyyden vallitessa, kunnes jälleennäkemisen iloinen hetki koittaa, ja silloin kuljette yhdessä samaa 

polkua, joka johtaa teidät kaikki oikealle puolelleni. 

48 Katsokaa ja rukoilkaa tuonpuoleisten olentojen puolesta. Niille, jotka eivät tarvitse sinulta mitään, 

rukouksesi on tervehdys, suudelma, hengellinen syli. Mutta niille, jotka tarvitsevat apuanne, rukouksenne 

on balsamia, vapautusta, hyväilyä ja rohkaiseva ääni koettelemusten ja hyvityksen tiellä. Kun ne henget, 

jotka eivät ole kyenneet nousemaan kotiin, joka heille kuuluu, maailmaan, johon he kuuluvat ja joka 

odottaa heitä, saavat tästä maailmasta äänen, joka vetää heitä puoleensa heidän rukouksensa kautta, he 

heräävät unestaan, nousevat kuolemastaan ja pyrkivät kohti pelastustaan. 

49 Ihmiskunta ei kuitenkaan tiedä, miten valaista näiden olentojen elämää tai miten poistaa niiden 

materialisoituminen. Se ei voi murtaa heitä painavia katumuksen ja tuskan kahleita. 

Sinä, jolla on valkeus ─ rukoile ja armahda tätä sinulle tuntematonta maailmaa ja auta heitä 

vapautumaan ja lähtemään polulle kohti elämää, johon he kuuluvat. Älkää pelästykö heidän läsnäoloaan 

älkääkä pelätkö heitä. Tuon teidät yhteen rukoilemaan ja tulemaan luokseni yhdessä. Näin otan teidät 
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vastaan antaakseni teille rauhan, jonka täytyy levitä kattamaan kaikki. Sillä te olette kaikki minun paljon 

rakastamiani lapsia. 

50 Jumalallinen Henkeni syleilee teitä ja siunaa teitä. Ottakaa vastaan Sanani, jotta olisitte täynnä 

valoa, voimaa ja viisautta, ja läpäisitte sen, jotta voisitte tuntea tahtoni. Haluan, että varotte huolellisesti 

sitä, mitä saatte, ja osaatte tulkita sitä. 

51 Rakkauteni ilmaisuissa olette tunteneet, että annan teille elämän. Tunnette lämpöni ja suojelukseni, 

ettekä ole enää kylmiä, niin että teistä tulee uskoa ja toivoa täynnä olevia olentoja. 

52 Jokainen sanani on toimeksianto, ja haluan, että lähdette kiireesti täyttämään niitä. Yksinkertaisten 

ja nöyrien luotujen kautta antamani profetiat toteutuvat, ja te todistatte niistä. 

53 Työni vuoksi monet teistä tuomitaan huonosti. Mutta älkää ottako asiaa omiin käsiinne, jättäkää se 

Minun huolekseni, ja Minä puolustan teitä. Pyrkikää vain levittämään tätä valoa ja olkaa nöyriä. 

     Aina kun kimppuusi hyökätään, käytä vain niitä aseita, jotka olen antanut sinulle: rakkautta, 

kunnioitusta ja nöyryyttä. Mitä enemmän teitä arvostellaan, sitä enemmän osoitan voimani kanssanne. Ja 

ne teistä, joilla on lahja nähdä tämän elämän tuolle puolen hengen alueille ─ vahvistakaa heikkoja 

vahvistamalla sanani. Ja ne teistä, joilla on lahja kohota ja kuulla Korkean tuonpuoleisen ääniä, 

valmistautukaa välittämään viestini eteenpäin. Nämä korkeammat ilmenemismuodot tukevat sielujanne 

jopa suurimmissa koettelemuksissa. 

54 Teoksesi jäävät ikuisesti muistiin kirjoitettuina. Siksi te, jotka olette vihkiytyneet palvelukseeni, 

käyttäkää älyänne ja sanan lahjaa oikealla tavalla. 

55 Annan teille opetukseni siemenenä, jotta voitte kylvää sen ja vaalia sitä. Kun valmis sydämesi 

tuntee, että on tullut hetki aloittaa työnsä, avaa se, jaa se kaikille nälkäisille, ja siemen lisääntyy. 

Monet eivät tiedä, miten ottaa vastaan ilosanomaa, koska heidän mielensä ei ole vielä valmis 

ymmärtämään näitä opetuksia. Toiset haluavat varastaa kallisarvoisen hedelmän väärinkäyttääkseen sitä. 

Mutta sen jälkeen he tekevät parannuksen ja tulevat luokseni kuin "tuhlaajapojat". Minä kuitenkin korvaan 

sen siemenen, jonka he ovat menettäneet tietämättömyydessään, ja jokainen hyväntahtoinen sielu saa sen 

haltuunsa. 

56 Kun osaat löytää opetussanastani kaiken sen valon ja rohkaisun, jota henkesi tarvitsee, seuraat 

minua loppuun asti. Ette tunne väsymystä, ette pysähdy tehtävässänne tehdä Sanaani tunnetuksi, eivätkä 

onnettomuudet saa teitä horjumaan. Kun olette ymmärtäneet yhden oppitunnin, syventykää seuraavaan ja 

jatkakaa lukemista äärettömien oppituntien kirjassa, jonka jätän teille opiskeltavaksi ja ravinnoksi. Ottakaa 

siitä se, mikä on välttämätöntä elääksenne. Eläkää Minun opetuslapsinani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 350 
1 Minä otan teidät vastaan ihmisyyden välityksellä, te Israelin kansan pieni joukko. Siirryttekö pois 

maailmasta kuullaksenne konserttini ja katsoaksenne materian rajojen taakse. Annan teidän kulkea polkua 

suojeluksessani, ja jokainen teistä kantaa lamppua, jotta hän ei kompastuisi, kun hän saapuu maanpäällisen 

polkunsa päähän. 

Kun sielusi eroaa lihasta noustakseen Minun luokseni ja esitelläkseen tekonsa Minulle, näet kaikki 

tekosi, askeleesi kirjoitettuna elämäsi kirjaan, ja yhdessä Minun kanssani tuomitset tekosi. 

2 Tänään haluan nähdä sielunne vapaana suorittamaan tehtävänsä, valmiina palvelemaan ja 

kuuntelemaan innoituksiani, näkemään elämän matkan lopun, joka on lähellä, hyvin lähellä, ja tuntemaan, 

että saatte pian palkkion, joka minulla on teille annettavaa. 

Minä sanon teille: Tulkaa luokseni ─ te, jotka olette ymmärtäneet kuulla Sanani inhimillisen 

ymmärryksen avulla, te, jotka olette eläneet käskyjäni noudattaen ja kylväneet rakkautta ja anteeksiantoa. 

3 Jokainen, joka kantaa sanaani mielessään ja noudattaa sitä elämässään, saa valtakuntani, saa 

terveyttä, inspiraatiota ja profeetallisia lahjoja. Näin opetuslapseni voivat harjoittaa lakiani, olivatpa he 

sitten tietämättömiä tai oppineita, köyhiä tai rikkaita, lapsia tai aikuisia. 

Kouluttamattomista tulee valistuneita ja he puhuvat viisaasti. Se, jolla ei ole mitään maan päällä, 

tuntee, että hänellä on kaikkea, koska hän on henkistynyt ja on välinpitämätön maailman tavaroista. Hänen 

sydämensä täyttyy ilosta, koska hän voi jakaa aarteensa niiden kanssa, joilla sitä ei ole. Ja lapset, joiden 

sielut ovat kehittyneet suuresti, puhuvat päättäväisesti, ja heidän todistuksensa sytyttävät uusien vihittyjen 

uskon. 

4 Te, jotka olette oppineet minulta, ─ olkaa nöyriä, opettakaa kärsivällisesti ja antakaa anteeksi 

lähimmäistenne virheet. 

5 Olen valmistanut teidät antamaan elämän uusille sukupolville, jotka tulevat olemaan kanssani 

yhteydessä mitä täydellisimmin. Silloin ihmiset näkevät Minun tulevan heidän luokseen ja perustavan 

valtakuntani heidän sieluihinsa. 

6 Elä valppaana ja valmiina jokaiseen oikeudenkäyntiin. Tänään tuot ihmiskunnan ja sinun tuskasi 

Minun eteeni. Mutta minä sanon teille: Ota kuppi pois, tunne rauha ja lähetä se eteenpäin. Minä hyväilen 

sinua ja annan sinulle iloa. Kun vapautat sielun kivusta tai paheesta, olet noussut toiselle tasolle ja tunnet 

onnellisuutta siitä, että olet työskennellyt Mestarisi kanssa Jumalallisissa Teoksissa. 

7 Enkelini ovat kanssasi. Minä, teidän Herranne, saatan teitä matkallanne. 

8 Rakennan parhaillaan pyhäkköä sydämeesi. En etsi upeita asuinpaikkoja enkä ihmisten turhaa 

ylellisyyttä. Muodostan yksinkertaista, lempeää ja nöyrää sydäntä, joka on vastaanottavainen kutsulleni. 

9 Vain lyhyen aikaa olen yhteydessä teihin ihmisälyn kautta. Valmistan teitä antamaan rauhan 

maailmalle huomenna. Armoni pelastaa kadotetut turmiolta. Sillä en olisi Isä, jos kääntyisin vain 

puhtaiden sielujen puoleen. Sillä vanhurskaat asuvat jo minun valtakunnassani. 

10 Ihminen halusi olla yhteydessä Minuun erilaisten uskomustensa avulla, mutta hän on pysähtynyt 

hengellisesti. Siksi olen antanut teille Sanani, jotta voitte huomenna nousta ja olla kirkas peili, josta 

ihmiset voivat nähdä puutteensa. 

11 Olen hyvin lähellä jokaisen sydäntä, mutta ihmiset eivät ole ymmärtäneet Minua. Olen puhunut 

teille omalla kielellänne, jotta ymmärtäisitte minua. Sillä jos antaisin teille opetukseni valikoidummalla 

kielellä, ette ymmärtäisi minua. Siksi puhun opetuslapselle ja oppilaalle yksinkertaisin sanoin, jotta he 

eivät hämmenny ja hylkää rakkauttani. 

12 Sinun varustamisesi ja uudistamisesi kautta ihmiskunta saa hyvää. Sillä yhden teistä, joka on näin 

varustautunut, kautta ihmiskuntaa koettelevat onnettomuudet pysäytetään pelkällä rukouksella. 

13 Selitän teille sen, mitä ette ole ymmärtäneet, jotta tekin voitte huomenna lähteä opastamaan 

ihmiskuntaa täydellisellä selkeydellä. Jos tuhat mieltä koulutettaisiin, levittäisin opetustani heidän 

kauttaan. 

14 Toisella aikakaudella valitsin kaksitoista lastani tehdäkseni heistä apostoleitani, ja he unohtivat 

tavaransa seurataksensa minua ja jättivät sukulaisensa. 

Hänkin oli kanssani, jolle sanoin: "Jättäkää maan rikkaudet, ottakaa ristinne ja seuratkaa minua." Mutta 

koska hän ei halunnut luopua rikkauksistaan, hän sanoi Minulle: "Herra, en voi seurata Sinua." 
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15 Minä olen armollinen, enkä vaadi teiltä uhrikuolemaa. Sillä myös minun opetuslapseni lähtivät 

omasta tahdostaan, kuuliaisina jumalalliselle lailleni, liikkeelle ja ryhtyivät ihmisten kalastajiksi. 

16 Tänään te olette minun opetuslapsiani. Mutta jotta teillä olisi iloa, lohdutusta ja rauhaa, antakaa 

sydämissänne suojaa minun sanalleni. 

17 Muistakaa, että toisella kerralla, kun väkijoukko vainosi avionrikkojaa, sanoin hänen vainoojilleen: 

"Jos joku teistä on synnitön, heittäköön hän ensimmäisen kiven." Samoin annan tällä kertaa 

avionrikkojalle vielä kerran anteeksi. Sen vuoksi sanon teille, että älkää välittäkö naapureidenne asioista. 

Älkää ryhtykö tuomareiksi tuomitsemaan heitä. Sillä minä sanon teillekin: "Kuka teistä on virheetön?" 

18 Minä olen Valo ja Armo ja tiedän, mitä teiltä puuttuu. Siksi puolustuskyvytön ihmiskunta tulee 

luokseni, ja olen sanonut sille: "Tehkää kärsimyksenne siedettäväksi, sillä minä tunnen sen". Minä olen 

lohdutus, minä olen armo, minä olen anteeksianto." 

19 Tänä aikana ihmiskunta on hämmentynyt ja hämmentynyt niistä ajatuksista, joita se on vaalinut, ja 

tästä syystä monet teistä ovat epäilleet Mestarinne läsnäoloa kolmannella aikakaudella. Mutta minä sanon 

teille, lapseni: Valmistautukaa ja ymmärtäkää, että tämä sana on peräisin Jumalallisesta Hengestäni. 

20 Annan teille valon, jotta voisitte ymmärtää jumaluuteni ilmenemismuodon inhimillisen 

ymmärryksen kyvyn kautta. Äänenkantaja on vain väline, jonka olen valmistanut puhumaan teille hänen 

välityksellään. On kirjoitettu, että tulisin tekemään itseni tunnetuksi käyttämällä yksinkertaisia sydämiä, 

kömpelöitä mieliä ja epäselviä huulia puhuakseni teille laista, oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta. 

21 Olen kaikkina aikoina lähettänyt suuren valon sieluja ruumiillistumaan maan päälle, jotta 

ihmiskunta pelastuisi heidän esimerkkinsä ja rakkautensa kautta kaaoksesta, vihasta ja hämmennyksestä. 

22 Olen kertonut teille, rakkaat ihmiset, että toisen aikakauden apostolien tavoin tekin muututte 

ihmisten kalastajiksi. Rakkaudella ja myötätunnolla kärsivää kohtaan lähdette liikkeelle. Mikä sydän sitten 

kääntää sinut takaisin tielle? Hämmentynyt sielu saa opetukseni valoa ja kristallivettä janonsa 

sammuttamiseksi. 

23 Älkää antako pahan jatkaa kukoistustaan. Nuoruus katoaa, neitsyet vedetään suohon jo 

nuoruudessaan. Armahtakaa kanssaihmisiänne. Katsokaa sitä kärsimyksen maljaa, jota ihmiskunta on 

parhaillaan tyhjentämässä. 

24 Ennustukseni ovat nyt toteutumassa. Siksi pyydän teitä valmistautumaan, jotta ─ kun tulee aika 

täyttää tehtävänne ─ ette tunne oloanne heikoksi. 

25 Olen parhaillaan valitsemassa niitä, jotka minun on lähetettävä kansojen luo teille uskomieni 

ohjeiden sanansaattajiksi. Tätä ristiä, jonka asetan harteillenne, älkää ottako taakkana ─ se on loistava risti 

ja helppo kantaa. 

Muutan teidät työntekijöikseni ensimmäisestä viimeiseen. Henkiset sotajoukkoni vartioivat teitä, ja kun 

lähdette taisteluun ja jätätte maan päälle sen, mikä teille kuuluu, kuten toisen aikakauden apostolit, annan 

teille kaiken, mikä on tarpeen ihmiskunnan käännyttämiseksi. 

26 Olen kertonut teille vertauskuvallisesti, että 144 000 merkittyä muodostaa valitsemani Israelin 

kansan. Sinä näytät maailmalle pelastusveneen, ja sinun välityksesi kautta annan ihmiskunnalle rauhan ja 

lohdutuksen. 

27 En minä ole se, joka teitä tuskin ahdistaa. Kärsimyksenne ovat peräisin puutteistanne ja 

tottelemattomuudestanne. Olen sanonut teille: "Herätkää, rakkaat ihmiset, sillä koettelemukset 

kolkuttelevat ovillenne." Mutta jos te kaikki valvotte ja rukoilette, koettelemukset poistuvat, ja kun 

kiusaus lähestyy teitä, ette lankea sen verkkoihin. 

28 Olen merkinnyt teidät valollani, jotta voitte selvitä koettelemuksista yhtenä kappaleena. Tämä 

lahja on arvokkaampi kuin kaikki maan rikkaudet ja aarteet. Se on jumalallinen suudelma, jonka olen 

painanut sielullenne tällä Kolmannella Aikakaudella, jotta voitte tuntea rauhani jopa suurimmissa 

onnettomuuksissa ja elämän vaikeimpina hetkinä. 

29 Tämä lahja sisältää parantavaa balsamia parantamaan niitä, jotka ovat sairaita ruumiillisesti tai 

sielullisesti. Sillä on voima pysäyttää luonnonvoimat, kun ne päästetään valloilleen, ja sillä on aseita, joilla 

se voi muuttaa eripuran ja sodan rauhaksi. Se on osa henkistä perintöänne, jota teidän tulisi käyttää ja 

kehittää tällä hetkellä. 

30 Sydämesi halusi saada jotain suurta elämässä, tietämättä, että se ei olisi omaisuutta eikä maailman 

rikkauksia, joita hankkisit, vaan hengen tavaroita. 
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31 Mitä suurempaa kunnianhimoa ihmisellä voi olla kuin tulla taivaallisen Isänsä kaltaiseksi? 

Totisesti sanon teille, tämä on suurin halu, jota teidän tulisi vaalia. 

32 Ei ole mahdotonta tulla Herrasi kaltaiseksi. Siksi tulin kerran maailmaan ihmisenä, jotta voisin 

opettaa teitä elämäni ja esimerkkini kautta tulemaan Jumalallisen Hengen kaltaisiksi rakkaudessa ja 

vanhurskaudessa. Totisesti sanon teille, että kun kerran omistatte elämänne tehtävälle tulla minun 

kaltaisekseni, löydätte sen onnen ja rauhan, jota olette turhaan etsineet muilla poluilla, ja tämä rauha ei ole 

vain sisäistä vaan myös ulkoista. Sillä nyt sinun omantuntosi ei enää tarvitse moittia sinua joka käänteessä 

ja joka päivä, kuten rikkomuksesi nyt tekevät. 

33 Rakastakaa Minua ja ottakaa Minua Jeesuksessa esimerkkinänne. Muistakaa, että Minä, joka 

osoitin teille tuon nöyrän galilealaisen Mestarin kautta, että voimani, viisauteni ja rikkauteni olivat 

suurempia kuin maailman voimat, viisaus ja rikkaudet. Sillä kaikki tekoni kumpuavat rakkaudesta, joka on 

elämän, voiman ja valon lähde, joka on luonut kaiken. 

34 Samoin kerron teille, että tällä kolmannella aikakaudella voitto kuuluu niille, jotka ottavat teoistani 

mallia. Sillä aseet, joilla taistelet, ovat samat kuin ne, joita käytin tuolloin. 

35 Jos sanoin teille Jeesuksen kautta: "Minä olen maailman valo", haluan, että tekin olette kuin 

majakka lähimmäistenne elämässä, että läsnäolonne on aina hyödyllistä ja vaikutuksenne on tervehdyttävä 

─ että ajatuksenne ovat puhtaita ja tunteenne rehellisiä. Silloin koette, kuinka helppoa elämä on, kuinka 

helppoa on taistella elämästä maan päällä ja kuinka kaunista on palvella lähimmäistä. Silloin teistä on 

tullut valon lapsia ansioiden kautta. 

36 Mikä toive herää sydämessäsi Sanani vaikutuksesta? Tämän maailman surkeat pyrkimykset? Ei, 

rakkaat ihmiset. Sanani herättää teissä jalon halun kasvattaa sieluanne totuuden tiellä. 

37 En myöskään halua, että annatte väärän tulkinnan opetukselleni, koska luulette, että haluan nähdä 

teidät köyhinä, itkevinä, kurjina ja sairaina, riekaleina tai nälkäisinä. Ei, haluan, että opitte sovittamaan 

aineellisen elämänne kamppailunne yhteen hengellisen tehtävänne kanssa siten, että voitte saada kaiken 

tarpeellisen maailmassa ja antaa hengellekin hetken aikaa käyttää lahjojaan ja toteuttaa tehtäväänsä. 

38 Valmistan teitä, oi ihmiset, olemaan tämän ajan profeetta ihmiskunnan keskuudessa ─ hyvä 

profeetta, jonka kautta ilmoitan tulevista tapahtumista ja annan teille käskyni ja ohjeeni. 

39 Minä sanon teille: Jos joskus kylvätte petosta ja valheita, teidän on pestävä tahranne pois kivulla ja 

kyynelillä, ja mitä enemmän valheenne leviävät ja mitä enemmän vahinkoa ne aiheuttavat, sitä suurempi 

on puhdistumisenne. Voisivatko ne kutsua itseään oikeutetusti "valon lapsiksi", jotka levittävät pahuutta 

ihmiskunnan keskuudessa? Ei, rakkaat opetuslapset! 

40 Kuinka paljon valoa olenkaan antanut teille, te ihmisjoukot, jotka tulette päivästä toiseen 

vastaanottamaan opetuksiani. Ajattele, että ei olisi reilua, jos sinut nukahtaisi ja sinut yllättäisi hetken 

päästä jokin koettelemus, joka saisi sinut kompastumaan! 

41 Sydämenne sanoo Minulle täynnä tuskaa: "Mestari, pidätkö meitä kykenevinä uskottomuuteen, 

petokseen tai epäonnistumiseen?" Mutta vastaan teille: Kyllä, ihmiset, pidän teitä todellakin kykenevinä 

rikkomaan lupauksenne. Eikö niiden kahdentoista toisen aikakauden opetuslapsen joukossa ollut yksi, joka 

luovutti minut maailman oikeudenmukaisuudelle, kun hän oli vakuuttunut siitä, että valtakunta, jota 

tarjosin, ei ollut tästä maailmasta? Eikö Pietari iskenyt kuolettavan iskun sadanpäämiestä vastaan sillä 

hetkellä, kun tämä pidätti Minut, koska opetuslapsi halusi puolustaa Mestariaan tällä tavoin ja pitää Häntä 

pidempään kuin oli kirjoitettu? Eikö Tuomas uskaltanut epäillä hengellistä läsnäoloani, vaikka olin 

luvannut heille niin monta kertaa olla aina heidän kanssaan? Miksi en epäilisi sinua tänään? 

Varmasti kaikki eivät jätä huomiotta sanojani koettelemuksen hetkinä, sillä tänään, kuten noina 

päivinä, on uskollisuutta, on velvollisuudentuntoista, on kuuliaisia ja vahvoja. 

42 Opetuslapset, sanon teille vain tällä hetkellä: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen." 

43 Israel: Kun näen sydämenne kylmänä, Henkeni murehtii, ja kun näen päättäväisyyden uudistua ja 

totella, se täyttyy ilosta. 

Tiedän, että vuoden 1950 jälkeen rajut myrskyt hyökkäävät kimppuusi. Mutta te olette valittu kansa, 

jonka olen pelastanut kaikesta onnettomuudesta Sanani valossa. 

Jopa teidän keskuudessanne monet vilpilliset sanat saavuttavat korvanne, mutta en halua, että 

valittujeni keskuudessa syntyy hämmennystä. Mutta näissä tapahtumissa totuuteni hävittää valheen, ja 
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Pyhän Henkeni valossa teistä tulee vahvoja, osaatte puolustaa Työtäni ja pystytte pitämään hämmennyksen 

poissa muista, koska olette valon lapsia. 

44 Niin kuin minä olen maailman valo, niin teidänkin on oltava ihmiskunnan keskuudessa. Ihmiset 

kärsivät ja itkevät, koska he ovat olleet kuuroja innoitukselleni. Mutta teidän tehtävänne on opastaa heitä. 

Teistä tulee vaeltajan keidas ja annatte hänelle nöyrästi rauhani. 

45 Jos ette valmistaudu, minä todistan, että viimeinen on oleva ensimmäinen, ja kirjoitan lakini hänen 

sydämeensä, vaikka hän ei ole kuullut sanaani. 

46 Totisesti minä sanon teille, Israel: Te olette neuvonantajia, jotka valaisevat ja rauhoittavat muita. 

Te puolustatte työtäni sopivalla hetkellä ja puhutte lempeästi kaikkein kuritonimman sydämeen. Sitten 

näet, että heistä tulee lempeät karitsat. 

Älkää lankeako takaisin niihin virheisiin, joissa olitte, sillä se jätti sieluunne vain taantumaa. 

Yhdistykää tuomaan valoa ja opetusta. 

47 Varmista, että lapsesi tunnistavat hyvän ja pahan seuraukset. Opeta heille niitä esimerkkejä, jotka 

olen antanut sinulle. Valmistakaa heidät, sillä he ovat niiden joukossa, jotka palvelevat minua huomenna. 

Haluan nähdä teidät onnellisina ja rauhallisina ja ajattelevan vain hyvää, jotta Pyhän Henkeni valo ohjaisi 

teitä. 

48 Joka hetki suojelen teitä kaikelta vääryydeltä; samoin teidän tulisi rukoilla muiden puolesta. Näe 

tuska kaikkialla: hylätyt lapset, mudassa raahattu nuoriso, puolison uskottomuus. Mutta kun tapaat 

syntisen naisen, jota miehet arvostelevat, opeta hänelle oikea tie ja irrota hänet häntä ympäröivästä 

katkeruudesta ja kiihtymyksestä, niin että hän voi alkaa uudistua. 

49 Armahda maailmaa, Israel, ja niin kuin puhuin sille toisella aikakaudella, niin myös sinä toimitat 

sille sanani. 

50 Jätän ihmiskunnalle Kolmannen testamentin, joka sisältää viisauden aarteen, joka tavoittaa teidät, 

koska teen teistä sen arvoisia, että voitte vastaanottaa sen katsomatta tahrojanne, koska olen Rakkaus ja 

Täydellisyys. Mutta Elia puhdistaa sielunne yhä enemmän ja enemmän. 

51 Olette poistuneet maailmasta kuullaksenne Minua.Olen nöyrien kanssa rakentamassa pyhäkköä 

heidän sydämiinsä. 

Toisella aikakaudella puhuin teille antaakseni teille opetukseni rakkaudesta, armosta ja 

anteeksiannosta. Mutta maailma on luonut muita uskontunnustuksia oman käsityksensä mukaan. Silti olen 

Isänä jatkanut kaikkien lasteni valistamista. 

Monet teistä sanovat Minulle: "Isä, ovatko lähimmäiseni erehtyneet? Miksi et sitten näytä heille tietä?" 

Mutta totisesti minä sanon teille, siunattu kansa: sen valon, joka on valaissut teitä ─ sen opetuksen, jonka 

olen antanut teille, olen antanut kaikille tasapuolisesti. Ihmiset ovat kuitenkin seuranneet omaa vapaata 

tahtoaan eivätkä ole halunneet hyväksyä Minua. 

En pakota lapsiani, jokaisen on tultava polulleni omasta tahdostaan, omilla ponnisteluillaan. Sillä 

valaisen koko ihmiskuntaa tällä hetkellä. Jotkut ovat kuulleet minua ─ se olette te, siunattu Israelin kansa. 

Toisille näytän tietä intuition kautta, ja myös ilmestysten kautta he saavat kolmannen aikakauden valon. 

52 Olen aina saarnannut rakkautta, koska rakkaus on suojaava puolustus, johon olen sijoittanut kaiken 

voimani. Autuas on se, joka elää rakkaus sydämessään, sillä hän voittaa vähitellen kaikki elämänsä 

ongelmat. Siunattu on se, joka kantaa rakkautta elämässään ja osoittaa sitä teoillaan. Sillä nämä työt ovat 

siunaukseksi hänelle ja muille. 

53 Lapseni, tunnustakaa Minut Isäksi ja Hengeksi, jotta ette enää etsisi Minua 

epäjumalanpalveluksessa. Sinulla on aina Minut Pyhän Hengen valona sielussasi. 

54 Jos harjoitatte armoa, olen siinä armossa, ja jos lähdette täyttämään kaikkia käskyjäni, olkaa 

onnellisia, siunattuja ihmisiä, sillä siunaukseni pysyvät teissä ikuisesti. 

55 Ette enää kuule sanaani näiden välineiden kautta. Mutta tämä aika on tarkoitettu sielunne 

valmisteluun, ja vuoden 1950 jälkeen alkaa taistelu. En erota itseäni teistä, mutta teidän on välttämätöntä 

henkistää itsenne. Sillä niiden kautta, jotka ovat valmistautuneet, minä jatkan itseni ilmaisemista hengestä 

henkeen. Näkijät näkevät minut edelleen, ja niille, jotka henkistyvät, puhun intuition kautta, ja heissä on 

intuitio. 
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57 Siunattu kansa: Toisella aikakaudella sanoin opetuslapsilleni: "Minulle on annettu kaikki valta 

taivaassa ja maan päällä", ja totisesti sanon teille: Menkää kaikkialle ja tuokaa Sanaani, tuokaa rakkauttani 

ja opetustani. 

Samoin sanon teille nyt, siunattu kansa: Te olette valmistettuja opetuslapsia ─ te olette niitä, joiden on 

mentävä kaikille maan teille ja tuotava Sanani ja rakkauteni. 

Jälleen kerran se, joka sanoo epäillen sydämessään, että se, mitä sait, oli vain valhetta, nousee ylös. 

Heidän on vuorostaan koskettava kyljessäni olevaa haavaa, jotta he voivat uskoa. 

58 Näen hänet, joka, vaikka hän on kuullut minua jo kauan, hylkää minut kuten opetuslapseni Juudas 

Iskariot ja myy työni. Mutta minä lähestyn noita sydämiä ja poistan vääryyden heistä vanhurskauteni 

kautta. Sillä minun työni on puhdas ja puhdas eikä siinä ole mitään vikaa. Se nousee kaikessa 

puhtaudessaan kaikkiin sydämiin ja sieluihin, sillä tämä on Minun Tahtoni. 

59 Tulkaa Isän luo, tulkaa juhlaillalliselle, joka on valmisteltu teille. Tällä pöydällä on iankaikkisen 

elämän leipä sielullesi. Valmistan opetuslapsiani, jotta voitte huomenna todistaa, että olette olleet Isän 

luona ja että hän asuu sydämissänne, koska olette valmistaneet sen hänen pyhäksensä. 

60 Te olette niitä, jotka ovat saaneet aarrekammiostani voiman antaa elämä "kuolleille", jotta teistä 

tulisi Mestarinne kaltaisia. 

61 Jos osaatte valmistautua niin kuin olen opettanut teille, henkiset etuni ovat kanssanne, ja 

saavuttamanne henkistymisen myötä kanssaihmiset tunnistavat, että olette valon lapsia, että vaikka 

kannatte korkeat ominaisuuteni sisällänne, osoitatte olevanne kaikkein nöyrimpiä. 

62 Nouskaa ylös, rakkaat ihmiset, älkää pysäyttäkö sielunne edistymistä. Käyttäkää Mestarin antamia 

ohjeita, painakaa ne sydämeenne. Sillä lyhyet ovat ne hetket, jolloin kuulette Minut inhimillisen 

ymmärryksenne kautta. 

63 Valmista Kolmas testamentti tulevia sukupolvia varten. Suuret ihmisjoukot tulevat, ja kun olette 

valmistautuneet, puhutte heille Pyhän Henkeni innoittamana. 

Vertaus 

64 Eräs herrasmies, suuren tilan omistaja, tuli mahtavan puun luo. Sen lähellä oli kristallinkirkkaan 

veden lähde. Tässä paikassa hän kutsui ohikulkevia vaeltajia ja kutsui heitä lepäämään tuon puun varjossa 

ja sammuttamaan janonsa tuon lähteen vedestä. 

65 Herra valitsi noiden vaeltajien joukosta seitsemän miestä ja sanoi heille: "Olette pyytäneet 

suopeuttani, ja minä annan nyt kullekin teistä suuren palan näitä maita, niin että te voitte uurastaa ja 

työskennellä kuin hyvät työmiehet niillä, kylvää tätä siementä ja hoitaa sitä, niin että voitte korjata rikkaan 

sadon". Sillä väkijoukko on suuri, ja heillä on nälkä ja jano." Silloin Herra antoi heille siemenen ja 

työvälineet ja käski heidän kaikkien tehdä työtä. 

puun ja vartioimaan lähdettä, jotta hekin voisivat ottaa vastaan väkijoukkoja sen jälkeen, kun Herra oli 

lähtenyt, ja hän lisäsi: "Teidän on valmisteltava pellot ja kylvettävä niihin tämä kultainen siemen. Kastele 

pellot tämän lähteen vedellä, niin että saatte runsaan sadon, ja hoitakaa voimakasta puuta, niin että sen 

hedelmät maistuvat aina hyvältä. Teette työtä yhdessä, ja kun nälkäiset, janoiset ja väsyneet väkijoukot 

saapuvat, tarjoatte heille puun varjoa ja sen hedelmien makeutta. Anna heille leipää ja vettä, niin että he 

tuntevat itsensä vahvoiksi ja kantavat rauhaani sisällään." 

Herra sanoi miehille: "Minä lähden nyt pois, mutta te tulette tuntemaan läsnäoloni hyvin lähellä 

sydäntänne, katseeni katsoo teitä ja kuuloni kuulee teitä."  

Vertauksen loppu 

66 Totisesti minä sanon teille: Tällä kolmannella aikakaudella olen kutsunut työntekijöitäni antamaan 

heille perintöosansa, jotta voitte Isänne tavoin valmistaa juhlaillallisen ja ottaa vastaan ne, jotka janoavat 

ja janoavat Sanaani. He saavat teidän välityksellänne ne hengelliset aarteet, jotka olen antanut teille. 

67 Te olette minun lampaitani, jotka on johdettu hengelliseen esteeseen. Paimen, joka opastaa teitä 

tällä hetkellä, on Elian henki. Kukaan ei näe tätä paimenta, mutta kaikki tuntevat hänet. Jotkut ovat siitä 

tietoisia, toiset eivät tiedä sitä. 
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68 Elia avasi Elämän Kirjan kuudennessa luvussa heti, kun Minä, jolla on valtuudet tehdä niin, 

vapautin kuudennen sinetin. 

69 Mitä kuudes sinetti paljasti sinulle? Minkä viestin se piti povessaan osoittaakseen sen maailmalle 

tällä hetkellä? Hengellinen elämä, itsensä tunteminen, kaikkien ominaisuuksiensa paljastaminen, tapa 

avata hengelliset lahjat, hengellinen ilmentyminen mielen kautta ja ilmentyminen hengestä henkeen. 

70 Sielusi on täynnä riemua, koska se tuntee olevansa valaistunut ja näkee itsensä sanansaattajien ja 

enkelien suojeluksessa. Olkaa uskollisia Paimenellenne, ja tulette tuntemaan koko maallisen matkanne 

ajan tämän siunatun rauhan, joka nyt tulvii teihin, eikä teidän tarvitse paeta piiloon, kun hän julistaa 

oikeudenmukaisuuteni tämän pakanallisen, epäjumalanpalvojan ja materialistisen maailman edessä. 

Kyllä, ihmiset, Elia on keskuudessanne ja koettelee jälleen kerran väärän jumalan pappeja ja näyttää 

heille jälleen kerran, kuka on oikea ja miten Häntä tulee palvoa. Mutta Elia ei tule muuttumaan ihmiseksi. 

Ihmiskeho ei ole ehdottoman välttämätön, jotta henkiolento voisi ilmetä maan päällä, eikä varsinkaan 

Elian ruumis, jolla on avain, joka avaa yhteydenpidon ovet yhden maailman ja toisen maailman välillä. 

71 Henkimaailma tulee entistä lähemmäksi ihmisiä todistaakseen olemassaolostaan ja läsnäolostaan. 

Kaikkialla ilmestyy merkkejä, todisteita, ilmestyksiä ja viestejä, jotka kertovat jatkuvasti siitä, että uusi 

aika on koittanut. 

72 Kansojen keskuudessa syntyy riitaa ja levottomuutta, koska uskonnolliset edustajat levittävät 

pelkoa niiden keskuudessa, jotka uskovat noihin viesteihin, ja tiede julistaa nuo tosiasiat epätodellisiksi. 

Silloin tavallinen kansa rohkaistuu ja nousee todistamaan saamiensa todisteiden totuudenmukaisuutta. 

Tulevat nousemaan ne, jotka tieteen hylkäämänä ovat saaneet terveytensä takaisin hengellisellä tavalla, ja 

he todistavat ihmeellisistä parannuksista, äärettömän voiman ja absoluuttisen viisauden paljastuksista. 

Tavallisten ja tuntemattomien ihmisten joukosta tulee esiin miehiä ja naisia, joiden valoa täynnä oleva 

sana yllättää teologit, filosofit ja oppineet. Mutta kun kiista on suurimmillaan ja köyhiä nöyryytetään ja 

ylpeät kieltävät heidän todistuksensa, silloin tulee hetki, jolloin Elia kutsuu oppineet, herrat ja hallitsijat 

tilille ja asettaa heidät tarkastelun kohteeksi. 

Voi valheellisia ja tekopyhiä tuona hetkenä, sillä täydellinen vanhurskaus tulee silloin heidän luokseen! 

Se tulee olemaan tuomion hetki. Mutta monet sielut nousevat siitä todelliseen elämään, monet sydämet 

heräävät henkiin uskoon, ja monet silmät avautuvat valolle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 351 
1 Minä olen Valo, Rakkaus, Armo ja Anteeksianto. Tulkaa vastaanottamaan Minulta se, mitä 

tarvitsette omaksi ja ihmiskunnan parhaaksi. 

2 Rakkaat opetuslapset, te, jotka olette kokoontuneet Mestarin ympärille: Tulette vastaanottamaan 

viisauttani, antamaan suuntaa elämällenne ja täyttämään teille antamani tehtävän. 

3 Jos Mestarinne kertoisi teille kaiken, mitä viisaudessani on, ette koskaan ymmärtäisi sitä. Ja sitä 

lukuun ottamatta, mitä ansioita teillä olisi saada selville, mitä olen säilyttänyt teitä varten 

aarrekammiossani? Sielun kohottaminen tekee teistä arvokkaita vastaanottamaan Jumalallista 

inspiraatiotani. 

4 Olette kehittyneet, ja tänä aikana olen paljastanut teille sen, mitä voitte jo ymmärtää. En 

kuitenkaan ole se, joka asettaa rajoja ymmärryksellenne ─ teidän on itse noustava enemmän, jotta voitte 

vastaanottaa minulta enemmän. 

5 Se, mitä olen opettanut teille, riittää teille ymmärtämään, mikä tehtävänne on ja miten teidän on 

perustettava itsellenne sen kirkko, joka puhui teille, jotta voitte yhdistää ihmiskunnan 

maailmankatsomukset ja tietää, miten yhdistää tämä opetus Jeesuksen opetukseen toisella aikakaudella ja 

siihen, mitä profeetat ja valaistuneet sanoivat ensimmäisellä aikakaudella. 

6 Minun tulemiseni tähän nykyaikaan ei ole tapahtunut ruumiillisessa muodossa, kuten monet ovat 

odottaneet minun tulevan, mutta te olette niitä, jotka tuovat ihmiskunnan ymmärtämään opetuksiani 

toisesta ja kolmannesta ajasta. 

7 Kansani: Aika lopettaa julistukseni tässä muodossa on lähellä, mutta teidän on varustettava itsenne 

vielä paremmin. 

8 Maailmassa on monia houkutuksia. Mutta siinä määrin kuin ymmärrätte Työtäni paremmin, siinä 

määrin kuin hallitsette ruumistanne, lähestytte täydellisyyttä yhä enemmän ja enemmän. 

9 Hengellistäkää itsenne, jotta sielunne voi saavuttaa tarvittavan kohoamisen asteen jatkaakseen 

nousupolkuaan kohti ikuista täydellisyyttä, joka on päämäärä, johon sen on määrä päästä. 

10 Muistakaa toisen aikakauden sanani: "Antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä 

Jumalan on." Mutta nyt sanon teille: "Antakaa ruumiillenne se, mikä sille kuuluu, ja sielullenne se kohotus 

ja edistys, mikä sille kuuluu". 

11 Nyt "Sanastani" ei ole tullut ihmistä. Se tulee luoksesi "hengellisesti" pilvessä paljastaakseen 

sinulle sen, mitä et voinut ymmärtää. 

12 Vuosien varrella kiusaukset ovat näkyneet polullasi. Se on ollut innokas johtamaan teidät harhaan 

oikealta polulta, hämmentämään ja hämmentämään teitä ja jättämään epävarmuutta sydämeenne. 

13 Olen antanut tälle maailmalle viestejä ilmestyksen ja intuition kautta, ja olen lähettänyt valmiita 

miehiä, valittuja sieluja, puhumaan ihmiskunnalle heidän välityksensä kautta. Ja aina kun sydämenne on 

valmistautunut, olette antaneet suojaa Hengelleni. Olen ilmoittanut itseni elämässänne opetuksena, armona 

ja rauhana. Mutta en ole välittänyt siitä, oletteko uskoneet ilmestymiseeni vai ette. Sillä Mestarina ja Isänä 

haluan, että tunnistatte Hänen äänensä, joka puhuu teille omantunnon, rauhan ja kohotuksen kautta. 

14 En ole tullut pelastamaan ruumistasi vaan sieluasi. Siksi olen puhunut teille rakastavasti, jotta 

voisitte nousta ja olla ensimmäisen aikakauden patriarkkojen kaltaisia, toisen aikakauden apostolien 

kaltaisia ja jotta voisitte olla kolmannen aikakauden opetuslapsiani. 

15 Sielunne on pysynyt aineellistuneena jokaisessa kehitysvaiheessa, ja tästä syystä olette myös 

etääntyneet rakkaudestani, olette langenneet erehdysten uhriksi ja olette antaneet sanalleni erilaisen 

tulkinnan. 

16 Lähestytte nyt sen ajan loppua, jolloin kuulette Sanani välittyvän ihmisälyn välityksellä; siis 

viimeisen kerran. Mutta tunnen kipua Isäni sydämessä, koska osoitatte ymmärtämättömyyttä ja 

tottumattomuutta Sanaani, vain vähän sielun kohotusta. Mutta jatkanko edelleen ilmentymistäni 

ihmisaivojen kautta, koska te ette ole valmistautuneet? Ei, rakkaat ihmiset. Sillä te olette kuulleet, että 

Minä olen täydellisyys ja Minun tahtoni on yksi. 

Voisiko Isä olla tahdossaan ihmisen kaltainen? Silloin en olisi täydellinen, en olisi voinut olla 

Luojanne enkä Jumalanne. Ennemmin kuninkaallinen tähti lakkaisi loistamasta kuin että Sanani ja Tahtoni 

ei toteutuisi. 
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17 Jo ensimmäisellä aikakaudella profeetat ilmoittivat tästä armon ajasta, ja tänä aikana valmistelen 

sieluanne Pyhän Henkeni valon kautta, jotta voitte nousta päivä päivältä enemmän ja enemmän. 

18 Tulette näkemään, että ne, jotka eivät ole koskaan kuulleet Sanaani äänenkantajan kautta eivätkä 

ole olleet läsnä Universaalisen säteeni ilmentymässä, nousevat ylös, jotta voin valmistaa heidän 

sydämensä, ja he ottavat vastaan Jumalallisen viestini ja ohjeeni intuition kautta. He tulevat rakastamaan 

Minua kuin toisen aikakauden apostolit. Heidän kanssaan sanani: "Viimeiset ovat ensimmäiset", tulee 

toteutumaan. 

19 Täyttäkää tehtävänne, te Israelin heimot, ymmärtäkää vastuunne ihmiskuntaa kohtaan, 

ymmärtäkää, että olette laini tuojia, että olette teille uskomani spiritistisen opetuksen sanansaattajia. 

20 Israel, lähde liikkeelle yhtenäisenä ja ponnistellen yhtenä sydämenä, yhtenä tahtona, ja tottele 

lakiani ja jumalallista tahtoani. Te tiedätte, että minä olen teidän pelastuksenne. 

21 Olen painanut opetukseni sydämeenne, ja jumalallinen säteilyni on ollut sielussanne kuin elinvettä, 

vahvistanut teitä ja elävöittänyt teitä, jotta voitte ryhtyä täyttämään tehtäväänne, jotta voisitte olla 

ihmiskunnan vanhempien veljien ja sisarten kaltaisia, jotta osaisitte johtaa heitä tottelevaisuudella ja 

nöyryydellä tielläni. Teistä tulee huomisen opettajia. 

22 Te "viimeiset": Älkää pitäkö kansaani tuntemattomana, sillä tänä aikana olen lähettänyt nämä 

sielut jälleensyntymään, jotta ihmiskunta voisi saada armoni heidän kauttaan. 

23 Kuinka paljon maailmassa onkaan sekaannusta, kuinka paljon petosta, koska ihmisaivot ovat laini 

ohjaamisen sijasta langenneet materialismiin, pakanuuteen ja epäjumalanpalvelukseen, ja riittämättömät 

ihmiset ovat uskaltaneet kutsua itseään "jumaluuteni edustajiksi", jumalallisen ääneni, rakkauteni ja valoni 

suukappaleiksi. Silti näen niiden ravitsevan itsekkyyttä, pimeyttä, fanaattisuutta, valheellisuutta ja 

eripuraa. Mutta Minä olen Täydellisyys, joka näytän teille henkistymisen ja rakkauden tien, jotta voitte 

saavuttaa anteeksiannon. 

24 Maailmassa vallitsee materialismi ja epäjumalanpalvelus, ja siksi ihmiskunta on joutunut 

kiusaukseen. 

25 Ketä Mestari käyttää puhumaan ihmiskunnalle totuudestani? Valittu kansani Israel. 

26 Kerääntykää hengellisesti Mestarin ympärille. Te olette opetuslapsiani, joille olen antanut 

opetukseni kuin avoimen kirjan ja sen mukana Pyhän Hengen valon kirkkauden, jotta ymmärtäisitte 

sanani, noudattaisitte sitä ja painaisitte sen lähtemättömillä kirjaimilla sydämeenne. Te olette valon lapsia, 

joiden on näytettävä ihmiskunnalle hyvää esimerkkiä osoittamalla sille hengellisyyttä, rakkautta ja uskoa 

teoissanne. 

27 Mestari on tullut luoksenne hengellisesti tällä Kolmannella Aikakaudella antaakseen teille Sanansa 

ihmismielen kautta, ja tämä opetus on kuin valonsäde, joka on tullut herättämään sielunne ja saamaan sen 

ymmärtämään, että tämä on sen Jumalan ja Herran ääni, Isän ääni, joka kutsuu lastaan ─ Mestarin ääni, 

joka säteilee itseään Sanana opetuksissa, esimerkeissä ja ylevissä periaatteissa, jotta sielunne voi nähdä 

itsensä pukeutuneena Jumalallisen Henkeni ominaisuuksiin. 

28 Rakkaat ihmiset: Haluan, että otatte Minusta esimerkkiä ─ haluan, että olette "kuvani ja 

kaltaiseni". Siksi olen tullut luoksenne tekemään itseni tunnetuksi äänenkantajieni älyn kautta. Nämä ovat 

niitä, jotka olen valinnut, valmistanut ja puhdistanut, jotta voisitte vastaanottaa Sanani heidän hengellisten 

lahjojensa kautta. Ne olivat kovia kiviä, joista sain kristallinkirkkaan ja puhtaan veden nousemaan 

sieluillenne. 

29 Olen tullut tähän aikaan saadakseni "sokeat" näkemään valoni ja näyttääkseni heille uuden päivän 

valon. Olen tullut luoksenne antamaan teille todistuksen läsnäolostani, tuomaan teille rakkauteni ja 

totuuteni, jotta teillä ei olisi epäilyksiä. Haluan, että kun kuulette sanani, tunnistatte sen merkityksen ja 

nostatte itsenne Isänne puoleen täynnä uskoa ja rakkautta. 

30 Haluan, että osoitatte syvää katumusta siitä, että olette saastuttaneet itsenne ja etääntyneet 

Isästänne ─ että olette herkkiä hengelliselle ja että sydämenne on pyhäkkö, jonka valmistatte Isällenne, 

jotta voitte kantaa sisällänne Hänen rakkauttaan, Hänen rauhaansa, Hänen valoaan ja iankaikkista elämää. 

31 Valmistautukaa, lapseni, jotta sielunne voi vapautua kaikesta materialisoitumisesta ─ jotta voitte 

poistaa tumman siteen silmienne edestä ja nähdä Minut kaikessa loistossani. Maailman aistillisuus on 

estänyt teitä tuntemasta täysin Läsnäoloani ja arvostamasta omaan sydämeenne vuodatettua viisauttani. 
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32 Kuinka täydellistä ja puhdasta onkaan se opetus, jonka olen antanut sielullenne, jotta teistä tulisi 

henkisten etujeni arvoisia ja jotta teistä tulisi tämän aarteen perillisiä, jonka kanssa lähdette huomenna 

jumalallisen Henkeni innoittamana osoittamaan armoa kärsivälle ja hädänalaiselle ihmiskunnalle. Tällä 

tavoin ennustukset toteutuvat sinulle. 

Näytän ihmiskunnalle teidän välityksellänne pelastussataman, pelastusveneen. Sillä totisesti minä 

sanon teille, että kansat ja kansakunnat, suuret ihmisjoukot, jotka elävät maan päällä, ovat eksyneet, ovat 

tappaneet armon elämän. 

33 Ymmärtäkää, että ette enää kuulu "kuolleisiin", koska olen antanut teille elämän ─ koska jokainen, 

joka tulee luokseni, herätetään henkiin. Salli tämän elämän ja voiman antaa sinun olla yhteydessä minuun. 

Älkää sulkeko silmiänne tältä valolta, tältä kirkkaudelta. Tietäkää, lapseni, kuinka suuri on Isänne armo. 

34 Te olette ihmisiä, joihin olen asettanut luottamukseni, koska te annatte toivoa ja lohtua 

ihmiskunnalle ja olette loistava soihtu, joka hälventää sen pimeyttä. 

Ihmiset etsivät minua epätoivoissaan ─ toiset tieteen ja toiset epäjumalanpalveluksen kautta. Kun 

näette naisten, lasten, nuorten ja aikuisten valittavan ja kutsuvan Minua, koska he eivät tunne Isän 

läsnäoloa ─ tuon Pyhän Maan, joka lupasi palata tuomaan heille rauhaa, lohdutusta ja armoa ─ kun näette 

tämän ihmiskunnan puhdistavan ja puhdistavan itseään omassa tuskassaan, teidän on oltava 

varustautuneita, oltava kanssani samassa tahdissa, katseltava tätä ihmiskuntaa ja rukoiltava sen puolesta, 

jotta he kuulisivat Minut välittämisenne kautta ja jotta he saisivat Pyhän Henkeni valon valaiseman. 

35 Saan paatuneimmatkin sydämet tuntemaan rakkauteni impulssin, niin etteivät ne enää ole kiviä, 

jotka aiheuttavat tuskaa ihmiskunnalle. 

36 Tämä on se aika, siunattu Israelin kansa, jolloin teidät varustetaan ja jolloin voitte kulkea varmoin 

askelin vaikean tehtävänne täyttämisessä. 

37 Olen tullut Sanani kanssa vapauttamaan teidät hengellisesti, poistamaan taakan, jota olette 

kantaneet, vapauttamaan teidät kahleista, jotka ovat sitoneet teidät tähän maailmaan ja jotka eivät ole 

sallineet sielunne nousta luokseni. 

38 Te olette ihmisiä, joissa haluan nähdä vanhurskaiden hengellistymisen. 

39 Kantakaa ristinne rakkaudella, nöyryydellä ja nöyryydellä, sillä minä olen teidän 

Kyrenaeuksenne*. Näyttäkää ihmiskunnalle hyvää esimerkkiä ja olkaa selkeä peili, josta se näkee 

kasvonsa. Ole hyväntahtoinen ja jaa voimasi lähimmäisesi kanssa. Haluan, että näytät hymysi kautta 

maailmalle sen rakkauden, jonka Isä on antanut sinulle. Sillä en jätä teitä yksin luonnonvoimien 

armottomuuden edessä. 

Tänä suurten vaarojen aikana, jolloin kiusaukset ja suuret koettelemukset risteävät tiellänne, tulette 

tuntemaan Minut hyvin lähellä, koska olen itse teissä, jotta teillä ei olisi sisällänne sitä pelkoa, jota 

maailma tuntee jumalallisen oikeudenmukaisuuteni ilmenemisen edessä. 
* Alkuperäisessä espanjankielisessä tekstissä Cyrenaeus on "Cirineo". Se on sen miehen nimi, joka auttoi Jeesusta 

kantamaan ristinsä, kun hän lyyhistyi sen painon alla. Raamatussa häntä kutsutaan myös Simon Kyreneolaiseksi. 

40 Älkää rikkoko lakia älkääkä etääntykö rakkaudestani, älkää tartuttako itseänne maailman 

pahuuteen. Pelkää vain Isästäsi eroamista, sillä tämä pelko on viisauden alku, jonka kautta saavutat 

korkeimman autuuden. 

41 Se, joka pysyy valmiina ja osaa valvoa sitä työtä, jonka olen uskonut hänen käsiinsä, saa 

taukoamatta aarrekammiostani taivasten kuningaskunnan armoa, siunaustani, ja hän on se, joka on 

uskollinen ja totuudenmukainen todistaja ihmiskunnan edessä. 

42 Olen antanut teille valon aseet, voimakkaat aseet, jotta voitte puolustaa itseänne kiusauksilta, joita 

kohtaatte polullanne. Kiusaus on valmiina joka hetki kuin petolintu riistämään sielultasi sen armon ja 

lahjat, jotka olen sinulle uskonut ─ ottamaan pois hyvän siemenen ja jättämään sinulle akanat. Se on kuin 

nälkäinen susi, joka syö sinut. Teidän on kuitenkin elettävä siinä totuudessa, jonka olen teille antanut, jotta 

voitte olla hyviä opetuslapsia, jotka näyttävät ihmisille tämän tien esimerkillään. 

43 Kun et ole valvonut etkä rukoillut, kiusaukset ovat tulleet luoksesi kuin pyörremyrsky, repineet 

alas pyhäkkösi ja sammuttaneet soihtusi valon, vieneet pois opetuksesi. Silloin tunsit olevasi armostani 

riistetty, tarvitsevasi sitä ja olit läsnäollessani kuin syytetty. Sinä itkit ja tunsit katumusta. Pyydät jälleen 
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armoa Isältäsi, ja sitten annan jälleen käteesi valon kirjan, puhdistan mielesi, valmistan sydämesi, annan 

sinulle uuden vaatteen ja sanon sinulle: Nouse, valvo ja rukoile, ettet lankea kiusaukseen. 

44 Yhdistykää, rakkaat ihmiset, jotta Isä iloitsee lastensa kuuliaisuudesta ja velvollisuudentunnosta. 

45 Haluan, että olette kuin yksi opetuslapsi, joka tuo maailmalle yhden opetuksen. 

46 Taistelkaa, kansani, valon miekalla, jonka olen antanut teille Sanassani ─ rukouksella, jotta voitte 

voittaa kiusauksen. Taistelkaa rakkauteni tulella, jotta voitte tuhota rikkaruohot, ja Pyhän Hengen valolla, 

jotta voitte hälventää pimeyden hämmentyneiltä, tietämättömiltä, epäjumalanpalvojilta ja turmeltuneilta, ja 

jotta voitte opastaa viattomia, jotka ovat etsineet Minua aineellisissa pyhäköissä. 

47 Te, jotka johdatte näitä nöyriä kokoontumispaikkoja, toivotatte tervetulleiksi nämä ihmisjoukot ja 

puhutte heille rakkaudestani Sanani yksinkertaisuudella. Teidän on kerrottava heille, että olen tullut 

syntisiä kaipaamaan ─ en tuomitsemaan heitä, vaan jotta he tulisivat tuntemaan minut, kuivattamaan 

heidän kyyneleensä, hälventämään pimeyden heidän sieluistaan, parantamaan heidän silmiensä sokeuden 

ja saamaan heidät tuntemaan ja näkemään läsnäoloni. Tällä tavoin annatte "kuolleille" elämän minun 

nimessäni. Te, valittu kansa, tulette olemaan kuin ihmiskunnan loistava tähti. 

48 Olet painanut Sanani sydämeesi, ja kun olet valmis, Jumalallinen Henkeni välittyy lähimmäisillesi 

tästä siunatusta kirjasta. Minä moninkertaistan tämän leivän, jotta sielut saavat ravintoa ja vahvistuvat. 

49 Tehtävänne täyttäminen on lähellä sydäntänne, eikä vain sinä aikana, jonka elätte maan päällä, sillä 

siellä alatte vasta ottaa ensimmäisiä askeleita. Sinun on saatava suuret kansanjoukot luopumaan 

epäjumalanpalveluksesta ja luopumaan sota-aseistaan, jotta he voivat ottaa sydämissään vastaan sanoman 

rauhastani. Sielunne jatkaa kuitenkin taistelua ja väsymätöntä työtä, vaikka se jättäisikin fyysisen kuorensa 

taakseen, kunnes näette, että ihmisillä on rauha ja hyvä tahto, että heillä on Pyhän Hengen valo sisällään, 

että he pyrkivät kohoamaan ja että he ovat henkistyneet. 

Te ponnistatte sukupolvesta toiseen, ja tällä tavoin kiipeätte vuorelle, kunnes saavutatte sen huipun, 

jossa virkistäydytte tekojenne hedelmillä. 

50 Vuoden 1950 jälkeen, kun ette enää kuule minua tässä muodossa, ette ole järkyttyneitä ettekä sano: 

"Minne minä menen?". Mitä tehtävää minun on suoritettava tällä tavoin? Mikä on sinun tahtosi, Herra?" 

Totisesti sanon teille, että saatte inspiraationi, sielunne kuulee Minut, ja tunnette, että otan teitä kädestä 

kiinni ja näytän teille polun, jota seurata, jotta voitte kääntyä lähimmäisiänne kohti. Minä annan sinun 

silmiesi nähdä ne ja korviesi kuulla ne, jotka etsivät minua ─ ne, jotka huutavat minua, ja sinä tulet 

tietämään, että ne, jotka etsivät minua, etsivät sinua. Silloin täytän teidät inspiraatiolla, ja välittämisenne 

kautta annan valoa noille ihmisjoukoille. 

51 Ihmiskunta on puhdistanut itsensä tuskassaan ja puhdistuu vielä enemmän, jotta sielut heräisivät ja 

ymmärtäisivät, että niiden hedelmät kantavat mukanaan katkeruutta ja kuolemaa. He etsivät Vapahtajaansa 

ja löytävät tien, jolta he ovat eksyneet. Mutta tämän valon, rauhan ja rakkauden viestin annan maailmalle 

valittujeni kautta. 

52 Elätte armon aikaa, uutta päivää, jolloin jumalallinen valo valaisee kaikkien ihmisten tien. Minä, 

Mestari, otan teidät vastaan, annan teidän levätä rinnallani ja siunaan teitä, ja kun hyväilen tätä kansaa 

täällä, annan siunauksia ja hyötyjä kaikkialle maailmaan. 

53 Te, opetuslapseni, olette valmistautuneet kuulemaan tämänkertaisen oppituntini. Olette tulleet 

uskossa ja toivossa, kuten olette tulleet aiempina aikoina, kun olen lähestynyt teitä. 

54 Polku, jonka näytän teille, on lain polku ─ leveä, tarkasti määritelty polku, jotta voitte tuntea 

olonne turvalliseksi kulkiessanne sitä. Tämän lain täyttäminen on pelastuksesi hinta. Haluatteko pelastaa 

itsenne ja saavuttaa tämän polun päämäärän saadaksenne vanhurskaiden lahjat ja voiman? Sinulla on 

sisälläsi kaikki tarvittava tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olen varustanut teidät hyveillä, jotta voisitte 

täydellistää ihanteenne. 

55 Jos tunnet, että taistelu henkesi voiton saamiseksi on raskasta, käytä sitä voimaa, joka sinulla on. 

Jos tämän maailman onnettomuudet ahdistavat teitä, varustautukaa kärsivällisyydellä. Jos inhimillinen 

ymmärtämättömyys saa teidät kärsimään, kohottakaa sielunne, ja täällä, yhteydessänne Minuun, 

hiljentäkää valituksenne ja tuokaa maailmaanne takaisin rauha, ilman huolia tai kostoa, mutta rakastavina 

ja anteeksiantavina kuin hyvät opetuslapset. 

56 Levittäkää polullanne tätä opetusta, jonka olen tuonut teille, niin että maailma saa siitä ravintonsa. 

Sillä nälkä ja jano, joista ihmiset kärsivät, ovat ylivoimaisia. 
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57 Älkää hukatko hetkeä, jolloin lähimmäisenne esittävät teille hätänsä. Tuo sielulle lohtua sen tuskan 

lievittämiseksi. Sillä sen hengellinen köyhyys ja sairaus on surullisempi ja ahdistavampi kuin se, mitä sen 

ruumis kokee. 

58 Oppilaana sanallasi on voima hälventää sumua, surua, joka ympäröi lähimmäisesi sydämen. 

59 Olen kutsunut teidät tyydyttämään sen siunatun halun, jonka osoitatte Minulle sielunne 

täydellistämiseksi, jotta pääsisitte inhimillisen tiedon yläpuolelle ja pääsisitte Jumalalliseen Aarrearkkuun. 

Ja minä, joka otan huomioon pyyntönne ja haluan edistyksenne, olen antanut runsaasti Sanaani, jotta voitte 

tuntea olonne onnelliseksi. 

60 Kun tämän päivän aika on ohi ja teissä on jäljellä vain muisto tästä ilmentymästä, pidätte itseänne 

onnekkaina, ja kun luette Sanaani kirjoista, kastelette kyynelillänne nämä sivut, jotka on kirjoitettu 

rakkaudella ja hellyydellä, jota osoitatte Minulle lapsenani. 

61 Aika on jo lähellä, jolloin seisotte tämän ihmiskunnan edessä totuuteni todistajina. Teidän pitäisi 

kuitenkin jo nyt tehdä päätöksiä ja varustautua rohkeudella. Sillä koetus, joka teitä odottaa, on suuri. 

Mikään ei saa tehdä teitä pelkurimaisiksi, rakkaat opetuslapset! Ja aivan kuten Sanani on osoittanut teille 

yhden ainoan suunnan: Rakkaus ja Totuus, tekin tulette olemaan tämän siemenen väsymättömiä kylväjiä 

ihmiskunnan keskuudessa. 

62 Sinun sauvasi on oleva rukous, se valmistaa ja valmistaa sinulle sen, mikä on hyvää. Tässä 

rukouksessa tunnette sielunne siirtyvän toisille tasoille, korkeammille, ylevämmille tasoille, mitä 

enemmän valmistaudutte. Ja näissä hengitätte rauhaa, tunnette, että niissä asuvat olennot - 

oikeudenmukaiset ja hyveelliset olennot - inspiroivat teitä, ja ne tuovat teidät Läsnäolooni. Tässä 

yhteydenpidossa annan teille uudet ilmestykseni ja määräykseni. 

63 Haluan, että voitte nyt levätä pitkästä vaelluksestanne, ette vuodata enää kyyneleitä tässä maan 

laaksossa ja kohottaa mielialaanne. 

64 Ilmoitan teille, että saatte elää nähdäksenne suurimmat katastrofit maailmassa, jotka ovat seurausta 

ihmisten itsekkyydestä ja vallanhimosta, rakkauden ja armon puutteesta. Mitä teet tällä hetkellä, Israel, 

kun näet kaikkien luonnonvoimien vapautuvan ja lähimmäistesi hyökkäävän? 

Tämä maailma tulee kokemaan voimakkaita maanjäristyksiä, vedet tulevat puhkeamaan ja osa merestä 

muuttuu kuivaksi maaksi, ja muut maat joutuvat veden alle. Ihmiset muuttavat maastaan ja jopa 

kotiseudultaan etsimään pelastusta. Vesitulvat tuhoavat monia kaupunkeja, kuten ensimmäisen aikakauden 

vedenpaisumuksessa, ja vain jotkut välttyvät tältä ankaralta tuomiolta. 

65 Miten otatte vastaan nämä ihmiset, jotka pakenevat niin paljon kurjuutta ja tuskaa ja etsivät 

pelastavaa arkkia tästä kansakunnasta? Totteletteko tahtoani ja jaatteko leipänne ja kotinne heidän 

kanssaan? 

66 Pian maailmassa alkaa suurten tapahtumien aika. Maa järisee, ja aurinko lähettää polttavan kuumia 

säteitä tähän maailmaan ja polttaa sen pinnan. Mantereita koetellaan tuskalla navasta toiseen, koko 

maapallo puhdistetaan, eikä ole luotua olentoa, joka ei tuntisi vaivaa ja sovitusta. 

67 Mutta tämän suuren kaaoksen jälkeen kansakunnat saavat jälleen rauhan ja luonnonvoimat 

rauhoittuvat. Tuon "myrskyisän yön" jälkeen, jossa tämä maailma elää, ilmestyy rauhan sateenkaari ja 

kaikki palaa omiin lakeihinsa, järjestykseen ja harmoniaan. 

68 Jälleen kerran näet taivaan kirkkaana ja pellot hedelmällisinä. Vedet ovat jälleen kerran kirkkaat ja 

meri tyyni. Puissa on hedelmiä ja niityillä kukkia, ja sato on runsas. Puhdistuneena ja terveenä ihminen 

tuntee itsensä jälleen arvokkaaksi ja näkee tiensä tasoitetuksi ylösnousemukselle ja paluulle luokseni. 

69 Jokainen on puhdas ja puhdistettu alhaalta ylöspäin, jotta hän olisi kelvollinen kokemaan tulevan 

Uuden Aikakauden. Minun on nimittäin perustettava uusi ihmiskunta vakaalle perustalle. 

70 On monia henkiä, jotka vain odottavat hyveen uudelleensyntymistä tähän maailmaan tullakseen 

alas ja täyttääkseen tehtävän, jonka olen antanut heille. Valmistautukaa ja tehkää itsenne valmiiksi 

ottamaan heidät vastaan, kun se aika tulee, ja lyhentäkää puhdistumisenne päiviä laupeudentekojenne 

avulla. 

71 Tulen kaikkiin koteihin puhuakseni heidän omantuntonsa kautta niiden sielulle, jotka hallitsevat ─ 

perheiden isille, tuomareille ja opettajille, ja jätän laki painettuna heihin. 
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72 Pahan valta, joka on hallinnut tätä maailmaa niin kauan, katoaa nyt pian ja tekee tilaa hengen 

vallalle, niiden henkisten lahjojen ja kykyjen vapauttamiselle, joita ihmisessä on, ja joiden avulla hänellä 

on hyvin korkea kohtalo. 

73 Monet teistä todistavat näitä tapahtumia, joista ilmoitan teille tänään. Toiset uskovat ja toiset eivät 

usko, ja näette näiden sanojen toteutuvan. 

74 Odottakaa valppaasti näiden profetioiden täyttymistä, valvokaa aina, ettei mikään koettelemus 

heikennä teitä, ja kantakaa sanojani teihin painettuna. Sillä jokainen niistä sisältää viisautta ja voimaa, joka 

pelastaa teidät, jos osaatte soveltaa niitä elämässänne. 

75 Jos osaatte säilyttää itsenne rukoilemalla ja noudattamalla ohjeitani, saavutatte henkisen 

edistyksenne ja pystytte tietoisesti kulkemaan läpi uuden ajanjakson, jota olette elämässä. Tunnette 

läsnäoloni teoissanne ja kokoontumisissanne, ja Minun innoittaminani teette tekoja, jotka ovat 

arvokkuutenne arvoisia Minun opetuslapsinani. 

76 Eläkää sopusoinnussa hengellisten veljienne ja sisartenne toiveiden ja ihanteiden kanssa, vaikka 

olisitte kaukana toisistanne. Teidän sielunne yhdistyvät heidän sieluihinsa, ja te kaikki tulette elämään 

yhteydessä minuun. Tämä on minun tahtoni. 

77 Tunne rohkaisuani, kun kuulet sanani, sillä se on elämää jokaiselle, joka kykenee ymmärtämään 

sen, niin että huomenna teistä tulee opetuslapsia, jotka täyttävät minun lakini ─ niin ettette anna ravintoa 

Sodomalle ja Gomorralle. Annan teille sanani, jotta ymmärtäisitte, mitä sielun todelliset rikkaudet ovat, 

jotta voisitte henkistää itsenne ja olla arvokkaita perimään valtakuntani. 

78 Annan teille Pyhän Henkeni valon, jotta ette vajoaisi pimeyteen. Olen puhunut teille, jotta voisitte 

antaa Minun asua sydämessänne ja muuttaa sen Jumaluuteni pyhäköksi. 

79 Mikä ruokkii maailmaa tällä hetkellä?: Ylpeys, turhamaisuus, vihamielisyys ja ilkeät nautinnot, 

jotka tekevät sielun ja ruumiin sairaaksi. Mutta haluan nähdä sinut vapaana tästä aistillisesta himosta, ja 

siksi olen jättänyt sielullesi vain valkoisen kaapun. Elämän matkan lopussa haluan ottaa teidät vastaan 

isälliseen syliini ja sanoa teille: "Tervetuloa, te, jotka olette osanneet elää lakini mukaisesti ja erottautuneet 

maailmasta tullaksenne työntekijöikseni". 

80 Jokainen, joka kuulee sanani ja soveltaa sitä, on arvollinen saamaan armoni aarrekammiostani. 

Hän on se, joka näyttää itsensä kirkkaana peilinä muille. Hänessä tulee olemaan parantamisen lahja, 

profeetallinen sana. Hän on kuin kristallinkirkkaan veden lähde niille, jotka janoavat Sanaani. Asetan 

Jumalallisen Sanani häneen ja annan parantavan balsamini hänen haltuunsa, niin että hän on se, joka antaa 

lohtua kaikille kärsiville. 

81 Minä annan rauhan ja ilon olla kaikkialla, minne hän asettuu, ja minä annan hänelle miekan, jolla 

hän voi taistella kaikkea epäjumalanpalvelusta vastaan. 

82 Opeta lapsiasi etsimään Minua tuntemattomasta. Kertokaa heille, että olette istuneet kanssani 

pöytääni ja että ette ole enää epäjumalanpalvelijoita. Jos he hylkäävät minut, rakastakaa heitä ja antakaa 

heille anteeksi. 

83 Kansakunnat vahvistavat rajojaan, käyvät sotaa ja kylvävät kuolemaa. Mutta olen tullut Hengessä 

valmistamaan joitakin ihmisiä, ja nämä olette te, jotka kuulutte niihin uusiin sukupolviin, jotka tulevat 

etsimään minua huomenna hengestä henkeen. Tuona aikana maan kansat eivät enää valmistaudu sotaan. 

Ihmiset ottavat minut vastaan sieluihinsa. 

84 Haluan, että olette "ensimmäisiä" ja valmistaudutte jakamaan ilosanomaa ja olemaan esimerkkinä 

lähimmäisillenne. 

85 Minun Tahtoni on, että puhdistatte itsenne, koska saastunut ei saavuta Minua, ja tuskanne on 

silloin hyvin suuri. Nostakaa itsenne Minun luokseni helpottamaan tuskaanne. 

Poistan pahat asiat teistä, jotta sielussanne olisi hyvinvointia ja iloa ─ jotta voisitte nousta Henkisen 

vuoren huipulle. 

86 Tunne rakkautta Mestariasi ja ihmiskuntaa kohtaan, äläkä pidättele armoani. Tehkää työtä 

vapauttaaksenne lähimmäisenne fanaattisuudesta, niin henkinen maailmani on kanssanne. Olkaa 

todistajiani, ja minä annan ilosanoman maailmalle teidän välityksellänne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 352 
1 On siunattu hetki, kun Henkeni asettuu kanssanne ─ päivä, jolloin valoni valaisee polut, niin että 

opetuslapset tulevat näihin kohtaamispaikkoihin halusta saada sanani. 

2 Ihmiset, otan teidät vastaan, olkaa tervetulleita! 

3 Kuulen rukouksenne, ja sydämellisen pyyntönne vuoksi ulotan armoni ihmiskunnalle, jotta 

jokainen ihmisolento voi tuntea hengellisesti hellyyttäni. 

4 Olette hyvällä tahdolla ja uskolla valmistaneet sydämenne ja tehneet itsenne fyysisesti ja 

hengellisesti vastaanottavaisiksi vastaanottamaan jumalallista opetusta. 

5 Tämän valmistelun kautta saatte rakkauden sanani olemaan kanssanne. 

6 Opetuslapset, olen varhaisimmista ajoista lähtien valmistellut polkuja, jotka johtaisivat teidät 

siihen pisteeseen, jossa olette tällä hetkellä ─ sielun kehitykseen, joka antaa teille mahdollisuuden 

ymmärtää hengestä henkeen käytävää vuoropuhelua Isänne kanssa. 

7 Tällä annan teidän ymmärtää, etten koskaan anna teidän kulkea tietänne sattumanvaraisesti ja että 

askeleenne laini täyttämisessä ovat noudattaneet jumalallista neuvoa. 

8 Aivan kuin olisin ollut varjosi ─ olen siis seurannut sinua kaikkina aikoina ja auttanut sinua aina 

kulkemaan kohti elämän ja totuuden polkua. Sillä kun kerran olet sillä, en minä seuraa askeleitasi, vaan 

sinä seuraat minun jälkiäni. 

9 Täällä, polullani, löydätte kaikki lahjat, joita hengellänne on ─ ainoa keino, jonka avulla se löytää 

itsestään tarvittavat aseet puolustaakseen itseään niitä tuhansia vaaroja vastaan, jotka odottavat sitä 

vaeltaessaan. 

10 Monille elämänpolku on tuntunut vaikealta ja pitkältä, koska he eivät ole halunneet ymmärtää, että 

juuri he itse virheineen ja heikkouksineen tekevät olemassaolonsa ristin yhä vaikeammaksi. 

11 Heiltä on puuttunut ihanne ja rakkaus, minkä vuoksi he heittäytyivät materialistisen elämän syliin 

ja tunsivat lopulta inhoa ja väsymystä. Näille maailmaan väsyneille sieluille, jotka ovat siirtäneet 

vuosisatojen väsymyksensä inhimilliseen osaansa, olen tuonut rohkaisevan Sanani tällä kertaa, joka on 

kuin hieno taltta, joka vähitellen työstää näiden sydänten karkeaa kiveä, kunnes se on antanut heille 

kauniin ja harmonisen muodon ─ ei vain muodon, ei vain ulkoisen olemuksen, vaan todellisen elämän, 

hengellisen elämän. 

12 Haluan, että vain tämän kallion kovuus säilyy, ja se on myöhemmin sellaisen pyhäkön perusta, 

jossa vain totuus asuu ─ kirkon, jossa lakini säilyy ja jossa omantunnon ääni kuuluu. 

13 Pyrkimykseni opettaa teitä tällä Kolmannella Aikakaudella inhimillisen ymmärryksen kyvyn 

avulla on ollut jumalallista kärsivällisyyttä. Sillä haluan, että kun tämä ilmentymä päättyy, Sanani säilyy 

jokaisen teistä sydämessä. Kun huomenna huomaatte, että todistuksenne aika on koittanut, tunnette, että 

sielunne on täynnä tätä olemusta ja että huulenne eivät kieltäydy lausumasta hengellistä inspiraatiota, jota 

vuodatan teihin. 

Näette itsenne suurten ihmisjoukkojen ympäröimänä, ja silti tunnette olonne hetkittäin yksinäiseksi. 

Mutta yksinäisyytenne on vain ulkoista, sillä riittää, että otatte yhteyttä Minuun, jotta voitte sisäisesti 

tuntea rakastavan tukeni ja lisäksi valon maailman läsnäolon, joka on henkisten aistienne havaittavissa, 

vaikka se on fyysiselle katseellenne näkymätön. 

14 Pystyttekö tuntemaan olonne yksinäiseksi tai hylätyksi, vaikka tunnettekin rukouksen salaisuuden, 

joka tuo teidät yhteyteen Hengellisen elämän kanssa? Annatteko epäonnen voittaa teidät, vaikka teillä on 

olemuksessanne Mestarinne voima? Ei, rakkaat opetuslapset, ette saa menettää luottamustanne ja tulla 

heikoiksi lähetysmatkallanne. Silloin nimittäin käy niin, että vuodatatte kyyneleitä pitäen itseänne 

hylkiöinä tajuamatta, että kyyneleenne putoavat aarteelle, jota kannatte olemuksessanne ja jota ette 

halunneet nähdä. 

15 Täyttäkää aarrearkkunne jo nyt, mutta olkaa tietoisia siitä, mitä pidätte siinä, ja tietoisia kaikesta 

siitä, mitä teillä on, ja kunkin lahjanne käytöstä. 

16 En halua, että vain toistatte huulillanne, että olette valtakuntani perillisiä ─ haluan, että todella 

tiedätte, miksi olette perillisiäni ja mikä on perintönne. 
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17 Vain se, joka tietää pohjimmiltaan, mitä hän kantaa sielussaan, tietää, miten tehdä työni tunnetuksi. 

Vain se, joka on tietoinen kaikesta siitä, mitä hän tietää ja mitä hänellä on, pystyy pysymään lujana 

suurissa koettelemuksissa. 

18 Näen, että olet edennyt hengellisesti sinä aikana, kun kuulet minua. Sillä jos teette tutkimuksen 

omantuntonne valossa, huomaatte, että teistä on tullut moraalisesti parempia, että uskonne on suurempi, 

että olette omaksuneet jotakin siitä voimasta, joka lähtee Sanastani. Mutta sanon teille myös, että teidän ei 

pidä tyytyä siihen, mitä olette tähän mennessä saavuttaneet, vaan että jatkatte askel askeleelta 

täydellisyyden tiellä joutumatta pysähtyneisyyteen. 

19 Nyt tiedät polun, jota kuljeskelet, tiedät, mihin suuntaat askeleesi, ja sinulla on korkea ihanne. 

20 Kuinka moni teistä onkaan saapunut elämän taistelussa voittajana, ilman sinnikkyyttä töissänne, 

tietämättä, minne olette menneet, ilman päämäärää eikä toivoa pelastuksesta. Mutta nyt elät uutta elämää 

täynnä luottamusta ja ihanteita. Eikö tämä ole askel eteenpäin henkisellä polullanne? 

21 Minun valoni on jo kauan loistanut tiellänne pelastaakseni teidät kuilusta, johon ne sielut putoavat, 

joilla ei ole uskon ja toivon valoa. 

22 Minä, joka tiedän ihmisille aiheutuvan tuskan, tulen opetukseni kanssa paljastamaan heille tien, 

jolla he voivat kestää onnettomuudet, voittaa kiusaukset ja voittaa pahan ja onnettomuuden. Tällä tavoin 

olette saaneet toisenkin rakkauteni ilmentymän. 

23 Olen tullut luoksenne yhdistääkseni teidät ja aloittaakseni uuden Israelin kansan muodostamisen 

sen lupaukseni mukaisesti, jonka olen antanut ihmiskunnalle varhaisimmista ajoista lähtien. 

24 Eikö olekin niin, että monesti lepohetkillä tai meditaation hetkellä teillä on ollut tunne, että jokin 

hengellinen asia lähestyy teitä? Se johtui siitä, että lupaukseni oli kirjoitettu sieluusi ennen kuin tulisit edes 

maan päälle, ja kun tuo aika tulee, intuitio paljastaa itsensä kirkkaasti ja antaa sinun tuntea läsnäoloni 

hetken polullasi. 

25 Älkää ajatelko, että tämä aavistus on ollut vain teissä, jotka olette kuulleet tämän sanan ─ ei, se on 

ollut jokaisessa sielussa, sillä uusi kansani tulee muodostamaan koko ihmiskunnan ilman rotu-, suku-, 

ihonväri- ja kielieroja. 

26 Nykyään, kun koko maailman ihmiset tyhjentävät tuskan kaikkein katkerimmaksi maljaksi, olen 

havainnut monien kanssaihmistenne mietiskelevän ja jopa rukoilevan sen jälkeen, kun he ovat käyneet läpi 

koettelemuksen. Olen nähnyt suurten syntisten ja itsepäisten vapaamielisten pysähtyvän tekemisissään ja 

kuinka he valmistautuivat kuulemaan omantunnon äänen. 

27 Tämä oli se hetki, jolloin Henki paljasti lupaukseni sydämelle ja jolloin ihminen kysyi itseltään 

sisäisesti: "Mistä tämä toivo tulee, joka elää minussa?". 

28 Minä kerron teille: se kumpuaa Jumalallisesta Hengestäni. Oikeudenmukaisuuden sauvani 

koskettaa sydämesi kalliota, jotta katumuksen kristallivedet lähtevät sieltä, joissa voit pestä tahrojasi, 

kunnes saavutat uudistumisen ja saat rakkauden kumpuamaan siitä. 

29 Vaikka tuomitsisitte oikeudenmukaisuuteni kuinka ankarasti, anteeksiantamattomasti ja 

säälimättömästi ─ totisesti, sanon teille, löydätte siitä aina Isän rakkauteni. 

30 Keskittäkää huomionne itseenne: Puhdistatte jatkuvasti itseänne tuskan kautta, mutta samalla teillä 

on lohtua, balsamia ja voimaa, jonka Sanani antaa teille. 

31 En kerro teille mitään uutta, ihmiskunta. Sillä kaikki on sanottu ensimmäisten aikojen laissa. Mutta 

teidän hengellinen kypsymättömyytenne ja ymmärtämisenne kömpelyys ovat aiheuttaneet sen, että Isänne, 

Jeesuksessa inhimillistettynä, on tullut maailmaan tehdäkseen teille lain sisällön selväksi tekojen kautta. 

32 Mutta ihmissukupolvet eivät ole kyenneet tunkeutumaan Sanani ytimeen, ja ne ovat aiheuttaneet 

sen, että tänä aikana on annettu uusi selitys ensimmäisen aikakauden laista ja toisen aikakauden teoksistani 

ja sanoistani. 

33 Etsin tällä hetkellä sydämiä, sillä joihinkin kirjoitan lakini käskyt ikään kuin ne olisivat kivitauluja, 

joihin käskyni kaiverrettiin ensimmäisellä aikakaudella, kun taas toisiin puen ne niin, että ne ovat kuin 

puu, jonka päälle Jeesus ristiinnaulittiin. 

34 Kyllä, ihmiskunta, ihmisten keskuudessa on niin suuri hengellinen jälkeenjääneisyys, että on 

tarpeen toistaa menneisyys, jotta he voivat herätä ja vastaanottaa ─ kerran herättyään ─ uuden viestini, 

joka on selitys kaikelle, mikä on ilmoitettu entisinä aikoina. 
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35 Osaan käyttää hetken, jolloin löydän ihmisen, joka on omistautunut itsetutkiskeluun, omantuntonsa 

tutkimiseen tai rukoukseen, ilmoittaakseni hänelle, että hänen ylösnousemuksensa hetki todelliseen 

elämään on tullut. Se on aika, jolloin sielu katkaisee kahleet, jotka ovat sitoneet sen maailmaan, ja huutaa 

olemuksensa puhtaimmasta osasta vapautta, kuten vanki, joka pitkän vankeuden jälkeen näkee vihdoin 

silmiensä edessä avautuvat kalterit, jotka ovat olleet hänen marttyyrikuolemansa ─ kuten haaksirikko, joka 

kamppailtuaan epätoivoisesti kuohuvaa merta vastaan näkee vihdoinkin horisontissa kaipaamansa rannan. 

36 Minä sanon teille: Koettelemukset, jotka ihminen on luonut itselleen tänä aikana, ovat hyvin 

vaikeita, sillä ne ovat välttämättömiä hänen pelastukselleen. 

37 Jokaisen ihmisen rakkaimpana päivänä jumalallinen oikeudenmukaisuus tapahtuu ja vaatii tiliä 

jokaisen ihmisolennon teoista. 

38 Rakkaat ihmiset, te, joilla on ollut ennakkoaavistus läsnäolostani jossakin kypsymättömyydellenne 

tuntuvassa muodossa ─ tässä olen Minä, joka inhimillistän Sanani, jotta voitte tuntea sen ja ymmärtää sen. 

Te, joilla on ollut monia hetkiä miettiä menneisyyttänne, nykyisyyttänne ja teitä odottavaa ikuisuutta, 

otatte tällä hetkellä suuren hengellisen vastuun ihmiskuntaa kohtaan: teidän on oltava todistajia uudelle 

viestilleni ─ tälle sanalle, jonka kuulitte Kolmannen Aikakauden vuoren juurella. 

39 Teillä on vielä paljon taisteltavaa "lihaa" ja maailmaa vastaan, jotta ette ole enää sen palvelijoita ─ 

eikä teillä ole vielä paljon puhdistettavaa sydäntänne, jotta teette siitä Sanani arvokkaan kantajan. 

40 Siksi on välttämätöntä, että Työni asettaa teidät jatkuvaan kamppailuun ja että koettelemukset 

viisaina oppitunteina eivät puutu elämästänne, jotta voisitte elää hereillä. 

41 Vakuutan teille, että se, joka on vahvistanut uskoaan tuskassa, on se, joka pysyy uskollisena 

lailleni suurimmalla lujuudella koko elämänsä ajan. On nimittäin joitakin, jotka tuntevat uskonsa elpyvän 

vasta, kun he saavat etuuksia. Mutta jos se, mitä he pyytävät tai toivovat, ei saavuta heitä, he kääntävät 

selkänsä Minulle. Mutta tämä ei ole uskoa, tämä ei voi olla linnake, johon voi hakea turvaa elämän 

suurissa taisteluissa. 

42 Kuinka tärkeää onkaan, että ihminen oppii tuntemaan, mitä hengellinen sovitus merkitsee, jotta 

hän voi hyväksyä kärsimysmaljansa rakkaudella, kärsivällisyydellä, kunnioituksella ja jopa ilolla, kun hän 

tunnustaa, että sielulla on menneisyys, jonka vain Jumala tuntee, ja tietää, että näin hän pesee pois 

menneisyyden ja nykyisyyden tahroja, maksaa velkojaan ja hankkii ansioita lain edessä. 

43 Tuskassa ei tapahdu henkistä kohoamista niin kauan kuin ihminen ei kärsi rakkaudella, 

kunnioittaen oikeudenmukaisuuttani ja antautuen sille, mitä jokainen on saavuttanut itselleen. Mutta vain 

tämä kohotus koettelemusten keskellä voi antaa ihmisille tiedon siitä, mikä on hengellisen hyvityksen laki. 

44 Älkää vapisiko näistä ilmoituksista; päinvastoin, iloitkaa ajatuksesta, että tämä Sana tuhoaa 

ajatuksen, joka teillä on ollut iankaikkisesta rangaistuksesta, ja kaikki tulkinnat, joita teille on annettu 

menneinä aikoina iankaikkisesta tulesta. 

"Tuli" on kivun, itsesyytösten ja katumuksen symboli, joka kiduttaa sielua ja puhdistaa sen, kuten kulta 

puhdistetaan sulatusuunissa. Tässä tuskassa on minun tahtoni, ja minun tahtoni on rakkauteni sinua 

kohtaan. 

45 Jos olisi totta, että tuli on se, joka hävittää ihmisen synnit, niin silloin kaikkien syntisten ruumiit 

olisi heitettävä tuleen täällä maallisessa elämässä, elämässä, koska kuolleina he eivät enää tuntisi sitä. Sillä 

ruumiit eivät koskaan nouse henkiseen avaruuteen ─ päinvastoin, kun ne ovat suorittaneet tehtävänsä, ne 

vajoavat maan sisimpään, jossa ne sulautuvat siihen luontoon, josta ne saivat elämän. 

46 Mutta jos uskotte, että se, mitä kutsutte "ikuiseksi tuleksi", ei ole tarkoitettu ruumiille vaan sielulle, 

tämä on toinen vakava erehdys, koska Hengellisessä valtakunnassa ei ole aineellisia elementtejä eikä 

tulella ole mitään vaikutusta sieluun. Se, mikä syntyy aineesta, on ainetta, ja se, mikä syntyy hengestä, on 

henkeä. 

47 Minun sanani ei tule alas hyökätäkseni minkään uskomuksen kimppuun. Jos joku luulee näin, hän 

on pahasti väärässä. Minun Sanani selittää kaiken sen sisällön, mitä ei ole tulkittu oikein ja mikä on siksi 

luonut virheitä, jotka ovat siirtyneet ihmiskunnan keskuudessa sukupolvelta toiselle. 

48 Mitä arvoa laillani ja opetuksellani olisi, jos ne eivät pystyisi pelastamaan sieluja erehdyksestä ja 

synnistä? Ja mitä järkeä olisi ollut minun läsnäolollani ihmisenä maailmassa, jos monien olisi pitänyt 

kadota ikuisesti, loputtomassa sovituksessa? 
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49 Kuunnelkaa Sanaani, ja saatte kokea, kuinka monesta pimeydestä se vapauttaa teidät. Kuunnelkaa 

Sanaani, niin löydätte kaikki sielunne kaipaamat ilmestykset, tiedon, joka teidän on saatava, ja kaikki 

selitykset epäilyksillenne. 

50 Paljastan teille opetuksissani kaiken sen, mitä ihmisen tulisi tietää hengellisestä elämästä 

voidakseen ohjata elämänpolkunsa tuolle olemassaolon tasolle. 

51 Näin teillä on käsitys sielun kehityksestä, teillä on tietoa vaiheista, joiden läpi sielu kulkee, ja te 

tiedätte korjaamisen tärkeyden. Mutta jos todella haluatte ymmärtää opetuksiani, sanon teille, että teidän 

on opittava jättämään tämä materialismin taso, jolla elätte ja jolta teidän on mahdotonta nähdä totuuden 

valoa. 

52 Mieli ei yksin kykene ymmärtämään tämän teoksen sisältöä. Tarvitaan myös henkistä herkkyyttä ja 

intuitiota, jotta voi tunkeutua henkisten opetusteni ytimeen. 

53 Tästä syystä opetan oppilaitani rukoilemaan hengestä henkeen. Koska ilman tätä rukoustapaa 

ihmiset eivät pysty saavuttamaan mielensä valaistumista muilla keinoin. 

54 Ne ajat, jotka profeetat ennustivat, ne ajat, jolloin Totuuden Henki tulisi selventämään kaiken, ovat 

juuri ne, joita te koette. Mutta olen halunnut yllättää teidät ilmaisemalla itseni tässä muodossa, jotta voisin 

testata, kuinka hyvin ymmärrätte niiden profetioiden merkityksen, joissa sanotaan, että ilmaisen itseni 

hengellisesti ihmisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

55 Tänään, kun lupaukseni täyttyi, kun tein itseni tunnetuksi ihmisille heidän kauttaan, en halua 

teidän unohtavan, että yksi julistukseni suurimmista tavoitteista oli se, että levittäisitte koko maailmaan 

opettamaani rukouksen ja ylösnousemuksen tapaa, jotta ihminen oppisi valmistautumaan tuntemaan 

läsnäoloni sielussaan, mielessään ja sydämessään. 

56 Ettekö ajattele, rakkaat ihmiset, että olisi parempi, jos te olisitte ne, jotka julistaisitte ihmiskunnalle 

läsnäoloani hengessä tällä Kolmannella Aikakaudella, ettekä vapautuneet elementit, vapautuneet myrskyt, 

maanjäristykset, jotka tuhoavat kaupunkeja, meret, jotka tuhoavat maata, ja maa, josta tulee meri? Ettekö 

ajattele, että olisi hengellisempää ja inhimillisempää teidän osaltanne ennakoida näitä tapahtumia 

rakkauden ja laupeuden täyttämisen kautta? 

57 Valmistautukaa totuudessa ja hengessä, niin käytän tätä kansaa Nooan tavoin, joka oli vahva 

uskossa, ja neuvon heitä rakentamaan hengellisen arkin, jonka helmassa ihmiset löytävät pelastuksen ─ 

arkin, joka on rakennettu uskon, hengellisyyden ja laupeuden avulla ja joka on todellinen rauhan ja 

turvallisuuden temppeli ja turvapaikka sekä aineellisissa että hengellisissä onnettomuuksissa. 

58 Kun ajat kuluvat ja ihmiset tutkivat ja tutkivat todistuksia ja merkkejä todistaakseen julistukseni 

totuuden, he ymmärtävät, että kaikki, mitä näinä aikoina tapahtui, ei ollut mitään muuta kuin yksi niistä 

monista merkeistä, jotka ilmoittivat maailmalle julistukseni loppumisesta ja toisen ajanjakson alkamisesta. 

59 Kuinka paljon kolmannen aikakauden profeetat ovatkaan nukkuneet! 

Vain harvoin avaat silmäsi ja saat ne valmiiksi näkemään, mitä on tulossa. Siksi tämä kansa ei tiedä 

kaikkea, mitä sen pitäisi tietää tulevaisuudesta, aivan kuten muinoin Israelia valmisteltiin ja varoitettiin 

vuosisatoja ennen tapahtumaa profeettojen toimesta. 

60 Sen piti olla Minun Sanani, joka varoittaa ja herättää teitä, kuten teen tänä päivänä, kun ilmoitan 

teille myös, että jumalallinen oikeus tulee koettelemaan maan täysivaltaisia edustajia tai hallitsijoita, koska 

heidänkin on puhdistettava sielunsa. Heitä koetellaan yhä enemmän ja enemmän, sillä tällä tavoin 

valmistelen rauhan, hyvinvoinnin ja yhteyden aikaa, joka seuraa koettelemusten aikaa. 

61 Uuden vedenpaisumuksen jälkeen sateenkaari loistaa rauhan ja uuden liiton symbolina, jonka 

ihmiskunta tekee hengellisesti Herransa kanssa. 

62 Teidän on valmistauduttava vaikeaan taisteluun, sillä teidän kaikkien on taisteltava pahan 

lohikäärmettä vastaan, jonka aseet ovat kunnianhimo, viha, maallinen valta, irstailu, turhamaisuus, 

itsekkyys, valhe, epäjumalanpalvelus ja fanaattisuus ─ kaikki ihmissydämen synnyttämät pahan voimat, 

joita vastaan teidän on taisteltava suurella rohkeudella ja uskolla, kunnes voitatte ne. 

63 Kun intohimojenne lohikäärme on lyöty valon aseillanne, ihmisten silmien eteen ilmestyy uusi 

maailma ─ uusi maailma, vaikka se on sama, mutta se näyttää kauniimmalta. Silloin ihmiset käyttävät sitä 

hyvinvointiinsa ja edistymiseensä ja sisällyttävät henkistämisen ihanteen kaikkeen toimintaansa. 

64 Sydämet jalostuvat, ihmisten mielet valaistuvat, henki pystyy todistamaan olemassaolostaan. 

Kaikki, mikä on hyvää, kukoistaa, kaikki, mikä on kohottavaa, toimii siemenenä inhimillisille teoille. 
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65 Aineistossa koet myös muutoksen: Joet saavat runsaasti vettä, karut pellot ovat hedelmällisiä, 

luonnonvoimat palaavat totuttuun kulkuunsa, koska ihmisen ja Jumalan, ihmisen ja jumalallisten töiden, 

ihmisen ja elämän Luojan sanelemien lakien välillä vallitsee harmonia. 

66 Vaikuttaako sanani teistä mielikuvitukselta? Se johtuu siitä, ettette ymmärrä, että olette maallisen 

kauden lopussa ja hengellisen aikakauden alussa. Kulkumatkanne tässä maailmassa on niin lyhyt, että 

monet teistä eivät kykene huomaamaan aineellisessa elämässä tai hengellisessä elämässä tapahtuvia 

muutoksia. Joskus nämä siirtymät kestävät vuosisatoja. Ainoastaan uskon, hyvyyden ja rukouksen 

kohottaman mielen tutkiminen antaa sinulle mahdollisuuden tulla tietoiseksi ajan vaikutuksesta ihmisiin. 

67 Kun te, jotka kuulette Minua epäilevästi, olette henkisessä tilassa, voitte käsittää tämän totuuden 

kaikessa sen täydellisyydessä, sillä silloin voitte verrata olemassaoloanne maan päällä eri aikoina, jolloin 

olette asuneet siellä, ja voitte arvioida kunkin maanpäällisen vaiheen ja kunkin henkisen aikakauden 

kehitystä, tavoitteita ja periaatteita. Silloin valitatte, ettette ole osanneet käyttää sielunne kokemusta 

saavuttaaksenne tekoja, jotka ovat olleet niiden arvokkaita, jotka ovat olleet elämän opiskelijoita niin 

kauan. 

68 Jätän nämä sanat kirjoitettuna henkeenne, jotta kun todistatte niiden toteutumista, voitte siunata 

Sanaani ja nousta todistamaan opetuksestani ja kaikkien niiden tapahtumien selityksestä, joita parhaillaan 

profetoin teille. 

69 Tiedän, että niiden, jotka eivät uskoneet tai hylkäsivät sanani, katumus on hyvin suuri, kun he 

näkevät sen saapumisen, ja silloin heidän sydämensä täyttyvät lauseista, joissa he pyytävät minulta 

anteeksi epäilyksensä vuoksi. Mutta tiedän myös, että heidän joukossaan on niitä, jotka täyttyvät innolla ja 

jotka muuttuvat väsymättömimmiksi opetusteni kylväjiksi. 

70 Ihminen on aina tarvinnut poikkeuksellisia tapahtumia, jotka ovat saaneet hänet pohtimaan ja 

kohottamaan hänen tunteitaan, jotta usko pysyisi elävänä liekkinä. Sielun kehityksen puutteen vuoksi hän 

epäilee totuutta, kun se paljastuu selvästi eikä tule salaperäisten verhojen peittämänä. 

71 Aina olette etsineet Minua tuskan kautta, mutta harvat ovat niitä, jotka etsivät Minua rakkaudesta 

ja kiitollisuudesta. 

72 Ihmisen pitäisi tuntea itsensä, jotta hän tiedostaisi, ettei hän ole vain materiaa, vaan että hänellä on 

myös jalo, hyvä osa olemusta, joka on henki. 

73 Hengellisesti kehittyneemmät tunnistavat Marian hengeksi antamatta hänelle erityistä muotoa. 

Mutta niiden, joiden on nähtävä uskoakseen, on henkisen jälkeenjääneisyytensä vuoksi pakko etsiä kuvia, 

jotka edustavat heidän henkisiä ominaisuuksiaan. 

74 Jos otatte Mestaria esimerkkinä ja hallitsette ruumiinne niin, että hengelliset lahjanne pääsevät 

valloilleen, voitte saada Minulta kaiken, mitä tarvitsette hyvän tekemiseen. Mutta teidän ei pidä tehdä tätä 

kehuskellaksenne muille, vaan seurataksenne Mestarianne. 

75 Jos etsit Jumalaa, etsi häntä hengellisestä, hyvästä, luonnon ihmeistä, mutta älä etsi Jumalaa 

kuvista. 

76 Maria on Henki, joka on niin sulautunut Jumaluuteen, että hän muodostaa yhden sen näkökohdista, 

joita kolme ilmestysmuotoa edustavat: Isä, Sana ja Pyhän Hengen valo. Tässä mielessä Maria on se 

Jumalan Henki, joka paljastaa ja ruumiillistaa jumalallisen huolenpidon. 

77 Maria on se, joka innostaa ja rohkaisee teitä hankkimaan ansioita ja ottamaan vastaan sen 

maailman koettelemukset, jossa elätte, antautuen ja halukkaasti, jotta voitte koettelemusten keskellä löytää 

hengellisen onnellisuuden, sillä se auttaa sieluanne saavuttamaan suuremman korkeuden. 

78 Sielu nauttii Jumalasta ja saa siitä osansa. Ensin sen on kuitenkin kehityttävä asuttamalla eri 

kehoja, ja sitten sen on jatkettava kehitystään elämän korkeilla tasoilla, kunnes se saavuttaa ikuisen 

täydellisyyden. 

79 Kansani, älkää tyytykö vain kuulemaan Sanaani ─ tutkiskelkaa sitä, niin että kun ette enää kuule 

Minua tässä muodossa, voitte tuntea olonne vahvaksi ja seurata Mestarinne esimerkkiä ihmiskunnalle 

hyvän tekemisessä. Toimintasi tulee aina perustua minun totuuteeni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 353 
1 Isän Sydän avautuu rakastavasti vastaanottamaan sinut. Sillä minä näen kärsimyksenne ja annan 

teille armoni. 

2 Armon lähde virtaa tässä Kolmannessa Aikakaudessa, ja jos Toisessa Aikakaudessa valmistin 

apostolini Sanallani, tässä Aikakaudessa valaisen koko ihmiskunnan Pyhän Henkeni valolla. Sillä minä 

haluan tehdä kaikki kelvollisiksi kutsumaan itseään Jumalan lapsiksi. 

3 Te olette Israelin valittu kansa, vahvat, hemmotellut, ja teidän on mentävä koko ihmiskunnan 

joukkojen edelle, koska olette kaikki lapsiani. Tänä aikana valitsen syntisen, annan tuhlaajapojalle 

mahdollisuuden sielunsa lunastamiseen. 

4 En halua kenenkään menevän hukkaan, en halua kenenkään teistä lähtevän pois sylistäni, sillä 

rakkauteni on ainutlaatuinen. Tässä ovat armoni ja täydellinen rakkauteni. 

5 En myöskään petä sinua, enkä katso tahraa sydämessäsi. Kuulen katumuksenne, kun sanotte 

Minulle: "Isä, haluamme kulkea tätä polkua ilman tahraa." Silloin annan kaikki synnit anteeksi. 

Kuulen myös teidän sanovan Minulle: "Isä, me haluamme seurata sinun polkuasi", ja sanon teille: 

"Astukaa tälle polulle, joka on täynnä hyveellisyyttä. Se on puhdas polku, jota pitkin synti poistetaan 

sydämestäsi." 

6 Pyydätte Minua antamaan teille yhteyden läheisiinne, ja Mestari tosiaan kertoo teille tänä 

armonpäivänä: annan teille tämän armon viimeisen kerran. Sillä totisesti minä sanon teille: Tämän vuoden 

jälkeen näitä ihmismielen kautta tapahtuvia ilmentymiä ei enää ole. Mutta ne sielut, joiden puolesta 

pyydätte Minulta valoa, ilmoittautuvat teille vain hengestä henkeen. Siksi valmistelen teitä, jotta sielunne 

voi nousta yhä enemmän ja enemmän, jotta voitte vastaanottaa tämän armon. 

7 Ihmiset, te ette koskaan ole puolustuskyvyttömiä, sillä en ole koskaan etääntynyt teistä, olen aina 

suojellut teitä armoni hellyydellä. Te olette toisinaan erkaantuneet minusta. 

8 Tänään muistutan teitä siitä, että teitä varten on olemassa Isä, rakastava Isä, joka antaa teille 

armonsa ohjatakseen teitä oikealle tielle. 

9 Ihminen on laittanut silmillenne pimeän siteen ja johdattanut teidät harhaan turvalliselta tieltä, 

johdattanut teidät kuiluun, pimeyteen. Mutta totisesti, minä sanon teille, siunattu kansa, minä en halua, että 

te hukutte. Siksi annan teille uuden mahdollisuuden pelastukseenne. 

10 Kirjoitan parhaillaan jokaisen sydämeenne sanan "rakkaus" ─ rakkaus, joka on Israelin kansan 

paras puolustus ─ rakkaus, joka on koko ihmiskunnan voimakkain ase ─ rakkaus, joka todella tuo teidät 

valon valtakuntaan. 

11 Menneisyydessä olit eksyksissä kuin Tuhlaajapoika, kuljeskelit maailman teillä, sielussasi 

järkyttyneenä, sydämessäsi pettyneenä, ja suru oli kaiverrettu olemuksesi syvyyksiin, etkä löytänyt 

lohdutuksen sanaa etkä kättä, joka olisi opastanut sinua, ja toisinaan autiomaan kangastus ilmestyi eteesi. 

Ja sitten, kun luulit löytäneesi turvallisen polun, ymmärsit samalla hetkellä, että olit erehtynyt ja että valo, 

joka oli ilmestynyt silmiesi eteen, oli vain petos. 

12 Tänä aikana olette astuneet valon polulle. Se ei ole ollut sattumaa, joka on tuonut teidät tälle 

polulle ─ se on ollut minun tahtoni. Sillä totisesti sanon teille, rakkaat ihmiset: "Yksikään lehti puusta ei 

liiku ilman minun tahtoani." Sillä jokaisen luodun kohtalo on minussa. 

13 Isä sanoo sinulle: Toisella aikakaudella, kun Jeesuksen ruumis kannettiin hautaluolaan, Henkeni 

lähetti antamaan valoa pimeydessä oleville sieluille ja vapauttamaan heidät kahleistaan. Siitä hetkestä 

lähtien ne sielut, jotka oli tuomittu "ikuiseen" yöhön, saivat valon. 

14 Sanani toteutuu, sielut saavat ylösnousemuksen armoni ja rakkauteni kautta ja pyrkivät yhä 

korkeammalle hengellisessä laaksossa. Sillä he ovat tunnistaneet Herransa, Vapahtajansa, joka voi kulkea 

heidän edellään. He laulavat Herralle Hosanna, ja minä todella annan heille toisen armon: Se, että muutat 

heidät suojelusenkeleiksesi, jotta he voivat johdattaa sinut vuoteen 1950. 

Saat heidän viestinsä ja neuvonsa intuition kautta, ja koettelemuksen hetkillä voit kutsua heitä minun 

nimessäni. Heidän tahtonsa on minun tahtoni, heidän rakkautensa teitä kohtaan on minun rakkauteni, 

koska he ovat peseytyneet Karitsan puhtaimmissa vesissä ja tehneet itsensä tuon armon arvoisiksi. 

15 Te olette valittu kansa, jolle laki annettiin, jotta ihmiskunta voisi hallita itseään sen mukaan. Ja nyt 

on tämän ihmiskunnan aika nousta valon ja totuuden tielle tottelemalla käskyjäni. 
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16 Olen antanut teille Jumalallisen Valoni kolmesti, mutta en tuo teille hedelmiä, joilla on erilainen 

"maku". Opetukseni tällä Kolmannella Aikakaudella on samaa hengellistä opetusta kuin se, jonka olen 

aina antanut teille. 

17 Sielu on aina materialisoitunut. Siksi ihmiskunta on sekaisin eikä osaa ohjata itseään hengellisesti 

polulle, joka vie sen täydellisyyteen. 

18 Mestari on ollut kanssanne valitsemassa ja valmistamassa teitä, muuntaakseen teidät 

työntekijöiksi, jotka kylvävät sanaani totuutta kaipaaviin sydämiin. Mutta epäilys ja hengellisyyden puute 

ovat olleet syynä siihen, ettei koko ihmiskunta ole vielä tunnustanut työtäni. 

19 Pieni on niiden määrä, jotka ovat kuulleet minua tänä aikana. Universaalinen säteeni on valaissut ja 

valmistanut sinut, jotta kaikki lapseni voivat kuulla kutsuni sinun välityksesi kautta. 

20 Valmistaudu, Israel, tarttumaan luottavaisesti ja rohkeasti rakkauden miekkaan, jolla taistelette 

pimeyttä vastaan, joka yhä vaanii teitä jopa viimeisinä päivinä, jolloin julistukseni on tässä muodossa. 

21 Jumalallinen Sanani on tehnyt itsensä tunnetuksi ihmisälyn kautta antaakseen teille Sanani 

olemuksen kautta valmistautumista ja elämää sielunne kohottamiseksi, jotta voisitte olla esimerkkinä 

ihmiskunnalle. 

22 Olen sijoittanut sieluunne ohjeeni, jotta se voi nousta tekemällä sen kehosta taipuisan, jotta voitte 

olla Sanani sanansaattajia, jotta ihmisistä ei tulisi esteitä, jotka estävät Hengen työn etenemisen. 

23 Maailma ruokkii pakanuutta ja epäjumalanpalvelusta. En ole koskaan antanut teille opetusta, joka 

edistää fanaattisuutta tai kieltää Työssäni olevan hengellisyyden. 

Luonnonvoimat ovat todistaneet Minua, mutta maailma nukkuu syvää unta ja antaa sielun jäädä 

kuiluun ja pimeyteen. Nouse, Israel, kuuliaisesti, voimalla hengessäsi, puhu maailmalle ja herätä se. 

24 Siksi, koska ette ole valmistautuneet, koska ette ole keränneet opetustani ettekä opiskelleet sitä, en 

enää tee itseäni tunnetuksi teille äänenkantajan kautta ─ ei, sillä tahtoni on yksi, ja se ilmenee tuomalla 

Sanani toteutumaan koko maailmassa ─ näkyvässä ja näkymättömässä. Vuoden 1950 jälkeen opastan ja 

inspiroin teitä edelleen hengestä henkeen. 

25 Te ette huku, sillä silloin en olisi enää Jumala. Mutta kaiken, mikä on lähtöisin minusta, on 

palattava minuun. Mutta sielun on puhdistettava itsensä ja ansaittava ansioita kamppailussaan, jotta se voi 

levittää puhtaan sadon läpitunkevan katseeni eteen. 

26 Nouskaa rohkeasti kohtaamaan pimeys, petos. Näytä totuus, jonka olet saanut tänä aikana. 

27 Paimen Elia kulkee edeltäsi ja selittää sen, mitä et ole ymmärtänyt. Kouluttakaa itsenne, olkaa kuin 

lempeät ja nöyrät lampaat, jotka todistavat maailmalle, mitä he ovat saaneet Jumaluudeltani. 

28 Maria peittää teidät vaipallaan, ja hänen äidillisestä sydämestään virtaa jumalallista hellyyttä, jotta 

voitte kantaa häntä sydämessänne ja hän on rohkaisunne. 

29 Valmistautukaa, ihmiset, sillä teille koittaa vaikeita aikoja, eikä minun tahtoni ole, että valmistelun 

puutteessa etsitte opastusta sokealta ja tarvitsevalta mieheltä, jolla ei ole mitään annettavaa teille. Olen 

tehnyt itseni tunnetuksi tänä aikana tuodakseni valoa sokealle ja osoittaakseni hänelle tien. 

30 Muistakaa, että Mestari kertoi teille kauan sitten, että teidän on taisteltava väärien äänenkantajien 

petosta vastaan. Sillä tulevina aikoina ilmestyy vääriä työntekijöitä. 

31 Ei ole minun tahtoni, että olette heikkoja tai vailla tietoa. Mutta jos teistä tuntuu siltä, se ei johdu 

siitä, että teiltä puuttuisi opetukseni, vaan siitä, että ette ole painaneet sitä sydämeenne. Monet teistä 

luottavat siihen, että olen kanssanne pidempään Mestarina, joka on tullut tunnetuksi ihmisälyn kautta. 

Mutta käsken teitä olemaan hereillä, koska tämä aika on loppumassa. Siksi käsken teitä valmistautumaan, 

sillä teidän keskuudessanne ilmestyvät opettajat, jotka antavat maailmalle opetukseni. 

32 Ihmiskunta etsii minua, se etsii työtäni, se etsii teitä. Henkilö, joka on pilkannut eniten, tulee 

olemaan se, joka etsii Minua nopeimmin, ja teidän on silloin oltava valmiita puhumaan hänelle Minun 

opistani. 

33 Israel, älä koskaan kiellä armoani, äläkä sulje huuliasi salatakseen totuuteni. Kenelläkään ei ole 

tätä viisautta niin kuin teillä, eikä kaikkein rajoittuneinkaan mieli anna minkään sananne jäädä 

huomioimatta sopivalla hetkellä. Jos olet valmis, huuliltasi lähtee sanoja, jotka hämmästyttävät maailmaa. 
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34 Älä anna tämän tilaisuuden mennä ohi, Israel, ole aina valmis täyttämään tehtäväsi ja antamaan 

valoa niille, jotka ovat pimeydessä. Luottakaa sanaani, sillä ajan kuluessa tulette näkemään, että vain yksi 

opetus kestää maan pinnalla: rakkauden opetus. 

35 Suuret joukot lähtevät huomenna liikkeelle, ja teidän on silloin opastettava heitä, teidän on 

poistettava heidän epäjumalanpalveluksensa ja fanaattisuutensa, teidän on rukoiltava, jotta valoni loistaisi 

heidän mielissään, heidän sieluissaan, jotta he kiinnittäisivät katseensa Äärettömään ja näkisivät 

Läsnäoloni, joka sanoisi heille: "Olkaa tervetulleita Isän luokse, olette valmistautuneet uskossa ja toivossa 

Minuun ottamaan vastaan sanani, ja minä otan teidät vastaan." 

36 Olen varhaisimmista ajoista lähtien valmistanut sielujanne tuomalla ne lähemmäs hyveen polkua, 

ja olen antanut teille inspiraationi. 

37 Olen aina osoittanut teille vanhurskautta, rakkautta ja kuuliaisuutta lakiani kohtaan. Tämä 

kamppailu on tuntunut sinusta raskaalta ja vaikealta kävellä. Siksi työskentelen jatkuvasti sydämienne 

parissa. 

Sanani on kuin taltta, joka lähestyy kovaa lohkaretta ja työstää sitä jatkuvasti antaakseen sille muodon, 

luodakseen pyhäkön, jonka alttarilla loistavat teille antamani hyveet. Siellä minä asun tarkastellakseni 

uskoanne ja ottaakseni vastaan rukouksenne ─ siellä te säilytätte tahdon mukaan jumalallista sanaani kuin 

arkussa, niin että huomenna, kun uskotte olevanne hylättyjä ja tämän elämän onnettomuuksien 

ympäröimiä, muistatte, että kannatte sydämessänne aarretta, että sielunne on sen omistaja, ja että osoitatte 

laupeutta niille ihmisjoukoille, jotka kuolevat janoon ja joiden näen janoavan totuutta. Antakaa heille se 

leipä, jonka minä olen teille antanut, elämän leipä, joka ravitsee sielua. 

38 Sanani on kuin kovaääninen kello, joka kutsuu tällä hetkellä sieluja antamaan heille rohkeutta, 

voimaa ja uskoa. 

39 Olette vaeltaneet ilman suunnistusta kuin vaeltaja, joka ei löydä polun päämäärää. Mutta Isä on 

lähestynyt teitä tänä ihmiskunnan taistelun aikana. Koska elämän vastoinkäymiset ahdistavat teitä ja 

epäoikeudenmukaisuus on suurimmillaan, olen tullut loistavaksi valoksi, joka hälventää pimeyttä. 

40 Olen kutsunut teidät, koska kuulutte siunatun Israelin kansan kahteentoista sukukuntaan. En 

halunnut, että tämä aika kuluu ilman, että sielusi tuntee rauhani ja että nautit juhlaillallisella parhaasta 

ruoasta, jonka olen antanut sinulle pöydässäni. 

41 Levitän isälliset käsivarteni toivottaakseni sielunne tervetulleiksi, painaakseni sanani sydämiinne, 

osoittaakseni teille lain ja saadakseni teidät tuntemaan jumalallisen läsnäoloni Pyhänä Henkenä. 

42 Odotan teidän kohoamistanne ja hengellistymistänne, jotta voin antaa teille armoni 

täysimääräisesti. Synnin kahleet sitovat sinua yhä. Sen tähden Isä sanoo teille: Olen asettanut teidät 

vaikeaan taisteluun, mutta olen antanut teille tarvittavan voiman, jotta voitte voittaa esteet. 

43 Vapauttakaa itsenne synnistä, vapauttakaa itsenne vihasta ja pahuudesta ja tulkaa luokseni 

valmistautumaan opetukseni avulla. Sillä huomenna teistä tulee tämän totuuden sanansaattajia. 

44 Älkää hämmentykö älkääkä vääristäkö tapaa, jolla olen opettanut teitä, lisäämällä työhöni 

maailman erilaisia uskomuksia. Sillä silloin minä kutsun teidät tilille niin kuin huonot opetuslapset, jotka 

ovat sammuttaneet lamppunsa ja menneet nukkumaan niin kuin vertaukseni tyhmät neitsyet. 

45 Polku, jonka olen merkinnyt teille, on kuin sulatusuuni, jossa sielunne puhdistaa itsensä 

saavuttaakseen minut. 

46 Se on sulatusuuni, johon Isä altistaa teidät, joka saa teidät tunnistamaan oikean tien ja neuvoo teitä 

puhdistamaan sielunne hyvien tekojenne kautta, täyttämällä tehtävänne ja tekemällä hengellisiä 

parannuksia. 

47 On välttämätöntä, että puhdistatte itsenne, jotta voitte tuntea Läsnäoloni ja saada Jumalallisen 

Henkeni inspiraation. Siksi olen opettanut teitä myös rukoilemaan. 

48 Rauhani on oltava jokaisessa kodissa, ja lastenne pitäisi olla kuin rauhan siemen. Ohjaa heitä 

vanhurskauden, rakkauden ja laupeuden sekä hyvien esimerkkien kautta. Asun jokaisessa kodissa 

pyhiinvaeltajana ja puhun siellä laistani, joka on perheenisien omassatunnossa, jotta he mukautuisivat 

tahtooni. 

49 Menen ihmisten koteihin ja poistan heidän ahneutensa. Opetan heitä elämään veljinä ja 

sisaruksina, jotta he rakastaisivat toisiaan ja eläisivät rauhassa. 
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50 Siunattu kansa: Tämä ajanjakso, jonka aikana puhun teille nyt ja jonka loppu on lähellä, merkitsee 

pahan lopun alkua, sen turmeluksen huipentumaa, joka on ravinnut maailmaa tänä aikana. 

51 Pyhän Hengen valo loistaa koko maan päälle kaikessa loistossaan. Kaikki lapseni tulevat 

näkemään sen kirkkauden, ja se herättää heidät uuteen elämään, joka on täynnä rauhaa. 

52 Milloin nämä tapahtumat ovat, minun kansani?: Et tiedä. Jätän profetian kirjoitettuna vain 

sydämiinne, mutta kun olette valmiita, teidän ei ole vaikea tuntea läsnäoloani ja kuulla ääneni hengestä 

henkeen. 

53 Huomenna yhdistytte hengellisesti, kuten olen teiltä pyytänyt, ja niin te lähdette toteuttamaan 

vaikeaa tehtävääsi. Yhdistätte ajatuksenne, ihanteenne ja tahtonne, jotta voin toteuttaa Omani teidän 

keskuudessanne. 

54 Siunattu kansa: Painakaa Sanani sydämeenne, pohtikaa, opiskelkaa ja tutkikaa, niin tunnette tämän 

ruoan maun, jonka olen jättänyt teille. Te lähdette liikkeelle, menette rakkaittenne luokse, eri maakuntiin, 

ja teistä tulee ikään kuin rauhani, valoni ja armoni sanansaattajia, joiden tuojiksi minä teen teidät. 

55 Tähän maan kolkkaan, jossa asutte, Henkeni valo on laskeutunut valaisemaan olemassaoloanne ja 

muuttamaan teidät itsekkäistä olennoista lähimmäisenne todellisiksi veljiksi ja sisariksi. 

56 "Peltojeni työläisiksi" kutsun teitä Sanassani, koska olen tullut luoksenne opettamaan teille 

täydellistä tapaa kasvattaa rakkautta ihmisten sydämissä. 

57 En vielä vaadi teiltä viinipuun hedelmää, koska teidän on vielä opittava minulta monia asioita 

voidaksenne tarjota minulle hedelmää, joka on minun arvoni mukaista. Teidän tulisi kuitenkin usein 

muistaa, että julistukseni tässä muodossa ei ole ikuinen vaan väliaikainen, ja että teidän tulisi oppia 

viimeiseen asti opetuksistani. 

58 Kovaääninen kello, jonka olette kuulleet niin pitkään ja joka kutsui teidät hengellisesti 

seurakuntaan, antaa nyt viimeiset iskunsa. Sen ääni on raskas ja täynnä oikeudenmukaisuutta, sillä nyt se 

ei ole enää riemukas kutsu, joka kutsuu tietämättömät hengelliseen juhlaillalliseen, tai kutsu sairaille, jotta 

he pääsisivät eroon raskaasta taakastaan vain kuulemalla elämän sanani. Nyt se on herätyskutsu, joka 

kutsuu opetuslapset, jotka ovat jo kauan saaneet jumalalliset opetukset ─ se on ääni, joka käskee kaikkia 

niitä, jotka ovat saaneet todisteita totuudestani, lahjoja, toimeksiantoja ja etuja, kokoontumaan Isänsä ja 

Mestarinsa ympärille kuullakseen hänen viimeiset opetuksensa, hänen viimeiset elämänohjeensa. 

59 Autuaita ovat ne sielut, jotka näiden hetkien merkityksestä tietoisina vetäytyvät pois maailman 

houkutuksista ja aineettomista nautinnoista ollakseen hengessä kanssani. Sillä he osaavat tulkita ja 

noudattaa jumalallisia käskyjäni. He pystyvät jatkamaan viinipuun hoitamista, ja päivän työn päätteeksi, 

kun he kuulevat kutsuni hengen kautta, he pystyvät tarjoamaan Minulle hengellisyyden, rakkauden ja 

kohotuksen miellyttävät hedelmät. 

60 Vuosi 1950 on kirjoitettu tämän kansan mieleen, koska se on tahdon asettama vuosi, jolloin tämä 

ihmisälyn kautta tapahtuvan ilmentymäni vaihe saatetaan päätökseen. 

61 Olen lähettänyt teille opetukseni, jotta löytäisitte siitä rohkaisua ja valoa kärsimyksissä. Sillä 

ihmiskunnalle on tulossa suurten koettelemusten aika, ja haluan, että kansani selviää niistä 

vahingoittumattomana ja voittajana. 

62 Näen sinut edelleen heikkona uskossasi. Riittää, että luonnonvoimat päästetään valloilleen, ja jo 

sydämesi on täynnä pelkoa. Miksi? Enkö ole sanonut teille, että luonnonvoimien on toteltava teitä ja 

kunnioitettava teitä, kun kuljette lakini viitoittamalla tiellä? 

63 Ihmiset, se johtuu siitä, että omatuntonne kertoo teille joka käänteessä, että ette tee 

velvollisuuttanne hyvinä opetuslapsina! 

64 En valehtele enkä liioittele, kun kerron teille, että luonnon valtakunnat kuulevat äänenne ja 

tottelevat ja kunnioittavat teitä. 

Israelin historia on kirjoitettu todistukseksi totuudestani, ja siinä voitte nähdä, miten luonnonvoimat ja -

elementit ovat yhä uudelleen tunnustaneet ja kunnioittaneet Jumalan kansaa. Miksi tämä ei olisi totta sinun 

kohdallasi? 

Luuletteko, että voimani tai rakkauteni ihmiskuntaa kohtaan on muuttunut ajan kuluessa? Ei, te 

ihmisjoukot, jotka kuulette tämän sanan, Henkeni valo ympäröi teitä, voimani ja rakkauteni ovat ikuisia ja 

muuttumattomia. 
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65 Nyt haluan, että tämä kansa, uusi Israel, ilmestyy ihmiskunnan keskuuteen täynnä uskoa, voimaa ja 

hengellistä valoa, todistaakseen maailmalle totuuden olemassaolostani, rakkaudestani ja 

oikeudenmukaisuudestani, aivan kuten ensimmäisen aikakauden kansa todisti elävän ja todellisen Jumalan 

olemassaolosta ja oikeudenmukaisuudesta. 

66 Muistakaa, että te olette vangittu kansa, että Uusi Egypti on maailma ja että farao on hallitseva 

materialismi, joka orjuuttaa ja marttyyrikuolemia. Muistakaa kuitenkin myös, että teidän on yhdistyttävä 

taistelussa ja jatkettava vaellustanne yhdessä, jotta vihollisenne eivät koskaan voittaisi teitä. Silloin näette 

toistuvasti kaikki ne ihmeet ja voimalliset teot, joita Israelin kansa koki matkallaan vapautukseen, 

vaikkakin nyt hengellisessä muodossa. 

67 Minun kansani, rakas kansani: Jos todella rakastatte hengen vapautta, jos janoatte ja janoatte 

vanhurskautta, jos häpeän ja kurjuuden kahleet, joita raahaatte mukananne, todella painavat teitä raskaasti, 

yhdistäytykää hengellisesti, rukoilkaa aidosti, lujittakaa päättäväisyytenne, valaistukaa uskon valolla, 

innoituksen ja ihanteen, ja lähti kohti uutta luvattua maata, jonka olemassaolo on yhtä varmaa kuin 

Kanaanin maa oli sille israelilaiselle kansalle, joka ensimmäisellä aikakaudella kesti erämaan 

koettelemukset ja ponnistelut, kunnes saavutti jumalallisen lupauksen täyttymisen. 

68 Minun ääneni herättää teidät, ja jos jätätte sen huomiotta, se ei tule toista kertaa herättämään teitä 

huomenna. 

69 Israel: Kulje väsymättä kohti opetustani, jonka olen asettanut sydämeesi ja sieluusi. Olen Mestari, 

joka lähestyy teitä puhuakseni teille sydämenne läheisyydessä ja saadakseni teidät tuntemaan rakkauteni 

tulen, joka nostaa sielunne Jumalallisen Henkeni valoon ja armoon. 

70 Annan teille väsymättä armoani pelastaakseni teidät tuholta. Lääkärinä voitelen teidät balsamillani, 

ja Isänä lähestyn teitä, lohdutan teitä ja saan teidät näkemään epätäydellisyytenne. 

71 Siunattu Israel, kysyn sinulta: Mitä teette huomenna, kun Mestari ei enää tee itseään tunnetuksi 

ihmisälyn kautta? Ette vielä kykene ymmärtämään Työni suuruutta, ja siksi olen käskenyt teitä tutkimaan 

ja syventymään Sanaani, ettette lankea fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen. 

Olen puhunut teille kaikille, olen istunut pöydässäni teidän kaikkien kanssa, ja olen istuttanut teidät 

kaikki parhaalle paikalle. Olen näyttänyt teille Henkeni nöyryyttä, jotta tekin voisitte olla nöyriä. 

72 Ymmärtäkää, rakkaat ihmiset, että nyt on aika olla lempeä ja nöyrä, jotta voitte olla todellisia 

spiritualisteja, jotka kantavat sisällänne Isänne olemusta, rakkautta ja voimaa, jotta voitte lähteä liikkeelle 

tällä tavalla. Sillä minä olen opettanut teitä Pyhän Hengen valossa, ja jos nyt olette vielä opetuslapsia, niin 

huomenna teistä tulee herroja. 

73 Annan teille kaiken, mitä tarvitsette maailman ravitsemiseen. Teidän on mentävä kansojen, 

kansojen, kylien ja maakuntien luo ja välitettävä eteenpäin se, minkä olen antanut teille. Ja inspiraation 

kautta teillä on ehtymätön valon, armon, rakkauden ja opetuksen lähde lähimmäisillenne. 

74 En ole koskaan opettanut sinulle mitään tarpeetonta tai pahaa. Laini ja Työni ovat puhtaita ja 

kaukana materialismista. Siksi olen poistanut fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen, ja olen jopa 

riistänyt teiltä aineelliset symbolit, jotka ilmentävät hengellistä. Olen opettanut teille puhtaan, täydellisen 

tavan rukoilla ja etsiä Minua. 

75 Israel, minun tahtoni ei ole, että sinä huomenna muutat rukoushuoneet fanaattisuuden taloiksi. 

Olen nimittäin opastanut teitä harjoittamaan spiritististä oppia, ja kun olette hyödyntäneet opetuksiani, 

teillä on suora vuoropuhelu hengen ja hengen välillä. Tällä tavoin teidän välillänne vallitsee aina harmonia 

ja veljeys. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 354 
1 Tulkaa vielä kerran Mestarin luo, te opetuslapset, te, jotka nopeutatte askeleitanne päästäksenne 

mahdollisimman pian vuoren juurelle, josta kuulette Isänne lähettämän tervehdyksen ja neuvon. 

Siitä hetkestä lähtien, kun alatte kuulla tämän äänen äänen, jonka lähetän teille äärettömyydestä, 

sielunne alkaa nousta, nousta, kunnes se saavuttaa huipun ja löytää Minut samalla, kun annan ikuista 

rakkauden ja viisauden opetustani. 

2 Niinpä te valmistaudutte jokaiseen ilmentymääni nousemalla ylös vuoren juurelta ja saapuaksenne 

huipulle, kun oppituntini on päättynyt, yhdistyneinä ja yhdistyneinä Henkeni kanssa. 

3 Annan teille parhaillaan viimeisiä oppitunteja tässä ihmisen kautta tapahtuvan ilmentymäni 

vaiheessa, ja te kuuntelette niitä innokkaasti, juotte pisara pisaran toisensa jälkeen niiden olemusta ja 

vahvistatte itseänne uskossanne. Näin tehdessänne annatte iloa Hengelleni, sillä kun Sanani päättyy tässä 

muodossa, te jäätte uskollisiksi todistajiksi. Jätän teidät valmiina jatkamaan työtäni ihmisten sydämissä. 

4 Jos pohditte syvällisesti, ymmärrätte, että olen ottanut teidät huostaani muuttaakseni teidät 

todellisiksi apostoleiksi ─ että en ole puhunut teille ainoastaan Sanani kautta, vaan myös elämänne 

koettelemuksissa ja tapahtumissa, että olen muokannut ja puhdistanut teitä niissä, koska haluan jättää 

teidät totuuden julistajiksi. 

Älkää puhuko sanojani tuntematta niitä sydämessänne, elämättä opetuksiani, jotta tekonne tänä aikana 

puhuisivat enemmän kuin menneiden aikakausien sananne ja jotta voisitte näyttää esimerkkiä nöyryydestä, 

antautumisesta ja hengellisestä kohoamisesta. Haluan, että kun maailma näkee sinun kärsivän ja osoittavan 

sielunvoimasi, se oppii luottamaan ja jopa hymyilemään suurimmassakin tuskassa. Jos noudatatte 

ohjeitani, työnne jättää hyvän siemenen kanssaihmistenne sydämiin. 

5 Ette voi enää valehdella ihmiskunnalle. Se on kehittynyt niin pitkälle, että se osaa havaita sekä 

totuuden että petoksen. 

6 Älköön teidän keskuudessanne toistuuko se tapaus, jossa fariseusten ja saddukeusten lahkot 

ylensivät itsensä kansan yläpuolelle ja houkuttelivat ja pettivät heitä väärillä esimerkeillä. Tällä hetkellä 

minun kansani keskuuteen ei saa syntyä tällaisia lahkoja. Uusien apostolieni joukossa ei saa olla 

fariseuksia eikä saddukeuksia. Jokainen, joka ei pidä itseään valmiina saarnaamaan, sulje huulensa ja 

kätensä, kunnes hän muuttuu minun opetuslapsekseni. Vasta silloin hän antaa huultensa avautua 

puhuakseen minun sanojani ja antaa sielussaan säilyttämänsä aarteen virrata yli. 

Siksi olen puhunut teille paljon, jotta olisitte valmistautuneita, jotta maailma ei huijaisi teitä 

teorioillaan eikä tuhoaisi temppeliä, jonka olette rakentaneet sydämiinne. Tästä syystä olen varannut pitkän 

ajan opettamiseenne, jotta Sanani puhdistaisi sielunne ja usko juurtuisi syvälle, ja jopa ruumiinne 

osallistuisi henkistymiseen, ja olisitte siten valmiita välineikseni paljastamaan maailmalle voiman ja 

armon, jolla teidät on puettu. 

7 En ole käyttänyt tiedemiehiä, filosofeja tai oppineita levittääkseni rakkauden siementäni tämän 

ajan ihmiskunnan keskuuteen. Olen valinnut nöyrät, ne, jotka janoavat ja janoavat hengellistä kohotusta, 

ne, jotka kaipaavat ikuisuutta, ne, jotka kaipaavat universumin rauhaa. Nämä nälkäiset ja maailman 

tavaroista riistetyt kuuluvat hengellisen Israelin kansaan. 

Kun kutsuin nämä olennot ja annoin heille näin suuren tehtävän, en valinnut heitä sattumanvaraisesti. 

Valitsin jokaisen sielun viisaasti saadakseni sen kuulemaan ääneni ja osoittaakseni sille sen tien, sen 

päivätyön, antaakseni sille pellon ja siemenen ja myös työvälineen. Sillä kun olette varustautuneet, te maan 

nöyrät ja köyhät, lähetän teidät maailmaan näyttämään ja tarjoamaan tätä valoa, joka täyttää teidät 

autuudella ja joka sen jälkeen leviää koko maailmaan. 

8 Annoin teidän odottaa lupausteni täyttymistä, mutta vasta nyt näette niiden täyttyvän. Edellisissä 

inkarnaatioissanne etsitte tämän lupaukseni täyttymistä, että palaan luoksenne, ettekä löytäneet sitä. Mutta 

sielusi, jolla on ikuinen elämä, jätti taakseen väliaikaiset kääreensä kuin taistelussa revityt vaatteet ja pitää 

kiinni toivostaan, ja lopulta näet, että uskosi ja luottamuksesi siihen, että sanani on täytettävä, palkitaan. 

Tänään olet nähnyt, kuinka sielusi edessä avautuu leveä polku, joka johtaa luokseni. 

9 Eivätkö aiempien aikojen lakini ja opetukseni ole olleet samoja kuin polku, jonka näytän teille nyt? 

Minä sanon teille: Opetuksissani, joita olen opettanut ja ilmoittanut teille varhaisimmista ajoista lähtien, 

olen valmistanut teitä siihen tietoon, mitä puhun teille tänään. Mooseksen ja profeettojen välityksellä 
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annoin teille lain tiedoksi, jotta eläisitte keskenänne oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen ja osoittaisitte 

minulle kunnioitusta harkitun ja järjestelmällisen elämänne kautta. 

Olette ymmärtäneet, että vain silloin, kun teette hyvää, elätte armossa, ja että palkitsin tekonne, kun ne 

noudattivat lain määräyksiä, ja että kun ette kuunnelleet niiden ääniä, tunsitte, että ette olleet olleet 

mieluisia Isällenne, ja omatuntonne nuhteli uskottomuuttanne. 

     Mutta vaikka teillä oli silmienne edessä niin viisaita opetuksia lähettiläissäni, teillä ei ollut 

aavistustakaan siitä, että he johdattivat teidät hengellisen elämän tuntemiseen. Ihmiskunta ei ylittänyt 

katseellaan sen ihmeellisen elämän kynnyksiä, joka teillä kaikilla tulee olemaan ja joka on päämäärä, jota 

varten teidät luotiin. 

10 Ajat menivät ohi, lähetin teille Jeesuksen, ja hänen kauttaan puhuin ihmisten sielulle ja sydämelle, 

jotta he tuntisivat, että hän, joka puhui heille, opetti elämällään ja esimerkillään, jotta hänen opetuksensa 

otettaisiin taivaallisena viestinä, kutsuna todelliseen elämään. Ja sinä avasit silmäsi, sydämesi ja sielusi ja 

opit, keneltä sana oli peräisin. 

Olette saaneet hänen esimerkkinsä, hänen ihmetekonsa ja opetuksensa, ja hänen kanssaan olette 

nähneet hengellisen elämän kauneuden. Olette oppineet, että tuo nöyrä Mestari ei tullut hallitsemaan tätä 

maailmaa, että Hän ei tullut jäämään maan päälle ja että Hän kulkisi sen läpi vain lyhyen aikaa ja palaisi 

sitten kotiin, josta Hän oli tullut, odottamaan opetuslapsiaan siellä sen jälkeen, kun Hän olisi saattanut 

lunastustyönsä päätökseen. 

11 Mutta minne palasi tuo Mestari, joka oli tullut todistamaan ääretöntä rakkauttaan ihmiskuntaa 

kohtaan? Mistä Hän tuli, joka oli hellyyden ja viisauden lähde? Ja mistä hänen opetuslapsensa etsisivät 

tuota elämän leipää ja rakkauden viiniä? 

Kuinka monet ovatkaan rakastaneet Häntä ja tunteneet Hänet, ja kun he näkivät Hänen lähtevän, he 

olisivat mielellään seuranneet Häntä kotiinsa, jonne Hän palasi, ja tämä siksi, että heidän sielunsa oli 

herännyt elämään, kun se tunsi Mestarin äänen kutsuvan ja hyväilevän itseään ─ sen opetuksen vuoksi, 

joka selitti, mitä inhimilliset rakkauden tunteet, aineellinen luonto ja myös Hengellisen elämän merkitys 

tarkoittavat. 

12 En pakottanut teitä hylkäämään maailmaa, enkä riistänyt ihmisiltä hyvää ruokaa, terveellisiä 

nautintoja enkä pyhiä velvollisuuksia perhettä kohtaan. Asetan ihmiset vain tämän maallisen elämän 

moraaliselle polulle ja sielun äärettömälle polulle, joka johtaa Minuun. 

Tuon jumalallisen ohjeen kautta hyve kukoisti, sielu näki, että ovi ylösnousemukseen avautui jokaisen 

olennon tielle, joka tottelee käskyjäni. Mutta kukaan ei epäillyt, että sen jälkeen tulisin toisen kerran 

sanojeni kanssa jatkamaan työtäni ja että paljastaisin teille vielä enemmän kuin mitä kerroin teille 

Jeesuksessa. 

13 Ennen kuin lähdin tästä maailmasta, sanoin opetuslapsilleni: "Lohduttaja tulee luoksenne, 

Totuuden Henki, joka paljastaa teille, mitä hänellä on aarrekammiossaan." Mutta te, jotka halusitte tietää 

Hengen elämän salaisuudet, jotka eivät koskaan lopu, olette odottaneet elämää toisensa jälkeen, 

koettelemusta toisensa jälkeen, ja jokainen niistä on ollut yhden noista sanoista täyttymys. Tiesitte, että Isä 

ei voi rikkoa lupaustaan, sillä jo varhaisimpina aikoina koitte, että jokainen hänen sanansa täyttyy. Ja 

vihdoin, tällä kertaa, saatte palkinnon toivostanne. 

14 Katsokaa tässä Työni jatkoa, minun tuloani kolmannella aikakaudella Lohduttajan Henkenä, jota 

ympäröivät suuret enkeliarmeijani, kuten on kirjoitettu. 

Nämä henkiolennot minun vanavedessäni edustavat osaa siitä lohdutuksesta, jonka olen teille luvannut, 

ja heidän terveellisissä neuvoissaan ja hyveellisyyden esimerkeissään olette jo saaneet todisteita heidän 

armostaan ja rauhastaan. Heidän kauttaan olen antanut teille etuja, ja he ovat olleet välittäjinä teidän ja 

Henkeni välillä. 

Kun havaitsit heidän armolahjansa ja nöyryytensä, tunsit inspiraatiota tehdä yhtä vanhurskaita tekoja 

kuin mitä he olivat tehneet elämässäsi. Kun he vierailivat kotonanne, tunsitte, että heidän hengellinen 

läsnäolonsa oli teille suuri kunnia. 

15 Olkaa siunattuja, jos olette tunnistaneet heidän anteliaisuutensa. Mutta Mestari sanoo teille: 

Luuletteko, että he ovat aina olleet hyveellisiä olentoja? Ettekö tiedä, että suuri osa heistä on asunut maan 

päällä ja tuntenut heikkoutta ja vakavia rikkomuksia? 
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Mutta katsokaa heitä nyt: Heissä ei ole enää mitään tahraa, ja se johtuu siitä, että he kuuntelivat 

omantunnon ääntä, heräsivät rakkauteen ja katuivat entisiä rikkomuksiaan. Tuossa sulatusuunissa he 

puhdistivat itsensä noustakseen arvokkaasti, ja tänään he palvelevat Minua palvelemalla ihmiskuntaa. 

Heidän henkensä on rakkaudesta ottanut tehtäväkseen auttaa lähimmäisiään korjaamaan kaiken sen, 

minkä he ovat laiminlyöneet maan asuessaan, ja jumalallisena lahjana he ovat tarttuneet tilaisuuteen 

kylvää siemeniä, joita he eivät olleet aiemmin kylväneet, ja poistaa kaikki heidän tekemänsä puutteelliset 

työt. 

Sen vuoksi olette nyt hämmästyneinä todistamassa heidän nöyryyttään, kärsivällisyyttään ja 

lempeyttään, ja toisinaan olette nähneet heidän kärsivän hyvityksensä vuoksi. Mutta heidän rakkautensa ja 

tietämyksensä, jotka ovat suurempia kuin heidän kohtaamansa esteet, voittavat kaiken, ja he ovat valmiita 

menemään uhrauksiin asti. 

16 Älä lisää heidän kärsimyksiään. Ole kuuliainen, ymmärtäväinen ja tottele heidän neuvojaan. 

Palauttakaa heidän hyväilynsä, he ovat henkisiä veljiänne ja sisarianne, ja silloin olette huomenna 

samanlaisia kuin he ovat tänään. Myös te asutte tuossa maailmassa, ja rakkautenne, ponnistelunne ja 

katumuksenne pesee teihin jääneet tahrat pois, niin että teistä tulee puhtaita ja äänekkäitä kuten he. 

Sinnikkyytesi ja rakkautesi hyvää kohtaan saa sinut lähettämään rukouksesi niille, jotka jätit maan päälle 

epäonnekseen ja pahaan, ja sanot Isälle: "Herra, anna minun palata, vaikkakin veljilleni ja sisarilleni 

näkymättömänä ja koskemattomana, tuodakseni rauhan ja terveyden viestin niille, jotka kärsivät", ja minä 

annan sinulle tämän armon. Silloin teistä tulee enkelien kaltaisia, eikä mikään estä teitä käymästä 

sovitusmaailmassa ja kantamasta sisällänne sitä armon ja hyvyyden lähdettä, jonka olen uskonut teille 

lapsinani. Ja siinä määrin kuin annatte sielunne virrata yli, teistä tulee rauhallisempia ja saavutatte 

suuremman kohotuksen. 

17 Kun soitan kelloa viimeisen kerran ja kutsun lapseni kuulemaan sanani viimeisen kerran, myös 

näiden hengellisten joukkojen ilmeneminen päättyy. Ette enää kuule heitä lahjojen kantajien kautta, ette 

enää kuule heidän neuvojaan tässä muodossa. Mutta he eivät lähde luotanne, vaan ovat edelleen siellä 

suojelusenkeleinä ja ihmisten suojelijoina. Riittää, että rukoilet ja pyydät heiltä neuvoa, ja he tulevat 

avuksesi. Mutta tehkää se puhtaasti sydämestänne, niin että tunnette niiden vaikutuksen ettekä epäile 

niiden läsnäoloa. Sillä näin korkeasti henkistyneissä yhteisöissä on vain armoa lähimmäistä kohtaan. 

18 Mitä henkinen maailma on opettanut tänä aikana? Se on vain tuonut selityksiä ja tulkintoja 

ilmestyksistäni. Se ei ole paljastanut tai opettanut teille mitään sellaista, mitä en olisi sanonut aiemmin. Se 

ei ole ennakoinut opetuksiani, mutta se on kuitenkin ollut profeetta, edelläkävijä ja kuuluttaja, kun 

ihmisille tapahtuvien ilmestymisteni aika lähestyi. 

19 Kun valmistauduitte tarjoamaan älyänne näiden entiteettien ilmentymiselle, te, joilla on tämä kyky, 

saitte heiltä vilpittömyyden ja voiman ilmentymiä, jotka ovat heidän omiaan. Kuinka paljon nöyryyttä 

heidän sanoissaan ja kuinka paljon kuuliaisuutta ja rakkautta Työtäni kohtaan henkiset veljenne ja 

sisarenne ovatkaan osoittaneet, ja kuinka he ovatkaan valaisseet elämäänne opetuksillaan! 

20 Viimeisten ilmentymieni päivät lähestyvät jo, ja jos te äänenkantajat ja sanojen välittäjät ette 

valmistaudu, ette pysty vastaanottamaan viimeisiä ilmestyksiäni, ohjeitani ja direktiivejäni, jotka minun on 

jätettävä teille. Mutta sen jälkeen ─ kuinka paljon teidän onkaan ponnisteltava saadaksenne sen, mitä 

aarrekammiollani on teille varattuna. Teidän on hankittava ansioita saadaksenne hengeltä hengelle sen, 

mitä teidän olisi pitänyt saada kallisarvoisen lahjanne kautta. 

Kun tämä vaihe päättyy, Henkimaailmani lakkaa olemasta kuuliainen palvelija, ja vaikka sitä 

kutsutaankin minun nimessäni, se ei enää käytä ihmisaivoja, vaan rajoittuu vain valistamaan ja antamaan 

pelastavia neuvojaan niille, jotka sitä kutsuvat, ja kaikille se vuodattaa armoa. 

Olen määrännyt tämän päivän, kuten olen rajoittanut jokaisen aikakauden jokaisena aikana tai 

ajanjaksona, jolloin olen ilmoittanut Henkeni. Ja tässä vuodessa, johon olen tullut henkisten joukkojeni 

ympäröimänä, vuosi 1950 on loppu, kuten olen sanonut kaikkien Äänenkantajieni kautta. 

21 Ota kaikki irti tästä ajasta! Olkaa sinnikkäitä, opetuslapset, ponnistelkaa, opetuslapset! Huomaan 

kuitenkin, että jotkut teistä ovat vaisuja, toiset taas ovat tietämättömiä ajasta, jota elätte, ja siitä hetkestä, 

joka lähestyy ihmisten kannalta. Näen joissakin aikomuksen jatkaa henkimaailman kutsumista ja toisissa 

toivon, että perun päätökseni. Mutta en anna kummankaan suostumusta siihen, miksi he pyytävät Minulta. 
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22 Kääntäkää katseenne taaksepäin ja antakaa sielunne muistella tapahtumia, jotka tapahtuivat 

Mooseksen ympärillä, kun hän tuli elämänsä matkan päähän. Ihmiset näkivät tuossa miehessä isäsi 

ruumiillistuman. Tiesitte, että hän oli hengellisesti voimakas, oikeudenmukainen ja viisas käskemissään 

laeissa ja asetuksissa, rohkea taistelussa ja omistautunut koettelemuksissa, täynnä uskoa, energiaa ja 

elämää. 

Kun kansa lepäsi vaivalloisen ja pitkän vaelluksen aikana, Mooses katseli, sielunsa Minuun 

kohotettuna, ja rukouksessaan vahvistuneena hän katseli kansaansa ja ympäröi sen rakkaudellaan. 

Kun tämä horjui taisteluissa ja luottamuksen puute sai sen haukkumaan, Mooses nosti kätensä ja huusi 

Jehovaa anoen voimaa ja rohkeutta niille, jotka häntä seurasivat, ja rukouksensa jälkeen hän palasi 

omiensa luokse kannustaakseen heitä taistelussaan, ja niin hän vei heidät voittoon. 

23 Niin monen kamppailun ja koettelemuksen jälkeen kansa alkoi luottaa johtajaansa. He eivät 

ajatelleet, että jonain päivänä hänen täytyisi jättää heidät, että hänen, kuten jokaisen ihmisen, täytyisi jättää 

maanpäällinen elämä ja lähteä lentoon. 

Ja tämä Minun määräämäni päivä tuli vihdoin. Mooseksen päivät olivat jo luetut, eikä yhtään enempää 

kuin ne, jotka oli ilmoitettu. Ja koska hän aavisti loppunsa olevan edessä, hän kiipesi vuorelle, jolta hän 

pystyi näkemään Kanaanin maat, joille he eivät olleet vielä päässeet. Tuolta vuorelta käsin hän käänsi 

katseensa kansan ympärille ja sanoi: "Menkää eteenpäin, kunnes tulette lupauksen maahan." 

24 Kun kansa sai tietää, että heidän johtajansa, lainsäätäjänsä ja profeettansa kuoleman hetki oli 

koittanut, he osoittivat rukouksensa Minulle sanoen: "Herra, jätä hänet meidän luoksemme, sillä emme ole 

vielä päässeet Kanaanin porteille. Anna hänen johdattaa meidät sinne asti ja vie hänet sitten syliisi." 

Miehet ja naiset järkyttyivät, aikuiset ja lapset itkivät, mutta hetki oli koittanut, eikä Johtajan elämää 

jatkettu enää hetkeäkään. Mutta tämä ei johtunut siitä, ettenkö olisi liikuttunut ihmisten tuskasta ja siitä 

rakkaudesta, jota he osoittivat sitä kohtaan, jossa he näkivät ruumiillistumani, vaan siitä, että hetki oli 

määrätty ja neuvoni ovat viisaita ja peruuttamattomia. 

25 Mooses tuli luokseni, ja kansa seurasi hänen seuraajansa. Tuolloin Israel koetteli sitä voimaa, 

jonka Mooses oli sille antanut. Se kykeni tunnistamaan esteet ja suojelemaan itseään valloilleen päässeiltä 

elementeiltä, joten se taisteli ja voitti vihollisensa. Se kesti vastoinkäymiset eikä poikennut tieltä, joka 

johti sen luvattuun maahan, ja se osoitti, että Herra oli oikeassa kutsuessaan Mooseksen luokseen. Sillä 

hän oli täyttänyt tehtävänsä ja saattoi nyt levätä Isänsä rakastavan rinnan äärellä. Ihmiset olivat oppineet 

elämään ja noudattamaan lakia, jonka olin antanut heille valittuni kautta. 

26 Jeesus eli kolme vuotta opetuslastensa kanssa. Häntä ympäröi suuri joukko ihmisiä, jotka 

rakastivat häntä syvästi. Noille opetuslapsille ei jäänyt muuta kuin kuunnella Mestariaan, kun hän saarnasi 

jumalallista opetustaan. Hänen jäljessään he eivät tunteneet nälkää eivätkä janoa, ei ollut minkäänlaista 

kompastumista tai estettä, kaikki oli rauhallista ja onnellista ilmapiirissä, joka ympäröi tuota ryhmää, ja 

kuitenkin ─ kerran, kun he olivat erityisen lumoutuneita rakkaan Jeesuksen katselemisesta ─ hän sanoi 

heille: "Nyt tulee toinen aika, minä lähden teistä, ja te jäätte kuin lampaat susien keskelle." Tämä oli kuin 

lammas. Tuo hetki lähestyy, ja on välttämätöntä, että palaan sinne, mistä tulin. Olet jonkin aikaa yksin ja 

viet todistuksen siitä, mitä olet nähnyt ja kuullut, niille, jotka janoavat ja janoavat rakkautta ja 

oikeudenmukaisuutta. Tehkää työtä Minun nimessäni, ja sen jälkeen otan teidät luokseen Ikuiseen Kotiin." 

27 Nuo sanat surettivat opetuslapsia, ja kun hetki lähestyi, Jeesus toisti ilmoituksen entistä 

painokkaammin puhuessaan lähdöstään. Mutta samalla hän lohdutti niiden sydämiä, jotka kuuntelivat 

häntä, kertomalla heille, että hänen Henkensä ei poistuisi ja että hän jatkaisi maailman valvomista. Jos he 

valmistautuisivat tuomaan Hänen Sanansa lohdutuksen ja toivon sanomana tuon ajan ihmisille, Hän 

puhuisi heidän suunsa kautta ja tekisi ihmeitä. 

28 Jumalallinen Henki ilmoitti tuon ajanjakson päättymisestä näillä sanoilla. Ja kun väkijoukot ottivat 

Jeesuksen kiinni ja tuomitsivat hänet yleisen järjestyksen häiritsijänä, opetuslapset olivat levottomia ja 

nousivat häntä syyttäviä vastaan. Mutta Mestari rauhoitti heidän mielensä ja sanoi heille: "Älkää 

murehtiko, sillä minun hetkeni ei ole vielä tullut." 

     Monet aikoivat hajottaa Jeesuksen seuraajat ja jopa kurittaa Mestaria. Mutta koska hän tiesi ajan, 

jolloin hänen täytyisi luovuttaa itsensä, hän jatkoi tehtäväänsä valmistellakseen tuota kansaa niin, että se 

pystyisi kohtaamaan koettelemuksen rohkeasti. 
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29 Mutta kun Hän antautui vihollistensa käsiin, Hänen opetuslapsensa protestoivat ja sanoivat 

närkästyneinä: "Miksi Hän antautuu tällä tavoin eikä tarjoa mitään vastarintaa? Miksi Hän ei pakene niitä, 

jotka eivät tiedä, kuka Hän on?" Ja yksi opetuslapsista veti miekkansa ja haavoitti yhtä niistä, jotka olivat 

aikeissa pidättää Mestarin. Mutta Mestari kääntyi hänen puoleensa ja sanoi hänelle: "Pane miekkasi 

tuppeen, älä puolusta minua tällä tavoin!". Ennustettu hetki on tullut, ja sen, mikä on kirjoitettu, täytyy 

tapahtua." 

30 Kun nuo miehet ja naiset näkivät Herransa väkijoukon keskellä, he tunsivat, että nyt he 

menettäisivät Hänet ikuisesti, että he eivät enää kuulisi Hänen jumalallista Sanaansa ─ että ne päivät, 

jolloin Mestari oli saanut heidät asumaan hengellisillä alueilla ja kuljettanut heidät haltioituneina 

taivaallisen Isän jalkojen juureen, olisivat poissa ikuisesti, ja vain muisto noista onnellisista yhteyden ja 

autuuden päivistä eläisi heissä. 

31 Nämä opetuslapset rukoilivat armoa viattomalle Mestarilleen ja toivoivat näkevänsä hänet jälleen 

vapaana saarnaamassa teillä ja kylissä, kuten he olivat nähneet hänet noina lyhyinä vuosina. Mutta Häntä 

rakastaneiden kansanjoukkojen kyyneleet ja anomukset eivät riittäneet, eikä Mestarin elämää jatkettu 

määrättyä hetkeä pidempään ─ ei hetkeäkään. 

32 Vasta sen jälkeen, kun uhri oli suoritettu ja nuo opetuslapset palasivat jokapäiväiseen elämään ja 

heidän murheelliset sydämensä rauhoittuivat, he alkoivat opiskella, he syventyivät syvälliseen 

mietiskelyyn ja ymmärsivät, että heidän Mestarinsa ei ollut jättänyt työtään kesken, vaan se oli täysin 

valmis ─ että tuntematon johdatti häntä. 

että hänen elämänsä ihmisenä ja jumalallisena sanansaattajana oli ollut esimerkillistä ja että tämä loisi 

vaiheen, kallisarvoisen ajan, jolloin hän jättäisi viisauden aarteen uskoviensa sydämiin ja näyttäisi heille 

tien, jota pitkin he voisivat päästä luvattuun valtakuntaan. 

33 Jonkin ajan kuluttua he saivat yhä suurempia todisteita siitä, että Mestari innoitti heitä ja antoi 

heille ihmeitä heidän suorittaessaan tehtäväänsä apostoleina, ja he huomasivat, että Hänen Henkensä puhui 

heidän suunsa kautta, kun he valmistautuivat ja valmistautuivat viemään Hänen rakkauden sanomaansa 

niille, jotka odottivat heitä. Nämä ensimmäiset opetuslapset olivat todella hänen edustajiaan, ja koska he 

ottivat esikuvakseen sen, joka oli opettanut heitä, he toistivat hänen suuria tekojaan syntisten keskuudessa. 

34 Tämän tehtävän täyttämisen kautta he ymmärsivät Mestariaan paljon paremmin, he tunsivat itsensä 

valaistuneiksi ja täynnä Hänen henkeään, jotta he voisivat toteuttaa tehtävän, jonka Hän oli antanut heille. 

35 Jumalallinen Sana, joka puhui Jeesuksen kautta, on sama Sana, joka on nyt palannut luoksenne 

jatkamaan työtään. Olen tehnyt itseni tunnetuksi valitsemieni miesten ja naisten kautta. He ovat 

inhimillisiä, yksinkertaisia ja nöyriä ihmisiä, jotka osasivat valmistautua täyttämään vaikean tehtävänsä, ja 

kun tämä ajanjakso on ohi, he jatkavat keskuudessanne asumista, jatkavat työtään ja ponnistelevat 

parhaansa mukaan saavuttaakseen hengellisen yhteyden Minuun. 

36 Mooses nousi symbolisesti vuorelle, ja saavuttuaan elämänsä matkan päätepisteeseen hän nousi 

Minun luokseni. Jeesus nostettiin ylös ristille, ja sieltä Hän heilahti ylös yhdistyäkseen Minuun. Mutta 

tänään, kolmannella aikakaudella, jolloin olen puhunut äänenkantajieni välityksellä, vedän pois vain 

Universaalisen säteeni ─ tuon voimakkaan säteen, joka laskeutuessaan käyttämilleni välineille on valaissut 

ja ravistellut tätä maailmaa navasta toiseen. 

Jokainen luotu sai valonsa, joka on Henkeni viisautta ja voimaa. Ja äänenkantajat, jotka ovat palvelleet 

Minua tässä vaiheessa, jäävät tähän maailmaan joksikin aikaa todistamaan Minusta. 

37 Äänenkantajat: Omistautukaa rukoukselle, olkaa säästäväisiä ja kantakaa aina Sanaani elävänä 

sielussanne, ja kun ilmestymiseni viimeinen päivä on koittanut, yhdistäkää itsenne Mooseksen kanssa ja 

muistakaa, että tämä hetki on samanlainen kuin se, jolloin Sanansaattaja, lainsäätäjä, näki lähestyvän 

hetken esittää työnsä Minulle. Tule yhdeksi Mestarin kanssa ja koe hänen tuskansa ristillä, niin että voit 

rukoilla ja sanoa, kuten hän teki kuoleman hetkellä: "Kaikki on täytetty." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 355 
1 Siunaan teitä, Israelin kansa, jotka olette tällä hetkellä kokoontuneet maalliseen laaksoon, ja 

siunaan myös niitä yhteisöjä, jotka kuuluvat tähän kansaan ja asuvat hengellisessä laaksossa. Molemmilla 

on ollut yksi päätös pyrkiessään täyttämään tehtävänsä: Rakastaa ja palvella veljiä ja sisaria. Tämä 

tarkoitus yhdistää teitä, ja molemmat alkavat elää täydellisessä harmoniassa. 

2 Olen lähettänyt teidät asumaan eri koteihin, jotta voitte sieltä käsin puolustaa rauhaa ja tuoda 

valonsäteen ja oikeudenmukaisuuden säteen veljienne ja sisartenne sieluihin. Olette tulleet maan päälle 

osana sitä suurta kansaa, joka seuraa minua suurimpien koettelemusten hetkellä ja taistelee sotilaina tässä 

hyvän taistelussa pahaa vastaan, ja kun kohtasitte tämän taistelun, tunsitte itsenne vahvaksi, turvalliseksi ja 

varmaksi kohtalostanne. 

3 Kuunnelkaa minua valmistautuneella sielulla, jotta ymmärtäisitte sanani. Edes älykkyytesi ei saa 

puuttua asiaan, ja olkaa kaikki herkkyys, tarkkaavaisuus ja kiihkeys tällä ilmentymäni tunnilla, jotta voitte 

ottaa sanani oppaaksenne ja olla tarkkaavaisia työssänne. 

4 Olette jo vakuuttuneita ja kuljette tehtävänne täyttämisen polkua. Olette omaksuneet jokaisen 

opetukseni, jotka tyydyttävät tiedonhalunne ja henkisen elämän tuntemuksen hankkimisen halunne. 

5 Oppikaa minulta, ottakaa itsellenne tarvitsemanne työteho. Minä olen ehtymätön lähde. Mutta 

älkää luulko, että kerron tämän ylpeänä. Sillä vaikka olen kaiken Luoja, opetan teille nöyryyttä. Pyytäkää 

siis Minulta kaikkea, mitä tarvitsette pelastukseenne. Jos teiltä puuttuu valoa mieleenne, ottakaa se 

vastaan. Jos aikeesi ovat heikot, teen sinusta vahvan ja annan sinulle tahdonvoimaa. Jos et tunne rakkautta 

lähimmäistäsi kohtaan ja pyydät Minulta tätä kykyä, annan sen sinulle. Mutta tietäkää, että teillä on kaikki 

nämä kyvyt ja ominaisuudet alusta alkaen ja että ne ovat vain nukahtaneet sielussanne odottaen ääntä, joka 

herättää ne ja saa ne värähtelemään ja aktivoitumaan yltäkylläisesti. 

6 Valmistelen teitä parhaillaan, jotta voitte opettaa ihmisiä ja muuttaa materialistit Minun 

opetuslapsikseni. Vain pieni osa ihmiskunnasta on kuullut tämän ihmisen kautta annetun Sanan, mutta 

kaikki saavat todistuksenne ja Minun kirjoittamani kirjan perinnöksi tälle ja tuleville sukupolville. 

7 En halua enää nähdä sielussasi tietämättömyyttä ja sortoa. Annan sinulle voiman voittaa jokainen 

ike, hallita ruumistasi oikein ja pitää sielu ja ruumis lakieni alaisina, niin että sen elämän viimeisellä 

tunnilla, jonka annan sinulle maan päällä, voit nähdä työsi päättyneen ja valmistella polun, joka johtaa 

sinut korkealle tuonpuoleiseen. 

8 Tämä ajanjakso, jota elätte, on väliaikainen, se on hetki keskellä ikuisuutta. Siksi kehotan teitä 

ottamaan sen syvällisenä opetuksena. Sillä se on yksi monista opetuksista, jotka muodostavat henkisen 

viisauden kirjan, joka jokaisella teistä tulee olemaan. Kerätkää tässä elämässä kaikki kokemukset ja niin 

paljon ansioita kuin voitte, jotta voitte lyhentää polkua. Tie, joka sinun on kuljettava, on pitkä, ja sinun on 

kiirehdittävä askeleitasi. 

9 Älkää juurtuko maahan enemmän kuin omatuntonne sallii. Käyttäkää sen tarjoamia hedelmiä 

maltillisesti, jotta voitte elää myös henkisen kehityksen hyväksi. Tämä elämä kaikkine kauneuksineen ja 

rikkauksineen, joita se tarjoaa teille, on vain heikko heijastus elämästä, jota tulette elämään muissa, 

täydellisimmissä maailmoissa. 

10 Olen antanut teille maan tilapäiseksi asuinpaikaksenne, ja kun inkarnoituitte, muodostitte osan tätä 

ihmiskuntaa. Mutta jotta sinä voisit olla "lihan" peräsin, joka ohjaa sen kursseja, ja jotta sitä voitaisiin 

ohjata kuin halukasta venettä tällä suurella merellä, olen antanut sinulle valon sieluusi, jotta voisit seurata 

reittiä, jonka olen merkinnyt sinulle, ja noudattaa aina merkkejä, jotka merkitsevät kohtaloasi, kunnes 

saavut satamaan, joka odottaa sinua. 

11 Olen lähettänyt teidät kuin valonsäteen yhteisöjen ja yhteiskuntien syliin, ja haluan teidän 

ilmentävän lahjojanne tässä pienessä maailmassa, jossa elätte, palvelemaan lähimmäistänne, auttamaan 

heitä ratkaisemaan elämänsä ongelmia ja opastamaan heitä polullaan. Olen viisaasti asettanut sinut 

paikkaan, jossa voit työskennellä lähimmäistesi hyväksi. 

12 Kuinka vaikea tehtäväsi onkaan, ja kuinka hämmennyksen hetkellä voitkaan päästää askeleesi 

harhaan! Siksi olen aina suositellut teille rukousta. "Valvokaa ja rukoilkaa", olen sanonut teille, ettette 

joutuisi kiusaukseen. Elä tarkkaavaisesti omantuntosi ohjeita kuunnellen, sillä se neuvoo sinua aina 

olemaan oikeamielinen ja rakastava teoissasi. 
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13 Olette tulleet maan päälle ollaksenne työtovereitani työssäni. Sillä on kirjoitettu, että tulisin 

joukkojen ympäröimänä, jotka taistelisivat kanssani pahaa vastaan tänä aikana, ja vahvistan parhaillaan 

sanojani teoilla. Suuret joukot olentoja ─ toiset hengellisiä ja toiset ruumiillistuneita ─ ovat tulleet 

seurassani suorittamaan tätä puhdistus- ja palautustyötä, palauttamaan kaikki sielut oikealle paikalleen. 

14 Kutsun teitä mietiskelemään ja tekemään parannuksen. Sillä vaikea hetki, juhlallinen päivä on 

tullut, jolloin kuulette Sanani viimeisen kerran, ja on välttämätöntä, että heitätte pois kaiken epäpuhtauden, 

koska haluan teidän olevan puhtaita ja vapaita synnistä. Yhdistäkää hyvät työnne ja tarjotkaa ne Minulle. 

Sillä olen tarjonnut teille, että moninkertaistatte niiden hedelmät ja annatte niiden saavuttaa ihmiskunnan 

lohdutuksen, toivon ja rauhan viestinä. 

15 Mutta kun tuomitsen tämän kansan täällä, joka on opetuslapsiani, tuomitsen myös kansat, ja jätän 

kaikkien heidän kanssaan rakkauden perintöni, Kolmannen testamentin, jotta voitte nauttia lahjoista ja 

armoista, jotka jaan kaikkien lasteni kanssa. 

16 Ne kansat, joiden johtajat ovat olleet ankaria ja taipumattomia, jotka ovat saattaneet heidät 

armottomasti kärsimyksen kuiluun, ovat kestäneet ikeen, ja kärsimyksistään huolimatta heidän sielunsa ei 

ole kumartunut, ei ole nostanut silmiään Minuun eikä pyytänyt Minulta vapautusta. Silti he pysyvät 

ylpeydessään, eikä heidän ylpeä päänsä ole kumartunut pyytääkseen armoa. Se on mieluummin kärsinyt 

pahansuovan sodan vaikeuksista aavistamatta, että olen parhaillaan ilmestymässä jokaisen luodun tielle 

auttaakseni sitä kestämään koettelemuksensa. 

17 Tämä vihan paatunut ihmiskunta ei ole halunnut tuntea läsnäoloani, eikä se tiedä, että tunnen ja 

tunnen kaikki sen tuskat ja että olen valmis antamaan sille vapauden ja voiton, jota se kaipaa. 

Mutta ne tavarat, joita ihmiset toivovat, minä annan hänen sielulleen enkä hänen "lihalleen". Annan 

hänelle vallan ruumiissaan, tässä maailmassa, joka on sitonut häntä niin paljon. Annan hänen voittaa 

aineellisuuden, jotta hänestä tulisi henkisten tavaroiden omistaja, annan hänen astua siihen viisauden 

aarrekammioon, joka on minun Henkeni, jotta hän voi siinä sammuttaa tiedonjanonsa ja saada todellisen 

elämän tiedon. 

18 Vaihda vallan ja paremmuuden tavoittelusi sielun terveisiin toiveisiin, ja huomaat, että työsi tuo 

sinulle oikeutettua tyydytystä ja iloa. 

19 Milloin tunnistatte Minut ja muodostatte sopusointuisen ja kuuliaisen perheen, joka osaa noudattaa 

lakejani? Tämä aika on jo lähestymässä. Kun koettelemukset, jotka teitä kohtaavat, ovat ohi, te palaatte 

rauhaan ja teette keskinäisestä rakkaudesta ja kunnioituksesta todellisen Jumalan palvonnan. 

20 Tuomitsen teitä tällä hetkellä, ja aivan kuten tuomioni on periksiantamaton, rakkauteni ja 

anteeksiantoni ilmenevät jokaisessa teissä. Mitä tekisitte, jos minä, punnitessani tekojanne, tuomitsisin 

teidät ja vaatisin teitä peruuttamattomasti tilille, niin kuin tämän maailman tuomarit tekevät? Ymmärtäkää, 

että olen tuomarinne ja asianajajanne samaan aikaan. Ymmärtäkää Minua ja ymmärtäkää, että Minä olen 

Isänne ja siksi haluan teidän olevan kokonaisia. Sillä rakastan sinua äärettömästi heikkoudestasi 

huolimatta. 

21 Koettelemukset, jotka koettelevat ihmisiä tänään, ja ne koettelemukset, jotka tulevat myöhemmin, 

lujittavat heidän sielujaan ja asettavat ne oikealle paikalleen. Jokainen luotu sovittaa rikkomuksiaan, 

kunnes se on puhdas ja valmis astumaan henkistymisen aikakauteen, joka on jo alkanut. Ja kun tämä 

puhdistuksen aikakausi on ohi, palaatte luokseni kiittämään Minua. Ette valita kärsimästänne kivusta, ja 

tunnette vain voimaa taistella ylösnousemuksenne puolesta. 

22 Mutta kun tyhjennätte kärsimysmaljanne, älkää tunteko itsenne nöyryytetyksi tai vähätellyksi 

armoni vuoksi. Muistakaa, että rakkauteni ansiosta teidät luotiin puhtaiksi, terveiksi ja vahvoiksi, ja siksi 

teidän on palattava luokseni. 

23 Kuinka rikas ja pitkä onkaan se elämä, jonka annan teille, jotta saisitte siinä sielulle välttämättömät 

ansiot! Tällä tiellä, jota kuljette, teidän on todistettava sielun sisäsyntyinen hyveellisyys ─ ei kuitenkaan 

Minulle, sillä Minä tunnen teidät ja tiedän, mihin kykenette, vaan itsellenne, sillä ette vielä tunnista 

itseänne. 

24 Tänään olette riittävän valmistautuneita ymmärtämään nykyisen ilmentymäni, koska olette eläneet 

pitkään ja kehittyneet. Jätän teille opiskelua ja tutkimista varten opetuksia, jotka muodostavat rakkauden 

arvokkaan perinnön: Elämän kirjan. Jokainen sen sivu paljastaa sinulle sen viisauden, jonka olen 

sijoittanut sinne, käyttäen rajallista kieltäsi ja älyäsi. Tämä tieto johtaa teidät kommunikoimaan kanssani 



U 355 

108 

täydellisellä tavalla, kun rukouksessanne ei enää käytetä sanoja vaan hengellistä kieltä, vilpitöntä ilmaisua, 

rakkauden osoitusta, jota korkeampi sielu osoittaa Jumalalleen ja jonka Minä tunnen ja otan ilolla vastaan. 

Haluan, että puhutte minulle tällä tavoin, jotta voin paljastaa teille tulevaisuuden ja antaa teille ohjeita. 

Mutta nämä profetiat ja ohjeet, jotka saatte, teidän tulee ilmoittaa lähimmäisillenne. Kun olette näin 

valmistautuneet, huulenne, jotka ovat pysyneet kiinni, avautuvat. Suuri sanojen lahja paljastuu, ja se, mitä 

olette tähän asti salanneet, paljastuu täysin. 

25 Te, jotka olette pyytäneet parantumisen lahjaa, koska pystytte ymmärtämään toisten kipua, saatte 

kokea tämän toiminnan kehittyvän, ja rukouksenne, sananne tai katseenne tuo parantavaa balsamia 

sairaille. 

Ne teistä, jotka pyydätte rauhaa tälle maailmalle, harmoniaa ja veljeyttä ihmisten kesken, ─ kantakaa 

tätä voimaa sisällänne ja kylväkää rauhaa tiellenne ja lähettäkää sielunne sinne, mistä rauha puuttuu. Tunti 

on jo lähestymässä, jolloin te kaikki valaistutte ja tunnette lahjojenne heräävän eloon ja paljastuvan 

täydessä selkeydessä. 

26 Tänä aikana jotkut ovat kuulleet kutsuni kuin äänekkään kellon äänen, joka on saavuttanut 

sielunne. Toisia Elia kuitenkin etsii edelleen kaikin tavoin. 

27 Olette etsineet Minua eri uskontokunnissa ja eri maailmankatsomuksissa löytämättä pelastavaa 

venettä. Mutta minä sanon teille: Näytän teille jälleen tien ja annan teille opetusta, jotta ymmärtäisitte 

Minua. 

28 Niistä suurista ihmisjoukoista, jotka Elia kokosi tähän kolmanteen aikakauteen, jotkut ovat 

jatkaneet vapaan tahtonsa noudattamista. Mutta muut ovat osoittaneet Minulle uskonsa ja 

päättäväisyytensä seurata Minua ja työskennellä kentälläni. 

29 Olette tulleet tarvitsevina, janoavina ja nälkäisinä. Mutta minä olen antanut teille levon mahtavan 

puun lehtien alla, olen parantanut teidät, olen antanut teille kristallinkirkasta vettä ja iankaikkisen elämän 

leipää. 

30 Siunattuja ovat ne teistä, jotka olette lähteneet totuus sydämessänne pelastamaan 

haaksirikkoutuneita meren kuohuvista aalloista. 

31 Ihmiset, olen tehnyt itseni tunnetuksi suuressa määrin teidän välittämisenne kautta, olen ravinnut 

teitä parhailla ruoka-aineilla, olen antanut teille korvaamattoman arvokkaan jalokiven, olen antanut teille 

armon vaatteen ja varustanut jalkanne kengillä, jotta ette tuntisi orjantappuroita. Sinä olet pieni lapsi, joka 

sanoo Minulle: "Jumalallinen Mestari, aion kantaa sydämeeni painettua opetustasi ja välittää sen 

ihmiskunnalle. Minä olen Sinun sanansaattajasi, joka tuo tämän valon maailmalle." 

32 Mestari sanoo sinulle: Olen valmistanut teidät ja uskonut lakini teille, jotta teistä tulisi toisen 

aikakauden opetuslapsia. 

33 Olen antanut sinulle rauhan, Pyhän Hengen valon, jotta sielusi ei enää jäisi pimeyteen. 

34 Kuinka tervetulleita ovatkaan ne ilmenemismuodot, jotka olen antanut teille ihmismielen kautta. 

Inspiraatio kumpuaa näiden sydämien pohjasta kuin valoisa soihtu. Ne ovat lohkareita, joita työstän yhä 

enemmän antaakseni niille muodon ja saadakseni puhtaimman ja kirkkaimman veden kumpuamaan niistä. 

He ovat kanava, jonka kautta annan teille Sanani. 

35 Katsokaa kevättä, mahtavaa puuta, jonka oksat ovat täynnä hyviä hedelmiä ja joka antaa varjonsa 

kulkijalle antaakseen teille lepoa intohimoistanne, kunnianhimoisista pyrkimyksistänne ja kiusauksistanne. 

Te ette ole kuuroja ettekä sokeita, jotka ette tunnista minua, kun kuulette sanani. 

     Jos kuulette Minua ja annatte tämän valon olla sielussanne, ymmärrätte Minua nopeasti ja osaatte 

pyytää Minulta niiden puolesta, jotka eivät ole tunnistaneet Minua. 

36 Kääntykää henkistymisen puoleen, niin koette, että ajatustenne pimeys katoaa ja ne valaistaan 

kauniilla valolla. Saatte Isän inspiraation ja tunnette hänen säteilyään, niin että olette kuin kirkas peili 

ihmiskunnalle. Silloin kasvoiltanne heijastuu ilo ja ystävällisyys muita kohtaan. 

37 Autuas on se, joka ei kerskaile, kun hän tekee hyvää, sillä hän hankkii aarteita tuonpuoleisessa. 

Älkää odottako maksua siitä, mitä teette teoksissani. Minä olkoon se, joka maksaa teille teoistanne. 

38 Käsken teitä jälleen rakastamaan toisianne, sillä vaikka olette eri rotuja ja värejä, olette Isän 

silmissä yksi lapsi. 

39 Olette Isästä tulleita sieluja, joille annan hellyyttäni, ja Mestarina annan teille ohjeet, joilla korjaan 

virheenne ja muutan teidät opetuslapsikseni. 
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40 Kuten olen luvannut teille aiemmin, täytän sen tänään. Tulen jälleen vapauttamaan teidät 

ansaitsemastanne tuskasta ja muistuttamaan teitä rakastamaan toisianne kansakunnasta toiseen, maailmasta 

toiseen. 

41 Minä olen kutsunut teidät tätä varten, ihmiset, jotta teistä tulisi rauhani, valoni ja rakkauteni 

sanansaattajia kaikille kansoille. Te olette sanansaattajiani, jotka soittavat pasuunaa, jonka kutsuun 

ihmiskunta herää. Olette kuin hengellinen kello, jonka ääni kaikuu jokaisessa sielussa ja sydämessä. Tällä 

tavoin valmistelen teitä tällä hetkellä, jotta teistä tulisi ihmisiä, jotka tuovat autuutta kaikkiin paikkoihin 

maan päällä. 

42 Autuas on se, joka menettää ihmiselämänsä tehtävänsä täyttämiseksi, sillä hänen sielunsa tulee 

luokseni täynnä autuutta ja voittoa. 

43 Vuoden 1950 jälkeen teen itseni edelleen tunnetuksi teille hengestä henkeen. Tehtävänne ei ole 

silloin ohi. Harjoitatte opetuksiani, ja Mestarinne tavoin levitätte opetuksiani. Teistä tulee hyviä 

opetuslapsia, jotka opettavat esimerkillään ja tuovat hyvän uutisen ihmiskunnalle. 

44 Teidän tulee tehdä tunnetuksi opetuksiani, jotka "kultasulat" ovat kirjoittaneet muistiin, kaikessa 

puhtaudessa ja selkeydessä, ja kaikista näistä tekstisivuista teidän tulee tehdä kirja, joka tekee sen 

tunnetuksi ihmisille. Se on Kolmas testamentti, jonka Isä sanelee tällä hetkellä Pyhänä Henkenä ihmisen 

mielielimen kautta. Siinä annan teille opetukseni tavu kerrallaan, jotta voitte ymmärtää ja soveltaa niitä. 

Lyhyt on jo aika, jolloin puhun tässä muodossa. Mutta kun olette valmistautuneet ja sydämenne on 

pyhäkkö Jumaluudelleni, minä asun sisällänne. 

45 Annan teille opetukseni, jotta teistä tulisi valon lapsia. Annan teille viisauteni, jotta teistä tulisi 

huomenna opettajia. Sillä te otatte vastaan ne uupuneet, nälkäiset ja janoiset joukot, jotka ovat tyhjentäneet 

vain kärsimyksen maljan. Teidän, opetuslapseni, tehtävänä on poistaa tuo katkera malja heidän huuliltaan, 

antaa heille hyväntekeväisyyttä ja rauhaa ja johdattaa heidät pelastuksen satamaan. Nouskaa ja 

muodostakaa yksi ruumis, ja teillä on yksi ja sama tahto rakastaa Minua ja palvella ihmiskuntaa. 

46 Älkää katsoko heidän tahraansa ja syntejään, sillä jo toisella aikakaudella opetin antamaan 

anteeksi. Muista: Kun syntinen kumartui jalkojeni juureen, sanoin niille, jotka tuomitsivat hänet: "Joka 

teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven." Silloin ne olivat tyrmistyneitä, koska he kuulivat 

omantunnon äänen. Ja kun tuo nainen katsahti ylös, sanoin hänelle: "Missä ovat ne, jotka syyttävät sinua? 

Palaa kotiisi äläkä tee enää syntiä." Niin myös te, rakkaat opetuslapset, älkää tuomitko lähimmäisiänne, 

sillä vain minä yksin voin tuomita tekonne. 

47 Sielun on tultava luokseni puhtaana kuin lumihiutale. Valmistautukaa, siunattu kansa, ettette tunne 

oloanne orvoksi sen jälkeen, kun ette enää ota vastaan tätä Sanaa, vaan kannatte Minua sydämessänne ja 

kommunikoitte kanssani hengestä henkeen. 

48 Olen aina näyttänyt teille tietä, olen valistanut sieluanne, jotta voisitte yhdistyä Jumalalliseen 

työhöni. 

49 Jotkut teistä ovat täyttäneet lain, jonka olen vahvistanut tällä kolmannella aikakaudella ihmisälyn 

avulla. Sinä olet ollut esimerkki, jonka olen näyttänyt maailmalle. Mutta toiset teistä ovat pysähtyneet. 

50 Kysytte Minulta: "Mestari, mitä polkua minun pitäisi seurata saadakseni ansioita elämääni?" Ja 

Mestarina, joka väsymättä opettaa teitä, jotta ette olisi tietämättömiä, olen antanut teille valoa, olen 

innoittanut teitä ja puhunut teille omantuntonne kautta, jotta voisitte työskennellä käytävälläni. 

51 Annan teille runsaasti mahtavan puun hedelmiä, jotta voitte tuntea itsenne vahvoiksi, jotta voitte 

ponnistella ja työskennellä väsymättä. 

52 Olen täyttänyt sielusi armollani, niin että sinulta ei puutu mitään. Olen sammuttanut janonne ja 

nälkänne Sanani olemuksella, ja olen antanut Teokseni teidän käsiinne korvaamattoman arvokkaana 

jalokivenä. 

53 Jotkut teistä ovat kulkeneet valon polkua, ja sillä olette virkistyneet. Muut ovat harhailleet väärillä 

teillä, ja kipu ja uupumus ovat vallanneet heidän elämänsä. 

54 Olen kutsunut valittuni katsomatta heidän rotuaan, väriään, yhteiskuntaluokkaansa tai asemaansa, 

ottamatta huomioon, ovatko he kouluttaneet älyään vai onko heillä kouluttamattomat ja kömpelöt älylliset 

elimet. Olen valinnut heidät maailmasta ja valmistanut heidät valollani ja armollani tekemään itseni 

tunnetuksi heidän välityksensä kautta. Olen soittanut miehille, naisille, lapsille ja aikuisille, jotka ovat 

kyllästyneet maailmaan ja pettyneet siihen. 
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Katkeran maljan juoneet naiset olen puhdistanut, olen lohduttanut heitä ja tehnyt heistä palvelijoitani. 

Olen asettanut rajan niille nuorille, jotka menehtyvät tällä kolmannella aikakaudella maailman 

turmeluksen vuoksi. Olen antanut heille ruokaa pöydästäni ja kutsunut heitä lisäämään työntekijöitteni, 

opetuslasteni määrää tänä aikana. 

55 Olette vihkiytyneet palvelukseeni ja pyydätte Minua auttamaan teitä saavuttamaan elämänne 

matkan päämäärän. Rohkaisen sinua, autan sinua ja vahvistan sieluasi ja kehoasi saavuttamaan Minut. 

56 Olen pelastanut teidät, kun olette olleet lähellä pudota kuiluun ja joutua nälkäisen suden saaliiksi. 

Jotkut teistä tunnistavat suuren rakkauteni teitä kohtaan ja ylistävät nimeäni. Mutta muut esittävät Minulle 

vain sen tuskan, jonka he ovat luoneet itselleen. 

57 Jotkut teistä pyytävät Minua pidentämään olemassaolonne päiviä maan päällä, jotta voisitte 

palvella Minua. Mutta muut osoittavat Minulle väsyneet jalkansa ja tämän elämän vastoinkäymisten 

haavoittamat sydämensä. Mutta minä sanon teille: Olen lähettänyt teidät kaikki asumaan tälle planeetalle 

tekemään ansiotöitä sielunne edistämiseksi. 

58 Totisesti minä sanon teille: Olen tullut pelastamaan syntisiä. Jotkut teistä ovat päättäneet noudattaa 

opetuksiani. Mutta toiset elävät oman tahtonsa mukaan ja esittävät tuskansa Minulle. Mutta Isä sanoo 

teille: "Tunnistakaa, lapseni, että te ette noudata opetuksiani, ja siksi kipu vaivaa teitä, vaikka se ei ole 

minun tahtoni. Tunnista Elia väsymättömänä paimenena, joka etsii sinua poluilta, aluskasvillisuudesta, 

tuodakseen sinut jälleen kerran lampaiden esteelle. 

59 Hän antaa sinun levätä paimenensa käsivarsilla ja tuo sinut läsnäolooni. Sitten hän rukoilee 

laumansa puolesta, jotta voisitte jälleen kerran saada armoni, anteeksiantoni ja siunaukseni. 

60 Mitä pyydätte Minulta tänä päivänä, mitä tarvitsette, mitä en antaisi teille? 

Pyydät Minua antamaan sinulle anteeksi ja rohkaisemaan sinua taistelussa ─ lisäksi, että olet kärsinyt 

ja tarvitset lohdutusta. Mikään ei jää minulta huomaamatta. Olen seurannut askeleitasi ja tunkeutunut 

sydämeesi kuin varas saadakseni tietää kaiken, mitä sinussa on. Kaikki, mitä minulta pyydätte, teille 

annetaan. 

61 Te, jotka etsitte Läsnäoloani hengessä, ette tarvitse ulkoista kulttipalvelusta ettekä riittejä ja 

seremonioita. Tulette näihin vaatimattomiin kokoontumispaikkoihin, joihin haluan teidän kokoontuvan, 

jotta Sanani kuullaan teille, ja täällä te nostatte itsenne ylös löytääksenne Minut. 

62 Etsin tällä hetkellä hyväntahtoisia sieluja, jotka ottavat toisen aikakauden apostoleitani 

esikuvakseen. Tänään en ole tullut tullakseni ihmiseksi, ja ilmenemismuotoni on hienovarainen. Siksi 

teidän on valmistauduttava ja puhdistettava itsenne, jotta voitte havaita kaikki merkit ja vihjeet minulta. 

63 Ota Elias esikuvaksesi, väsymätön paimen, joka taistelee ja valmistelee kansan sielua. Auta häntä 

hänen vaikeassa tehtävässään ja iloitse, kun huomaat lahjasi. Avatkaa sielunne silmät ja katsokaa jo tässä 

maailmassa muiden ─ henkimaailmojen ─ täydellisyyttä. 

64 Antakaa Minulle kunnianosoitus siitä, että olette täyttäneet tehtävänne, kuten korkeat olennot, 

vanhurskaat, tekevät. Älkää tutkiskelko Työtäni pintapuolisesti, sillä silloin ette ymmärrä sitä ettekä löydä 

sen täydellisyyttä. Ottakaa se Kolmantena Testamenttina, jonka jätän ihmiskunnalle, ja muistakaa, että 

menneinä aikoina puhuin teille samalla rakkaudella: Jehova vanhurskauden äänellään puhui ihmisille 

ensimmäisellä aikakaudella ─ sitten Jeesus lunastavalla Sanallaan, ja nykyään Lohduttajan Henki on 

johtanut ihmissielun yhdelle tielle. Se on yksi ja sama Jumalallinen Henki, joka on aina loistanut teille. 

65 Älkää sanoko, että rakastatte Minua vasta sitten, kun olette saaneet helpotusta kärsimyksiinne, ja 

lähtekää sitten. Katso, miten kukat säilyttävät kauneutensa ja tuoksunsa myös ankarassa säässä. Niinpä 

tekin tulette rakastamaan minua ─ sekä rauhan että koettelemusten päivinä. 

Vertaus 

66 Nuori mies oli veneessä levottomalla merellä. Mutta aaltojen väkivaltaisuudesta huolimatta vene 

pysyi rauhallisena. 

Tuo nuori mies löysi keskeltä tätä merta kaksitoista yksinkertaista miestä, jotka näyttivät 

haaksirikkoutuneilta. Hän veti heidät veneeseensä ja sanoi heille: "Vien teidät satamaan ja annan teille 

kaiken tarvitsemanne. Nuo miehet polvistuivat Vapahtajansa eteen ja kiittivät häntä. Mutta sielussaan he 

tunsivat olevansa kelvottomia olemaan hänen kanssaan. 
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Kun nuorukainen näin näki heidät, hän sanoi heille: "Minä olen tullut pelastamaan syntisiä, olen etsinyt 

köyhiä tehdäkseni heidät armollani rikkaiksi. Etsin sairaita antaakseni heille 

Terveys antaa." 

Kun haaksirikkoutuneet kuulivat nämä sanat, he tunnistivat, kuka oli se nuorukainen, joka oli 

pelastanut heidät hukkumasta meren kuohuviin aaltoihin. Sitten he sanoivat hänelle: 

"Herra, uuden päivän valo on noussut meille ja kaikille apua tarvitseville." 

Nuorukainen sanoi heille: "Minä neuvon teitä nyt ylittämään tämän myrskyisän meren. Sitten nuo 

kaksitoista pelastettua hämmästyivät, kun he näkivät, että tuon veneen tiellä kuohuvat aallot muuttuivat 

lempeiksi ja kuuliaisiksi heidän pelastajansa äänestä. 

Nuo hylkiöt, jotka olivat olleet tottelemattomia käskyä, lakia, ja joista oli tullut syntisiä ja tarvitsevia, 

katuivat ja sanoivat hänelle: "Herra, anna meille jälleen sinun opetuksesi." 

Silloin Herra näytti heille avoimen kirjan, johon oli kirjoitettu täydellinen ohje, ja sanoi heille: "Minä 

annan nyt tämän veneen teidän haltuunne, jotta voisitte pelastaa haaksirikkoutuneet." He ottivat tämän 

tehtävän ilolla vastaan ja vannoivat olevansa kuuliaisia täyttääkseen tehtävänsä. 

Tuon veneen kulkua seurasi, että ne, jotka upposivat mereen, pelastuivat, ja nuo miehet olivat 

hämmästyneitä ja vakuuttuneita siitä voimasta, jonka Herra oli antanut heille.  

Vertauksen loppu 

67 Mestari kertoo teille totuuden: Olen kutsunut teidät tällä Kolmannella Aikakaudella, kun maailma 

on menossa kohti turmeltuneisuutensa huippua, pelastamaan teidät tähän veneeseen sen Opetuksen kautta, 

jonka olen uskonut teille, jotta voisitte näyttää sen ihmiskunnalle. 

68 Tämän opetuksen jälkeen voitte suorittaa tehtävänne maailmassa. Suojelusenkelisi ovat kanssasi, 

ja usko ja vanhurskaus ovat normisi. Teidän on taisteltava tietämättömyyttä vastaan hellittämättä, mutta 

teidän on myös käytettävä armoa ja kärsivällisyyttä vaikeassa tehtävässänne opettaa ja oikaista. 

69 Ymmärrän rukouksenne, kuulen pyyntönne ja tunnen toiveenne ja toivonne, ja sanon teille: Olkaa 

rauhassa, mitään ei tule puuttumaan. Sinulla on kaikki tarvittavat välineet hengellisen tehtäväsi 

täyttämiseen, ja kehosi säilyttämiseksi annan sinulle kaiken tarvitsemasi. 

70 Siunaan teitä tänä armon aamuna. Olkoon vilpitön rukouksenne kuin vaippa, joka kietoo 

kansakunnat, kun siunaan niitä nyt ja ikuisesti. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 356 
1 Te olette niitä, jotka uskoivat tulooni. Nämä ovat jo ilmestymiseni viimeiset vuodet, ja silti te 

tulette kiireesti kuuntelemaan minua, ikään kuin nämä olisivat niitä päiviä, jolloin aloititte opetuslapsena 

olemiseni. 

2 Monia on kutsuttu tänä aikana, mutta vain harvat ovat seuranneet minua. Mutta heihin kaikkiin 

laskeutui Henkeni valo. Jos tuossa Toisessa Aikakaudessa sanoin: "Autuaita ovat ne, jotka uskoivat 

näkemättä," toistan nyt teille: "Autuaita ovat ne teistä, jotka uskoivat näkemättä, seurasivat Minua ja 

pysyivät sinnikkäästi!" 

3 Minun on kuitenkin kerrottava teille, että kenenkään ei pitäisi yllättyä ilmentymisestäni ja 

läsnäolostani tässä muodossa, koska olen jo ennustanut ja luvannut sen toisella aikakaudella. En ole 

yllättänyt teitä, tämä ei ollut tarkoitukseni. Jos tuloni yllätti teidät, ja jos monet olivat yllättyneitä, kun he 

saivat tietää ilmestymisestäni, se johtui siitä, että olitte hengellisesti syvään uneen uppoutuneita. Se johtui 

siitä, ettet ollut hereillä. 

4 Sen jälkeen, kun olin lähtenyt toisen aikakauden aikana, paluutani odotettiin sukupolvesta toiseen 

niiden keskuudessa, jotka uskoivat minuun. Jumalallinen lupaus siirtyi vanhemmilta lapsille, ja sanani piti 

yllä kaipuuta kokea paluuni. 

Jokainen sukupolvi uskoi olevansa lahjakas odottaen, että heidän Herransa sana toteutuisi heissä. 

5 Niin aika kului, ja sukupolvetkin kulkivat, ja lupaukseni tukahdutettiin yhä enemmän ja enemmän 

sydämistä, ja ihmiset unohtivat valvoa ja rukoilla. 

6 Vuosisadat kuluivat, ja kun ihmiskunta ei enää edes odottanut, että voisin tulla vähiten odotetulla 

hetkellä ─ kun ihmiset olivat kaukana totuudesta, tein henkisen läsnäoloni tuntuvaksi sanani mukaisesti. 

7 Se muoto, jonka valitsin tehdäkseni itseni tunnetuksi tämän ajan ihmisille, on yllättänyt ja jopa 

rohkaissut monia tuomitsemaan sen ilman, että he olisivat ensin pohtineet aiempia ilmoituksiani. 

8 Kerron teille, että mikä tahansa muoto, jonka olisin valinnut ilmaistakseni itseni, olisi 

hämmentänyt kaikkia niitä, jotka eivät olleet valmiita vastaanottamaan Minua. Mutta se, joka oli hereillä 

ja valmistautunut, ei olisi yllättynyt mistään ilmenemismuodosta, jota olisin käyttänyt, koska hän olisi 

tuntenut Minut jokaisessa ilmenemismuodossa. 

9 Kaikki, jotka ovat uskoneet Minuun tänä aikana ─ kaikki, jotka ovat tunteneet Minut, ja kaikki, 

jotka ovat seuranneet Minua ─ totisesti, sanon teille, he ovat hengellisesti odottaneet Minua. Tietämättään 

he ovat etsineet paluutani ja odottaneet Sanaani. 

10 Lupaukseni ei noina päivinä koskenut yksittäistä kansaa, vaan koko ihmiskuntaa, ja siksi kerron 

teille tänään, että valoni ei ole laskeutunut ainoastaan näille joukoille, jotka kuulevat minut äänenkantajien 

ymmärryselimen kautta, vaan että osoitan itseni tuhansilla tavoilla kaikkien ihmisten tiellä, jotta he 

havaitsisivat uuden ajan tulon. 

Minun on myös kerrottava teille, että on ollut niitä, jotka, vaikka he odottivat Minua päivästä toiseen ja 

elämästä toiseen, eivät voineet uskoa läsnäoloani, kun he näkivät Minun tulevan siinä muodossa, jossa 

teillä on Minut, ja lähtivät pois. Miksi?: Koska he loivat pitkään mielikuvituksessaan ilmenemismuodon, 

joka ei ollut juuri se, jota minä valitsin. 

11 Ymmärtäkää, että päätökseni ja inspiraationi ylittävät kaikki inhimilliset arvaukset tai 

mielikuvituksen. 

12 Olen antanut teille monia todisteita siitä, että tekoni ovat sen yläpuolella, mitä ihminen kykenee 

käsittämään totuutena ja täydellisyytenä. 

13 Jotain, mikä on hämmentänyt joitakin ihmisiä eniten, on se, että opetukseni on ilmaistu ihmisen 

rajallisten älyllisten elinten kautta. Mutta jos ne, jotka tuntevat itsensä ärsyyntyneiksi tästä syystä, 

yrittäisivät todella perehtyä Sanaani, sanon teille, että he löytäisivät pian ne syyt, joiden vuoksi valitsin 

juuri kouluttamattoman ja jopa epäpuhtaan ihmisolennon kuulemaan opetustani. Silloin he huomaisivat, 

että syyt, joiden vuoksi valitsin tämän keinon, olivat rakkauteni, oikeudenmukaisuuteni ja ikuinen laki, 

jonka nojalla ihmissielu pystyisi kommunikoimaan suoraan Isänsä kanssa, kommunikaatiomuoto, johon 

sielun ominaisuudet ja ruumiin kyvyt osallistuisivat samanaikaisesti. 
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14 On vain luonnollista, että se, joka tietää olevansa syntinen, pitää itseään kelvottomana tällaiseen 

armoon. Mutta on vain oikein, että teidän pitäisi myös tietää, että näen läsnäolonne tuolle puolen ja että 

olen epätäydellisyytenne yläpuolella. 

15 Ymmärtäkää ─ koska olette osa Minua - että ainoa asia, jota teen, on auttaa teitä puhdistamaan 

itsenne ja täydellistämään itsenne, jotta voitte elää Minussa. 

16 Enää ei ole asianmukaista, että muut ansaitsevat ansioita syntisten puolesta. Nuo ajat ovat jo 

menneet, mutta nuo ansiot ovat esimerkkeinä läsnä. 

17 Tänään syntinen itse hankkii ansioita pelastuksestaan. Haluan olla hänen oppaansa, opettajansa ja 

pelastajansa. 

18 Milloin vanhemmat ovat maan päällä rakastaneet vain hyviä lapsia ja inhonnut pahoja lapsia? 

Kuinka usein olenkaan nähnyt heidän olevan rakastavimpia ja huolehtivimpia juuri niitä kohtaan, jotka 

satuttavat ja saavat heidät kärsimään eniten! Miten sinun olisi mahdollista tehdä suurempia rakkauden ja 

anteeksiannon tekoja kuin minun? Milloin on koskaan nähty, että Mestarin on opittava opetuslapsilta? 

19 Tietäkää siis, etten pidä ketään kelvottomana ja että pelastuksen tie kutsuu teitä siksi ikuisesti 

astumaan sitä, aivan kuten valtakuntani portit, jotka ovat valoa, rauhaa ja hyvää, ovat ikuisesti auki 

odottaen niiden saapumista, jotka olivat kaukana laista ja totuudesta. 

20 Kaiken tämän vuoksi halusin valita syntisten luotujen joukosta ne, joita käyttäisin välineinä 

saadakseni sanani kuuluviin. 

21 Kuinka monta todellisen uudistumisen tapausta onkaan ollut niiden joukossa, jotka olen valinnut 

tähän palvelustehtävään! Kuinka paljon todisteita kääntymyksestä ja parannuksesta! 

22 Ilmoitin, että paluuni tapahtuisi hengessä, ja niinpä toteutin sen tänä aikana. Miksi olisin valinnut 

jonkun muun keinon, joka ei olisi ollut ihminen, tehdäkseni itseni tunnetuksi, koska olen etsinyt ihmisiä? 

Riitti, että nämä ihmisjoukot henkistyivät hieman, ja heidän herkkyytensä ansiosta he pystyivät 

havaitsemaan läsnäoloni ja olemukseni ja pitämään tällaista ilmenemismuotoa oikeana ja luonnollisena. 

23 Minun on kerrottava teille, että kaikki eivät ole tulleet niin herkästi, että he olisivat voineet kokea 

läsnäoloni tuntemuksen heti ensimmäisestä hetkestä lähtien. Sillä vaikka jotkut ovat tulleet valppaan 

hengellisen katseen kanssa nähdäkseen tämän valon ja ymmärtääkseen Sanani ytimen, toiset ovat tulleet 

etsivin fyysisin silmin, minkä vuoksi heidän tuomionsa, arvionsa ja havaintonsa ovat olleet pinnallisia ja 

aina kiinnostuneita vain ulkoisesta. Sillä sen sijaan, että he olisivat etsineet sanan merkitystä tai olemusta, 

he ovat arvioineet kielen suurempaa tai pienempää oikeellisuutta, ja sitten he ovat kyselleet äänenkantajien 

elämästä, heidän elämäntavoistaan, puhetavastaan ja jopa heidän vaatetuksestaan. 

24 Näiden jälkimmäisten oli tietenkin löydettävä puutteita niissä, jotka ovat vain aloittelijoita tämän 

Työn suhteen, ja sitten he kielsivät kaiken totuuden opetuksestani, kun taas ensimmäiset jättivät huomiotta 

palvelijoideni virheet, rajoitukset ja köyhyyden, koska he katsoivat, että he ovat vain ihmisiä ja siksi 

tekevät virheitä, ja etsivät vain tämän Sanan merkitystä, sen olemusta, minkä vuoksi he löysivät Henkeni 

läsnäolon tässä "kimpussa". 

25 Se, joka ei kiinnitä sanoihini asianmukaista huomiota eikä syvenny niiden sisältöön, ei koskaan 

löydä niiden totuutta eikä löydä selvitystä tai ratkaisua kaikkiin epäilyksiinsä. 

26 Minä itse selitän kaiken sanassani, jotta opetuslapsissa ei olisi pienintäkään virhettä tai epäilystä. 

27 Muistakaa, kuinka usein olen kehottanut teitä oppimaan etsimään tämän sanan olemusta, 

merkitystä, joka on kielenne inhimillisen muodon tuolla puolen. Muistakaa, että olen käskenyt teitä 

olemaan loukkaantumatta Sanan maallisesta muodosta, sillä silloin ette löydä sen merkitystä, ja että teidän 

on aina otettava huomioon, että olen tehnyt itseni tunnetuksi syntisten kautta, sellaisten ihmisten kautta, 

joilla on kouluttamaton mieli, joilla ei ole koulutusta ja opiskelua, jotta ette antaisi liikaa merkitystä Sanan 

ulkoiselle muodolle ja oppisitte antamaan ilmenemismuodolleni sen totuuden, joka sillä on, sekä antamaan 

näille ruumiille sen, mikä niille kuuluu. 

28 Tunnustakaa, että kaikki eivät ole etsineet minun valoani eivätkä ole olleet opetuslapsia, jotka 

pyrkivät tulemaan opetuslapsiksi. 

Opi nyt, miksi monet ovat kääntäneet selkänsä Minulle ja väittävät edelleen, että he ovat kärsineet 

pettymyksen työntekijöitteni käsissä! 

29 Ne ovat janoavia sydämiä, jotka ovat käyneet ehtymättömän totuuden lähteellä eivätkä ole 

kyenneet laskeutumaan alas juomaan kylläiseksi. Heillä on hyvin suuri tyhjyys sisällään, ja he jatkavat 
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etsimistä ja kutsumista löytämättä sitä, mitä heidän sielunsa tarvitsee. Mutta eräänä päivänä he lähestyvät 

tätä polkua uudelleen, ja silloin heidän tuskallinen kokemuksensa kertoo heille, että heidän on etsittävä 

Minua ei enää ulkoisesta vaan syvemmästä. Kun he palaavat, näette viisauden loistavan niissä, jotka ovat 

kuunnelleet Minua kiihkeästi ─ niissä, jotka ovat pysyneet Mestarin kanssa ja jotka ovat saaneet 

palkkioksi uskostaan ja henkistymisestään valon, joka valuu heidän päälleen ja paljastaa heille suuria 

mysteereitä ja opetuksia. 

30 Testasin teitä kaikkia, ennen kuin tulitte todistamaan ilmestymistäni. Lähetin jokaiselle 

opetuslapselleni viisaita todisteita, jotta he antaisivat teille mahdollisuuden todistaa Läsnäoloani. Mutta 

totisesti minä sanon teille: Vaikka jotkut ovat olleet omistautuneita, nöyriä ja kuuliaisia kutsumukselleni, 

toiset, vaikka hekin ovat kuulleet Minua, ovat jääneet vaille uskoa, vailla tahtoa ja ovat usein olleet täynnä 

ylpeyttä, vastenmielisyyttä ja jopa haluttomuutta. Mitä sielu voi vastaanottaa, kun mieli on sumentunut ja 

sydän myrkytetty? Tällainen henkilö näkee vain epätäydellisyydet. 

31 Testaan teitä kaikkia. Koettelen myös niitä, jotka seuraavat minua jatkuvasti, tarkoituksenani on, 

että heidän koko olemuksensa vahvistuisi ja että ─ jos Sanaani ei enää voi kuulla tätä kautta ─ heillä olisi 

Sanani sisältämä viisaus ja samalla kaikki tarvittava voima levittää tätä opetusta todellisella puhtaudella. 

32 Opetuslasteni on oltava vakuuttuneita siitä, että kun he eivät enää kuule minua niin kuin nyt, 

heidän esimerkkinsä on hyvin tärkeä. Sillä silloin ovat ne erinomaiset opetuslapset, jotka opettavat muita 

tekojensa kautta. Heidän on tiedettävä, että todistukseen, jonka he antavat Sanastani, on aina liitettävä 

tekoja. 

33 Jos huomenna, kun todistuksen aika tulee tälle kansalle, minun kansani ei elä sanani mukaan ─ jos 

he eivät sovita tekojaan minun totuuteeni, heille ei ole mitään hyötyä sanojeni toistamisesta, vaikka ne 

olisivat kuinka täydellisiä. 

34 Sen, jolla on halu tehdä sanani tuntuviksi sydämissä, tulisi pukeutua rakkauteen, olla armon 

läpäisemä, hankkia itselleen nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, olla valmis antamaan anteeksi ja olla 

hyväntahtoinen lievittämään kanssaihmistensä kärsimyksiä. Silloin hän saa kokea, kuinka kovinkin ja 

vastahakoisinkin sydän järkkyy ja liikuttuu sanastani, joka vaikuttaa opetuslasteni sydämessä. 

35 Koska tiedätte, että syy siihen, miksi monet lähimmäisistänne eivät pysy sinnikkäästi kuulemassa 

tätä sanaa, on se, että he ovat havainneet teidän puutteellisuutenne, yrittäkää saada itsenne olemaan 

rikkomatta lakiani niin paljon kuin voitte, tietäen, että esimerkillänne on suuri vaikutus heihin. 

36 Haluan, että olette tyytyväisiä itseenne, ettei omatuntonne koskaan moiti teitä siitä, että joku 

lähimmäisistänne eksyi oikealta tieltä, koska ette osanneet näyttää hänelle Työni puhtautta ja totuutta. 

37 Kun puhuin väkijoukoille toisella aikakaudella, kaikki kuulivat sanani ─ joka oli merkitykseltään 

ja muodoltaan täydellinen ─. Katseeni tunkeutui sydämiin ja löysi kaiken sen, mitä kukin piti sisällään. 

Joissakin oli epäilystä, toisissa uskoa, ja taas toisissa pelon täyttämä ääni puhui Minulle: ne olivat sairaita, 

joiden kipu sai heidät toivomaan minulta ihmettä. Oli niitä, jotka yrittivät peittää pilkkansa, kun he 

kuulivat Minun sanovan, että olin tulossa Isältä tuomaan ihmiskunnalle taivaan valtakunnan, ja oli myös 

sydämiä, joissa havaitsin vihan Minua kohtaan ja aikomuksen vaientaa tai eliminoida Minut. 

38 Ylimieliset, fariseukset, tunsivat, että totuuteni iski heihin. Sillä vaikka Sanani oli niin selkeä, niin 

täynnä rakkautta ja niin lohduttava ─ vaikka sitä vahvistivat aina voimakkaat teot ─ monet ihmiset 

halusivat edelleen löytää totuuden läsnäolostani tuomitsemalla Minut ihmisen Jeesuksen mukaan, 

tutkimalla elämääni ja kiinnittämällä huomionsa vaatteideni vaatimattomuuteen ja aineellisten 

hyödykkeiden täydelliseen köyhyyteeni. 

Mutta he eivät tyytyneet tuomitsemaan minua, vaan tuomitsivat myös opetuslapseni ja tarkkailivat 

tarkkaan, puhuivatko he, seurasivatko he minua teillä tai istuivatko he pöydässä. Kuinka järkyttyneitä 

fariseukset olivatkaan, kun he eräässä erityisessä tilanteessa näkivät, etteivät opetuslapseni olleet pesseet 

käsiään ennen pöytään istumista! Köyhät päät, jotka sekoittivat ruumiin puhtauden sielun puhtauteen! He 

eivät olleet tietoisia siitä, että kun he koskivat pyhään leipään temppelissä, heidän kätensä olivat puhtaat, 

mutta heidän sydämensä oli täynnä mätää. 

39 Niin kauan kuin saarnasin maailmassa, en koskaan sanonut, että opetuslapseni olisivat jo 

mestareita tai että heitä pitäisi kuunnella. He olivat edelleen opetuslapsia, jotka Sanani valon vallassa 

seurasivat Minua vapaaehtoisesti, mutta jotka tekivät edelleen virheitä, sillä heidän muuttumisensa ja sen 
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jälkeen esimerkkinä toimiminen ihmisille vei aikaa. He olivat lohkareita, joita jumalallisen rakkauden 

taltta vielä hioi, jotta hekin myöhemmin muuttuisivat kivistä timanteiksi. 

40 Kun kerron teille, että opetuslapseni tekivät virheitä, muistakaa se tapaus, kun puhuin väkijoukolle, 

ja koska joukossa oli joitakin naisia, joilla oli pieniä lapsia kädessään tai sylissään, opetuslapseni, jotka 

ajattelivat, että lapset saattaisivat ahdistella Minua, tekivät virheen ja käskivät noita äitejä menemään pois 

lastensa kanssa, koska he ajattelivat, että Sanani oli vain aikuisille tarkoitettu. Sillä he eivät tienneet, että 

sanani on tarkoitettu hengelle, olipa se sitten vanha mies, kypsä ihminen, nuorukainen tai lapsi, ja että se 

on sama, olipa se mies tai nainen, sillä sukupuolella ei ole mitään tekemistä hengen kanssa. 

41 Millaista tuskaa kokivat ne äidit, jotka olivat lähestyneet Jeesusta, jotta Hän siunaisi heidän 

pienokaisensa, ja kuinka he epäilivätkään tuon opetuslapseni teon vuoksi sitä armoa ja rakkautta, jota 

Minä huokaisin sanassani! Siksi Minun täytyi korottaa ääntäni ja sanoa heille: "Antakaa lasten tulla 

luokseni." 

42 Käytin noita virheitä opettamaan opetuslapsilleni. Kun minut pidätettiin Öljypuutarhassa, yksi 

opetuslapsistani, Pietari, yritti puolustaa minua ja iski miekalla ylipapin palvelijaa. Sitten sanoin: "Nosta 

miekkasi jälleen ylös. Sillä kaikki, jotka tarttuvat miekkaan, hukkuvat miekkaan." 

43 Minä lähdin opetuslapsistani, ja sitten he jäivät minun paikalleni todistamaan teoillaan ja 

sanoillaan. Henkeni tulvi heihin valoa ja innoitti heitä kaikkiin niihin töihin, jotka palvelisivat siemeneni 

levittämistä kaikkialle maailmaan ja jotka pysyisivät esimerkkinä rakkaudesta, nöyryydestä ja 

kohotuksesta. He eivät enää olleet hauraita lapsia, vaan he olivat muuttuneet tulisieluisiksi opetuslapsiksi, 

Mestarinsa arvoisiksi edustajiksi maan päällä. Epäilykset, epäilykset ja erehdykset olivat väistyneet 

totuuden tieltä, jota he julistivat jokaisessa teoksessaan. 

44 Rakkaat ihmiset, tekin olette julistukseni aikana tänä aikana tehneet virheitä, teillä on ollut 

heikkouksia, te olette joutuneet kiusauksiin ja epäilleet toisinaan. Mutta keskeytän julistukseni ja annan 

teille aikaa miettiä, valmistautua ja vahvistua, sillä tekin jäätte maan päälle todistamaan sanastani ─ ja 

todistatte sen tekojenne kautta. 

45 Älkää kuitenkaan miettikö, onko tehtävänne raskas ja murheellinen. Totisesti sanon teille, kun 

saavutatte hengellisen varustuksen, mikään ei tunnu teistä vaikealta eikä vaikealta. 

46 Alatte huomaamattaan elää hyveellistä elämää, ja tämä on selkein todistus, jonka annatte 

lähimmäisillenne totuudestani. 

47 Muistakaa, että puutteistanne huolimatta olette usein jo tehneet ihmeitä. Muistakaa siis, että kun 

hengellisyytesi kukoistaa täysin sisälläsi, tekosi ovat suurempia. 

48 Huomaan, että et pidä vielä niin tärkeänä sitä, mitä esimerkilläsi on muille. Et halunnut tehdä 

selväksi voimaa, joka piilee sanoissasi sekä rukouksissasi ja teoissasi. 

49 Minä olen ainoa, joka tietää, millaisia siemeniä tekonne kylvävät sydämiin, ja annan elämän ja 

rakkauden kasteeni laskeutua siementenne päälle, jotta ne eivät häviäisi. Mutta on välttämätöntä, että 

uskotte tekojenne totuuteen, jotta ette hylkää niitä, sillä olette tuskin aloittaneet niitä. Olkaa tietoisia siitä, 

että silmät tarkkailevat aina kaikkea, mitä teette, ja olisi hyvä, jos nuo silmät löytäisivät aina esimerkin 

kuuliaisuudesta opetuksiani kohtaan. 

50 Teidän tieltänne on pudonnut monta tietämättömyyden silmälappua. Sanasi kautta jotkut toverisi 

ovat eksyneet paheiden tieltä. Esimerkkinne rauhanomaisuudesta on auttanut palauttamaan harmoniaa 

moniin koteihin, joita eripuran pyörremyrsky on piiskannut. Monet sairaat ihmiset ovat tunteneet 

kärsimyksissään balsamia, jota olet vuodattanut heidän päälleen ja siten vapauttanut heidät 

kärsimyksistään, ja olet myös tehnyt monien sydämet vahvoiksi maailman vainoja ja vaaroja vastaan. 

51 Miksi ette sitten anna teoksillenne sitä arvoa, joka niillä on? En käske teitä kerskailemaan niillä 

enkä tekemään niitä tunnetuksi ─ en, haluan vain kertoa teille, että jokaisessa tapauksessa, jossa vuodatan 

armoani, te tunnistatte sen merkityksen, joka sillä valolla, joka virtaa lävitsenne, voi olla lähimmäistenne 

elämässä. Sillä silloin ette voi enää hylätä siemeniänne. 

52 Rakkaat kylväjät! Kulkekaa rauhaani kaikkialle maailmaan, siinä on rakkauteni, armoni, totuuteni 

ja balsamini! Ottakaa tämä balsami rukouksessa, ajatuksessa, sanassa, katseessa, hyväilyssä, koko 

olemuksessanne, ja totisesti sanon teille, että vain hengellinen työpäivänne maan päällä tulee olemaan 

teille runsaasti tyydytystä, mutta ei koskaan katkeraa. 
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53 Pian en enää ilmene tässä muodossa. Mutta minä jätän teidät täyteen voimaani ja valoani, ja siksi 

teidän ei tarvitse pelätä, että jätän teidät kuin lampaat susien keskelle. 

54 Sanani puuttuminen ei saisi olla teille syy kylmetä, näiden ilmentymien loppuminen ei saisi saada 

teitä etääntymään toisistanne ─ päinvastoin, juuri silloin teidän pitäisi yhdistyä vielä enemmän, jotta voitte 

kohdata taistelun ja koettelemukset. 

55 Se aika on vielä kaukana, jolloin tulette henkisesti lähemmäksi toisianne, niin kauan kuin olette 

fyysisesti kaukana toisistanne. 

56 Tällä hetkellä teidän on vielä nähtävä ja kuultava toisianne ─ tällä hetkellä teidän on vielä 

annettava toisillenne lämpöä, voimaa, uskoa ja rohkeutta. 

57 Olen ilmaissut teille tahtoni, että jatkatte kokoontumisia jonkin aikaa lähtöni jälkeen, jotta 

valmistautumisenne tekisi teidät kelvollisiksi todistamaan hengellistä läsnäoloani kokoontumistenne 

helmassa. Mutta kun uskostanne on tullut vahva, päätöksestänne on tullut kypsä ja olette tottuneet 

etsimään ja vastaanottamaan Minua hengestä henkeen, silloin olette siinä kunnossa, että voitte levittäytyä 

eri tavoin tämän sielua vapauttavan ja kohottavan opin kylväjinä. 

58 Olen aina läsnä kokoontumisissanne, ja niissä vuodatan inspiraationi jokaiseen mielen elimeen. 

Mutta nytkin minä sanon teille: Siunattuja ovat ne sydämet, jotka niinä päivinä, kun Sanaani ei enää 

kuulla, tuntevat edelleen samaa tunnetta sen levittämisessä kuin nyt, kun he odottavat säteeni 

laskeutumista. 

59 Haluan, että kokoontumiset ovat rauhan läpäisemiä, jotta meditaationne voi olla syvällistä ja jotta 

voitte löytää Sanani ytimen, mutta että riitaa tai intohimoa ei koskaan synny näissä tilaisuuksissa. Sillä 

silloin te niitätte vain pimeyttä. 

60 Annan sinulle näkymättömän avaimen, joka lukitsee jokaisen kiusauksen oven. Mutta samalla 

avaan ovet inspiraatiolle. Sillä olkaa aina tietoisia siitä, että juuri silloin Kolmannen Aikakauden ilmestys 

vuodatetaan päällenne runsain mitoin, koska tämä äänenkantajieni välityksellä tapahtuva julistus on vain 

valmistellut teitä. 

61 Spiritualisoituminen, sisäinen kokoontuminen ja ajattelunne kohottaminen ovat avain, joka avaa 

oven uusiin ilmestyksiin, joiden valossa saatte selvityksen kaikista mysteereistä ja kaikesta, mitä ei ole 

selitetty. 

62 Jatkatte ponnistelujanne uusien seurakuntalaisten houkuttelemiseksi, joista tulee sitten uusia 

opetuslapsia, "viimeisiä", joihin myös vuodatan Henkeni. Sydämesi ei saisi sulkeutua toisten tuskalta ─ 

päinvastoin, laupeutesi pitäisi olla suurinta heikkoja ja kärsiviä kohtaan, niitä kohtaan, jotka ovat 

uupuneita, hengellisesti nälkäisiä ja rakkauden janoisia. 

63 Teidän on huolehdittava siitä, että kokouksissanne on hengellistä voimaa, joka vetää puoleensa 

lähimmäisiänne, aivan kuten tänä aikana sanani on vetänyt puoleensa ja koonnut yhteen suuret 

ihmisjoukot. 

64 Rukouksenne saa aikaan ihmeitä näissä kokoontumisissa, kun yhdistätte ajatuksenne ja otatte 

lähimmäistenne asiat käsiteltäväksenne ikään kuin ne olisivat omianne. Silloin tunnet lohdutuksen, heidän 

ruumiinsa tai sielunsa terveyden, joka valuu heidän päälleen ─ rauhan heidän sydämeensä, valon, joka 

nostaa heidät todelliseen elämään. 

65 Kun otetaan huomioon kaikki nämä läsnäoloni todisteet, sydämenne ei jää kaipaamaan tämän 

ajanjakson loppua, koska teillä on kirjallinen Sanani, jonka avulla voitte tulkita sitä mahdollisimman hyvin 

valmistautuneena; silloin tunnette sen syvästi. 

66 Siellä ilmestyy opetusteni tulkkeja, näkijöitä, joilla on kirkas näkemys ja oikea sana. Käytätte 

hengellisempää tapaa parantaa sairaita. Parantava voima, jonka olen sijoittanut teihin, saavuttaa ensin 

sairaan sielun ja innostaa sitä nostamaan maahan vajonneen ruumiinsa ja opettaa sille, miten kärsimys ja 

intohimot voidaan voittaa, jotta sielu voi saada takaisin todellisen vapauden. 

67 Olkoon kaikki työnne vaatimattomia ja salaisia, älköön kukaan antako kateuden tai 

turhamaisuuden itää sydämessään. Sillä jos näin tapahtuisi, ette näkisi henkien välisen vuoropuhelun 

ihmeen tapahtuvan, jota teidän on määrä alkaa harjoittaa, kunhan nykyinen vaihe on ohi. 

68 Aivan kuten näinä viimeisinä ilmestymiseni päivinä olen palkinnut sanallani, joka on täynnä 

ilmestyksiä, olemusta ja opetuksia, sen valmistelun, jota teillä on ollut ─ kuullaksenne sen ─ niin myös 
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henki-henki -vuoropuhelunne päivinä tiedän, miten palkita kohotuksenne inspiraatioilla ja profetioilla, 

jotka ravistelevat maailmaa. 

69 Opetuslapseni innokkuus, kunnioitus ja kuuliaisuus palkitaan hengellisillä eduilla. 

70 Ihmiset tulevat muista maista kysymään teiltä, mitä opetin ja mitä ilmoitin, ja sitten te toistatte 

sanojani. Mutta jos jotkin tai monet opetuksistani on pyyhitty muististanne, voitte katsoa kirjaa, jota 

inspiraationi sanelee parhaillaan niille opetuslapsille, joita kutsutaan "kultasulkaisiksi". 

71 Tämä kirja on tarkoitettu kaikille poikkeuksetta ja ilman etuoikeuksia, aivan kuten minun sanani 

on ollut kaikille. Tällä tavoin opetukseni ei hautautuisi harvojen sydämiin, vaan se antaisi valonsa 

ikuisesti. 

72 Nytkin kehotan tätä kansaa ottamaan vaarin tästä kirjasta, jonka he pian saavat haltuunsa, ─ ettette 

anna sen opetusten unohtua, ettette jätä sen sivuja suljettuina. Muistakaa, että tulevina taistelun päivinä 

löydätte näiltä oppitunneilta taistelussa tarvittavat aseet, sopivan vastauksen kysymyksiin, joita ihmiskunta 

esittää teille, ja ratkaisun koettelemuksiinne. 

73 Tämä kirja auttaa oppilasta, jolla on heikko muisti, auttaa myös sitä, joka on sanaton, ja se on 

tarpeellinen vain siksi, että hänen aikomuksensa on innoittunut laupeudesta ja rakkaudesta lähimmäisiään 

kohtaan, jotta hetkinä, jolloin hän toistaa sanojani, kun hän lukee niitä, hän voi tehdä läsnäoloni tuntuvaksi 

ja antaa siitä iloa niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet Minua äänenkantajan kautta. Totisesti sanon teille, 

että kun valmistaudutte ottamaan minut vastaan tässä muodossa, jopa epäilijät ja kovasydämiset vapisevat, 

koska todistuksenne on ollut puhdas. 

74 Jätän teille jo nyt nämä suositukset, jotka auttavat teitä valmistautumaan. 

75 Pysykää yhtenäisinä lähtöni jälkeen, tutkikaa opetustani ja pohtikaa sitä, niin näette ajan tulevan, 

jolloin kansanne on tarpeeksi vahva noustakseen taisteluun. 

76 Teidän ei tarvitse kysyä keneltäkään tuntia tai päivää, jolloin voitte lähteä suorittamaan tehtävää, 

jonka annan teille tällä kertaa. Tunnet sydämessäsi ajan, jonka olen asettanut, aivan kuten menneiden 

aikojen profeetat, jotka kuulivat sisäisesti jumalallisen kutsun ja täynnä uskoa ja tottelemalla tuota 

impulssia lähtivät täyttämään tahtoani. 

77 Näkijöiden tehtävä noina päivinä on hyvin vaikea ja heidän vastuunsa hyvin suuri, sillä heidän on 

opastettava ihmisiä, herätettävä heitä ja rohkaistava heitä. Jotta valoni kirkkaus saavuttaisi heidät aina, 

heidän on pysyttävä hyvässä valmistautumisessa eivätkä he saa koskaan antaa turhamaisuuden eksyttää 

heitä tai valheiden houkutella heitä. 

78 Maailmassa tulee myös olemaan tapahtumia, jotka ovat kuin merkkejä tai viitteitä, jotta tiedätte 

lähtönne hetken. 

79 Mitä te ette silloin pysty tietämään? Mitä epäilyksiä sydämissänne on? Mitä kysymyksiä sinulle 

esitetään, joihin et osaa vastata? 

80 Koska olen selittänyt teille Sanani ja kaiken Työni yksinkertaisella tavalla, vaikka se on syvällisin 

asia, mitä elämässänne on, teidän tulee selittää opetukseni lähimmäisillenne samalla yksinkertaisuudella. 

81 Silloin teistä tulee heikkojen ja valoa kaipaavien tukikohta, ja he kysyvät teiltä neuvoa ja pyytävät 

rukouksianne koettelemuksen hetkinä. 

82 Nämä tulevat olemaan kauniita toiminnan aikoja tälle kansalle, jos he osaavat arvostaa ja käyttää 

niitä, ja valon täyttämiä tilaisuuksia sielullenne, joka nauttii kaikista lahjoistaan yltäkylläisesti. 

83 Kuinka monta kääntymystapausta te tulettekaan todistamaan! Kuinka monta ihmeellistä 

parantumista ruumiillisesti tai sielullisesti sairaille! Kuinka iloitsette, kun näette, että tähän asti pariaisina 

eläneet lähimmäisenne myös ilmentävät niitä lahjoja, joita olette opettaneet heitä löytämään 

olemuksestaan! He, jotka luulivat olevansa perinnöttömät nähdessään lahjasi, vahvistavat, että olette 

kaikki perillisiäni ja että sitä, mitä annan teille, en koskaan enää ota teiltä pois, vaikka joskus pidättelen 

sitä teiltä täydellisten rakkauden lakieni vuoksi. 

84 Tietäkää, miten Sanani valmistaa teitä astumaan lujasti toiminnan aikaan ja näyttämään esimerkkiä 

hengellisyydestä ja nöyryydestä. 

85 Nyt on valmistautumisenne aika, koska ihmiskunta on jo lähellä heräämistä. 

86 Jätän teidät hereille ja rukoilemaan, sillä tulette todistamaan suuria tapahtumia, jotka ravistelevat 

kaikkia maan kansoja. Tulette näkemään kauheimmat sodat, joita maailmassanne on käyty. Tulette 

näkemään taistelun eri uskonnollisten yhteisöjen ja oppien välillä, tulette näkemään nälänhädän, 
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kulkutautien ja kuoleman tuhoavan kansoja ja kaupunkeja, ja kaikki tämä on osoitus aikakauden, 

aikakauden lopusta. Mutta sen jälkeen näette elämän ylösnousemuksen. 

Tulette näkemään sellaisten kansojen yhdistymisen, jotka ovat eläneet vuosisatoja vihollisina. Tulette 

todistamaan kansojen ja rotujen välistä sovintoa, näette sen sinetöityvän toisten rakkaudella toisia kohtaan. 

Tulette näkemään suurten uskonnollisten yhteisöjen maallisen vallan katoavan ja henkistymisen hedelmien 

ilmestyvän kaikkialle. 

Tulette näkemään monet oppineina tunnetut ihmiset hämmentyneinä, ja tulette näkemään suuret 

puhujat järkyttyneinä, koska he eivät tiedä, mitä sanoa, koska totuuden valo vaikuttaa heihin. Toisaalta ne, 

joita on aina vainottu tai nöyryytetty heidän rakkautensa oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen vuoksi, 

näkevät vapauden ja oikeudenmukaisuuden auringon paistavan horisontissa. 

87 Tämä on sopiva aika, jolloin ihmisten hengellinen edistyminen tulee täysin näkyviin ja jolloin he 

voivat todella tuntea sen Henkisen Elämän, joka on olemassa ihmisten ulkopuolella. 

88 Se on materialismin romahdus, kun ihmiset, jotka ovat rakastaneet vain maailmaa, katsovat hengen 

silmin todellista elämää ─ kun kaiken ihmiskuntaa piinaavan pahan tekijät heittävät tuleen kirjansa, joissa 

he ovat usein kieltäneet totuuden. 

89 Minä, joka en voi kieltää keneltäkään valoani, annan sen kaikille ja avaan siten mielen ovet 

inspiraatiolle kutsuna viisauteen, ikuisuuteen ja kohotukseen. 

90 Tutkikaa, oi oppilaat, opetustani ja sanokaa, merkitseekö mikään sen osista takapajuisuutta, 

taantumista, pysähtyneisyyttä tai sekasortoa. 

91 Jos uskosi Sanaani on täydellinen, kanna se tuhoutumattomana sieluusi, niin että hengellisyys 

ilmenee jokaisessa toiminnassasi. 

92 Sanani lupaa teille valtakunnan, joka minun tahtoni mukaan luodaan sydämeenne, jotta se valaisisi 

elämänne ja sen valo olisi kodeissa, vanhemmissa, avioliitoissa, lapsissa ja kanssaihmisissä, jotta hallitsijat 

olisivat anteliaita, opettajat viisaita ja tuomarit oikeudenmukaisia. 

93 Tämä on minun opetukseni. Älkää antako sen sekoittua niihin tieteisiin, joiden avulla ihmiset 

pyrkivät vain sielunsa ilmentämiseen ja toteuttamiseen. 

94 Olen kutsunut opetustani spiritualismiksi, koska se opettaa sielun nousua ja paljastaa ihmiselle 

kaikki ne lahjat, joita hänellä on hänen täydellistymistään varten. 

95 Kuinka vähän onkaan tähän hetkeen asti niitä, jotka epäilevät tämän opetuksen todellista olemusta! 

Vain harvat ovat niitä, jotka ymmärtävät Minua vähitellen! Näen, että suurin osa teistä on yhä uppoutunut 

perinteisiin ja tapoihin, jotka eivät tee sielullenne mitään hyvää. 

96 Kuinka paljon pelkoa näenkään monissa sydämissä, kun on kyse näistä tavoista, perinteistä ja 

toimista luopumisesta, jotka olette luoneet Työhöni! Ja kuinka paljon tunnette sydämenne haavoittuvan, 

kun teille puhutaan tästä ilman, että haluatte ymmärtää, että näiden perinteiden noudattamisen vuoksi 

luovutte laini todellisesta täyttämisestä. 

97 Ymmärtäkää, että ihmiskunnan ulkoistettu Jumalan palvonta on aina ollut syynä sen hengelliseen 

pysähtyneisyyteen. Mutta teidän ei pitäisi enää sortua tähän virheeseen, ja teidän pitäisi aina olla tietoisia 

siitä, että henkisen edistymisen ja täydellisyyden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että Minun 

palvomiseni on sisäistä, puhdasta, syvää ja hengellistä. 

98 Minä koettelen kansaani viisaudella ja oikeudenmukaisuudella vapauttaakseni heidät 

tietämättömyydestä tai erehdyksestä. Aion estää heitä sortumasta fanaattisuuteen, ja tästäkin syystä aion 

koetella heitä. 

99 Rakastaaksenne lähimmäistänne, levittääksenne rauhaa, tehdäksenne Sanani tunnetuksi, 

osoittaaksenne laupeutta ja rukoillaksenne ihmiskunnan rauhan puolesta, mikä on hengellinen palvonta, 

jota odotan teiltä, ette tarvitse ulkoisia palvontatekoja ─ ette kokoontumissaleissa ettekä kodeissanne. 

100  Muistakaa: niin kauan kuin ette yhdisty todelliseen henkistymiseen, rukouksillanne ei ole 

tarvittavaa voimaa, jotta lähimmäisenne tuntisivat sen. 

101  Älkööt näiden sanojen tähden nousko ne, jotka luulevat olevansa riittävän puhtaita tuomitsemaan 

lähimmäisiään. Sillä totisesti minä sanon teille: vain minä yksin voin tuomita toisen ja toisen teot. 

102  Älkää myöskään tuomitko veljiänne, vaikka tulisi hetki, jolloin näette heidän pettävän minut. Sillä 

teidän tulee muistaa, että olen sanonut teille, että vain minä yksin voin arvioida hengellisen puhtauden tai 

epäpuhtauden. 
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"Älkää tuomitko", olen sanonut teille, mutta antakaa hyviä neuvoja, yrittäkää välttää kiusaamasta 

lähimmäisiänne. Mutta jos ette voi tehdä mitään näistä asioista, niin pyrkikää pysymään totuudessa. Silloin 

tulee päivä, jolloin ne, jotka ovat eksyneet polulta, palaavat sille, vakuuttuneina virheestään, ja tulevat 

uskomaan, että te olette pysyneet käskyissäni. 

103  Valvokaa ja rukoilkaa, jotta voisitte olla yhtenäisiä ja rauhassa. Olette jo Sanani viimeisinä 

päivinä, ja haluan, että kun viimeinen päivä koittaa, löydän teidät hengellisesti yhtenäisinä. 

104  Olen antanut teille monia oppitunteja, jotta osaatte estää veljiänne ja sisarianne irtautumasta 

kansasta. Ymmärtäkää, että ne, jotka ovat voineet kuulla Minua hyvin vähän, voivat olla heikkoja. Anna 

heille voimaa ja uskoa. 

Jopa niiden joukossa, jotka ovat usein kuulleet Minua, voi olla sydämiä, joilla ei ole lujuutta, jotta 

voisit antaa heille lämpöä ja rohkaisua elämän tiellä. 

105  Kun olette yhdistyneet, oi kansa, kokoonnutte rukoilemaan maailman rauhan puolesta ja lähetätte 

sielunne, joka on muuttunut ajatuksen siivillä rauhankyyhkyksi, kansojen luo. 

106  Älä koskaan odota, että rukoustesi tulos olisi välitön. Joskus joudutte odottamaan hieman, joskus 

joudutte odottamaan pitkään, ja joskus ette edes pysty kokemaan, että se, mitä olette pyytäneet Minulta, 

toteutuu. Tehtävänne on kuitenkin suoritettu. 

107  Teistä tulee rauhan kylväjiä, mutta sanon teille vielä kerran, että älkää odottako saavanne niittää 

ennen aikojaan. Sinun on annettava tämän siemenen itää, versoa, kasvaa ja kantaa hedelmää, ja vasta sitten 

voit korjata sadon ja antaa sielusi täyttyä tyytyväisyydestä. 

108  Opetuslapset, ihmetelkää, että opitte kaiken tämän yhden veljenne ja sisarenne kautta, jonka 

muutin Minun välineekseni, jotta teistä tulisi todistajia teoista, joita voimani tekee muuttamalla kömpelön 

olennon hengellisesti hyödylliseksi olennoksi kaikille ja muuttamalla syntisen olennoksi, jolla on puhdas 

sydän ja mieli välittämään Sanaani. 

109  Olen myös antanut teille äänenkantajiani, jotta voisitte johdattaa heidät edistykseen ja 

täydellisyyteen; ja nyt, julistusteni viimeisinä päivinä, yhteisöt, jotka ovat kyenneet tuomaan 

äänenkantajansa kohotukseen, nauttivat kypsän hedelmän hengellisestä "mausta", jota on hoidettu 

sinnikkäästi ja rakkaudella. 

110 Kaikki eivät ole osanneet tehdä tätä, sillä monet heistä ovat laiminlyöneet äänenkantajat ja 

hylänneet heidät. Toisilta he ovat riistäneet elinvoimansa piittaamatta ja armotta, ja taas toisilta he ovat 

katkaisseet elämän puun vihreät oksat. Siinä on syy siihen katkeraan makuun, jonka ihmisjoukot ovat 

usein saaneet makean sijasta; ja tästä on syntynyt monia virheitä, kuten se, että pidetään täydellisenä sitä, 

mikä on ollut vain epätäydellistä äänenkantajan puolelta, tai se, että Minulle luetaan äänenkantajien 

epäpuhtaudet, aineellistumiset tai epätäydellisyydet. 

Lähtöni jälkeen teidän on erotettava vehnä akanoista, toisin sanoen teidän on poistettava kaikki 

epäpuhtaudet, jotka olisi pitänyt lisätä sanaani, jotta voitte viedä tämän opetuksen läpi maailman. 

111. Jos joku kysyy teiltä, miksi tein itseni tunnetuksi niin monien äänenkantajien kautta, teidän tulisi 

kertoa heille, että jos olisin tullut välittämään Sanaani, kuten tein Jeesuksessa tuolloin, yksi henkilö olisi 

riittänyt Minulle. Mutta koska ilmentymäni tapahtui yksinkertaisten ja kouluttamattomien ihmisten 

välityksellä ja samalla viestini oli hyvin suuri, yksi ihmisen älyllinen elin ei voinut riittää, vaan niitä oli 

oltava niin monta kuin oli tarpeen. 

112. Roque Rojasista, julistukseni edelläkävijästä, jonka kautta Elia puhui, ja Damiana Oviedosta, 

jonka kautta annoin ensimmäisen sanani tänä aikana, aina viimeisiin äänenkantajiin, jokainen heistä on 

tehnyt tunnetuksi vain osan Työstäni, mutta ei koko sanomaani. 

113. Esimerkiksi Roque Rojasin kautta ilmoitin teille, että ihmiskunnalle oli alkamassa kolmas 

aikakausi. Paljastin teille kuudennen sinetin avautumisen, joka sisältää sen viisauden, sen tuomion, sen 

lahjat ja monien muinaisten profetioiden täyttymyksen, jotta ne vuodattaisivat valonsa jokaisen hengen ja 

kaiken lihan ylle. 

114. Tuo mies paljasti teille "ominaisuuden" tai "merkin" salaisuuden, ja hän muistutti teitä kolmannen 

aikakauden valittujen symbolisesta lukumäärästä. 

115. Myöhemmin Damianan välityksellä teille paljastettiin tuloni tarkoitus ─ lahjat, joita kukin 

opetuslapsi kantoi sisällään, ja myös päivämäärä, jolloin ilmentymiseni päättyisi. Noilta huulilta tuli sana, 
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jonka Henkeni toi tuolloin ja ilmaisi yksinkertaisten opetusten ja pienten vertausten kautta ensimmäisille 

opetuslapsille. 

Mutta hengellinen sana tuli myös Marialta sanomana, joka on äärettömän hellä ja 

sanoinkuvaamattoman lohduttava viesti jokaiselle ahdistuneelle sydämelle. 

116 Roquen ja Damianan kanssa kaikki oli vain alkua, lupaus. Mutta kun vuodet kuluivat, heitä 

seuranneet äänenkantajat tunkeutuivat yhä syvemmälle äänenkantajan tehtävän salaisuuteen, mikä 

mahdollisti sen, että sanani laajeni, työni sai selkeän muodon ja salaisuudet avautuivat. 

117. Kuinka monet sydämet ovatkaan saaneet rohkaisua ja lohdutusta, kun olette kuulleet Sanani 

valittujeni mielenelimen kautta! Kuinka monta sielua on pelastettu pimeydestä, koska he ovat kuulleet 

Minua välityksen kautta! 

118 Siunaan äänenkantajiani, jotka osasivat valmistautua ja omistautuivat palvelukselleni. 

119. Kerron teille kuitenkin myös, että monet lapseni ovat kääntäneet selkänsä Minulle ja kieltäneet 

Minut, koska äänenkantajat eivät ole hengellisiksi tulleet. Näille annan anteeksi ja annan heille 

mahdollisuuden siivota tahrojaan itse. 

120 Rakas kansa: Valvokaa ja rukoilkaa ilmestymiseni viimeisiin hetkiin saakka, jotta voitte aloittaa 

ilmestymiseni uuden vaiheen vakaalla askeleella hengestä henkeen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 357 
1 Tänä päivänä nuorukainen ja neitsyt seisovat edessäni ja pyytävät Minulta, että rakkauteni siunaisi 

ja vahvistaisi heidän liittonsa. 

2 Ja minä otan teidät vastaan, lapseni ─ en vain tällä hetkellä, sillä te olette aina olleet kanssani, ja 

minä olen ollut kanssanne. 

3 Tulette juhlimaan liittoanne, mutta minä sanon teille: Kohtalo on jo kauan yhdistänyt teitä. 

Ihmisten on silti välttämätöntä juhlia toimitusta, joka todistaa näiden kahden ihmisen yhteydestä, 

avioliitosta, jotta se tunnustetaan ja kunnioitetaan hengellisesti ja inhimillisesti. 

4 Ette osallistu seremoniaan, vaan tulette vastaanottamaan hyväilyä, neuvoja Isältä ja ohjeita 

Mestarilta. 

5 Olette kaksi sielua, kaksi sydäntä, jotka yhdistyvät yhdeksi olennoksi ja yhdeksi tahdoksi. Olette 

olleet kaukana toisistanne eri maailmoissa ja tulleet maan päälle ─ ensin toinen ja sitten toinen, ja tässä 

siirtymävaiheessa teitä on koeteltu rakkaudessanne ja kärsivällisyydessänne, ja olette pysyneet uskollisina 

Minulle. Olet pitänyt lupauksesi voittamalla kaikki esteet rakkaudella ja uskolla. 

6 Olette Herranne läsnäolossa, joka koristaa sieluanne ja rohkaisee sitä, jotta voitte tämän vaikean 

tehtävän, jonka osoitan teille, avulla toteuttaa sen ylevimmän asian, jonka olen antanut ihmisille ihmisessä. 

7 Astutte nyt tähän rakkauden, uhrautumisen ja elämän instituutioon ─ luopumiseen ja 

kuuliaisuuteen kohtaloa kohtaan ─ ihanteen täyttämiseksi. Ja jotta askeleenne uudella tiellä olisi 

turvallinen, tulette kaipaamaan valoa, ja sitä minä vuodatan teille runsaasti. 

8 Sinä ihminen: Ne kyvyt, jotka annoin ensimmäiselle ihmiselle maan päällä, olen antanut myös 

sinulle: Lahjakkuus, tahto ja energia ─ myös voima, elämä ja siemen. Pidät symbolisesti miekkaa oikeassa 

kädessäsi ja kilpeä vasemmassa kädessäsi. Sillä maallinen elämä haastaa teidät taisteluun, jossa te miehet 

olette sotilaita, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyveellisyyden vartijoita, ihmiskunnan puolustajia. 

Teen teistä sotilaita tässä taistelussa ja asetan vasemmalle puolellenne, lähelle sydäntänne, neitsyen. 

Hän on hengellisesti, moraalisesti ja fyysisesti kukka, jota Minä hoidan ihanassa puutarhassa ─ ihmisen 

intohimojen haluamassa nautintopuutarhassa, jota Maria, Jumalallinen Äiti, aina vartioi ja suojelee ja 

kastelee neitsyytensä ja siveytensä kristallinkirkkailla ja puhtailla vesillä. 

9 Pyysit Minulta nöyrästi tätä kukkaa, ja annoin sen sinulle rakkaudella. Tämä on suurin asia, jonka 

ihminen voi tässä elämässä saada. 

Sinua ei sido vanhempasi. Sillä täyttääksenne tämän kohtalon, siirrytte kauemmas niistä ja pysytte 

elämän taistelupolulla. Myös lapsesi lähtevät pois luotasi, kun tulee aika lähteä kohtalonsa tielle, lähtevät 

vanhempien kodista, ja silloin vain elämänkumppani jää miehen sydämen lähelle ─ nainen, jonka hän 

valitsi, joka jakoi hänen ilonsa ja kärsimyksensä ja jonka liiton hänen kanssaan vain kuolema voi katkaista. 

10 Rakkauteni sana yhdistää teitä ja antaa voimaa yrityksellenne. 

11 Kohottakaa kasvonne, kulkekaa lujalla askeleella, olkaa toisillenne kuin sauva! Olkaa rakastava 

vaippa, joka kuivaa kyyneleet, sanon teille molemmille. Sillä hengellisesti olette molemmat samanlaisia, 

hengessä ei ole sukupuolta eikä eroa. Kumpikaan teistä ei ole toisen yläpuolella. Mutta kerran 

ruumiillistuttuani olen asettanut miehen naisen edelle. 

12 Miehenä oleminen on sielulle koetus, jolle altistan sen. Naisena oleminen on myös sielun hyvitys. 

13 Ihmisessä on valtaa, ja hänen tulisi aina käyttää sitä ymmärryksellä. Naisessa, joka on luotu 

hellyydellä ja herkkyydellä, asuvat rakkaus ja uhrautuvaisuus, ja molemmat täydentävät toisiaan. Tästä 

liitosta, tästä sielujen ja ruumiiden yhteydestä, elämä kumpuaa ehtymättömänä virtana. Tästä siemenestä ja 

tästä hedelmällisestä maaperästä versoo siemen, jolla ei ole loppua. 

14 Siunaan teitä ja yhdistän teidät Mestarini käsivarteen jumalallisella suudelmallani. Jätän teidät 

esimerkkinä tähän kansaan, koska olette tulleet tänne hengellisesti valmistautuneina ja kunnioittavasti. 

15 Kansa palvelee sinua todistajana, ja minä pidän heitä vastuussa sinusta. Haluan, että he tämän 

hetken kohotuksellaan sirottavat polkuanne onnella, iloitsevat aina hymyistänne ja rauhastanne ja 

siunaavat teitä lisääntymisessä, kuten minä siunaan teitä. Tämä on minun tahtoni. 

16 Se ei ollut papin käsi, joka vahvisti liittonne, vaan minun ikuinen lakini, minun rakkauteni. Johdan 

sinua täyttymyksen polkua pitkin, ja kun elämäsi matka on ohi, annat tiliä Herralle. Ja sillä hetkellä 

kuulette jälleen tämän sanan äänen ─ mutta se ei ole enää ihmisen ääni, vaan se, jonka kuulette 
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omantuntonne syvyyksissä, ja sanotte: "Isä, joka viitoitti sielullemme tien, kertoo meille tänään, että 

olemme saavuttaneet päämäärän ja että meidän on esiteltävä työmme." 

Odotan teitä siellä kotonani, vuoren huipulla, jotta voitte nähdä Herranne. Otan teidät vastaan tällä 

hetkellä, annan teille hyvyyteni ja siunaan teitä. 

17 Tänään annan sinulle siemenen, vain yhden, mutta huomenna palautat sen minulle 

moninkertaisena. Mutta jos haluatte tietää, onko työnne Minua miellyttävää, voitte huomata, milloin 

sydämenne miellyttää teitä ja antaa teille tyydytystä. 

Maria siunaa teitä samoin, antaa teille lämpöä ja autuutta, kutsuu teitä kulkemaan askel askeleelta 

hyveen tiellä, aina sillä hyveellä ja kärsivällisyydellä, josta hän on antanut teille esimerkin. 

18 Siunaan teitä ja yhdistän teidät. 

19 Ihmiset, nämä ovat viimeiset julistukseni ihmisten välityksellä. "Miten juhlimme tätä avioliittoa 

tulevaisuudessa?" kysytte Minulta, rakkaat opetuslapset, ja vastaan teille: Tehkää se yhteisönne helmassa. 

Yhdistäytykää niiden edessä, jotka ovat valmistautuneet tämän opin apostoleiksi. Mutta he eivät yhdistä 

teitä, sillä en ole antanut tätä tehtävää kenellekään miehelle. Minä olen kohtalosi Herra. Valmistautukaa 

fyysisesti ja hengellisesti tulemaan yhteyteen Minun kanssani, niin elämänne liitto pysyy lähtemättömästi 

kirjoitettuna ikuiseen kirjaan. 

20 Jos tänä juhlallisena hetkenä, jolloin kaksi olentoa yhdistyy yhdeksi ja kulkee tätä rakkauden, 

itsensä kieltämisen ja uhrautumisen polkua, haluatte lukea opetuksiani ─ niitä, joissa puhutaan näistä 

asioista, voitte tehdä niin. Silloin sydämenne rohkaistuvat minun sanastani, ja askeleistanne tulee varmoja. 

21 Haluan, että elätte tällä yksinkertaisuudella ja kutsutte onnellisiksi niitä, jotka juhlivat avioliittoaan 

tyytyväisinä ja iloisina. Sillä he saavat armoa ja siunauksia matkallaan läpi elämän. 

22 Toverisi eri uskonnollisista yhteisöistä tulevat paikalle, ja vaikka jotkut ymmärtävät tämän 

hengellisen teon totuudenmukaisuuden, toiset ovat tyrmistyneitä. Mutta te todistatte hyveellisillä 

teoillanne, että olen siunannut teitä, ja liittonne on erottamaton. 

23 Olen kertonut teille tänä päivänä, että hetki, jolloin tätä tekoa vietetään, on vain liittonne vahvistus. 

Teidän kohtalonne oli jo aiemmin tavata, ja välillänne oli jo vetovoimaa ja rakkautta. Annan teille luvan ja 

kehotan teitä suorittamaan tämän teon sukulaistenne, ystävienne ja vanhempienne läsnäollessa, jotta 

avioliittonne tunnustetaan ja sitä kunnioitetaan. 

24 Vielä ei ihmisen ylevyys ja intuitio riitä tunnistamaan, että kaksi ihmistä on yhdistetty pyhässä 

liitossa minun nimessäni, vaikka maistraatti tai pappi ei olisi yhdistänyt heitä. Mutta se aika tulee vielä, ja 

silloin ei ole epäilyksiä sen enempää miehessä kuin naisessakaan, kun he kohtaavat. He tunnistavat minun 

määräämäni hetken ja osaavat valmistautua viettämään avioliittoa luottavaisin mielin ja turvallisesti, eikä 

yhteiskunta tuomitse heitä siitä, että pappi ei ole vahvistanut heitä alttarin edessä. Tuo aika tulee vielä, 

mutta ensin, kun maailma liikkuu sielussaan ylöspäin, toimikaa niin kuin olen opastanut teitä tänä päivänä. 

25 Toisella aikakaudella menin monien sellaisten parien koteihin, jotka olivat menneet naimisiin 

Mooseksen lain mukaan, ja tiedättekö, miten löysin monet heistä? Riitely, rauhan, rakkauden ja 

luottamuksen siementen tuhoaminen. Näin vihamielisyyttä ja eripuraa heidän sydämissään, heidän 

pöydässään ja leirissään. 

Astuin myös monien sellaisten ihmisten kotiin, jotka ─ ilman, että heidän avioelämänsä oli vahvistettu 

lailla ─ rakastivat ja elivät kuin haikarat pesässään, hyväillen ja suojellen pientä kultaansa. 

26 Kuinka paljon onkaan niitä, jotka asuvat saman katon alla eivätkä kuitenkaan rakasta toisiaan, ja 

koska he eivät rakasta toisiaan, he eivät ole yhdistyneet vaan hengellisesti erillään! Silti he eivät anna 

erimielisyytensä tulla julki jumalallisen rangaistuksen, ihmislakien tai yhteiskunnan tuomion pelossa, 

mutta tämä ei ole avioliitto; näiden ihmisten kanssa ei ole yhteyttä eikä totuudellisuutta. 

Silti he esittelevät valheellista yhteenkuuluvuuttaan, vierailevat perheissä ja kirkoissa, käyvät 

kävelyillä, eikä maailma tuomitse heitä, koska he osaavat peittää rakkauden puutteensa. Toisaalta, kuinka 

monet toisiaan rakastavat joutuvat piilottelemaan, salaamaan todellisen yhteytensä ja kestämään 

ymmärtämättömyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. 

27 Ihminen ei ole kehittynyt tarpeeksi korkealle nähdäkseen ja arvioidakseen lähimmäisensä elämää 

oikein. Ne ihmiset, joilla on käsissään hengelliset ja maalliset lait, eivät sovella todellista oikeutta 

tällaisten tapausten rankaisemiseen. 
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Mutta ne ymmärryksen ja oivalluksen ajat, jotka ilmoitan teille, jolloin ihmiskunta täydellistyy, tulevat, 

ja silloin koette, kuten patriarkkojen aikana ennen Moosesta, että rakastavaisten liitto tapahtuu niin kuin 

olen tehnyt tänä päivänä lasteni kanssa: hengellisellä tavalla. Niin teidän on tehtävä myös tulevina aikoina: 

yhdistyvien vanhempien, ystävien ja sukulaisten läsnä ollessa, suurimmassa hengellisyydessä, veljeydessä 

ja ilossa. 

28 Kun rauhan ja hyväntahtoisuuden miehiä on maan päällä runsaasti, näette jumalallisten 

instituutioideni kukoistavan ja lakieni tekevän elämästänne kauniimpaa. Rauhan, sovinnon ja hyvinvoinnin 

ajat palaavat ilman, että sivilisaationne tai tieteenne heikkenee. Pikemminkin sanon teille, että jos ihminen, 

huolimatta siitä, ettei hän ole tehnyt työtä itsensä eteen, on löytänyt monia asioita kohotuksen, rakkauden 

ja armon puutteesta ja on vienyt luonnolta monia sen salaisuuksia ─ kuinka paljon enemmän hän 

saavuttaa, jos hän nousee luokseni pyytämään, että paljastan hänelle salaisuudet ja valistan hänen 

olemuksensa, jotta hän voisi tehdä suuria, hyväntekeväisyystöitä! Annan ihmisten tehdä tästä maailmasta 

valon, pelastuksen ja hyvinvoinnin valtakunnan kaikille lapsilleni, koska haluan, että teillä on viisauteni ja 

rauhani. 

29 Peitän teidät Universaalisen säteeni valolla, joka laskeutuu ja tunkeutuu sydämeenne ja perustaa 

sinne kotinsa, temppelinsä. Siinä otan vastaan uhrinne, kunnianosoituksen teiltä, jotka rakastatte Minua, ja 

kuulen äänenne, joka on samalla pyyntö ja kuuliaisuus Minun Tahdolleni. 

30 Huolimatta onnettomuuksista, joita joudutte kokemaan, osoitatte olevanne vahvoja, koska teidät on 

kohotettu, ja olette onnellisia siitä, että olette opetuslapsiani. Olette mukana suuressa hengellisessä ja 

maallisessa taistelussa, käyttäkää se aika, jonka olen teille suonut, ja odottakaa tässä taistelussa, että saatte 

niittää hedelmää aikanaan. 

Maanpäällinen työnne antaa satonsa päivä toisensa jälkeen, kun menette lepäämään, ja hengelliset 

työnne kukoistavat täydellisesti, kun olette saavuttaneet tehtävänne lopun lakieni täyttämisessä. 

31 Sielustasi lähtee jatkuva rukous rauhan ja helpotuksen puolesta muille kansoille, jotka kärsivät 

äärettömän paljon enemmän kuin sinä. 

Kertomukset tuhosta, epätoivosta ja kuolemasta saavuttavat kansakuntanne ja täyttävät teidät tuskalla 

ja pelolla ─ ei oman tai perheenne hengen puolesta, vaan niiden muiden puolesta, jotka kärsivät kaukana 

teistä ja jotka ovat naapureitanne. Tunnen myötätuntoa kuullessani vetoomuksenne ja viedessäni rauhan ja 

laupeuden viestejänne näille kansoille. 

32 Rakkaat opetuslapset, te asutte tämän maanosan sydämessä. Minulle on ollut mieluisaa lähettää 

israelilaiset sielunne tähän rikkaaseen ja hedelmälliseen maahan, jossa on säteilevä aurinko, kirkas taivas, 

vehreiden laaksojen ja vuorten peittämät laaksot ja vuoret, kauniit ja vetiset joet ja ihanat kukat ─ kaikki 

se, mikä voi virkistää ja kaunistaa maanpäällistä elämäänne. Mutta tämän loiston ja armon keskellä 

ympäristöä uhkaa armoton sota. 

     Tuskanhuudot, valitukset, pilkkaukset ja loukkaukset saavuttavat sinut. Mutta en näe teissä sotaisaa 

mielialaa, ette ole tarttuneet aseisiin puolustaaksenne itseänne tai hyökätäksenne. Näen tässä 

kansakunnassa vain antautumista oikeudenmukaisuudelle ja vastenmielisyyttä ihmisten pahuutta kohtaan. 

Mutta pyydän teiltä jotakin muutakin. Haluan nähdä luottamuksenne Minuun, hengellisen 

valmistautumisenne lähimmäisenne auttamiseen hänen koettelemuksessaan. 

33 Nykyään, kuten menneinä aikoina, ihmiskunta elää sotien kietomana. Se ei ole halunnut kasvattaa 

rauhan siemeniä, mutta nämä siemenet putoavat aina kuin manna erämaassa jokaisen rauhaa janoavan 

ihmisen sydämeen. 

34 Olen lähettänyt perheiden syliin ruumiillistettavaksi suuren korkeuden omaavia olentoja ─ 

enkeleitä, joiden tehtävänä on lapsesta asti taivuttaa ja tehdä rakastaviksi eri rotujen ja uskontokuntien 

ihmisten sydämet. Mutta mitä ihmiskunta on tehnyt näille lähettiläille: se on epäillyt heidän sanomaansa, 

vainonnut ja tappanut heidät. 

35 Näin ihmisten käyvän murhanhimoisia sotia jo varhaisimpina aikoina: Muinaisessa Foinikiassa ja 

Syyriassa sekä roomalaisten ja kreikkalaisten keskuudessa. Kunnioitusta, rakkautta ja 

oikeudenmukaisuutta ei ollut ─ ei keskenään eikä kansojen välillä. Vahva ei koskaan nostanut heikkoa, 

eikä väkevä ojentanut kättään hädänalaiselle. Hän, joka näytti sivistyksen valoa, ei tuonut sitä rakkaudella, 

todellisella idealismilla pimeydessä eläville kansoille. Hänen valloituksensa tapahtuivat aina voimalla, 

vihamielisyydellä, vallanhimolla tai epäoikeudenmukaisuudella. 
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Kun minä, Isä, näin, että tietämättömyys vallitsi niin toisissa kuin toisissakin, lähetin 

maailmankatsomukseltaan ja tavoiltaan erilaisten kansojen syliin profeettani ja tiennäyttäjäni, jotta he 

puhuisivat ainoasta totuudesta ja johdattaisivat heidät yhteen ja samaan päämäärään. 

     He puhuivat ja valmistivat ihmisten mieliä minun tuloani varten sillä aikakaudella, jota te nyt kutsutte 

toiseksi aikakaudeksi. Ja kun minun tulemiseni aika oli tullut, vahvistin minä noiden uskollisten 

profeettojen sanat, ja kaikki tapahtui niin kuin he olivat sanoneet. 

36 Opetukseni ei ollut tarkoitettu ainoastaan juutalaiselle kansalle, vaikka se olikin hengellisesti 

valmistautunut, jo varhaisimpina aikoina suurten koettelemusten kautta puhdistettu, ottamaan Messiaan 

vastaan sylissään. Mutta hänelle uskomani testamentti oli tarkoitettu kaikille ihmisille kaikista roduista. 

Tuon kansan keskuudessa esiintyi apostoleja, marttyyreja ja suuri joukko miehiä ja naisia, jotka elivät 

esimerkillistä elämää ja osasivat kylvää rakkauden siemenen. Mutta myös muilla kotiseuduilla ja kaukana 

Juudeasta olevissa maissa sanani alkoi kukoistaa ensimmäisten opetuslasteni toimesta. 

37 Mutta oli välttämätöntä, että tässä "Uudessa maailmassa", jota asuttavat ihmiset, jotka rakastavat 

Minua kiihkeästi ja etsivät Minua tarjotakseen lahjansa ja uhrinsa, valo koittaisi, rakkauden viestini, 

opetukseni saapuisi, mikä edellyttää vain, että rakastatte toisianne Minussa. 

38 Hyväksyin niiden luotujen epätäydellisen palvonnan, jotka rakastivat Minua, koska se tarjottiin 

tietämättään. Myöhemmin, kun kahden mantereen välinen etäisyys oli voitettu, ja siemen tuotiin tänne, 

jotta se levitettäisiin tähän Uuteen Maailmaan ja sijoitettaisiin sen asukkaiden rakastavaan sydämeen ─ 

kuinka paljon epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa ne, jotka kutsuivat itseään Minun opetuslapsikseni, 

käyttivätkään niihin ihmisiin, joilla oli yksinkertaiset sydämet ja kohotetut sielut! 

39 Heidän puhtaat ja vilpittömät rituaalinsa ja tapansa saivat osakseen vain niiden sensuuria ja 

ankaruutta, jotka pitivät itseään ylempänä ja jotka kuitenkin osoittivat merkkejä suurimmasta 

jälkeenjääneisyydestä. Vasta vähitellen tämä kansa sai perintöni uskollisten opetuslasten kautta ja ymmärsi 

niiden jumalallisen puhtauden ja alkuperän. 

40 Tänään näen teidät jälleen uhattuna, voimakkaiden kansojen ympäröimänä, jotka himoitsevat 

perintöänne ja häiritsevät sieluanne. Ette ole vielä saavuttaneet loistonne huippua, mutta loistatte vielä 

hengellisesti ja maallisesti. Varoitan teitä rukoilemaan ja varjelemaan perintöänne, ettette vaipuisi 

uneliaisuuteen. 

41 Olen tullut luoksenne tänä aikana ja annan teille jälleen rakkauteni perinnön. Minun siemeneni ei 

katoa. Voimakkaat myrskyt voivat piiskata sitä. Mutta kun luonnonvoimat repivät sen korvat irti, jyvät 

putoavat maahan ja itävät uudelleen lisääntyäkseen lakkaamatta. 

42 Olette valoa tässä maailmassa, kansanne soihtu muiden kansojen edessä, kunhan rakastatte rauhaa 

ja hyvyyttä sen kaikissa muodoissa. Jo nyt joukossanne on niitä, joista tulee rauhan apostoleja. Olen 

valmistanut heidän sielunsa niin, että tämä valo voi kukoistaa heidän sanoissaan ja ohjeissaan. Silloin te, 

jotka työskentelette hengellisesti, onnistutte yhdessä tämän kansan hyvinvoinnista huolehtivien 

hallitsijoidenne kanssa laajentamaan hyötyjänne niille, jotka janoavat rauhaa, totuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. 

43 Valo tuli symbolisesti idästä länteen, mutta nyt tämä viesti, jonka olen tuonut teille, siirtyy lännestä 

itään, ja molemmat sulautuvat yhdeksi, kuten myös totuuden tuntemus, sivilisaatiot ja rodut. Sitten kun 

olette yhdistyneet, ymmärrätte, että valo ei ole tullut ihmiseltä ihmiselle, vaan Jumalalliselta Hengeltä 

Hänen lapsilleen. 

44 Nykyään monet hylkäävät Minut, kieltävät Minut ja yrittävät luoda uusia tapoja. Mutta lain suora 

ja kapea tie on kaikkialla, missä on ihmisiä. Sillä tämä laki on jokaisen ihmisen sydämessä, 

lahjakkuudessa ja hengessä ─ yksi ainoa polku, jota pitkin saavutatte minut ja joka kutsuu aina hyvyyteen, 

armoon ja varovaisuuteen. Sinua voivat painaa suuret koettelemukset ja sinä voit romahtaa niiden painon 

alla. Mutta jos rakastat vanhurskautta, nouset jälleen vahvempana kuin ennen ja voitat, sillä vain hyvyys 

kestää kautta aikojen. 

45 Jos haluat rauhaa jollekin kansalle, sinun ei tarvitse mennä sen luokse. Tee rauha sydämeesi tai 

kotiisi. Tämä riittää tuomaan harmoniaa ja yhtenäisyyttä tuon kansan henkeen. 

46 Sekä hyvä että paha voivat välittyä etäältä. Siksi olen opettanut teitä tulemaan avuksenne niille, 

jotka tarvitsevat apuanne, olivatpa he lähellä tai kaukana, valmistautuneella sielulla. Mutta varokaa 

lähettämästä ajatuksia, jotka lietsovat sotaa. Älkää toivoko yhden kansakunnan tappiota ja toisen voittoa, 
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sillä tämä vaikutus tulee ja aiheuttaa mullistuksia. Rakastakaa ennen kaikkea ja olkaa suvaitsevaisia 

kaikkia lähimmäisiänne kohtaan. 

47 Jos sodan armottomuudesta kärsineiden haavoittuneiden tuska ravistelee teitä ja haluatte lähettää 

heille hieman rauhaa ja lohdutusta, etsikää lähin sairas ihminen, ottakaa hänet poissaolevien sijaiseksi ja 

asettakaa armonne Minun nimessäni häneen, ja Minä hyväilen ja parannan monia sairaita ihmisiä noissa 

tuskan täyttämissä kansakunnissa. 

48 Varmista, että kotisi on temppeli, josta valo säteilee ympäröiviin ihmisiin ja että näiden rajojen 

ulkopuolella muut tuntevat hyvinvointia ja osallistuvat valmisteluusi. 

49 Pian muistatte Messiaan syntymää. Lähestyvät päivät, jolloin ihmiskunta muistaa tämän 

tapahtuman. Ne kansat, jotka vielä elävät rauhassa, juhlivat sitä ilolla. Mutta kaukaisissa kansakunnissa on 

monia ihmisiä, joille on tullut ahdistuksen aika ja jotka yrittävät unohtaa hetkeksi ahdistuksen ja pelon, 

kutsua Henkeäni ja palauttaa mieleen tämän tapahtuman. Toiset kärsivät jo nyt sodan seurauksista, joka on 

ajanut heidät orvoiksi, kurjuuteen ja pakottanut heidät tuntemaan tuskan kaikissa muodoissaan. 

50 Kietoudun kaikkien ympärille rakkaudellani, vastaan heidän rukouksiinsa, ja valovirta loistaa alas 

tälle ihmiskunnalle. 

51 On välttämätöntä, että valmistaudutte, että säilytätte sydämissänne kaiken sen rakkauden, jonka 

olen paljastanut teille kahdessa tilaisuudessani, jotta voitte rakastaa toisianne täydellisellä rakkaudella ja 

olla aina esirukoilijoita ja todellisen oikeudenmukaisuuden välittäjiä. Sillä minä olen valinnut sinut 

tekemään liiton kaikkien ihmisten kanssa sinun välityksesi kautta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 358 
1 Siunattuja olette te kaikki ─ ette ainoastaan tässä paikassa, vaan kaikissa paikoissa, joihin te 

keräännytte olemaan Isänne kanssa ─ jotka kuulette hänen sanansa yhtenä sieluna. 

2 Teillä on hyvin vähän aikaa vastaanottaa opetuksiani äänenkantajieni suusta, jotta oppisitte, miten 

voitte valmistautua kuuntelemaan minua sen jälkeen hengellisessä hiljaisuudessa. Mutta totisesti sanon 

sinulle, etten koskaan jätä sinua, olen aina yhtä lähellä sinua kuin näinä hetkinä. 

3 Olen kaikkialla läsnä, olen koko maailmankaikkeudessa ja jokaisessa lapsessani. Mutta kaikki 

teistä eivät tunne Isänne läheisyyttä, Jumalanne läsnäoloa. 

4 Minulla on turvapaikkani sydämessäsi, olen antanut sinulle avaimen, jotta voit avata sen. Mutta 

tämän on synnyttävä omasta tahdostanne, tämä on velvollisuutenne. 

5 Olen antanut teille hengen, joka on osa Minua, ja aineellisen kuoren, jossa voitte elää maan päällä. 

Mutta totisesti sanon teille, että jos osaatte voittaa ne koettelemukset, jotka teidän on käytävä läpi tässä 

elämässä, saavutatte hengellisen vapautumisen. 

6 Ensimmäisellä kerralla annoin valaistuneille henkisille olennoille tehtävän inkarnoitua tälle 

planeetalle ja puhua ihmiskunnalle profeettoina. Toisella aikakaudella jumalallinen Sanani tuli suuresta 

armostani ihmiseksi, jotta ymmärtäisitte paremmin Jumalaanne. Tulin Jeesuksessa puhumaan teille 

rakkaudesta. Ja nyt, kolmannella aikakaudella, olen tullut jälleen kerran ─ Hengessä ─ antamaan teille 

opetukseni. 

7 On kulunut paljon aikaa, ennen kuin ihmiskunta on saavuttanut hengellisen kypsyyden. Olette aina 

sortuneet kahteen ääripäähän: toinen on ollut materialismi, jonka kautta etsitte suurempia maallisia 

nautintoja, mutta se on itse asiassa vahingollista, koska se estää henkeä täyttämästä tehtäväänsä. Mutta 

teidän on myös vältettävä toista ääripäätä: "lihan" mortifikaatiota, kaiken tähän elämään kuuluvan 

täydellistä kieltämistä; sillä minä lähetin teidät tälle maalle elämään ihmisinä, ihmisinä, ja olen näyttänyt 

teille oikean tien, jotta voisitte elää niin, että "annatte keisarille, mikä keisarin kuuluu, ja Jumalalle, mikä 

Jumalan kuuluu". 

8 Olen luonut tämän maailman teitä varten, kaikkine kauneuksineen ja täydellisyyksineen. Olen 

antanut teille ihmiskehon, jonka avulla voitte kehittää kaikkia niitä kykyjä, jotka olen antanut teille 

täydellisyyden saavuttamiseksi. 

9 Isä ei halua, että kieltäydytte kaikesta siitä hyvästä, mitä tämä maailma tarjoaa teille. Teidän ei 

kuitenkaan pidä asettaa ruumista sielun yläpuolelle, sillä ruumis on katoavainen, mutta sielu kuuluu 

ikuisuuteen. 

10 Paini, paini sielun täydellisyyden saavuttamiseksi. Olen näyttänyt teille tien tämän tavoitteen 

saavuttamiseen. Olen antanut teille rukouksen, joka on kaikkia aineellisia aseita parempi "ase", jolla voitte 

puolustaa itseänne petosta vastaan elämän tiellä. Mutta teillä on paras ase, kun täytätte lakini. 

11 Mistä rukouksessa on kyse? Rukous on anomista, esirukousta, palvontaa ja hengellistä mietiskelyä. 

Kaikki sen osat ovat välttämättömiä, ja yksi tulee toisesta. Sillä totuudessa minä sanon teille: Rukoilu on 

sitä, että ihminen pyytää Minua täyttämään toiveensa, tyydyttämään kaipauksensa ─ sen, mitä hän pitää 

tärkeimpänä ja pelastavimpana elämässään. Ja totisesti sanon teille, lapseni, että Isä kuulee pyynnöt ja 

antaa jokaiselle sen, mitä hän eniten tarvitsee, aina kun se on hänen parhaakseen. Mutta varo pyytämästä 

jotakin sellaista, mikä on vastoin sielusi pelastusta. Sillä ne, jotka pyytävät vain aineellisia tavaroita, 

ruumiillisia nautintoja ja ohimenevää valtaa, pyytävät, että heidän sielunsa pannaan kahleisiin. 

12 Fyysiset nautinnot aiheuttavat vain kärsimystä ─ ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan myös 

henkiseen maailmaan siirtymisen jälkeen; sillä jopa sinne asti voi ulottua näiden fyysisten halujen 

vaikutus; ja koska sielu ei voi vapautua niistä, se jatkaa näiden halujen piinaamista ja haluaa palata maan 

päälle yhä uudelleen ja uudelleen, jotta se voisi jälleensyntyä ja jatkaa aineellista elämää. Siksi, lapseni, 

pyytäkää vain sitä, mitä todella tarvitsette sielunne parhaaksi. 

13 Toisenlainen rukous, esirukous, kumpuaa lähimmäisenrakkaudesta, siitä rakkaudesta, jota opetin 

teille Mestarina tullessani tähän maailmaan. Rukoilkaa veljienne ja sisartenne puolesta lähellä ja kaukana, 

niiden puolesta, jotka kärsivät sodan seurauksista eri kansakunnissa, jotka kärsivät tämän maailman 

ohimenevien hallitsijoiden tyranniasta. 
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14 Valmistautukaa, lapseni, rukoilkaa lähimmäistenne puolesta, mutta tässäkin esirukouksessa teidän 

on osattava pyytää, sillä sielu on tärkeä. Jos veljesi, vanhempasi tai lapsesi ovat sairaita, rukoile heidän 

puolestaan, mutta älä vaadi, että he jäävät tähän elämään, jos sielu ei sitä tarvitse. Pyytäkää pikemminkin, 

että tämä sielu vapautetaan, että se puhdistuu kärsimyksissään, että kipu edistää sielun kehitystä ylöspäin. 

Siksi Mestari opetti teitä jo toisella kerralla sanomaan: "Isä, tapahtukoon sinun tahtosi." Sillä Isä tietää 

paremmin kuin kukaan hänen lapsistaan, mitä sielu tarvitsee. 

15 Kolmas rukouslaji, jumalallisen Hengen palvominen, tarkoittaa kaiken sen palvomista, mikä on 

täydellistä, sillä tämän rukouksen kautta voit yhdistyä täydellisyyteen, rakkauteen, joka kattaa koko 

maailmankaikkeuden. Palvonnassa voitte löytää täydellisyyden tilan, joka teidän kaikkien on saavutettava, 

ja palvonta johdattaa teidät edelleen hengelliseen mietiskelyyn, joka yhdessä palvonnan kanssa tuo teidät 

yhteyteen Jumalallisen Hengen, ikuisen elämän Lähteen kanssa ─ Lähteen, joka antaa teille voimaa 

päivästä toiseen päästäksemme Isän valtakuntaan. 

16 Näin teidän pitäisi rukoilla: rukoileminen alkaa rukouksella ja päättyy hengelliseen mietiskelyyn. 

Tämä antaa sinulle voimaa. 

17 Sitten kun olette hyvin valmistautuneet, teidän ei pitäisi taistella vain itsenne puolesta, vaan myös 

auttaa kanssaihmisiänne seuraamaan tätä tietä. Sillä ette voi saavuttaa pelastustanne yksin itsellenne, vaan 

teidän on ponnisteltava koko ihmiskunnan pelastuksen puolesta. 

18 Ihmiset huutavat: "Jos on olemassa laupeuden ja rakkauden Jumala ─ miksi hyvien täytyy kärsiä 

jumalattomien käsissä, vanhurskaiden syntisten käsissä?". Totisesti minä sanon teille, lapseni, kukaan ei 

tule tähän maailmaan yksin oman pelastuksensa vuoksi. Hän ei ole yksinäinen yksilö, vaan osa 

kokonaisuutta. 

19 Eikö terve ja täydellinen elin ihmiskehossa kärsi, kun muut elimet ovat sairaita? 

Tämä on aineellinen vertailu, jotta voitte ymmärtää kunkin henkilön ja muiden henkilöiden välisen 

suhteen. Hyvien on kärsittävä pahojen käsissä, mutta hyvät eivät ole täysin syyttömiä, jos he eivät tee työtä 

veljiensä ja sisartensa hengellisen edistyksen hyväksi. Mutta yksilönä jokaisella on oma vastuunsa, ja 

koska hän on osa Henkeäni ja Hänen kaltaisensa, hänellä on tahto ja älykkyys edistää kaikkien edistymistä. 

20 Ensimmäisestä aikakaudesta lähtien olen puhunut teille profeettojeni kautta opastaakseni teitä, 

mutta en pakottaakseni teitä täyttämään lakiani. 

Mutta aika on kulunut, ja ihmisen henkisielu on kehittynyt, saavuttanut kypsyyden ja voi nyt ymmärtää 

tehtävänsä henkisieluna. Ihmiskunta, joka on niin lähellä kuilua, kadotusta, tarvitsee teiltä hengellistä apua. 

21 Se on taistelu, viimeinen taistelu, kaikkein kauhein ja hirvittävin taistelu pimeyden ja valon välillä. 

Kaikki pimeyden henget yhdistyvät tällä hetkellä, ja kaikkien valon henkien on kohdattava tämä voima. 

22 Te, jotka olette kuulleet Minua, jotka kannatte Pyhän Hengen valoa sisällänne, herätkää! Älä enää 

tuhlaa aikaasi maallisiin nautintoihin, ajallisiin tavoitteisiin. Taistelkaa ihmiskunnan puolesta, taistelkaa 

sen puolesta, että Isän valtakunta tulisi tähän maailmaan. Se on tehtävä, jonka annan kaikille, vähiten 

koulutetuista kaikkein koulutetuimpiin. 

Hengellinen maailma on kanssanne ja ennen kaikkea Isä, joka on täynnä rakkautta ja armoa, Isä, joka 

näkee äärettömän tuskallisesti kärsimyksen, jota ihmiset aiheuttavat toisilleen. 

23 Tämä on valon taistelu pimeyttä vastaan, ja jokaisen teistä on taisteltava, kunnes voitto on 

saavutettu. 

Rukoilkaa, lapseni, vilpittömästi. Seuratkaa tietä, jonka Isä näytti teille, kun Hän puhui teille 

rukouksesta tänä armon aamuna. Tämä on tehtävänne, näin saavutatte henkistymisen itsellenne ja 

pelastuksen niiden puolesta, joiden puolesta rukoilette. 

24 Tunti on jo lähellä, jolloin kuulette ääneni viimeisen kerran inhimillisten välineiden kautta. Mutta 

Isä sanoo teille jälleen: Teillä ei ole mitään pelättävää vuoden 1950 jälkeen, jos yhdistytte rakkaudessa. 

25 Älkää luulko, että etsin vain niitä, jotka ovat puhtaita sydämeltään ─ ei, etsin eksyneitä, 

tahriintuneita, jotka tarvitsevat eniten armoani. En myöskään ajattele, että minulla olisi mieltymyksiä ─ ei 

niille, jotka elävät ylellisyydessä, eikä niille, jotka elävät köyhyydessä. Etsin valoa tarvitsevaa sielua ─ 

sairaita, kärsiviä, nälkäisiä, ja vastaan näihin tarpeisiin niin rikkaissa kuin köyhissäkin. 

26 Tulen kaikkien luo tuomaan heille valon, lohdutuksen ja toivon sanoman rakastavaa 

oikeudenmukaisuutta täynnä olevan opetuksen avulla. Totisesti minä sanon teille, että jokainen, joka tulee 

juomaan tästä lähteestä, ei tule koskaan pettymään. 
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Jokainen, joka etsii siitä jotain hyvää, löytää sen. Kaikki, mitä tarjoan sinulle, on totta, kaikki, mitä lupaan 

sinulle, toteutuu. Minun sanassani ei ole valhetta, jota maailmanne on täynnä tällä hetkellä! 

27 Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että teistä on tullut epäilijöitä maan päällä, koska 

kanssaihmisenne ovat luvanneet teille monia asioita eivätkä ole täyttäneet mitään. Siksi on miljoonia 

ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään eivätkä odota mitään, koska heistä on tehty uhreja yhdestä 

pettymyksestä toiseen. Mutta kysyn teiltä: Mitä odotatte materialistiselta, itsekkäältä ja epäinhimilliseltä 

maailmalta? Mitä odotatte niiltä, jotka hallitsevat maailmaa eivätkä ole omantunnon hallitsemia, joka on 

ainoa valo, joka johtaa oikealle tielle? 

28 Palatkaa luokseni, mutta lähestykää minua ilman valitusta ja kaunaa kanssaihmisiänne kohtaan. 

Tulkaa luokseni ja antakaa Sanani sytyttää jälleen kerran uskon valo sielussanne. Silloin ette ole enää 

heikkoja, katkeruus poistuu teistä, ja ihmisten epäluottamuksen ja pelon sijaan teillä on rohkeutta elää, 

toivoa ja lähimmäisenrakkautta. 

29 Kun valoni on tunkeutunut kaikkiin sydämiin ja kun ihmiset, jotka johtavat kansoja, jotka 

opastavat niitä, ja kaikki ne, joilla on tärkeimpiä tehtäviä täytettävänään, sallivat sen korkeamman valon, 

joka on omatunto, ohjata ja inspiroida itseään, silloin voitte luottaa toisiinne, silloin voitte luottaa 

veljiinne, koska valoni on kaikissa, ja valossani läsnäoloni ja rakkauden oikeudenmukaisuuteni vallitsevat. 

30 Elätte nykyään hengellisen hämmennyksen aikaa, jolloin kutsutte pahaa hyväksi, jolloin uskotte 

näkevänne valoa siellä, missä on pimeyttä, jolloin pidätte turhaa tärkeämpänä kuin olennaista. Mutta aina 

valmis ja avulias armoni puuttuu ajoissa asiaan pelastaakseen teidät ja osoittaakseen teille totuuden 

valoisan tien, sen tien, jolta olette poikenneet. 

31 Kansat kehittyvät ja niiden tieteellinen tietämys lisääntyy. Mutta kysyn teiltä: Mitä on tämä 

"viisaus", jonka avulla ihmiset, mitä syvemmälle he siihen tunkeutuvat, sitä enemmän he etääntyvät 

hengellisestä totuudesta, jossa on elämän lähde ja alkuperä? 

32 Se on inhimillistä tiedettä, se on oppineisuutta sellaisena kuin egoismin ja materialismin sairastama 

ihmiskunta sen käsittää. 

33 Silloin tuo tieto on väärää ja tiede huonoa, sillä olette luoneet sen avulla tuskan maailman. Valon 

sijasta vallitsee pimeys, sillä te ajatte kansat yhä enemmän ja enemmän tuhoon. 

34 Tiede on valoa, valo on elämää, on voimaa, terveyttä ja rauhaa. Onko tämä tieteenne hedelmä? Ei, 

ihmiskunta! Siksi sanon teille: Niin kauan kuin ette anna hengen valon tunkeutua mielenne pimeyteen, 

teoillanne ei koskaan voi olla korkeaa ja hengellistä alkuperää, ne eivät koskaan voi olla muuta kuin 

inhimillisiä tekoja. 

35 Todellinen tieto, tieto hyvästä, on Minussa, ja Minä olen se, joka innoitan sitä niihin, jotka ovat 

tarjonneet Minulle mielensä ilmestysteni säilytyspaikaksi. Kyse on niistä ihmisistä, jotka ovat uhrautuvasti 

omistaneet olemassaolonsa ihmiskunnan hyväksi tehtävälle löytämiselle, paljastukselle. Nämä ihmiset 

ovat todella avanneet valon polkuja, he ovat todella tuoneet rauhan, terveyden ja lohdutuksen sanoman 

lähimmäisilleen. Jotkut ovat tehneet täydellisiä töitä, toiset ovat olleet tiennäyttäjiä. Mutta jotkut, kuten 

muutkin, ovat opettaneet teille teosten kautta, että hyvyys, rakkaus, sielun kohottaminen ovat olleet avain 

heidän voittoonsa. 

36 Totisesti sanon teille, että jos teillä on ihanteena tehdä hyvää ja tuoda rauhaa niille, jotka sitä 

tarvitsevat, voitte avata aarrekammioni salaisimman oven, koska ei ole olemassa mitään 

ovi, joka vastustaa rakkauden kutsua. Toisaalta sen, joka itsekkäiden ja ylimielisten päämäärien 

innoittamana tavoittelee oppimista, tietoa ja valtaa, on varastettava ja anastettava, jotta hän saisi haltuunsa 

jotakin siitä, mitä hän haluaa, että hänelle paljastetaan. 

37 Kaikesta tästä voitte päätellä, että jos tieteenne tavoitteena on ihmiskunnan hyvinvointi ja 

korkeampi kehitys, aarrekammion ovet avautuvat ja paljastavat ihmiselle elämän äärettömät salaisuudet. 

38 Kuinka vähän oletkaan saavuttanut hyväksenne, ja kuinka paljon oletkaan varastanut sitä vastaan 

tehdäksenne pahaa! 

39 Siunattu Israelin kansa: Nouskaa rukoilemaan, jotta voitte tuntea minun läsnäoloni. Autuaita ovat 

ne, jotka rukouksen kautta tuntevat Jumalallisen Henkeni vaikutuksen, sillä he eivät tunne itseään orvoiksi, 

kun Sanani ei enää tee itseään tunnetuksi äänenkantajien kautta. 

40 Autuaita ovat ne, jotka rukoilevat rakkaudella ja puhtaudella ja jotka kohottavat itsensä 

lähestyäkseen minua. Totisesti, en arvioi, ovatko rukouksenne erinomaisia vai puutteellisia. Olen 
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tarkkaavainen jokaisen pyynnön suhteen, mutta olen Mestari ja opetan teitä rukoilemaan. Olen täydellinen 

ja korjaan teitä, jotta ette tekisi mitään epätäydellistä. 

41 Rakkaat ihmiset: Kuinka usein Isä onkaan nähnyt ihmisten maan päällä tekevän täydellistä työtä 

ihmisen sisällä, ja se on miellyttänyt Minua. Ette kuitenkaan vielä näytä Minulle täydellisiä tekoja 

henkisessä, sillä ette saavuta henkistä täydellisyyttä ennen kuin olette hylänneet kaiken aineellistumisen. 

Silloin, ihmiset, henkenne näkee korkeamman elämän, se näkee kasvoni ja kuulee rakastavan ääneni. Se 

todella ymmärtää minun lakini ja tietää, kuka se on, kuka se on ollut ja kuka se tulee olemaan 

iankaikkisessa elämässä. 

42 Tällä hetkellä, Israelin kansa, tässä ruumiin kuoressa, johon olen lähettänyt teidät 

jälleensyntymään, olette kuin lapsi. Mutta älä huoli, haaveile täydellisyydestä, etsi sitä ja pyri siihen. Sillä 

teidän kohtalonne on viitoittaa ihmiskunnalle tietä, rauhan, hyveiden, opetuksen ja ilmestysten tietä. 

43 Tehtävänne, valittu kansa, on tehdä ihmissielulle läpimurto, jotta se löytäisi Luojansa omasta 

olemuksestaan. 

44 Kolme kertaa olette löytäneet tien, joka johtaa täydellisyyteen, sillä omatuntonne on kuin loistava 

majakka, jossa palaa soihtu. Mutta te olette olleet heikkoja ettekä ole pystyneet havaitsemaan hengellistä 

kunniaa tällä polulla. Turhamaisuus ja ylimielisyys ovat alistaneet sielunne, ja olette käyttäneet lahjojanne 

vain luodaksenne valtakuntia tähän maailmaan ─ valtakuntia, joihin ette kuulu; mutta olette olleet herroja 

ja omistaneet rikkauksia, teillä on ollut palvelijoita ja hankkineet titteleitä, olette korottaneet itsenne 

toisten yläpuolelle ja unohtaneet Isänne, olette unohtaneet tehtävänne. 

Mutta sen jälkeen jopa maailma nousi teitä vastaan, nöyryytti teitä ja alisti teidät. Mutta siinä 

orjuudessa, johon olet joutunut, Israel, et ole unohtanut Minua, olet käyttänyt valmistautumisaikasi 

astuaksesi jälleen kerran polulle, joka johtaa sinut luokseni, ja olet kuunnellut omantuntosi ääntä. 

45 Miksi Isä on sallinut nämä putoamiset? Miksi Isä salli sinun tuntea kaikki tämän elämän turhuudet, 

kaikki vaikeudet ja vääränlaisen loiston? Salliiko Isä sen todella? 

Kyllä, valittu kansani, olen sallinut turmeluksen ja inhimillisen synnin tornin nousta eteeni. Olen 

sallinut luomakunnassani syntyä ne seitsemän suurta syntiä, joista kaikki muut johtuvat. Mutta totisesti 

minä sanon teille: Synti ei johdu minusta, se ei johdu minusta. Olen sallinut sen olemassaolon vain siksi, 

että sielunne voi saada kokemusta, jotta voitte arvostaa Jumalanne suuruutta, Hänen täydellisyyttään, 

Hänen oikeudenmukaisuuttaan, Hänen rakkauttaan, Hänen totuudellisuuttaan ─ jotta voitte arvostaa sitä, 

mikä on täydellistä, ja myös tietää, mikä on epätäydellistä. 

46 Mutta Isä sanoo teille: Nyt riittää! Löydän teidät vangittuina, kahleiden, vastoinkäymisten ja 

sairauksien rasittamina. Vankilassanne te ette kuitenkaan ole unohtaneet minua, ja minä sanon teille: Usko 

Minuun ja sinuun, Israel, Minä vapautan sinut! 

47 Kehityksesi on suuri, sielusi on suuri ja tuntee minut. Keräätte siihen totuutta, vilpittömyyttä, 

laupeutta ja rakkautta, ja näiden lahjojen avulla voitte tuoda rauhaa, harmoniaa, valoa ja pelastusta 

maailmaan. 

48 Kuka voi antaa teille rauhan tässä maailmassa ja hillitä sotia, jotka valtaavat kansat? Nämä ovat 

kykyjä, joita teillä on, tämä on todellista suuruuttanne, joka perustuu nöyryyteen, nöyryyteen. Autuaat 

ihmiset, älkää koskaan antako rakkauden sanaa tai totuutta maan rahasta, älkää koskaan vääristäkö armon 

tekoa imartelulla, sillä silloin ette todista, että olette minun opetuslapsiani. 

49 Tämän kolmannen aikakauden Israelin kansan on oltava nöyryyden, nöyryyden ja hengellisyyden 

esikuva. Kävele täydellisyyden tiellä. Tiedätte nyt, siunattu kansa, että rauha, viisaus ja opetus, joita 

vuodatan sieluihinne, eivät ole vain teidän kerättäväksenne, vaan teidän on jaettava, välitettävä ja 

levitettävä tätä opetusta ihmiskunnan keskuudessa. Te olette valtuutettuja tekemään tämän. 

50 Mestari sanoo teille: Ei riitä, että ette tee pahaa. Teidän pitäisi tehdä hyvää, jotta olisitte taivasten 

kuningaskunnani arvoinen. Olen antanut teille anteeksi kaikki virheenne, kaikki lankeemuksenne, olen 

puhdistanut teidät kaikista tahroistanne sanallani, verelläni ja kyynelilläni. Siksi pyydän teitä taistelemaan, 

ponnistelemaan, jotta pääsisitte elämänne matkan päähän samaan paikkaan kuin minä. 

51 Ihmiset, olkaa tietoisia siitä suuresta tehtävästä, jonka Isä uskoi teille heti luomisenne hetkellä. Ette 

tiedä, onko se viimeinen tilaisuus asua maan päällä. Mutta jos jätätte tehtävänne kesken, lähetän teidät 

uudelleen maailmaan ─ toiset korjaamaan satoa ja toiset saattamaan aloittamanne tehtävän päätökseen. 
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Mutta toiset teistä eivät palaa maan päälle. Annan heille tehtäviä, jotta he voivat työskennellä ja taistella 

hengellisessä. 

52 Paljastan teille suuria oppitunteja Korkean tuonpuoleisesta. Sillä minä valmistan teitä parhaillaan 

hengelliseen elämään, todelliseen elämään ─ siihen elämään, jolla ei ole alkua eikä loppua. Minä 

valmistan sinut, näytän sinulle tien ja näytän sinulle myös oven, sillä sinä olet esikoinen, jolle olen aina 

opettanut tien, jonka sinä myös opetat muille. Ja aivan kuten olen näyttänyt teille polun tässä maailmassa, 

teidän on tunnistettava se myös tuonpuoleisessa maailmassa. Sitten jatkatte sielujen opastamista polulla, 

joka johtaa teidät todelliseen rauhaan. 

53 Ihmiset: Teidän on tullut aika oppia rukoilemaan. Tänään en käske teitä kaatumaan maahan, en 

opeta teitä rukoilemaan huulillanne tai vetoamaan minuun kauniissa rukouksissa valituilla sanoilla. Tänään 

kerron teille: Kääntykää henkisesti puoleeni, kohottakaa sielunne, ja tulen aina alas saamaan teidät 

tuntemaan läsnäoloni. Jos ette osaa puhua Jumalallenne, katumuksenne, ajatuksenne, tuskanne ja 

rakkautenne riittävät minulle. 

54 Tämä on kieli, jonka kuulen, jonka ymmärrän, kieli ilman sanoja, totuudenmukaisuuden ja 

vilpittömyyden kieli. Tämä on rukous, jonka olen opettanut teille tällä kolmannella aikakaudella. 

55 Aina kun olette tehneet hyvää työtä, olette tunteneet rauhani, rauhoittumiseni ja toivoni, koska Isä 

on silloin hyvin lähellä teitä. 

56 Sanassani on tuli, ja tällä tulella tuhoan rikkaruohot. 

57 "Rakastakaa toisianne! Älkää pilkatko väärää jumalaa, jota lähimmäisenne palvovat. Älkää 

julistako lähimmäistenne opetuksia vääriksi, vaikka ne olisivat kuinka virheellisiä. Jos haluat, että ihmiset 

kunnioittavat sinua ja seuraavat sinua, sinun on ensin osoitettava kunnioitusta. Mutta älkää pelätkö ketään, 

sillä minä olen antanut teille totuuden ja sanan lahjan. Nouskaa ylös, puhukaa ja vakuuttakaa 

kanssaihmiset. Sanassa on balsamia, rakkautta, voimaa ja elämää. Sanassa on voima, jotta voitte avata 

itsenne. 

58 Minun Sanani pysyy kirjoitettuna ylös ikuisiksi ajoiksi, siitä te kokoatte Kolmannen aikakauden 

kirjan, Kolmannen testamentin, Isän viimeisen viestin; sillä kaikissa kolmessa aikakaudessa Jumalalla 

oli "kultaiset sulat "*, jotta hän voisi jättää viisautensa ihmiskunnalle. 
* Tämä termi viittaa niiden jumalallisiin ilmoituksiin osallistuneiden nimitykseen, joiden tehtävänä oli kirjoittaa 

Herran sana pikakirjoituksella. 

59 Mooses oli ensimmäinen "kultakynä", jota Isä käytti kirjoittaakseen ensimmäisen aikakauden 

tapahtumat lähtemättömillä kirjaimilla kääröön. Mooses oli Jehovan "kultakynä". 

60 Toisen aikakauden apostoleistani ja seuraajistani Jeesuksella oli neljä "sulkaa", ja nämä olivat 

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Nämä olivat jumalallisen Mestarin "kultaiset sulat". Mutta kun tuli 

aika yhdistää Ensimmäinen testamentti ja Toinen testamentti rakkauden, tiedon ja hengellisen edistyksen 

siteillä, siitä tuli yksi kirja. 

61 Nyt kolmannella kerralla, kun teillä on sanani uudestaan, olen myös asettanut "kultasulat", jotta se 

voidaan säilyttää kirjallisesti. 

Kun aika koittaa, te kokoatte yhden kirjan, ja tämä kirja, kolmannen aikakauden kirja, yhdistetään ─ 

kun aika koittaa ─ myös toisen ja ensimmäisen aikakauden kirjan kanssa, ja sitten kolmen aikakauden 

ilmestyksistä, profetioista ja sanoista syntyy Suuri Elämän Kirja* kaikkien sielujen rakentamiseksi. 

Silloin te tiedätte, että kaikki sanat ─ ensimmäisestä viimeiseen ─ ovat täyttyneet totuudessa ja 

hengessä, että kaikki profetiat olivat Isän ihmiskunnalle paljastama historian odotettu kulku. Sillä Jumala 

yksin voi kirjoittaa ylös tapahtumat, jotka tulevat tapahtumaan.  
* Selittävä teksti Totisen Elämän Kirjan ohjeesta 85, jae 24: "Teidän ei tarvitse vaivautua, jotta tämä (nyt syntyvä) 

testamentti tai kirja voitaisiin yhdistää edellisiin, sillä minä olen yhdistänyt tähän kirjaan kolmen ajan ilmoitukset ja 

opetukset, ottanut niistä olennaisen ja luonut yhden viestin." 

62 Kun profeetat puhuivat, eivät he puhuneet, vaan Jumala teki sen heidän välityksensä kautta. 

63 Olen antanut uusille valituilleni riittävästi valmistautumista, kuten Mooseksella ja toisen 

aikakauden neljällä opetuslapsella oli, jotta Sanani kirjoitettaisiin täysin eheästi, täydessä selvyydessä ja 

totuudessa, sillä se on tarkoitettu huomisille sukupolville; mutta jos joku aikoo lisätä tai poistaa tuosta 

Kirjasta, minä kutsun teidät vastuuseen. 
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64 No, rakkaat lapseni: kuka pitää tärkeänä kirjaa, jota te alatte laatia? Totta puhuen ─ ei kukaan! 

Mutta tulee aika, jolloin ihmiskunta, täynnä halua ja uteliaisuutta, pyytää teiltä kirjaanne, ja silloin se 

herää, tutkii sanaani ja keskustelee siitä. Ajatusten yhteentörmäyksessä syntyy puolueita ─ tiedemiehiä, 

teologeja ja filosofeja. Kansoille tuodaan todistus Sanastasi ja Viisauden Kirjasta, ja kaikki puhuvat minun 

opistani. Tämä on uuden taistelun alku, sanojen, ajatusten ja ideologioiden sota; mutta lopulta, kun kaikki 

ovat totuudessa ja hengessä oppineet tuntemaan, että Herra on kirjoittanut Elämän Suuren Kirjan, he 

syleilevät toisiaan veljinä ja rakastavat toisiaan, niin kuin minun tahtoni on. 

65 Miksi Jehovan Sana ei riittänyt ensimmäisellä aikakaudella yhdistämään maailmaa, eikä Jeesuksen 

opetus kyennyt siihen toisella aikakaudella? Miksei se ole riittänyt tänä aikana, jolloin olen toimittanut 

Sanaani vuodesta 1866 lähtien, jotta kansat voisivat rakastaa toisiaan ja elää rauhassa? 

66 On välttämätöntä, että nämä kolme kirjaa muodostavat yhden, jotta tämä Sana voi valaista koko 

maailman. Silloin ihmiskunta seuraa tuota valoa, ja Babylonin kirous poistetaan, sillä kaikki ihmiset 

lukevat Totisen Elämän Suurta Kirjaa, kaikki noudattavat samaa opetusta ja rakastavat toisiaan hengessä ja 

totuudessa Jumalan lapsina. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 359 
1 Rakkaat opetuslapset: Iloitkaa Mestarinne viimeisistä ilmentymistä ja tulkaa tämän jälkeen 

rukouksen tielle puhumaan kanssani. Rukoilkaa aina ─ rauhan päivinä ja koettelemusten päivinä, jotta 

voitte tuntea olonne vahvaksi ja rohkeaksi koettelemusten kohtaamisessa. 

2 Tämä aika on ollut henkisten näköalojen laajentumista ja onnea niille, jotka ovat ymmärtäneet 

tulkita opetuksiani. Lapsi on tullut tapaamaan Isäänsä, ja saamiensa opetusten kautta hän on tuntenut 

olonsa niin turvalliseksi Isän rinnalla, niin vahvaksi vakaumuksessaan ja myös niin rakastetuksi, että hän 

elää vain vartioidakseen aarrettaan ja muistellakseen sitä etuoikeutta, joka hänelle on myönnetty. 

Ymmärtäkää kuitenkin, että rakastan kaikkia lapsiani samalla rakkaudella. Te kaikki muodostatte 

perheeni, ja vaikka vain pieni osa teistä on suoraan nähnyt ilmentymäni ihmisen kautta, olette kaikki 

saaneet minulta valoa ja inspiraatiota. 

3 Jokaisella ihmisellä on tapaaminen Minun kanssani, ja te kaikki tulette Minun luokseni. Tavat ovat 

valmiina. Yksinkertaisimmat mielet on kutsuttu ensin, sitten tulevat muut. He saapuvat nöyrästi, sielunsa 

kumartaen, vapaina kapinasta ja valheellisesta mahtipontisuudesta. Ja tuona hetkenä annan heille anteeksi 

heidän nöyryytensä ja itsetuntemuksensa ja annan heille suuria toimeksiantoja heitä odottavan suuren 

tehtävän täyttämiseksi. 

4 Sinä aikana, kun kutsun kaikki, jähmeäkaulaiset muuttuvat antaumuksellisiksi, kovasydämiset 

helläsydämisiksi ja ylpeät osaavat taipua todelliseen kuuliaisuuteen. Sillä Henkeni opettaa kaikkia, 

valaisee ja siunaa suuresti rakastamiani lapsia, ja heidän sieluistaan nousee rukous, yksi ainoa 

rakkauslaulu heidän Isälleen ja Luojalleen. Noina päivinä tälle planeetalle saapuu suuren hyveellisyyden 

sieluja, ja ne, jotka ovat jo kääntyneet täällä, lähtevät muihin henkisiin koteihin suurella 

täydellisyydenhalulla. 

5 Totisesti sanon teille, te, jotka olette seuranneet heidän opetuksiani, että kun nämä äänenkantajat 

ovat hiljaa eivätkä enää lähetä Sanaani, teistä ei tunnu, että pysyn kaukana teistä. Tunnet minut lähelläsi, 

sinulla on minut sisäisessä temppelissäsi, ja siinä kuulet edelleen ääneni ja sen myötä ohjaukseni ja 

lohdutukseni. 

6 Siitä, mitä tähän maailmaan tulee vuoden 1950 jälkeen, tiedätte vain vähän. Mutta varoitan teitä ja 

sanon teille, että siinä katkerassa maljassa, jota ihmiskunta tällä hetkellä juo, on vielä hiivoja jäljellä sen 

pohjalla, ja kipu tulee lisääntymään. Mutta sen jälkeen se poistetaan hänestä, kun hänen sovitustyönsä on 

ohi, ja hänelle tarjotaan uusi ilon malja. 

7 Henkimaailma suojelee ja suojelee edelleen ihmisiä heidän elämänsä ja täydellisyytensä valppaana 

vartijana ja täyttää siten tehtävän, jonka se on saanut minulta. 

8 Viimeisen oppituntini jälkeen jatkatte sanojeni tutkimista, jotta tiedätte, mitä tehdä, ja kun tämä 

tapahtuu, muodostatte kanssani yhden ainoan ihmiskuntaa auttavan ja suojelevan hengen. 

9 Jumalallinen Äiti vuodattaa hellyyttävintä rakkauttaan kaikkiin lapsiinsa. Hän suojelee köyhiä ja 

orpoja ja huolehtii hellästi sairaista ja avuttomista. Hänen henkensä, joka puolustaa kaikkia, auttaa tätä 

maailmaa sen koettelemusten hetkellä. 

10 Kulje ajatuksissasi maailmasi läpi ja tuo lohdutuksen ja veljeyden viesti lähimmäisillesi. 

Ilmestymiseni viimeisenä päivänä puhun kaikille kansoille, ja sanani jäävät lähtemättömästi kirjoitettuina 

opetuslapsilleni. Jätän teidät apostoleina menemään niiden luo, jotka tarvitsevat teitä. 

11 Tunne olosi rauhalliseksi rinnallani ja unohda ahdistuksesi. Sillä ilmestymiseni viimeisenä päivänä 

ratkaisen teille ne suuret ongelmat, jotka tuotte eteeni. 

12 Valmistautukaa, sillä koetuksen hetki lähestyy jo! Siunattuja ovat ne äänenkantajat, jotka ovat 

välittäneet inspiraatiotani omistautuneesti ja tietoisena tehtävästään viimeiseen hetkeen saakka. 

13 Näkijät saavat sen vaikutelman, että Minussa tapahtuu uusi uhrikuolema, koska Henkeni toistaa 

ihmisiä kohtaan tuntemastaan rakkaudesta loputtomasti Hänen kärsimystään. Muistakaa kaikki nämä 

rakkauden todistukset, jotta voitte löytää pelastuksen. 

14 Maria pitää teistä huolta pitkällä matkallanne, seisoo rinnallanne, kuten hän teki opetuslasteni 

kanssa toisella aikakaudella. Hän oli rakastava ja hellä Äiti, joka antoi hellyydellään rohkeutta niille 

sieluille, täytti heidän sydämensä ilolla ja jakoi heidän kanssaan tuskan tunnit. Ja kun hän rukoili, myös 

Äidin ajatukset nousivat ja odottivat Isän tahtoa. 
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15 Tänä aikana Maria peittää teidät hengellisellä vaipallaan, jotta lähestyvät koettelemukset eivät 

yllättäisi teitä. 

16 Muodostatte sieluillanne ja sydämillänne temppelin, jossa Pyhä Henki tekee itsensä tunnetuksi, 

jotta voitte jättää maailmaan kuuliaisuuden ja hengellisyyden jäljen. 

17 Sanani valaisee ja herättää vähitellen kaikkien kansojen asukkaat kuin uuden aamunkoiton valo. 

18 Minä olen tähti, joka johdattaa teidät luvattuun maahan. Tässä on rakkauden läpitunkema Sanani 

konsertti, joka rohkaisee sieluanne sen matkalla. 

19 Kun kipu on tuonut teidät lähemmäksi Minua, otan teidät vastaan rakkaudella ─ luottakaa Minuun. 

Haluan olla kanssasi, ja sinä olet kanssani, jotta sinä ja minä olisimme yhtä tässä harmoniassa. Haluan olla 

seuralaisesi, joka näyttää sinulle tien kehitykseesi ─ valo, joka kulkee aina edelläsi. 

20 Minä olen Mestari, joka muuttaa ja henkistää teidät, joka täyttää sydämenne hellyydellä, niin että 

se ilmenee sanoissanne, ulkonäössänne ja teoissanne. 

21 Olkaa sopusoinnussa rakkauden kanssa, joka on voima, joka liikuttaa maailmoja universaalissa 

yhteisymmärryksessä. Lähestykää Minua, jotta voitte vastaanottaa Sanani olemuksen, jotta voitte tuntea 

rakkauteni mittaamattomuuden, jotta tekin voitte rohkaista kärsiviä ja kuivata itkevien kyyneleet. 

22 Annan teille lohtua kärsimyksissänne, parannan haavanne ja jätän teihin vain kokemuksen valon, 

jotta voitte pohtia ja varmistaa, että sielunne lähestyy minua. 

23 Jos henkistätte itsenne, tekonne ovat kuin tuoksuvat ruusut Minun edessäni. Kun rukoilet, vastaan 

sinulle ilman ääntä, ilman lauseita, suloisella lohduttavalla värinällä. Kuinka kohottava onkaan se hetki, 

kun tunnette hellyyttäni vastauksena. 

24 Ihmiskunta, kuulkaa minua, en halua, että kukaan teistä hukkuu. Tulkaa kutsuun, jolla paimen 

kutsuu lampaitaan. Monet jäävät hajalleen tuskan tielle. Mutta te kaikki saavutatte esteen, jossa rakkauteni 

odottaa teitä lunastaakseen teidät. 

25 Rakas kansa: yhdistykää veljienne kanssa, niin että kun olette yhteydessä minuun, voitte antaa 

anteeksi jopa kaikkein pahimmat loukkaukset sen rakkauden kautta, jonka olen teille antanut. Miksi ette 

antaisi anteeksi sille, joka ei tiedä, mitä hän tekee? Hän ei tiedä sitä, koska hän ei ymmärrä tekevänsä tätä 

pahaa itselleen. 

26 Toisella aikakaudella Messias asui ihmisten keskellä johtaakseen heitä rakastavasti, lievittääkseen 

heidän kärsimyksiään ja antaakseen heille opetuksensa, jotta he rakastaisivat toisiaan. 

27 Niinä päivinä huomasin kansan vaipuneen syvään uneen, jonka vain maailman rikkaudet ja 

omaisuus tekivät suureksi. Kun he saivat tietää, että luvattu Messias oli syntynyt huomaamattomassa 

syntymäpaikassa, heidän hämmennyksensä oli siksi hyvin suuri. 

28 Huomasin, että kansastani tuli keisarin alamaisia. Silti annoin heille valoa, rauhaa ja lohtua. Oli 

kirjoitettu, että Isän Sana tulisi puhumaan ihmisille ja opettamaan heitä noudattamaan lakia ja pelastamaan 

heidät tuhosta. Oli välttämätöntä, että se joi kärsimyksen maljan näyttääkseen teille tien pelastukseen. 

29 Hennosta lapsuudestani lähtien puhuin lainopettajille ja olin kuin pelastava tähti, joka johdatti 

eksyneet heidän pelastuksensa satamaan. 

30 Rakkaat ihmiset: Apostolieni oli vaikea ponnisteltava valmistellakseen ihmiskuntaa opillani. 

Lähtöni jälkeen he lähtivät taistelemaan epäröimättä ja pelkäämättä lähimmäistensä pahuutta. He luottivat 

Minuun, ja päivästä toiseen he levittivät rakkauden ja laupeuden opetuksiani. Mutta mitä ihmiskunta teki 

heille? Hylätkää heidät ja raahatkaa heidät veren telineelle. Heitä vainottiin ja pilkattiin, mutta he täyttivät 

tehtäväni elämänsä viimeiseen hetkeen asti. 

31 Tällä kertaa sanon teille, ihmiset: teistä ei tule enää marttyyrejä, tänään pyydän teiltä vain 

valmistelua, jotta voitte tuoda leipää ja vettä ihmiskunnalle. Mutta myös tänä aikana miehet tulevat 

seisomaan tiellänne. 

32 Sinä olet Israel, ihmiskunnan vahvin, jonka olen määrännyt tukemaan kanssaihmisiänne. Sinun 

kauttasi he saavat Jumalasi armon, anteeksiannon, rakkauden ja laupeuden. 

33 Toisella aikakaudella tietäjät, joita te kutsuitte "tietäjiksi", tarjosivat Minulle kultaa, suitsuketta ja 

mirhaa todisteeksi tietämyksestään. Myös yksinkertaiset paimenet laskivat uhrilahjansa jalkojeni juureen. 

Tänään vastaanotan kuitenkin sieluiltanne rakkauden uhrina teidän kohotuksenne, teidän rukouksenne. 
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34 Rakkaat ihmiset: Kaikkina aikakausina olen puhunut teille, ja tällä kolmannella aikakaudella olen 

opettanut teille monia asioita. Jotkut teistä ovat kuulleet Minua vain vähän. Silti suuret opetukseni on 

kirjoitettu muistiin "kultasulkieni" avulla, ja kun ette enää kuule Minua äänenkantajan kautta, ne jatkavat 

opastamistanne ja rohkaisuanne. Sillä ruoka, jonka annan teille pöydässäni, on herkullista ja saa sielunne 

tuntemaan itsensä vahvistetuksi. 

35 Unohda tuskasi sillä hetkellä, kun saat sanani. Irrottautukaa tämän maailman houkutuksista, olkaa 

hartaita tässä hengellisessä pöydässä. Autuaita ovat ne, jotka kuulevat sanani näin valmistautuneina, sillä 

se on elämää sielullenne. 

36 Kiusaus riistää sinulta puhtaan vaatteen. Mutta kun näen teissä surua ja syvää tuskaa, peitän teidät 

jälleen hengellisellä vaipallani. 

37 Olkaa vahvoja tämän elämän koettelemusten edessä, ratkaiskaa ongelmanne sen valon avulla, 

jonka olen teille uskonut. Poista kaikki esteet tieltäsi, jotka voisivat pysäyttää sinut kehityksessäsi. 

Poistakaa fanaattisuus ja tekopyhyys sydämestänne, olkaa vahvasti ajattelevia tässä maailmassa ja 

solmikaa rakkauden ja veljeyden ketju. 

38 Te olette spiritistejä, te ette rakenna aineellisia kirkkoja pronssikelloineen, vaan te rakennatte 

kirkon sieluunne, sydämeenne, ja Isä tulee tähän kirkkoon ja on ikuisesti kanssanne. Minä itse tulen 

olemaan tämän kirkon valo. 

39 Ymmärtäkää, että olen tullut tänä aikana herättämään teidät kuoleman unesta, näyttämään teille 

uuden päivän, jotta kuulisitte ääneni ja näkisitte minut. 

40 Te olette valon lapsia, joiden tehtävänä on valaista salaisuuksia, jotka ihmiset ovat löytäneet 

Työstäni, jotta kaikki voisivat ymmärtää Minua. 

41 Kaikki aiemmat tavat, joita olette lisänneet työhöni, teidän on hylättävä, ja sitten henkistytte 

yhdellä ainoalla tarkoituksella ja yhdellä ainoalla tahdolla. 

42 Teidät oli alistettu pahuuden toimesta ja kahlittu materialismiin, ja te odotitte Minua ihmisten 

luomien kivikirkkojen katon alla. Ette ymmärtäneet, että tällä kertaa tulin hengessä antamaan teille 

opetukseni. Silti olen täällä ja teen itseni tunnetuksi nöyrien keskuudessa, jotta he voivat tuoda maailmalle 

viestin, joka vapauttaa ihmiskunnan hengellisesti. 

43 Tulen luoksenne rakastavana Isänä näyttääkseni teille rakkauteni. Sillä jopa tuomarin edessä minä 

olen teidän Isänne, joka antaa teille anteeksi ja peittää hengellisen alastomuutenne vaipallaan. Mutta 

täydellisenä Tuomarina annan teille Sanani ja annan teille mahdollisuuden palauttaa sielunne 

alkuperäiseen puhtauteensa. 

44 Nyt teidän on aika täyttää lakini. Haluatteko, että kutsun teidät jälleen tilille, koska ette ole 

ymmärtäneet Minua? Teidän on oltava kolmannen aikakauden hyviä ja uskollisia opetuslapsia ─ älkää 

enää nukkuko! Muistakaa, että haavani vuodattavat yhä jumalallista verta. 

45 Älkää odottako, että oikeudenmukaisuuteni tuntuu keskuudessanne. Nouskaa, ihmiset, ja 

osoittakaa minulle, että teille uskomani siemen lisääntyy. Mutta jos ette ole vielä kokeneet maailman 

kääntymystä, se johtuu siitä, että ette ole valmistautuneet ja hengellistäneet itseänne. 

46 Israel, valmistaudu, sillä sinun on lähdettävä liikkeelle ja levitettävä opetustani, jotta ihmiskunta 

ymmärtäisi sen, ja sitten, kun et enää kuule sanaani, sinussa ei ole kipua. 

47 Valittu kansa: Hengellistäkää itsenne, siirtykää eteenpäin, jotta ajan virtaukset eivät saa teitä kiinni 

valmistautumattomina. Tehkää itsenne sen palkkion arvoisiksi, joka odottaa teitä tuonpuoleisessa. 

48 On tullut aika, jolloin Mestari ei enää anna teille sanaansa äänenkantajien kautta. Mutta minun 

tahtoni ei ole, että palaatte tapoihin, joilla saatatte menettää sen varustuksen, jonka olette saaneet 

opetusteni harjoittamisen kautta. Käyttäkää voimaani, ja mieliinne tulee valoa. 

49 Olen valaissut polkusi, koska olen sielusi opas. Teen työtä pelastaakseni sinut. Minä olen teidän 

Isänne, ja Isänä olen antanut teille Sanani, jotta ette enää kaatuisi polullanne. 

50 Etsikää minua, lapseni, sydämessänne, sillä siellä minä asun. Tunne parannusta, jotta voit elää 

luvatussa maassa. 

51 Minä olen valo, joka valuu lakkaamatta. 

52 Minä olen "Iankaikkinen Sana", joka kysyy teiltä: Milloin palaatte luokseni? 

53 Olkaa terveitä, siunatut ihmiset, rauhani, valoni ja rakkauteni ovat kanssanne. 
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54 Kansani: Tänään on muistopäivä, jolloin koko ihmiskunta valmistautuu juhlimaan Jeesuksen 

syntymää. Ihmiset ovat yhdistyneet hengellisesti ja esittäneet vetoomuksiaan maailman rauhan puolesta. 

Mutta kun joillakin tämä rukous kumpuaa sydämen pohjasta, toisilla se koostuu vain sanoista. Todellista 

rukousta, joka syntyy henkistymisen kautta, harrastaa vain hyvin pieni joukko. Mutta kaikkien maan 

kansojen valmistautuminen yhdistettynä spiritualistien valmistautumiseen muodostaa yhden ainoan 

rukouksen, yhden ainoan anomuksen, joka tavoittaa Minut. 

55 Rakkautta, jota saarnasin maailmalle Mestarina, ei ole ymmärretty, ja siksi ihminen lietsoo 

murhanhimoisia sotia vihamielisyydellään. Teot kantavat hedelmää, jota voitte jälkeenpäin korjata. Jos 

haluat olla oikeudenmukainen, sinulla on kaikki mahdollisuudet tehdä hyvää. 

Vuodatan armoni sinuun, jotta voit täyttää tehtäväsi täydellisesti. Mutta jos haluatte tyrkyttää tahtoanne 

ja egoismianne ettekä tottele lakiani, olette vastuussa aiheuttamastanne pahasta. 

56 Spiritualistit: Tehtävänne on yhdistyä niiden henkisten voimien kanssa, jotka toimivat avaruudessa 

maailman auttamiseksi. Liittykää myös niihin, jotka ajattelevat rauhan ja rauhallisuuden, rakkauden ja 

hyvinvoinnin maailmaa. 

57 Rakkaat ihmiset: Sanani ei ravitse vain teitä. Sanani säteilee inspiraationa kaikkiin niihin, jotka 

tuntevat inhimillistä tuskaa ─ niihin, jotka haluavat hyvyyttä ja armoa ihmiskunnalle. Autuaita ovat ne, 

jotka antavat anteeksi ja katuvat velkojaan, jotka ovat valmiita puhdistamaan itsensä ja voittamaan itsensä 

kohottaakseen itseään hengellisesti ja palvellakseen ihmiskuntaa. Heille annan armoni, inspiraationi ja 

anteeksiantoni. 

58 Ainoa tapa, jolla kansakunnat voivat elää rauhassa, on kuuliaisuus kristillisille periaatteille, joita 

Jeesus opetti maailmalle toisella aikakaudella ja joista minä nyt muistutan teitä. 

59 Ihmiskunnan on noudatettava rakkauden, ymmärryksen ja laupeuden periaatteita voidakseen elää 

rauhassa. Mutta annan rakkauttani ja armoani myös niille, joilla ei ole hengellistä kehitystä ja jotka eivät 

kiinnitä huomiota velkoihinsa. Pidän teitä kaikkia laumanani ja rakastan teitä kaikkia yhtä paljon. Sen 

tähden minä sanon teille: Kukaan ei ole kaukana minusta; anteeksiantoni kattaa koko maailman. Vaikka 

kapinoisitte lakiani vastaan ja ruokkisitte vihamielisyyksiänne, annan teille anteeksi kerran ja tuhat kertaa, 

jotta teillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet uudistua ja saavuttaa ikuinen täydellisyys. 

60 Spiritualismi ei ole uskonto; se on samaa opetusta kuin se, jota levitin Jeesuksen persoonassa 

kaikkien ihmisten opastukseksi maailmassa kaikkina aikoina. Se on minun opetukseni rakkaudesta, 

oikeudenmukaisuudesta, ymmärryksestä ja anteeksiannosta. 

61 Tällä kolmannella kerralla olen puhunut teille entistä selkeämmin vain henkisen, fyysisen ja 

älyllisen kehityksenne vuoksi. 

62 Spiritualismi tulee olemaan kaikissa ja jokaisessa ihmisessä. Puhun sielulle, jotta se voisi nousta 

yhdessä ruumiinsa kanssa ja jotta jälkimmäinen voisi saada omalta sielultaan ilmestyksiä ja inspiraatiota, 

joita se voisi soveltaa itseensä ja yleiseen hyvään ja näin täyttää universaalin lain, jonka mukaan on 

työskenneltävä ihmiskunnan parhaaksi. 

63 Kaikki ne ihmiset, jotka ovat heränneet ja kehittyneet kohti ikuista täydellisyyttä, ovat kaikkina 

aikoina ymmärtäneet henkisen työni. He ovat saaneet armoni ehtymättömästä lähteestä ja jumalallisesta 

viisaudestani, ja henkimaailman innoittamina he ovat valmistelleet ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta. 

Kaiken ihmiskuntaa hyödyttävän tieteellisen ja hyödyllisen kehityksen ovat inspiroineet korkeat henkiset 

olennot, jotka opettajina opastavat lakkaamatta aivoja, jotka valmistautuvat työskentelemään yhteisen 

hyvän hyväksi. 

64 Tällä tavoin aivot saavat opetukseni merkityksen, viisauteni inspiraation. Mutta ihmisen 

hengellisen valmistautumisen, taipumusten ja ajatuksenvapauden mukaan hän voi ottaa nämä ajatukset 

vastaan joko omaksi hyödykseen tai tuhokseen. 

65 Jos tiedemies työskentelee älyllisellä kyvyllään ihmiskunnan tuhoamiseksi ja tuhoksi, älköön hän 

pitäkö tätä korkeiden henkiolentojen innoittamana. 

66 Nämä henkiset olennot ovat inspiroineet hänen aivojaan, jotta hän voisi ymmärtää luontoa, jotta 

hän voisi tutkia sitä ja löytää sen suuret salaisuudet ja ymmärtää kaikki sen ilmenemismuodot. Mutta 

ihmisellä on vapaus soveltaa tätä inspiraatiota, tätä armoa, haluamallaan tavalla. Se tulee hänelle hyödyksi; 

mutta jos hänen tunteensa ovat vailla jaloutta tai jos hän turmeltuneiden vaistojensa tai hengellisyyden 

puutteensa vuoksi haluaa käyttää tätä innoitusta pahuuden aiheuttamiseen, hän voi tehdä niinkin. 



U 359 

136 

67 Tämä on tahdonvapaus, jonka olen myöntänyt ihmiselle, jotta hän voi olla vastuussa teoistaan ja 

niiden kautta hankkia ansioita tai saada puhdistusta, jonka hänen epätäydelliset tekonsa saavat aikaan. 

68 Ihminen luotiin Jumalansa "kuvaksi ja kaltaiseksi" hengellisen olemuksensa osalta, sillä hänellä on 

samat kyvyt kuin Jumalallisella Hengellä. Ruumiinne kuuluu maan päälle, mutta henkinen sielunne on 

tullut minusta, ja sen on palattava luokseni puhtaana ja täydellisenä. Siksi sielun tie on pitkä evoluutio. 

69 Sielullesi ei riitä yksi ainoa ruumis sen ikuisessa olemassaolossa, aivan kuten yksi ainoa vaate ei 

riitä ruumiillesi sen elinaikana tässä maailmassa. Siksi sielun jälleensyntyminen on välttämätöntä sen 

kehityksen kannalta. Jokaisessa vaiheessa opit rikkaudesta ja köyhyydestä, terveydestä ja kaikista ihmisiin 

vaikuttavista sairauksista. Opit itsekkyydestä, ylpeydestä, surusta ja armon puutteesta, mutta myös 

anteeksiannosta ja rakkaudesta, jaloudesta ja anteliaisuudesta. 

70 Olette tulleet tähän aikaan asti, inkarnoituneet eri kehoihin. Sielusi on vähitellen puhdistunut 

tahroistaan. Sillä alusta alkaen se antoi ruumiin taipumusten valloittaa itsensä ja siirtyi näin pois siitä 

puhtaudesta ja täydellisyydestä, joka sillä oli, kun se tuli Minusta. 

71 Olette saavuttaneet kolmannen ajan, ja sielunne on kehittynyt, mutta ei riittävästi, jotta se voisi 

täysin hallita fyysisiä vaistojaan ja elää täysin hengellisessä vaiheessa. 

72 Tällä kolmannella kerralla olen selittänyt Opetukseni ihmisen ymmärryselimen kautta antaakseni 

teille uuden mahdollisuuden sielunne evoluutiopolulla. 

73 Siunattu kansa: Aivan kuten opetuslapseni toisella aikakaudella eivät ymmärtäneet opetusteni 

suuruutta niin kauan kuin he kuulivat minua ja olivat suurten tekojeni todistajia, kunnes en enää ollut 

heidän kanssaan, ja vasta sitten he päättivät mukauttaa tekonsa mahdollisimman hyvin opetuksiini, samoin 

tulee tapahtumaan teidän kanssanne, ihmiset. Jätän teille hengellisen viisauden, jotta tekonne olisivat 

arvokkaita ja Työni arvoisia, ja sama voi palvella teitä perustana ja innoittajana, ja voitte kertoa 

maailmalle jokaisella teollanne, että Kristus on ilmoittanut itsensä hengellisesti ja vuodattaa innoituksensa 

sen älyn avulla, jonka Hänen ääretön armonsa on valmistanut ehtymättömänä armon ja viisauden lähteenä. 

74 Olen opettanut teitä ajattelemaan Jumalaa Kaikkivaltiaana, henkisen mielikuvituksenne 

rajattomana ihmeenä, Voimana, joka saa aikaan liikettä ja toimintaa kaikkialla maailmankaikkeudessa ─ 

Elämänä, joka ilmenee sekä yksinkertaisimmassa kasvissa että niissä maailmoissa, jotka kulkevat 

miljoonittain avaruudessa ilman, että yksikään niistä rikkoisi niitä ohjaavaa lakia. 

75 Tuo laki olen Minä, teidän Jumalanne, on lakkaamattoman evoluution laki, joka hämmästyttää 

ihmistä ja avaa hänelle valtavia tutkimusalueita, joiden avulla hän voi tunkeutua yhä syvemmälle luonnon 

salaisuuksiin. 

76 Näin myös ihmisen ja Jumalan välinen yhteys vahvistuu tämän luonnon tuntemisen kautta, jossa 

Jumalan suuruus ja voima paljastuu. 

77 Jumala ei siis ole hahmo, ei symboli eikä ilmiö. 

78 Kaikki luotu on muodostunut jatkuvan evoluution kautta ─ olen jo kertonut teille ─ elämän alusta 

lähtien, eli siitä hetkestä lähtien, kun ilmentänyt elämän atomissa, ja tämä kehittyi molekyyleiksi, ja 

molekyylit alkuaineiksi, ja näistä syntyivät maailmat, jotka asuttivat itseään saman loogisen ja 

luonnollisen evoluution lain mukaisesti. 

79 Opetukseni on kaiken tiedon ja kaiken toiminnan perusta ─ se on valo, jonka avulla ihminen voi 

tunnistaa kaikki ne ihmeet, joita hän ei vielä kykene ymmärtämään, koska hänellä ei ole vielä 

henkistymistä. 

80 Ihminen on se, joka pystyttää esteitä hengelliselle edistymiselleen. Jumala ei rankaise eikä ole 

teloittaja. Jumala on kaikkivaltias, hän on voima, valo, elämä ja rakkaus. Hän inkarnoitui "Sanakseen" 

elääkseen kuten te maan päällä, alttiina samoille kiusauksille, ja tämän kautta Hän rakasti teitä vielä 

enemmän. Koska Jumala on viisaus, ymmärrys, universaali rauha ─ miten voitte uskoa, että vaikka 

rakastan teitä niin kuin rakastan teitä ─ että vaikka annan ihmiselle niin monia armoja ja lahjoja ─ että 

vaikka valmistan hänet ikuiseen hengelliseen elämään, voisin rangaista häntä? 

Ei, ihmiskunta, te itse aiheutatte kaikki nämä teitä kohtaavat tuskan koettelemukset. Heität keihään, 

joka haavoittaa lähimmäistäsi, nostat murhanhimoisen käden eliminoidaksesi sen, joka häiritsee sinua. 

Siksi sanon teille, että te olette ne, jotka joutuvat puhdistumaan jumalallisen oikeudenmukaisuuteni 

mukaisesti. Jos tekosi tähtäävät kaiken kattavaan täydellisyyteen, olet ansainnut palkkion ansioillasi. Mutta 

jos teot ovat huonoja, niin puhdistautuminen, joko ruumiillisessa tai hengellisessä mielessä. 
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81 Pahuutta edustavat voimat muodostavat vähitellen voimakkaan ytimen, joka syöksyy maailmaan 

sotiinsa, niin että ihmiset hylkäävät toisensa ja kaikkialla 

Tuhoaminen on. 

82 Tämä on viimeinen vuosi, jolloin muistutan teitä kristillisistä rakkauden ja anteeksiannon 

periaatteista inhimillisen ymmärryksen elimen kautta. 

83 Rakastakaa lähimmäistänne, eläkää rauhassa itsenne kanssa, antakaa anteeksi niille, jotka ovat teitä 

loukanneet. Sillä Kristus antaa teille anteeksi, ja teidän Mestarinne, joka tässä kolmannessa aikakaudessa 

ilmestyy Pyhän Hengen Valona, antaa samoin anteeksi ihmiskunnalle. 

84 Kansani: Avatkaa huulenne lohduttamaan, rohkaisemaan ja neuvomaan. Jokainen tekonne olkoon 

esimerkki rakkaudesta, jotta opetukseni ymmärrettäisiin enemmän tekojenne kuin sanojenne kautta. 

85 Tällä tavoin maailma ymmärtää, että Kristus käveli jälleen maan päällä ─ ei ruumiillisessa 

muodossa, siinä ruumiissa, joka Jeesuksella oli 33 vuotta, vaan valon ja hengellisen viisauden kautta, joka 

vuodatettiin jokaiselle hänen opetuslapselleen. 

86 Rakkaat ihmiset: Sen tähden, mikä sielussanne on jaloa ja anteliasta, sanon teille: Toteuttakaa 

opetukseni, tehkää hyvää, älkää tuomitko ketään. Huolehdi siitä, että kehosi ei ole väline, joka saa sinut 

rappeutumaan ja tulemaan epäpuhtaaksi, vaan että se auttaa sinua kohottamaan sieluasi, ja vaikka joutuisit 

alttiiksi kiusauksille, voit selvitä niistä voittajana. 

87 Ymmärtäkää kehonne hauraaksi, joka on annettu sielulle sen kehitystä varten. 

88 Älkää tuomitko muita opetuksia epätäydellisinä, rajoitukaa siihen, että teette hyvää työtä. 

89 Annan puhtaan ja puhtaan työni teidän käsiinne, ja te olette vastuussa siitä, miten spiritismi 

kehittyy. 

90 En jätä teille mitään kiinteitä riittejä enkä velvollisuutta suorittaa tiettyjä riittejä. Sillä minun 

tahtoni ei ole, että lankeatte jälleen fanaattisuuteen. Teidän tulee kokoontua yhteen tutkimaan Sanaani ja 

huolehtia siitä, että muutkin jakavat tämän tiedon. 

91 Spiritualisoitumisesta tulee konkreettista, kun kaikilla kansoilla on sama maailmankatsomus. 

Silloin Kristuksen valtakunta tulee olemaan. 

92 Kristillinen periaate tulee vallitsemaan, ja hengellisyys tulee toimimaan ihmisten oppaana, kun he 

ottavat käyttöön oikeudenmukaiset lait, joiden on määrä hallita ihmiskuntaa. Vain tällä tavoin maailmaan 

saadaan rauha. 

93 Kuinka usein te tulette yhteen tutkimaan Sanaani, jakamaan ongelmianne, tekemään jotakin 

yleisen hyvän hyväksi, pyytämään hengellistä apua, rukoilemaan hengellisesti. Keskittykää itseenne, ja 

sitten jokainen teistä, jotka olette näin valmistautuneet, puhuu ja antaa neuvoja. Hänessä toistuvat Mestarin 

sanat, jotka Hän on antanut äänenkantajien kautta. Mutta hänen ei tarvitse olla haltioissaan, sillä hänellä on 

yksin inspiraation kautta mahdollisuus harjoittaa armoa ja saada työni tunnustetuksi ja tuntumaan. 

94 Ihmiset, menkää ihmisten luo, puhukaa heille niin kuin Kristus puhui teille, samalla laupeudella, 

tarkoituksella ja toivolla. 

95 Antakaa heidän tunnustaa, että on olemassa kohoamisen tapoja, jotka antavat suurempaa 

tyydytystä kuin ne, jotka antavat maallisia tavaroita. Antakaa heidän ymmärtää, että on olemassa usko, 

joka saa heidät uskomaan ja toivomaan enemmän kuin mitä he voivat koskettaa. Kerro heille, että heidän 

sielunsa elää ikuisesti ja että heidän on siksi valmistauduttava nauttimaan tästä ikuisesta autuudesta. 

96 Suorittakaa tehtävänne tällä tavoin, lähtekää liikkeelle totuudenmukaisesti ja anteliaasti, ja kun 

saavutte Minuun, sanon teille: Olkaa siunattuja, muodostakaa osa Minua, nauttikaa Jumaluuteni 

sanoinkuvaamattomasta onnesta. Unohtakaa asia, unohtakaa, että teillä oli kärsimystä maailmassa, eikä 

teillä ole enää syytä tuntea kipua ja altistua lukemattomille kiusauksille. 

97 Teistä tulee vain hengellisiä olentoja, jotka ansioidenne ansiosta olette kiivenneet täydellisyyden 

tikapuita - Jaakobin tikapuita taivaaseen, kehitystikkaita, jotka alkavat maan päältä ja jotka katoavat 

äärettömyyteen. Olet kiivennyt askel askeleelta, ja lopulta se johtaa sinut ikuiseen elämään, valon 

valtakuntaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 360 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Jumalallisen Mestarin rakkaat opetuslapset: Tulette luokseni vielä kerran, ja annan teille paikan 

pöydässäni. 

Näen, että olet oppinut puhumaan rakastavasti. Jopa katkerimpina päivinä osaatte hymyillä toivossa ja 

uskossa suurimman tuskan keskellä, koska olette rohkaisseet itseänne opetuksellani. 

2 Tällaisena haluan nähdä sinut, aina täynnä rauhaa, rohkeutta ja luottamusta. Olette saavuttaneet 

ajan, jolloin tunnette Minut täysin olemuksenne sisällä ja sen ulkopuolella, joka on lähellä teitä joka hetki. 

Ette ole enää niitä, jotka sanoivat: "Isä, miksi unohdat minut oikeudenkäynnissä, miksi et kuule minua?" 

Tänään te osaatte rukoilla koettelemuksessa, ja rukoiltuanne te odotatte nöyrästi minun rauhani tuloa. 

Annat Mestarin kuuliaisesti koetella sinua. 

3 Nyt te olette todella opetuslapsiani. Tiedät ansiosi arvon ja osaat havaita ja arvioida virheesi. 

Tänään sielusi on valaistu niin suurella kirkkaudella, että tiedät, milloin olet miellyttänyt Isääsi ja milloin 

olet loukannut Häntä. 

Sinulla on kylmyyden ja masennuksen hetkiä. Mutta kun nämä hetket ovat ohi, rakkauden ja uskon 

liekki palaa jälleen sydämissänne, sisäisen Jumalanpalvontanne alttari syttyy jälleen, ja tunnette Isän 

läsnäolon pyhäkössänne - sen Isän, joka on aina sisällänne - olittepa sitten valmiita tai ette. 

4 En voi tuomita ketään lapsistani, koska se merkitsisi heidän elämänsä riistämistä. Loin sinut 

elämää varten, en kuolemaa varten. 

5 Oi oppilas! Seitsemäntenä päivänä tämän ajan ihminen lepää, hän kohottaa sielunsa hetkeksi Isän 

puoleen kiittäen tai apua toivoen. Mutta kaikki eivät ole hereillä, eivätkä kaikki rukoile. Mutta niiden 

tähden, jotka elävät hereillä, ─ niiden tähden, jotka työskentelevät rauhan puolesta, ihmisten hyvinvoinnin 

puolesta, annan maailman saada palasen rauhan vaipastani, pisaran jumalallista balsamiani, rakkauden 

suudelmaani, jossa on anteeksiantoni ja mahdollisuudet, jotka annan jokaiselle sielulle sen pelastamiseksi. 

6 Nyt on sielujen kannalta ratkaiseva aika, todella taistelun aika. Kaikki on taistelua ja kamppailua. 

Tämä sota käydään jokaisen ihmisen sydämessä, perheiden helmassa, kaikissa instituutioissa, kaikissa 

kansoissa ja kaikissa roduissa. 

Taistelua ei käydä ainoastaan maallisella tasolla, vaan myös hengellisessä laaksossa. Se on Suuri 

taistelu, jonka muiden aikojen profeetat näkivät symbolisesti ja joka näkyy myös tämän ajan profeettojen 

tai näkijöiden näyissä. 

Ihmiskunta ei kuitenkaan ymmärrä tätä taistelua, jota käydään ja joka ravistelee kaikkea, vaikka se on 

osa tätä taistelua ja sen todistaja. 

Ihmiskunnan kulku on kiihtynyt näinä päivinä ─ mutta minne se on menossa? Minne ihminen on 

menossa niin kiireellä? Löytääkö hän onnen tällä huimalla tiellä, saavuttaako hän kaipaamansa rauhan, 

loistavan elämän, jota jokainen sydän itsekkäästi toivoo? 

7 Kerron teille, että se, mitä ihminen todellisuudessa saavuttaa kiirehtimällä, on täydellinen 

uupumus. Ihmisen hengellinen sielu ja sydän kulkee kohti elämän väsymystä ja väsymystä, ja tämän 

kuilun on luonut ihminen itse. 

8 Tähän kuiluun hän putoaa, ja tässä täydellisessä uupumuksessa, tässä vihamielisyyksien, 

nautintojen, tyydyttämättömien vallanhalujen, synnin ja aviorikoksen, hengellisten ja inhimillisten lakien 

häpäisemisen kaaoksessa hän löytää sielun näennäisen kuoleman, sydämen väliaikaisen kuoleman. Mutta 

minä annan ihmisen nousta tästä kuolemasta elämään. Annan hänen kokea ylösnousemuksensa ja taistella 

tässä uudessa elämässä kaikkien ihanteiden uudelleensyntymisen puolesta, kaikkien periaatteiden ja 

hyveiden ylösnousemuksen puolesta, jotka ovat sielun ominaisuuksia ja perinnöllistä omaisuutta, jotka 

ovat sen alkuperä, sen alfa. Sillä minusta sielu on saanut alkunsa, minusta se on saanut elämän, minun 

täydellisyydestäni se on juonut, minun armostani se on kyllästynyt. 

9 Olkaa rukouksillanne ihmisten tukena tänä suuren hengellisen kamppailun aikana. Kun näette 

heidän itkevän, älkää liittäkö itkuanne siihen syyhyn, joka saa heidät itkemään, vaan itkekää heidän 

tähtensä, sillä he ovat lähimmäisiänne, ja rakkauden kyyneleenne ovat balsamia ja lohdutusta. Jos näette 

heidät rauhattomina, älkää osallistuko heidän rauhattomuuteensa, sillä te olette rauhan lapsia. Mutta 
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rukoilkaa heidän puolestaan, ja kaikista tulee rauhan enkeleitä. Anna rauhan laskeutua sielustasi kuin 

kaste, joka on rakkauden hedelmä koko maailmaa kohtaan. 

10 Jos huomaat, että he aloittavat keskusteluja ja pohdintoja, jotka ovat toisten mielipiteiden vastaisia, 

nouse kaiken tämän yläpuolelle. Ajattele tällä hetkellä työtäni, sanaani, ja voita Pyhän Hengen valolla, 

rukouksillasi, esimerkilläsi ja sanallasi ne syyt, jotka rohkaisevat ihmisiä heidän kamppailuissaan ja 

sodissaan. Kun näette heidän lähtevän liikkeelle aseet olallaan ja sitten tuomitsevan ne armotta omaa 

veljeään vastaan, ottakaa tekin käyttöönne rakkauden, laupeuden, anteeksiannon ja iankaikkisen elämän 

aseet. 

11 Voittakaa sieluja rauhan valtakunnalle! Käännä syntiset armon elämään. Tällä tavoin Isän 

palvelijat lisääntyvät ja synnin, tuhon ja kuoleman valtakunta tuhoutuu taistelunne kautta! 

12 Autuaita ovat ne, jotka tällaisen suuren pimeyden keskellä löytävät yhä voimaa sydämestään etsiä 

Minua, tai jotka säilyttävät siinä vielä vähän puhtautta, jotta se muuttuisi pyhäköksi lyhyeksi ajaksi, ja 

jotka antavat omantuntonsa puhua heille Minusta, itsestään ja lähimmäisestään. 

13 Olen ilmoittanut teille ajan, jolloin ihmishenki harjoittaa Jumalan palvontaa, jollaista ei ole 

koskaan ennen ollut menneinä aikoina, jolloin se tarjoaa Isälleen henkistä palvontaa, jota olen opettanut 

ihmisille varhaisimmista ajoista lähtien täydellisten opetusteni kautta. Olen aina antanut suuria 

ilmestyksiä, olen aina ollut opettaja, ja myös Isänä olen vetänyt verhon pois salaisuuksistani, jotta 

ihmisolennot voisivat tunnistaa Minut paremmin, ja tällä tavoin Minua voitaisiin rakastaa täydellisemmin. 

Mutta ihmisestä maallinen olemassaolo on tuntunut niin ihmeelliseltä, niin rikkaalta aarteelta, jonka tämä 

maailma sisältää, että hän on aina unohtanut opetukset, jotka puhuvat hänelle hengellisestä elämästä. 

Hänellä on ollut silmät vain loistavalle aineelliselle luomakunnalle, joka on Isän työtä ja peili, heikko 

heijastus elämästä Korkeassa tuonpuoleisessa. Ja samalla kun hän on avannut silmänsä, mielensä ja 

aistinsa katsellakseen, koskettaakseen ja kaipaillakseen tämän maailman tavaroita, hän on sulkenut 

henkensä silmät ja unohtanut, että kaiken tämän yläpuolella on toinen ihmeellinen olemassaolo, toinen, 

vielä rikkaampi elämä ja toiset, todella suuremmat rikkaudet. Tässä rakkaudessa, tässä ihmisen 

taipumuksessa maallisia hyödykkeitä kohtaan, hän on materialisoitunut. 

Hänen sielunsa ei kuitenkaan ole unohtanut Minua, se säilyttää aavistuksen olemassaolostani, ja lisäksi 

se tuntee kaipaavansa ravintoa, jota maa ei voi sille tarjota, ja se etsii Minua. Mutta se etsii Minua 

puolivillaisesti eikä aina parhaalla mahdollisella tavalla. 

14 Koska ihminen on aineellistunut, hänen on etsittävä Minua järkevän palvonnan kautta, ja koska 

hänen henkensä silmät eivät ole avoimet, hänen on luotava kuvani nähdäkseen Minut. Koska hän ei ole 

tehnyt itseään sielullisesti herkäksi, hän vaatii aina aineellisia ihmeitä ja todisteita uskoakseen 

olemassaolooni ja asettaa Minulle ehtoja palvellakseen Minua, seuratakseen Minua, rakastaakseen Minua 

ja palauttaakseen Minulle jotakin siitä, mitä Minä annan hänelle. Näin näen kaikki kirkot, kaikki 

uskonnolliset yhteisöt, kaikki lahkot, joita ihmiset ovat luoneet kaikkialla maailmassa. Ne ovat täynnä 

materialismia, fanaattisuutta ja epäjumalanpalvelusta, salailua, petosta ja häpäisyä. 

15 Mitä otan siitä irti? Vain aikomus. Mikä saavuttaa Minut tästä kaikesta? Lapseni henkinen tai 

fyysinen tarve, heidän pieni rakkautensa, heidän valonhalunsa. Tämä on se, mikä tavoittaa Minut, ja Minä 

olen kaikkien kanssa. En katso kirkkoja, muotoja tai riittejä. Tulen kaikkien lasteni luo yhtä lailla. Otan 

heidän sielunsa vastaan rukouksessa. Vedän hänet rintani luo syleilemään häntä, jotta hän voi tuntea 

lämpöni ja jotta tämä lämpö voisi olla kannustimena ja rohkaisuna hänen vierailujen ja koettelemusten 

polullaan. Mutta koska hyväksyn ihmiskunnan hyvän aikomuksen, minun ei tarvitse antaa sen jäädä 

ikuisesti pimeyteen, kietoutuneena epäjumalanpalvelukseensa ja fanaattisuuteensa. 

16 Haluan, että ihminen herää, haluan, että sielu nousee luokseni ja että se kohotessaan näkee Isänsä 

todellisen kirkkauden ja unohtaa liturgioiden ja riittien väärän loiston. Haluan, että kun se saavuttaa 

todellisen ylösnousemuksensa, se uudistuu, vapautuu inhimillisistä tarpeista ja voittaa aistillisuuden, 

intohimot ja paheet ja löytää itsensä, niin ettei se koskaan sano Isälle olevansa maan mato, vaan tietää, että 

Isä loi sen kuvakseen ja kaltaisekseen. 

17 Tämä on syy teidän vastuuseenne tällä kolmannella aikakaudella, oi Israelin kansa! 

18 Olen kertonut teille, että ihmiskunta on kuin pelto, jonka olen tehnyt hedelmälliseksi, ja tässä 

hedelmällisyydessä on kyse sen lahjojen ja piilevien kykyjen heräämisestä. Ihmiskunta vastaanottaa tällä 
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hetkellä viestini intuition kautta, henkisten unien kautta ja monissa muissa muodoissa. Henkimaailmani on 

myös herättämässä ja valmistamassa ihmisiä. 

     Tapahtumat, tapahtumat puhuttelevat selvästi sydäntä ja sielua, ja kaiken tämän kautta ihmiskunta on 

saanut hieman varustusta. Se tietää olevansa tienristeyksessä ─ se tuntee, että se on astunut merkityksen ja 

henkisen täyteyden aikakauteen. Se tuntee, että jumalallinen oikeus painaa vääjäämättömästi kaikkia 

luotuja. Mutta siltä puuttuu elävä Sana ja lopullinen todiste sen silmien edessä. Mutta tämä todiste ja tämä 

sana, joka teillä on, ihmiset... Teille olen sen uskonut, te olette tämän ilmoituksen kantajia, joka on 

jumalallisen rakkauden siemen, jonka kylvätte täydellisen viisauteni ansiosta jo hedelmällisille pelloille. 

19 Jatkakaa uppoutumista rukoukseen, jotta voin jatkaa teidän muokkaamistanne, jotta voin pian 

muuttaa teidät palvelijoiksi ja apostoleiksi tässä Työssä, jota olen kutsunut spiritualistiseksi, trinitaariseksi 

ja mariaaniseksi, nimillä, jotka katoavat, kun maailma täyttää lakini. Silloin ei tarvita nimiä eikä 

symboleja, koska te kaikki kannatte olemuksessanne ikään kuin hengellistä kiveä, joka yhdessä kaikkien 

muiden kanssa muodostaa todellisen temppelin, todellisen pyhäkön, jossa Isänne ja Luojanne asuu. 

20 Onko koko ihmiskunta trinitaarinen? Ei, opetuslapsia. Kaikki eivät kanna sielussaan kolmen ajan 

perintöä. On monia, jotka eivät pidä edes kahden menneen ajan testamenttia, ja jotkut eivät edes 

ensimmäisen ajan testamenttia. Mutta te viette kolminaisuuden siemenen ─ minun lakini, oppini tai 

opetukseni, miksi haluatte sitä kutsua, jonka minä annoin teille kolmena aikana, siemenenä kaikkien 

kansojen ja kaikkien ihmisten sydämeen. 

Älkää pakottako opetustani kiroilla, uhkauksilla tai kivulla. Esittäkää se vain, esittäkää se puhtaana ja 

äänekkäästi sellaisena kuin se on. Tarjoa tämä ikuisen viisauden lähde ja anna janoisten juoda sen 

kristallivettä. Totisesti sanon teille, että ne, jotka tuntevat sammuttaneensa janonsa, ovat silloin kanssanne. 

Ne, jotka juovat, mutta eivät ole pystyneet sammuttamaan janoaan, jäävät hylkääviksi. Teidän on kuitenkin 

jätettävä tämä asia Minun huolekseni. Ja toiset kieltäytyvät juomasta, mutta teidän on odotettava, sillä 

Lähde on ikuinen. 

Jos ne, jotka tänään kieltäytyvät, eivät juo tätä vettä, huomenna heidän janonsa on vielä suurempi. 

Heidän janonsa piinaa heitä, ja sitten he tulevat lähteen luo, ja jos he eivät löydä sitä läheltä, he etsivät sitä 

aavikoiden läpi ja pitkin pitkiä teitä muistaen, että se oli raikas ja virkistävä, kunnes he löytävät sen. Sillä 

vaikka minulta on kielletty vesi, en koskaan kiellä sitä teiltä. 

21 Ihmiskunta ei ole vielä spiritualistinen, mutta jo nyt sielut ovat heräämässä ja tajuamassa 

epäjumaliensa kuurouden ja sokeuden, ja jo nyt he ovat tulossa tietoisiksi väärien uhrausten ja katumusten 

hyödyttömyydestä, ja monet tapaamani ihmiset ovat väsyneitä ja väsyneitä fanaattisuuteen. He kaipaavat 

ruokaa, joka on makeaa ja miellyttävää hengelliselle makuaistille, he kaipaavat viiniä, joka todella 

virkistää sielua. 

22 Näen seurakuntia, pieniä lahkoja ja suuria yhdistyksiä, joissa ihmiset pyrkivät henkistymään, jotka 

astuvat hengelliseen pyhäkköön, sielujen kotiin ─ jotkut kulkevat polkuja, jotka ovat lähellä hengellistä 

aikomusta, joka on se, joka tavoittaa Minut. Palkitsen heidät eräänä päivänä, ja todellinen spiritualismi, 

Pyhän Hengen syvällinen oppi, joka on täynnä opetuksia ja ilmestyksiä, lohdutuksia ja hengellistä 

ravintoa, paljastuu kaikille ─ kaipaaville, janoaville ja myös kylmäsydämisille ja välinpitämättömille. 

23 Onko koko ihmiskunta Marian? Totisesti minä sanon teille: Ei, monet eivät edes tunne Mariaa. 

Näen ihmiskunnan osan, joka ei edes tiedä hänen nimeään, toisen suuren osan, joka teidän kauttanne on 

langennut suureen fanaattisuuteen, suurimpaan epäjumalanpalvontaan, häpäisyyn ja ahneuteen. Ja toinen 

osa ihmiskuntaa ja uskonnollisia yhteisöjä, jotka eivät tunnusta teitä ihmiskunnan Hengelliseksi Äidiksi. 

24 Olen kutsunut teitä "Marian ihmisiksi", koska te opetatte ihmiskunnalle, kuka Maria on. 

25 Minä sanon teille, oi kansa: Maria ei ole vain se nainen, joka otti Vapahtajan vastaan toisella 

aikakaudella. Kerron kaikille äsken mainitsemilleni ihmiskunnan osille, kaikille lahkoille ja uskonnollisille 

yhteisöille, kaikille roduille ja kaikille ihmisille, että Maria on äidillinen, jumalallinen olemus, joka on 

aina ollut olemassa. Hän on feminiininen, universaali olemus, jonka voit löytää ja nähdä kaikissa 

luomakunnan teoksissa. Hän on hellyyttä, hän on esirukous ja rinta, joka ravitsee. 

Jo menneinä aikoina teille paljastettiin Marian olemassaolo ja hänen maanpäällinen tulemisensa. Sillä 

totisesti, ensimmäisestä viimeiseen ─ kaikille olen puhunut Isänä, Tuomarina ja Mestarina. 
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26 Jo ensimmäisellä aikakaudella patriarkat ja profeetat alkoivat puhua Messiaan tulemisesta. Mutta 

Messias ei tullut vain hengessä ─ hän tuli syntymään naisesta, tulemaan ihmiseksi, saamaan ruumiin 

naiselta. 

Jumalan äidillisen Hengen oli myös tultava ihmiseksi, naiseksi, puhtauden kukaksi, jotta Jumalan 

"Sanan", joka oli Jeesus, tuoksu virtasi hänen kukkakruunustaan. 

27 Kun tämä nainen oli saavuttanut neitseellisen iän, hänet kihlattiin. Isä lähetti hänelle enkelin 

ilmoittamaan hänen tehtävästään. Mutta miten enkeli kohtasi hänet, miten hän yllätti kihlatun neitsyen? 

Rukoillen. Ja kun hän löysi hänet valmistautuneena, hän sanoi hänelle: "Terve, Maria, joka olet saanut 

armon Jumalan edessä. Älä pelkää, sillä sinun kohtusi saa vastaanottaa hänet, joka on hallitseva Jaakobin 

heimoa, eikä hänen valtakaudellaan ole loppua."" 

28 Maria tiesi, että hän saisi voimakkaamman ja suuremman kuninkaan kuin kaikki maan kuninkaat. 

Mutta kruunasiko hän itsensä kuningattareksi miesten joukossa tämän vuoksi? 

29 Julistivatko hänen huulensa toreilla, kaduilla, yksinkertaisissa majoissa tai palatseissa, että hänestä 

tulisi Messiaan äiti, että Isän "ainokainen Poika" syntyisi hänen kohdustaan? Totisesti ei, minun kansani: 

hänessä oli suurinta nöyryyttä, nöyryyttä ja armoa, ja lupaus toteutui. Hänen ihmisäidin sydämensä tuli 

onnelliseksi, ja jo ennen synnytystä ─ tuolloin ja sen jälkeen koko Pojan elämän ajan ─ hän oli rakastavin 

äiti, joka tunsi hengellisesti Jeesuksen kohtalon, tehtävän, joka hänen oli täytettävä ihmisten keskuudessa, 

ja sen, mitä hän oli tullut tekemään. Hän ei koskaan vastustanut tätä kohtaloa, sillä hän osallistui samaan 

työhön. 

30 Jos hän joskus vuodatti kyyneleitä, se oli ihmisäidin itkua, se oli ruumiillista luontoa, joka tunsi 

pojan, oman lihansa, tuskan. 

Mutta oliko hän Mestarin, hänen Poikansa, opetuslapsi? Marian ei tarvinnut oppia mitään Jeesukselta. 

Hän oli Isässä itsessään ja oli ruumiillistunut vain täyttääkseen tämän kauniin ja vaikean tehtävän. 

Oliko tuon erinomaisen äidin sydän rajoittunut rakastamaan vain hänen rakkainta Poikaansa? Ei 

tietenkään; Äidillinen Sydän paljasti itsensä tuon pienen ihmissydämen kautta lohdutuksissa ja ylevissä 

sanoissa, neuvoissa ja hyödyissä, ihmeissä, valossa ja totuudessa. 

Hän ei koskaan leveillyt, eikä hän koskaan ymmärtänyt väärin Mestarin sanaa. Mutta aivan kuten hän 

oli seimen jalkojen juurella, joka oli hänen kehtonaan, niin hän oli myös sen ristin jalkojen juurella, jolla 

Poika, Mestari, koko luomakunnan Isä kuoli ja puhalsi viimeisen henkäyksensä ihmisenä. 

31 Näin hän täytti kohtalonsa ihmisäitinä ja antoi ylevän esimerkin kaikille äideille ja kaikille 

ihmisille. 

Ja jotta ihmiskunta kuuntelisi häntä, jotta myös häntä rakastettaisiin ja jotta hänen esimerkkinsä ei 

pyyhkiytyisi pois ihmisten sydämistä, verenvuodattava Mestari ristillä omisti yhden seitsemästä ristillä 

lausumastaan sanasta Äidille sanoen hänelle: "Äiti, tämä on sinun Poikasi!", ja hän sanoi Pojalle, joka oli 

sillä hetkellä Johannes, Herran apostoli: "Poika, tämä on sinun Äitisi!". 

32 Tällä Mestari halusi jättää Johanneksen ihmiskunnan edustajaksi ja ihmisten sydämiin rakkauden 

ja kunnioituksen pyhäkön Universaalista Äitiä kohtaan. 

33 Vaatiiko apostoli Johannes tätä äitiyttä vain itselleen? Ei, vaan hän meni omiensa luokse, 

taistelutovereidensa ja opetuksensa pariin, muiden opetuslasten luokse ja kertoi heille: "Mestari sanoi 

tämän ennen kuolemaansa", ja siellä opetuslapset jäivät Marian luokse, kunnes Hänet nostettiin 

äärettömyyteen. 

34 Helluntaipäivänä, tuona juhlana, jota kansa oli juhlinut ensimmäisen kerran pääsiäisenä, 

opetuslapset olivat kokoontuneet yhteen, ja heidän keskellään oli Maria. Ja Pyhä Henki lähestyi heitä 

valkoisena kyyhkysenä ja valoi heidät valollaan ja täytti heidät armollaan. 

35 Opetuslapset tunsivat syvintä kunnioitusta ja rakkautta Mariaa kohtaan. Ja koska nuo kylväjät, nuo 

sielunlääkärit, tunsivat tätä kunnioitusta Lunastajan Äitiä kohtaan ihmisenä ─ miksi sitten heitä seuranneet 

aikojen sukupolvet eivät tuntisi sitä? Olen kertonut teille, että Maria on ikuinen, ja totisesti sanon teille, 

että jos käännytte Hänen puoleensa, monet teistä löytävät Hänet. 

36 Kun opetuslapseni Johannes oli yksin Patmoksen saarella retriittipaikassaan, jossa hän sai suuria 

ilmestyksiä tulevista ajoista, jossa hän tunkeutui hengellisesti tuonpuoleiseen ja näki Herran suuret 

salaisuudet, jotka oli puettu allegorioihin ja esitetty kuvioilla, hän näki siellä myös Marian hahmon. 
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Tässä suuressa ilmestyksessä, jonka Isä oli uskonut Johannekselle tulevien aikojen ihmisiä varten, hän 

näki siellä suuren merkin jälkeen naisen, joka oli puettu aurinko ja kuu jalkojensa juuressa, ja hänen 

otsassaan kruunu, jossa oli kaksitoista tähteä. Tuo nainen tunsi synnytyskipuja, ja kun kipu oli 

suurimmillaan, Johannes näki pahuuden lohikäärmeen muodossa, joka vaanii häntä ja odottaa vain lapsen 

syntymää nielaistakseen sen. 

     Mutta Mestari kertoo teille: Koska tämä Isän Johannekselle antama ilmestys kertoi tulevista ajoista, 

kerron teille: Hän näki Marian kolmannella aikakaudella, juuri ennen kuin hän synnytti Marian kansan ja 

sen pahan, joka odotti Herran kansaa. 

Johannes näki myös, että syntymähetkellä syttyi suuri enkelitaistelu lohikäärmettä vastaan, joka 

ruumiillisti ihmisten pahuutta ─ taistelu, joka on parhaillaan käynnissä teidän keskuudessanne, koska 

Marianin kansa on syntynyt, se on jo ilmestynyt maan pinnalle, ja se saa tänään rakkauden kilven ja 

miekan, jotta se voi lähteä suureen lopulliseen taisteluun. 

37 Tätä tämä ilmestys tarkoittaa, oi rakkaat ihmiset! Siksi Isä on sanonut teille tänä päivänä: "Ne, 

jotka tuntevat Marian, eivät tunne häntä hänen totuudessaan". He näkevät hänet vain naisena, he pitävät 

häntä vain ihmisäitinä, ja hänen ympärilleen he ovat luoneet kultteja, riittejä, festivaaleja ja tempauksia. 

Tämän epäjumalanpalveluksen kautta he ovat unohtaneet Herran lakien noudattamisen, Mestarin sanan ja 

keskinäisen rakkauden. 

38 Isä ei halua, että maailma tuntee Marian tällä tavoin, enkä minä halua, että te rakastatte häntä tällä 

tavoin. Maria ei ole pelkkä nainen, olen jo kertonut teille: Maria on äidillinen olemus, joka on olemassa 

jumalallisessa ja joka ilmenee kaikessa luodussa. 

39 Jos etsit Häntä yön yksinäisyydessä, hiljaisuudessa, jota mikään ei häiritse, siellä kosmoksessa, 

tapaat Hänen kuvansa, ja jos etsit Häntä kukkien tuoksussa, tapaat myös Hänet, ja jos etsit Häntä Äitisi 

sydämessä, saat Hänet. Jos haluatte kohdata Hänet Neitsyen puhtaudessa, niin siellä voitte myös nähdä 

Hänet, samoin kuin Hänessä lukemattomissa teoksissa, joissa heijastuu ikuinen naisellisuus, joka on 

olemassa Jumalassa ja joka on olemassa kaikessa Hänen luomakunnassaan. 

40 Kun lähdette fyysisesti liikkeelle lähetystehtävän täyttämisen ja opetuksen julistamisen poluilla, 

törmäätte koviin sydämiin, niihin, jotka ovat luoneet suljetun oven, jotta Marian rakkauden ydin ja hänen 

nimensä ei pääse sisään. 

Monille tätä olemusta ei ole olemassa. Mitä te sitten aiotte tehdä, oi ihmiset? Käytättekö voimaa 

repiäksenne tuon muurin, tuon oven, jotta Marian opetus pääsisi tunkeutumaan noihin ihmisiin ja 

kansoihin? Ei. Olen sanonut teille, että teidän pitäisi vain esitellä työtäni, vain osoittaa opetukseni, mutta 

että teidän pitäisi puhua niin suurella sielulla, niin suurella sydämellä, niin totuudenmukaisesti, että monet 

noista jäykkäniskaisista kääntyvät ja sanovat: "Todellakin, Universaalisen Äidin olemus tulvii koko 

maapallon ympyrän, tämä opetus on selkeä ja ymmärrettävä." Tämä opetus on selkeä ja ymmärrettävä. Se 

on kuin elämän lähde, joka kutsuu juomaan, mutta ei pakota käyttämään." 

41 Totisesti sanon teille, että jos näin tapahtuisi, olisin jo kauan sitten tuonut kaikki sielut voimillani 

kylpemään heidät tässä vedessä, pakottanut heidät juomaan siitä ja tuonut heidät päämäärään, johon teidät 

kaikki on tarkoitettu. Mutta te ette saavuta Minua ainoastaan Minun kauttani vaan myös itsenne kautta. 

Siksi olen antanut teille hengen, tahdon, älykkyyden, kyvyt ja aistit. Siksi olen paljastanut teille lakini 

ja antanut teille tarvittavan ajan ja asettanut sielunne kehityksen, edistymisen ja lunastuksen tielle. 

Haluan, että sydämesi ja sanasi ovat kuin lähde, kuin ehtymätön lähde ihmisten keskuudessa, ja että 

äänesi kutsuu nöyrästi juomaan sanaani, jota levität. 

42 Kun tämä vesi on kristallinkirkasta, kun se on niin sumeaa kuin olen sen teille uskonut ─ totisesti 

sanon teille, ihmiset löytävät siitä terveytensä ja pelastuksensa. Silloin he huutavat kovaan ääneen ja 

tunnustavat, että he ovat löytäneet totuuteni teidän kanssanne, ja tämä on Israelin vastuu kolmannella 

aikakaudella ─ tämä on taakka, joka lepää spiritualistien, trinitaaristen ja marialaisten ihmisten harteilla. 

43 Lempeä ja nöyrä vaelluksesi ravistelee uskonnollisia yhteisöjä, ravistelee perustuksia ja 

periaatteita. Sinun Sanasi, joka on aina Minun, repii alas väärät pyhäkköt, eikä niistä jää kiveäkään toisen 

päälle. Se kukistaa epäjumalat, kaiken sen epäjumalanpalveluksen, jonka olette luoneet Jumalan 

palvonnan ympärille, samoin kuin Marian ja hänen nimensä ympärille, kunnes olette saavuttaneet 

suurimmat liioittelut. Kaiken tämän on katoava, poltettava Pyhän Hengen Sanan tulessa, jonka olen 

asettanut ja asetan edelleen teihin. 
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44 Kun tämä Minun Sanani on lakannut tekemästä itseään tunnetuksi äänenkantajien kautta, löydän 

teidät kokoontuneina kuin toisen aikakauden opetuslapseni pääsiäisjuhlassa, ja Pyhä Henkeni tulee runsain 

määrin, yhdistettynä henki henki henkeen teidän kanssanne, tämän kolmannen aikakauden uranuurtajina, 

Pyhän Hengen ja ihmisten hengen välisen täydellisen yhteyden uranuurtajina. 

45 Mitä Isä paljastaa sinulle tuolloin? Sitä, mitä en ole kertonut teille ihmisen älyllisen elimen kautta. 

Ymmärtäkää kuitenkin, että teillä on oltava todellinen vihkiytyminen ja henkistyminen ─ ymmärtäkää, 

että tämän valmistelun saavuttamiseksi teidän on päästävä eroon kaikesta fanaattisuudesta ja 

materialismista. 

Miten saavutatte tämän suuren varustuksen? Tämän päivän opiskelun kautta, sen jälkeen tapahtuvan 

avautumisen kautta, myöhemmin todellisen rakkautesi kautta. Sillä minun sanani ei ole vielä päättynyt. 

Minun sanani ei lopu vuonna 1950. Julistukseni jatkuu. Ei kuitenkaan enää äänenkannattajien kautta, ei 

enää tällä julistustavalla, koska tempauksestanne tulee yhä täydellisempi ja täydellisempi vuoden 1950 

jälkeen. Henkinen kohotuksenne on suurempi, ja julistukseni tapahtuu vain hengen avulla. 

46 Ne, jotka ovat olleet äänenkantajiani, ovat kulkeneet pitkän matkan. Ne, jotka ovat saaneet säteeni 

usein, jatkavat edelleen suurenmoisten inspiraatioiden tai ilmestysten levittämistä ja välittämistä. Niiden 

kanssa, jotka ovat saaneet jumalallisen säteeni vain muutaman kerran ja joiden kanssa sanani on ollut 

harvinaista, inspiraationi on silloin suuri, hyvin suuri. Älkööt ne estäkö heidän kehittymistään, heidän 

kulkuaan tällä polulla. Sillä sen, mitä he eivät ole saavuttaneet tänä ilmentymisaikana ihmisälyn kautta, he 

voivat sitten saada hengestä henkeen, ja silloin heidän sielussaan on iloa ja kiitollisuutta. 

47 Mutta en ainoastaan ilmaise itseäni loistavasti niiden kautta, jotka on vihitty äänenkantajiksi. 

Jumalallinen Henkeni loistaa loistavasti myös lahjojen kantajien yllä. Tämä armo ei ole heille vähäisempi, 

vaan se on sama kaikille. 

Henkisen maailmani tulee myös loistaa, sen virtaava säde, joka muuttuu inspiraatioksi ja ajatukseksi, 

tulee olemaan Herran oppilaan päällä, jotta nämä Valon olennot voivat jatkaa itsensä tunnetuksi tekemistä 

tämän planeetan olennoille yhteisön johtajien, "peruskivien", näkijöiden ja "kultasulkien", merkittyjen ja 

merkitsemättömien kautta; niiden kautta, jotka ovat kokeneet merkitsemisen symbolisen teon, samoin kuin 

kaikkien niiden kautta, jotka katsovat olevansa liian hyödyttömiä ollakseen osa minun kansaani. 

"Ensimmäisten" ja "viimeisten" päällä on tulenkielet, joita Pyhä Henki vuodattaa, niin että huomenna, 

hyvin lähellä olevassa "huomenna", voitte tehdä itsenne tunnetuksi kaikille lähimmäisillenne ─ sillä 

aamunkoitteella, joka lähestyy teitä ja jolla voitte viedä Sanani paitsi niille, jotka puhuvat teidän kieltänne, 

myös niille, jotka puhuvat kieliä, joita ette vielä tänä päivänä tunne. 

48 Miten voitte kommunikoida heidän kanssaan? Hyvän tahtonne, ponnistelujenne, innostuksenne ja 

rakkautenne kautta. Minä autan sinua, sanoo Isä. Minä teen ihmeitä teidän keskuudessanne. Huolehdin 

siitä, että keskuudestanne, yhteisöistänne, tulee esiin pioneereja, sanansaattajia, tahdon valmistamia, jotka 

puhuvat muita kieliä ja jotka tuovat ilosanomaa, Jumalan Kolmatta sanomaa muille kansoille, muille 

ihmisille, muille roduille. Tällä tavoin Baabelin torni, joka aineellisessa maailmassa on aikojen kuluessa 

tuhoutunut ihmisten käsissä, tuhoutuu vähitellen myös hengellisessä maailmassa, ja sen yläpuolelle nousee 

Pyhän Hengen torni, todellinen kirkko, todellinen palvontapaikka ja pyhäkkö, jossa kaikki yhdistävät 

kätensä, jossa kaikki kielet sulautuvat yhteen, jossa kaikki rodut ja sukupolvet sulautuvat Isän rakkauteen. 

49 Tänä armon aamuna, kun olette vastaanottaneet sanani lukuisissa kokoontumispaikoissa, jotka 

kuitenkin muodostavat yhden kansan, Mestari pyytää teiltä esirukousta, armoa, rukousta maailman 

puolesta. Poistakaa sydämestänne kaikki erimielisyydet ja ennakkoluulot ja tulkaa hengellisesti lähemmäs 

muodostaaksenne hengeltään vahvan kansan, ja tämä hengellinen voima tulee auttamaan kansaa. 

Miksi et ole vielä kyennyt tekemään suuria ihmeitä sielussasi ja ajatuksillasi? Miksi rukouksen ase, 

jonka olen teille paljastanut, ei ole vielä näinä aikoina ilmennyt kunnialla? 

50 Ihmiset, valmistautumattomuutenne ja yhtenäisyytenne puutteen vuoksi olette sallineet petolinnun, 

kiusauksen, joka aina vaanii teitä, tulla luoksenne jakamaan ja heikentämään teitä: tämä on kiusauksen 

ovela liike, joka ei ole koskaan sallinut teidän yhdistyä. 

Vaikka rakkauteni sana on aina ollut kanssanne, sydämenne kallistuu edelleen pahojen kuiskausten 

puoleen, annatte edelleen viettiä itsenne teeskentelyllä ja valheellisella tahtotilalla. Mutta olkaa valppaina, 

ihmiset, olkaa valppaina, oi spiritualistit, kolminaisuuden ja Marianin opetuslapset, jotta näinä valmistelun 

aikoina ─ näinä koettelemusten aikoina ihmiskunnalle, joka juo parhaillaan kärsimyksen maljaa vielä 
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kerran ─ voitte antaa todisteita voimastanne ─ ette tartu moniin aseisiin vaan yhteen ainoaan valon 

miekkaan ja katkaisette sillä kiusauksen köydet, orjuuden kahleet, murskaatte muureja, avaatte ovia, jotta 

voitte vapauttaa sieluja ja päästää heidät nousemaan kolmannen aikakauden valoon. 

51 Ihmiset, voitte tehdä tämän ajatusvoiman ja rukouksen avulla. Mutta sen täytyy kumpuaa siitä 

todellisesta rakkaudesta, jota inspiroin teitä tällä hetkellä. Liittykää yhteen, tunnustakaa toisianne, antakaa 

toisillenne anteeksi, rakastakaa toisianne, niin koette ihmeitä koko maapallolla ja näette, miten tämä 

ihmiskunta, joka juoksee hurjaa vauhtia kohti kuilua, josta puhun teille, kokee hyvin pian lankeemuksen ja 

myös "tähän asti eikä pidemmälle", joka on inhoa, väsymystä, sielun väsymistä vihaan, materialismiin, 

aistillisuuteen ja nautintoihin, niin että voitte ojentaa sille veljellisen kätenne, koskettaa sitä rakastavasti ja 

herättää sen kertomaan siitä: 

52 "Katsokaa, ei ole enää itseriittoisuuden palatseja. Hallitsijat ovat jättäneet valtaistuimensa, ahneet 

valtakunnat ovat kadonneet, eivätkä sota-aseet enää sylje kuolemaa suustaan. Sotilasjohtajat ja sotilaat on 

lyöty. Nosta kasvosi ylös ja katso horisontissa uuden päivän valoa, uutta aamunkoittoa, joka valaisee 

uuden elämän." 

53 Otan nyt vastaan sielusi sen rukouksessa. Haluan löytää siinä kiitollisuutta, ja siksi paljastan itseni 

maailmassa vielä kerran vuodattaakseni Henkeni ihmiskunnan päälle eri muodoissa. Voisin tehdä sen 

ilman teidän välitystänne, mutta sen kautta osoitan armoni. 

54 Niinpä jätän teidät tänä armon aamuna: rakkaudessa ja laupeudessa lähimmäisiänne kohtaan ─ 

hengellisesti kohotettuna, jotta voitte tuntea Isänne siunauksen olemuksessanne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 361 
1 Tapaan teidät rukoilemassa, ja Henkeni asettuu luoksenne. Syön rakkaudestasi, uskostasi. Olen 

maistanut hedelmiänne, ja ne ovat minulle mieluisia. Siksi siunaan teitä ja annan teille rauhan. 

2 Minä olen koetellut sieluasi monin tavoin. Mutta kun olette eläneet läpi surullisen hetken, te 

kohoatte ja kysytte Minulta, olenko hylännyt teidät, ja hyvin pian olette olleet kanssani. Totisesti sanon 

teille, että ette ole yksin, ja uskonne on saanut teidät voittamaan tämän ajan vaikeudet ja suuret 

koettelemukset. 

3 Te, jotka olette matkustaneet pitkiä matkoja etsiessänne Minua, olette vihdoin löytäneet Minut, ja 

kun kuulitte Sanani, epäilyksenne hälvenivät ja saitte selkeän vastauksen pyyntöönne. Kaikkialla kuulitte 

anomuksia ja vetoomuksia Henkeni puolesta, ja vaikka ette olisi kutsuneet minua, olisin tullut luoksenne, 

kuten lupasin. Sillä minä sanoin teille, että seison rinnallanne näinä tuskan päivinä. 

4 Olen antanut teille herkkyyden, jotta voitte aistia, mitä on tulossa, jotta voitte elää valppaana 

jokaista hengellistä ilmenemistä kohtaan ja tunnistaa sanojeni saapumisen. 

5 Puhun teille samalla rakkaudella ja viisaudella, jolla olen puhunut menneinä aikoina, ja vahvistan 

menneiden aikojen sanani ja todistan profetioiden toteutumisen. 

6 Johannes näki suuressa ilmestyksessään, kuinka Henkeni paljastuisi tänä aikana, kuinka 

kuudennen sinetin avaamisen yhteydessä Viisauden kirja valaisisi sieluja. Hän näki ihmisten väliset suuret 

taistelut ja niiden koettelemukset. Hän näki kirjan sulkeutuneen ja lopulta avautuneen tahrattoman 

Karitsan toimesta. Ja teidän kanssanne olen avannut sivun toisensa jälkeen tämän kirjan sivut teidän 

henkeänne varten. Se sisältää lain, jonka annoin teille aikojen alusta lähtien. 

7 Arvostele työtäni, tutki sitä alusta loppuun. Palauta mieleesi kaikki menneisyys ja yhdistä se tähän 

ilmestykseen niin, että kaikki on sielussasi elävää. Olen säätänyt lakeja ja säädöksiä ihmisten aineellista 

elämää varten, olen antanut ohjeita moraalista ja hengellistä elämää varten. Olen sijoittanut teidät hengen 

alueille, ja olette hengittäneet tuon kodin rauhaa ja autuutta, jotta voisitte tuntea sen täysin ja saavuttaa 

lakieni tuntemuksen. 

8 Elä korkealle ihanteelle, varmista, että sielusi saa takaisin rohkeutta ja energiaa tehtävänsä 

täyttämiseen. Levittäkää rauhaa elämänpolullanne, kutsukaa ihmisiä rukoilemaan sillä rukouksella, jonka 

olen opettanut teille, jotta he voivat jälleen kerran tuntea olevansa Luojansa arvokkaita. Hoivaa heidän 

sydämiään, jotka ovat neitseellistä viljelysmaata, hedelmällistä maata opetukselleni. 

9 Kun seuraatte opetustani ja työskentelette ihmiskunnan hyväksi, sielunne vahvistuu, iloitsette ja 

kärsitte ja ymmärrätte, mitä usko ja rakkaus ovat arvokkaita. Ette siis anna eri uskontunnustusten 

hämmentää itseänne taistelussa. Opetukseni on jokaisen uskonnon ja jokaisen lahkon yläpuolella. Tuokaa 

mukananne Sanani, joka on rakkauteni ilmaus, älkääkä käyttäkö sitä aseena taistellaksenne 

kanssaihmisiänne vastaan, sillä se ei loukkaa, se ei satuta, se on vain elämää sielulle. 

10 Puhdistakaa astia sisältä ja ulkoa, jotta se voi ottaa vastaan antamani esanssin. Tehtävänne on 

hieno. Voittaaksenne voittajina teidän on tehtävä yhteistyötä. Seurustelkaa kaikkien kansojen kanssa, 

sulautukaa yhteen kaikkien rotujen kanssa, viekää rauhan viestini kaikille. Sen jälkeen vien teidät 

"laaksoon", jossa te kaikki olette tasa-arvoisia, jossa inhimillinen kurjuus ja ihmisen itsekkyys katoavat ja 

teistä tulee vain henkisiä olentoja. 

11 Tiedän, että jonkin aikaa hyvitätte erimielisyytenne. Mutta tulee päivä, jolloin heikkouteenne 

kyllästyneinä te tulette yhteen, jotta voisitte olla vahvoja yhtenäisyyden ja yhteisymmärryksen kautta. 

12 Haluan sinut puhtaaksi. Siksi puhdistatte itseänne tuskassa tällä hetkellä, jotta sielu palaisi 

alkuperäiseen puhtauteensa ja hyveellisyyteensä. Ne koettelemukset, joita nyt kärsit, eivät aiheuta 

kuolemaasi. Ne vain herättävät teidät syvästä unestanne, jotta voitte pyrkiä sielunne täydellisyyteen. 

13 Vaikka ette ole vielä tehneet itseänne sen arvoisiksi teoillanne, tulee päivä, jolloin tämän kansan 

nöyryyttä, sitkeyttä, rakkautta ja uskoa tullaan oikeutetusti ylistämään. Kun monet sitten tunnistavat nämä 

hyveet teissä, he haluavat antaa teille nimen tai arvonimen tai laittaa kruunun päähänne. Mutta sitten 

muistatte Jeesuksen ja piiloudutte nöyrästi. Kuten olen sanonut teille, teidän valtakuntanne ei ole tässä 

maailmassa. 

14 Jos haluatte valloittaa ihmisten sydämet, puhukaa totuudenmukaisesti, mitä suurimmalla 

totuudellisuudella. Olkaa nöyriä nöyrimpien joukossa, jotta löytäisitte uskoa sanoistanne ja teoistanne. 
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15 Kuinka paljon henkeni riemuitseekaan, kun se näkee teidän työnne nousevan esiin ihmiskunnan 

moraalisten ja hengellisten raunioiden alta. Työsi on jo alkanut. Katsokaa sairaita, jotka ovat parantuneet 

─ uskottomia, jotka ovat syntyneet uskoon ─ uudistuneita syntisiä. Teidän työnne on vielä pieni, mutta 

pidän sitä hyvänä ja moninkertaistan sen hedelmät. 

16 Israel: Mestari on teidän kanssanne täynnä rakkautta ja armoa. Olen kerta toisensa jälkeen antanut 

teille todisteita rakkaudestani teille viitoittamallani tiellä. 

17 Jumalallinen Sanani puhuu ihmisille, ja Isä on lähettänyt tämän Sanan teille, jotta voisitte tuntea 

sen työn, jonka olen antanut teidän käsiinne. 

18 Näytän teille apostolini esimerkkinä. Siksi vuodatan tällä hetkellä itseni sieluusi, jotta voit 

valloittaa kehosi. Olen koskettanut kovaa kiveä saadakseni siitä lähtee kristallinkirkasta vettä. 

19 Älkää ajatelko, että olette jo tulleet tehtävänne täyttämisen päätepisteeseen, älkääkä ajatelko, että 

vuoden 1950 jälkeen jatkan puhumista ihmisen ymmärryselimen kautta. Kaikki, mitä olen teille sanonut, 

on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, rakkaat ihmiset. 

20 Kolmannella ajalla sielusi on lähetetty jälleensyntymään, jotta sinulla olisi uusi tilaisuus täyttää 

tehtäväsi käyttämällä Jumalallisen Henkeni läsnäoloa tänä aikana. 

21 Olen kanssanne suuren rakkauteni tähden ja annan teille voimaa, koska en halua nähdä teitä 

heikkoina. 

22 Minä olen armon ja rakkauden lähde. Juo, anna elämää sydämellesi ja sielullesi. Irrottautukaa 

materialismista, jotta voitte ymmärtää teille antamani tehtävän suuruuden. 

23 Rakkaat ihmiset: Kun sydämenne ovat täynnä tuskaa, tulkaa luokseni, sillä minä muutan 

kärsimyksenne iloksi ja vahvistan teitä hengellisesti ja fyysisesti, jotta voitte jatkaa tyytyväisyyden ja 

toivon täyttämällä tiellä. 

24 Otan vastaan ihmisjoukot, jotka etsivät Minua joukoittain tehdäkseen Minut tietoiseksi tuskastaan. 

Kuulen heidät hiljaisuudessa; he ovat niitä ihmisjoukkoja, jotka tulevat eri lahkoista ja kirkoista näihin 

vaatimattomiin kokoontumispaikkoihin kuulemaan Sanaani, ottamaan sieluihinsa ja sydämiinsä vastaan 

rauhan ja toivon viestini. 

25 Kun ne saapuvat tämän puun luokse, ne tuntevat sen varjon viileyden, joka saa ne lepäämään, ja ne 

iloitsevat, kun ne kuulevat yölaulujeni laulun. Silloin he tuntevat läsnäoloni ja tämän puun hedelmien 

makeuden. 

26 On kirjoitettu, että tällä Kolmannella Aikakaudella tulisin Hengessä ja äänekkään kellon lailla 

kutsuisin ihmiskuntaa antamaan sille lohtua, leipää ja hengellistä vettä. Rakensin kirkkoni lasteni 

sydämeen ja sieluun. Tämän kirkon juhlallisuudessa ja hiljaisuudessa saatte tuntea läsnäoloni, ja siellä 

saatte vastaanottaa sen, mitä mietiskelyssänne ja rukouksissanne annatte sydämelleni. Tämän kirkon 

sisällä voit tuntea, että Pyhän Hengen valo valaisee sinua. 

27 Olen valmistanut valitun kansani kaksitoista heimoa tähän aikaan, jotta kaikki kansat saisivat valon 

heidän välityksensä kautta ─ jotta he herättäisivät trumpetin soidessa ne, jotka nukkuvat, ja he, nostamalla 

katseensa taivaaseen, näkisivät minut henkensä silmin. 

28 Ihmiskunta on hämmentynyt, mutta olen tullut opastamaan sitä Pyhän Hengen valossa, jotta se 

voisi tunnistaa Sanani sen merkityksestä. 

29 Ajan kuluessa ihmiset ovat muuttaneet niitä kirjoituksia, jotka opetuslapseni ovat jättäneet, ja siksi 

uskontokuntien välillä on erimielisyyttä. Mutta selitän kaikki opetukseni, jotta ihmiskunta yhdistyisi 

yhteen valoon ja yhteen tahtoon. 

30 Vuosi 1950 on pian ohi. Mutta olen jättänyt teille yksityiskohtaisen ohjeen, jonka voitte antaa 

uusien sukupolvien tietoon, jotta he voivat löytää rauhan ja elämän sielulleen. 

31 Uskon Kolmannen testamentin kirjan teidän käsiinne, jotta voitte sen avulla tuoda ilosanoman 

ihmiskunnalle. 

32 Sydämesi ennakoi jo sitä koti-ikävää, jota tunnet, kun et enää kuule Minua tässä muodossa. Siksi 

olen sanonut teille: Soveltakaa opetustani, älkääkä antako niiden hämätä, jotka nousevat huomenna ja 

väittävät petollisesti, että ilmoitan edelleen olevani heidän älyelintensä kautta. 

33 Olette todistajia siitä, että kaikki, mitä olen sanassani kertonut teille, on tullut todeksi, mutta teidän 

on elettävä valppaasti, jotta kansani ei olisi tottelematon. Tunnette niiden tuskan, jotka ovat heikkoja ja 

jotka eivät ole vielä ymmärtäneet opetustani. Mutta sinä selität heille totuuteni ja opastat heitä Sanani 



U 361 

147 

kautta. Teen itseni tunnetuksi niiden kautta, jotka ovat valmistautuneet, ja jopa "viimeisten" kautta 

vuodatan itseäni valona ja inspiraationa. 

34 En jätä ihmiskuntaa orvoksi, pelastan eksyneet ja kutsun pöytääni ne, jotka eivät ole kuulleet 

sanaani tässä muodossa. 

Elia jatkaa kansanjoukkojen yhdistämistä, jotta voitte näyttää heille kirjan, joka sisältää sanani. Sinun 

välityksesi kautta herätän nukkuvat sielut ja poistan epäjumalanpalveluksen heistä. Mutta jos ette ole 

valmiita puhumaan ihmiskunnalle, kivet puhuvat, ja näette, että kaikkein tietämättömimmistä tulee 

todellisia oppilaitani ja puhuvat totuudestani. 

35 Teidän on jaettava ilosanomaa ihmiskunnan kanssa vääristämättä työtäni, olkaa nöyriä kuten 

Mestarinne älkääkä pukeutuko loistaviin vaatteisiin herättääksenne lähimmäistenne huomion. 

36 Ette saa vääristellä opetustani huomenna, opettakaa vain sitä, mitä olen teille uskonut. Olen 

antanut teille runsaasti opetustani, jotta voisitte olla oppaina ja lähettiläinä ihmiskunnan keskuudessa. Kun 

ette enää kuule sanaani äänenkantajan kautta, autatte ja rakastatte toisianne, jotta voitte ratkaista 

polullanne esiin tulevat ongelmat. 

37 Te olette ne ihmiset, joita olen parhaillaan yhdistämässä, jotta ihmiskunta voisi tuntea minut teidän 

välityksenne kautta. Minä olen korkein Armo ja olen ravinnut teitä parhaalla mahdollisella ruoalla. Suuri 

on se kamppailu, joka teillä on edessänne. Siksi puhun teille rakastavasti poistaakseni teistä ne virheet, 

joita te liitätte Työhöni, jotta voitte olla maailman valkeus, kun sen aika koittaa. 

38 Henkiset sotajoukot ympäröivät sielujanne, ne ovat valmiita ryhtymään taisteluun, sillä ette ole 

yksin tässä maailmankatsomusten taistelussa. Myös henkimaailmani on kanssanne. Nämä henget 

inspiroivat teitä rauhalla ja harmonialla, jotta voitte näyttäytyä ihmiskunnan edessä. 

39 Suuri tulee olemaan kamppailunne. Teidän on näytettävä esimerkkiä kuuliaisuudesta ja näytettävä 

sydämessänne Mestarinne lakia. Rohkaisette ihmisiä, mutta Universaalinen säteeni ei enää ilmene, eikä 

henkimaailmani ilmene mielenne kautta. Mestari antaa teille kuitenkin opetuksensa korkeammassa 

muodossa ja Pyhän Hengen, voiman, siunauksen ja armon muodossa. 

40 Vuoden 1950 loppu lähestyy, eikä nukkuva ihmiskunta ole tuntenut Minua. Mutta minä ravistan 

heidät hereille, niin että he näkevät minut. 

41 Milloin nämä tapahtumat järjestetään? Se aika on lähellä. Ihmisen ymmärryksen elimen kautta 

tapahtuvan ilmentymiseni loppu on pian käsillä. Niiden äänenkantajien välityksellä, jotka ovat osanneet 

valmistautua näinä viimeisinä päivinä, olen antanut teille suuria ja selkeitä ohjeita, rakastavia käskyjä, 

jotta voitte toteuttaa ne sen jälkeen, kun ette enää kuule sanaani tässä muodossa. 

42 Olen avannut edessänne viisauden kirjani ja opastanut teitä, miten täytätte tehtävänne, miten 

vaeltaa minun tielläni. Olen näyttänyt teille vaarat ja antanut teille voiman voittaa esteet ja murtaa esteet. 

43 Ennen kuin lakkaan puhumasta teille tässä muodossa, minun on valmisteltava teidät niin, että 

voitte huomenna olla opettajia, jotka esittävät opetukseni uusille opetuslapsille. 

44 Jos tunnette jääneenne vaille tätä opetusta, älkää syyttäkö siitä Minua, sillä olen antanut teille 

runsaasti Sanaani, ikuisen elämän leipää sielullenne. 

45 Olen antanut teille opetukseni täydellisellä tavalla. Mutta jos lisäät siihen jotakin, mikä ei kuulu 

siihen, omatuntosi kertoo sinulle, mitä sinun on poistettava, jotta ihmiskunta voisi huomenna vastaanottaa 

vain minun täydellisen opetukseni. 

46 Kertokaa ihmiskunnalle, että minä, Kaikkivaltias Jumala, olen aina ollut kanssanne. Sinulta ei ole 

puuttunut mitään, koska olen täyttänyt sielusi armolla ja voimalla kehityksen jokaisessa vaiheessa. 

47 Ihmiset, olette vannoneet rakastavanne Minua jumalallisen valoni läsnä ollessa. Mutta 

materialisminne on aina ollut esteenä Hengen toimeksiannon täyttämiselle, koska ette tunne itseänne 

ettekä tiedä, mitkä ovat tarkoituksenne ja ihanteenne. Mutta armoni on yhdistänyt teidät esteessä, jotta 

voitte tuntea rakkauteni tulen ja tuntea Pyhän Henkeni rauhan. 

48 Minä olen Antaja, Minulla on enemmän annettavaa teille kuin voitte pyytää Minulta. Tunnen 

ruumiin tarpeet, tunnen sielun ja tunnen ahdistuksesi ja surusi. 

49 Luukas, Markus, Johannes ja Matteus valittiin minun tahdostani. Annoin jokaiselle sielulle 

tehtävän, vastuun, ja he levittivät oppiani sinnikkäästi, päättäväisesti ja rakkaudella luoden toisen 

aikakauden testamentin. Ja heidän tavoin herätän tänään sielunne, jotta se voi tunnistaa ajan, tuntea ja 

ymmärtää valan, jonka se on tehnyt Jumaluuteni edessä, ja ryhtyä täyttämään tehtäväänsä. 
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50 Jeesus todisti jumalallisesta voimasta, sillä hänessä oli itse Jumala, joka osoitti itsensä maan päällä, 

jotta maailma oppisi tuntemaan hänet. Isä itse antoi itsensä ihmisille Sanassa, rakkaudessa, totuudessa ja 

valossa. 

51 Se, mikä on kirjoitettu Kultaisten muistojen kirjaan, tulee tapahtumaan ja toteutuu. Ajan myötä 

kaikki toteutuu. 

52 Israel: En ole puhunut teille vain tänä aikana. Mutta sielusi on ollut sidottu eikä ole käyttänyt sitä, 

mitä annoin sille ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla ja tänään kolmannella kerralla. Mutta mitä 

odotatte Herralta tällä hetkellä? Mikä on sinun päätöksesi ja toiveesi? 

Puhun teille tällä hetkellä vuodattamalla jumalallisen Sanani. Mutta en anna teille enempää aikaa 

seurata Minua, kun osoitan itseni Äänenkantajan kautta, ja jos sielu vastustaa ja ruumis kieltäytyy 

tottelemasta käskyjäni, teidän on vastattava Minulle pitkään. Sillä tuomarina minä annan kutsun ja annan 

teidän ymmärtää, mikä on kirjoitettu kohtalonne kirjaan. 

Kun sielu seisoo ylimmän tuomarin edessä, se tunnustaa rikkomuksensa ja pyytää Minulta täynnä 

surua toista aikaa hyvitykselle, toista jälleensyntymistä. 

53 En ole puhunut vain sielullenne, vaan myös ruumiillenne. Olen antanut sille lisää elämää, voimaa 

ja armoa, jotta sielu voi täyttää tehtävänsä. 

54 Olen rakastavasti vuodattanut jumalallisen Sanani, olen lahjoittanut teille kaiken sen, mitä Henkeni 

ja rakastavin Isän Sydän oli tarkoittanut teitä varten. Olet Jumaluuteni kallein osa. 

55 Olette äänenkantajan mielen elimen kautta tapahtuvan julistukseni lopussa. Mutta jos ette enää 

kuuntele opetustani, minä jatkan teidän opastamistanne, sillä en olisi enää Isä, jos hylkäisin teidät 

erämaahan ilman leipää ja vettä. 

56 Valmistautukaa opetuksellani, tutkikaa, mitä olen antanut sydämellenne Sanassani. 

57 Valmistele aivosi vastaanottamaan valoni värähtelyt. Avautukaa lahjoistanne, jotta voitte pysäyttää 

luonnonvoimat, sillä ihmiskuntaa kohtaavat suuret katastrofit. 

58 Rakkain Isäni Sydän avautuu, jotta viimeinenkin voi tuntea sielussaan Jumalallisen Rakkauteni 

lämmön. Olen avoin kirja, Totuus ja laki. 

59 Olen antanut ihmiskunnalle opetukseni hengestä, rakkaudesta ja harmoniasta. En ole antanut teille 

opetustani vain tänä aikana. Siitä ensimmäisestä hetkestä lähtien, jolloin Jumalallinen Henkeni antoi 

sielullenne maan, olen puhunut sille valittujeni kautta, enkä ole koskaan johdattanut teitä pimeyteen, 

fanaattisuuteen tai epäjumalanpalvelukseen. Sillä nämä teot eivät ole miellyttäviä Minun silmissäni, koska 

ne vievät sielunne pois valosta, Minun rakkaudestani, ja ne tekevät sen hitaaksi ja saavat sen pelastuksen 

ajan pitkittymään ja aiheuttavat sille suurta tuskaa. 

60 Mitä tehdä, jotta ihmiset tunnistaisivat Minut, ymmärtäisivät Minut ja heidän sydämensä tuntisivat 

Minut? Mitä tehdä, jotta sielu voisi katkaista ketjun, joka sitoo sen materialismiin? Myöntää sille toinen 

aika ja kutsua Israelin valitun kansan sieluja asettumaan hyviksi sotilaiksi ja työntekijöiksi ihmiskunnan 

johtoon, jotta he olisivat sen johtajia lähestyvässä taistelussa. 

61 Jumalallinen Mestari tulee alas tehdäkseen itsensä tunnetuksi ihmisaivojen avulla, mutta etsikää 

Minua sydämenne pohjasta, siellä Minä olen. 

62 Uppoutukaa syvään meditaatioon, ihmiset. Sulkekaa silmänne ja yrittäkää nähdä hengellisellä 

katseellanne ne ihmisjoukot, jotka lähestyvät teitä halutessaan todistusta, joka puhuu heille Läsnäolostani. 

63 Muista, että sinun on odotettava heitä sydämesi täynnä armoa. Sillä ne, jotka janoavat ja janoavat 

rakkautta, tulevat, aivan kuten te olette tulleet toivoen, että Minä sammuttaisin janonne. 

64 Älkää olettako tekevänne suuria tekoja valmistautumatta. Pyrkikää saavuttamaan suurempi 

hengellisyys, sillä silloin sana, rukous tai rakkauden teko voi tehdä suurempia ihmeitä kuin mitä olette 

ehkä turhamaisuudessanne halunneet tehdä. 

65 Armo ja jälleen armo on se, minkä olen teissä saanut aikaan. Armo on tunne, jota olen eniten 

elävöittänyt opetuksellani. Sillä laupeus on rakkauden ja viisauden ilmaus. Totisesti sanon teille, että jos 

valmistaudutte ottamaan armollisesti vastaan lähimmäisenne, jotka ovat vielä tulossa, olette ottaneet heidät 

vastaan parhaalla mahdollisella vastaanotolla, kaunopuheisimmalla todistuksella, jonka voitte antaa 

totuudestani. Hyvin harva vastustaa tätä rakkauden todistusta. 

Mutta jos haluatte saada heidät ymmärtämään viestini muilla keinoin, teidän on ponnisteltava paljon, 

koska maailma on saanut tarpeekseen sanoista, opetuksista ja filosofioista. Se, mitä maailma pelokkaasti 
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kaipaa ja janoaa kuolemaan asti, on rakkaus. Siksi toistan teille, että laupeuden työ, vaikka se olisi pieni, 

mutta vilpitön, tuntuva ja todellinen, on voimakkaampi kuin tuhat saarnaa tai puhetta, joissa on kauniita 

sanoja ilman sisältöä ja totuutta, kuten ne, joita maailman kansat kuulevat päivästä toiseen ilman, että niitä 

sanoja sovelletaan. 

66 Valmistautukaa vielä enemmän siihen, mitä aiotte sanoa, vaikka sujuva puheenne auttaa teitä ja 

pyhät kirjoitukset toimivat myös muistinne tukena. Mutta älkää unohtako, että se, mitä sielunne ymmärtää, 

mikä kumpuaa olemuksenne syvyyksistä, on siemenistänne hedelmällisin ─ se, jonka avulla teette 

lähimmäisillenne suurimman palveluksen ja jonka avulla saatte samalla suurimmat onnellisuudet, kun 

tulee aika saada palkkionne. 

67 Rakkaat ihmiset, tulkaa luokseni, yhdistäkää ajatus ja omatunto, jotta voitte tuntea rauhani. 

68 Se, mitä annan teille Sanassani, on huomenna teidän suojeleva puolustuksenne, miekkanne ja 

kilpenne, ja sitten kun olette yhdistyneet henkistymisessä, eri uskonnolliset yhteisöt tulevat luoksenne, 

jotta voitte rakastaa toisianne. 

69 Olen sanassani kertonut teille, että se aika, jolloin ilmenen ihmisen ymmärryksen kyvyn kautta, 

tulee pian päättymään. Mutta otatte edelleen vastaan jumalallisen ääneni äänen olemuksenne sisimmässä 

osassa. 

70 Kun tämän uuden päivän valo näkyi, havaitsitte, että ihmiskunnan keskuudessa kuului kovaäänisen 

kellon kutsu. Olette olleet sokeita miehiä, jotka ovat nähneet tämän valon loiston ja jotka tuntevat, että 

armoni on johdattanut teidät tälle tielle. 

71 Te olette opetuslapsiani, niiden joukkojen edelläkävijöitä, jotka tulevat huomenna luokseni ja jotka 

vievät tätä rauhan, elämän, rakkauden ja valon sanomaa sanansaattajina. Esimerkillänne todistatte 

julistamastanne totuudesta. 

72 Kokemasi koettelemukset ja lankeemukset tulevat olemaan kanssasi kokemuksen valoa, jotta voit 

huomenna vaeltaa minun teitäni vanhurskaasti. 

73 Olen paljastanut teille syyn jokaiselle tapahtumalle ja jokaiselle tuskalliselle koettelemukselle 

ihmiskunnan keskuudessa ─ syyn siihen, miksi tänä suurimman turmeluksen aikana olen valistanut teidät 

Pyhän Hengen valolla ja yhdistänyt valitun kansani Israelin kaksitoista sukukuntaa. 

74 Aivan kuten te tulitte Kanaanin maahan ensimmäisellä aikakaudella, niin haluan teidän lähtevän 

tänään matkalle kohti todellista luvattua maata. Olet jo alkanut ottaa ensimmäisiä askelia kiivetessäsi 

vuorelle, jonka huipulla sinua odottaa suuri kaupunki. 

75 Ette tunne oloanne orvoksi huomenna, koska minä ja henkinen maailmani puolustamme teitä, jotta 

voitte täyttää tehtävänne ja tehdä ihmiskunnalle tunnetuksi sivulta sivulle opetukseni kirjan. 

76 Teidän työnne ei lopu vuonna 1950, mutta monet teistä joutuvat harhaan. Mutta hyvä niille, jotka 

pysyvät lujana, sillä he ovat kuin minun temppelini pylväät. 

77 Kysykää itseltänne: "Poistuuko Isän 'Sana', emmekä enää tunne tuota rakkautta? Lähteekö Mestari 

pois, emmekä enää kuule sitä sanaa, joka on ollut sielumme ilo ja rohkaisu?".": Ei, kansani, Isä ei lähde, 

Mestari jatkaa valon lähetystehtäväänsä. Tänään olette kuulleet Minut jommankumman mielen elimen 

kautta. Mutta huomenna valmistautumisellanne ei ole mitään rajaa, sillä te kaikki voitte olla yhteydessä 

kanssani hengestä henkeen. Ja jokaisen varustautuneen kautta vuodatan inspiraationi. Silloin tunnette 

todellisen haltioitumisen, ja silloin Mestarin ilmentymisellä ei ole mitään rajaa. Samalla tavalla teillä on 

korkean hengellisen tason henkien ilmentymiä. 

78 Rukoilette hiljaisuudessa, ja Minä otan vastaan uhrinne ja vastaan teille kaunistamalla teitä 

siunauksellani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 362 
1 Mestari ottaa äärettömässä armossaan teidät vastaan kuuntelemaan sanaansa. 

2 Isä sanoo sinulle: Ymmärtäkää, mitä annan teille hengellisesti, jotta voitte valmistautua 

levittämään tätä viestiä ihmiskunnan keskuudessa. Sillä pian tulee aika, jolloin ette enää kuule opetustani 

äänenkantajan kautta. Minä olen ilmoittanut sen teille, ja sanani on kuninkaan sana, ja sen täytyy toteutua. 

3 Vuodesta 1866 lähtien olen valmistanut ihmisen mieltä välittämään Sanaani, ja tämä ilmentymä on 

nyt päättymässä. 

4 Työni ei ole uutta. Olette jo kolmannessa ajassa, jossa ihmiskunta on kehittynyt. 

5 Onko minun sanani hämmentänyt teitä, rakkaat ihmiset? Tapasin sinut eri tavoin: Jotkut 

fanaattisuudessa, toiset epäjumalanpalveluksessa, jotka uskovat ihmisten kohtalon tähtiin, ja vielä toiset, 

jotka ovat kieltäneet Läsnäoloni tänä aikana, ja siksi tapasin teidät heikkona. Olen tullut henkisesti tälle 

kolmannelle aikakaudelle ravitsemaan teitä Sanallani. 

6 Kolmena aikana olen opettanut teitä, mutta tällä kolmannella kerralla jotkut ovat kieltäneet 

Kolminaisuus-Mariaanisen Henkisen Työni totuudenmukaisuuden ja ovat jälleen langenneet 

epäjumalanpalvelukseen ja sekasortoon luullessaan toteuttavansa tahtoani. 

7 Jo ensimmäisellä kerralla Työni alkoi näkyä siinä, että sain teidät tunnistamaan yhden todellisen 

Jumalan. 

8 Tänä nykyaikana olen valmistanut kouluttamattomia aivoja, joiden kautta olen toimittanut Sanani 

teille. Olen aina pyrkinyt yksinkertaisuuteen. 

9 Samalla tavoin koulutin Mooseksen, yksinkertaisen, hyveiden täyttämän, suurenmoisen miehen, 

älyä. Hänen kauttaan minä annoin kansalleni Israelille lain ja johdatin heitä autiomaan läpi 

neljänkymmenen vuoden ajan tuodakseni heidät lupauksen maahan. 

10 Toisella kertaa Jehovan "Sana" tuli ihmiseksi, kuten profeetat olivat nähneet. Mutta sitä ennen Elia 

tuli tasoittamaan hänen tiensä. 

11 Nyt olette kolmannessa ajassa, Pyhän Hengen ajassa. Vuodesta 1866 lähtien olen valmistellut 

ihmisen ymmärryksen elintä toimimaan jumalallisen säteeni jakkarana, ja siitä lähtien olen puhunut teille 

miesten ja naisten kautta. 

12 Se on aikakausi, jolloin sielun on rakastavasti taivutettava ruumista ja ruumiin on oltava kuuliainen 

sielun käskyille. 

13 Sielu kehittyy tikapuilta toiselle, ja näin se täyttää tehtävänsä, jota se ei voinut täyttää maallisessa 

ruumiissa. 

14 Missä on petos? Missä työtäni on muutettu bisnekseksi, missä on tulkittu väärin aina antamani 

Sana? Olen aina pyytänyt sinua saamaan temppelini sieluusi. Mutta teidän hämmennyksenne on ollut 

suuri, kun sen sijaan olette rakentaneet graniittikirkkoja ja koristaneet niitä ylenpalttisesti kivikoristeilla ja 

ihmiskäsin tehdyillä kuvilla. 

15 Ihmiskunta: Olen havainnut, että teistä on tullut epäjumalanpalvelijoita, jotka etsivät Henkeni 

rajallisissa hahmoissa. Ettekö muista, että toisella aikakaudella johdatin teidät jokien rannoille antaakseni 

teille opetukseni? Opetinko minä teille epäjumalanpalvelusta tuona aikana? Ei. 

Nyt, tänä aikana, etsin temppeliä sydämessänne ─ temppeliä, jota elementit eivät tuhoa, koska työni, 

jonka te teette tunnetuksi, on yhtä selkeä ja puhdas kuin opetukseni. Tällä tavoin fanaattisuus ja 

epäjumalanpalvelus tuhotaan. 

16 Haluan nähdä, että sydämesi temppeli on aina valmis, jotta voin asua siinä. Teidän ei pidä 

koristella sitä kedon kukilla, vaan sydämenne hyvillä teoilla, rukouksella. Haluan nähdä tässä temppelissä 

soihdun, jonka valo ei koskaan sammu: uskon. Kun elementit pääsevät valloilleen, teistä tulee näin 

pelastusvene lähimmäisillenne. 

17 Tulkaa luokseni, rakas kansa, jotta Sanani manna olisi sisällänne. Anna sen olemuksen olla elämä 

sielussasi. Olen tullut tänä aikana antamaan teille jälleen kerran lakini, totuuteni ja rakkauteni. 

18 Ajattele ihmiskuntaa, joka on ahdingossa syntiensä vuoksi. Teidän on ryhdyttävä auttamaan sitä 

antamalla sille minun opetukseni, jotta se voisi nousta rukoukseen. 

19 Israel: Taistelun aika on jo koittanut teidän kohdallanne, eikä ole enää kaukana se hetki, jolloin 

ihmiskunta juo hyvin katkeran maljan. Silloin nousette rukoukseen ja tunnette kanssaihmistenne suuren 
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tuskan. Mutta ymmärtäkää, että rakkaudesta teitä ja koko ihmiskuntaa kohtaan olen näyttänyt teille tien 

tehtävän täyttämiseen vuodattamalla vereni viimeiseen pisaraan asti, ja tämän kautta olen tullut 

valmistamaan maailmaa sanallani - teidän kauttanne. 

20 Minä olen kärsivien lohduttaja, minä olen rakastava Isä, joka rohkaisen teitä teidän teillänne. 

Kansakunnat valittavat, he tarvitsevat Sanaani, he etsivät Minua eivätkä tiedä, miten löytää Minut. 

Pyörremyrskyt piiskaavat heitä, ja heidän pahuutensa meressä he löytävät kuoleman. Mutta teidän, 

ihmiset, on noustava rohkeina sotilaina, jotta ihmiskunta voi olla kanssani tänä aikana. 

21 Israel, minä valmistan sinut voimallani. Nojaa lakiini, tee parannus, niin että synnin maailma on 

jalkojesi juurella. 

22 Sanani antaa teille totuuden valon. 

23 En halua nähdä tätä maata ruumiiden peittämänä. Haluan, että ihmiskunta nousee haudasta kuin 

uusi Lasarus, ja te autatte antamallani voimalla samaa ihmistä löytämään iankaikkisen elämän. 

24 Ihmiset, mitä teiltä on puuttunut, niin että lähdette täyttämään tahtoani? Nouse ristin kanssa 

täyttämään velvollisuutesi. Siunattu on se, joka tekee velvollisuutensa, sillä annan hänelle kaiken, mitä 

olen luvannut, ja sitten kun tulette valtakuntaani, sanon teille: "Olkaa tervetulleita, rakkaat ihmiset, 

valmistakaa sydämenne kuin avoin kirja, jotta voitte kirjoittaa siihen jumalalliset ohjeeni." 

25 Olen keskuudessanne, koska te tarvitsette valoani. Tällä kolmannella aikakaudella ette ole vielä 

hengellistäneet sydämiänne, mutta olen tullut valmistelemaan sitä rakkaudella. 

26 Minä annan teille lohdutusta ja olen koetellut teitä, jotta tietäisitte, oletteko käyttäneet sanaani. 

Täyttäkää lakini, niin löydätte todellisen onnen. Kuitenkin aina kun olette olleet tottelemattomia, olette 

tunteneet vain kipua. 

27 Monet ovat tunnistaneet minut, ovat kuulleet ääneni ja ovat kohonneet minun kauttani. Myös 

maailma, joka on väsynyt materialismiinsa, etsii Isäänsä. Te olette kuitenkin valittujani, joita olen ravinnut 

sanallani, jotta voitte kutsua lähimmäisiänne ottamaan vastaan valon, jonka olen antanut teille. 

28 Olen valmistanut teitä, koska haluan teidän tekevän todellisen rakkauden tekoja kuten minä. 

29 Ihmiset ovat hämmentyneitä, he tyhjentävät kärsimyksen maljan eivätkä tiedä, mitä olen antanut 

heille työssäni niin suurella rakkaudella. He ovat antaneet periksi kiusaukselle sydämessään ja antaneet 

rikkaruohojen lisääntyä, vaikka se ei ole minun tahtoni. 

30 Kolmannella aikakaudella olen käyttänyt hyväntuulisia miehiä. Joissakin olen löytänyt hyvää 

tahtoa, toisissa inspiraatiota ja taas toisissa kuuliaisuutta ja opetusteni noudattamista. 

31 Mutta totisesti MINÄ sanon teille, kiusaukset etsivät kansaani riistääkseen heiltä armoni ja valoni. 

Mestarin kamppailu on suuri, mutta silti annan armoni valitulle kansalleni, koska näen, että valkoinen 

kaapu, jonka olen antanut heille, on revitty. 

32 Olen antanut sinulle kaiken, mitä sielusi kaipasi. Olen antanut teille sanani, jotta voisitte henkistää 

sydämenne. 

33 Valmistautukaa, kansani, maailma tarvitsee teitä. Ymmärtäkää, miten se lietsoo sotiaan, miten 

kiusaukset ovat vaivanneet sitä, ja miten ihmiset eivät siksi pysty nousemaan ylös. Mutta valaisen 

parhaillaan ihmiskuntaa, jotta se voisi vastaanottaa rauhani. 

34 Valtakuntani koostuu rauhasta ja rakkaudesta. Vaadin teiltä, kansani, hieman hyvää tahtoa, lujaa 

päätöstä ja loputonta halua palvella ihmiskuntaa. Haluan, että tunnet heidän tuskansa olemuksesi 

syvyyksissä, että armahdat niitä, jotka eivät ole kuulleet sanaani ja jotka vain kamppailevat kärsimystensä 

kanssa. Lapset, ymmärtäkää, että tuskan huuto kuuluu kaikkialla, että ihmiskunta on järkyttynyt, että 

syyllinen puhdistaa itseään. 

35 Kasvattakaa rakkauden siemeniä lähimmäistenne keskuudessa, käyttäkää lahjojanne, jotta he 

voivat saavuttaa pelastuksensa. Sillä teillä on valtuudet tehdä se, koska olen antanut teille avaimen, jolla 

voitte avata ihmiskunnalle antamieni uusien paljastusten ovet. 

36 Kun olet suorittanut tehtäväsi, otan vastaan lisääntyneen siemenesi. Sinä olet lamppu, joka valaisee 

kansojen pimeyden. 

37 Ymmärtäkää, että se, mitä olen antanut teille, on ikuista, koska olen sijoittanut sen sieluunne. Olen 

antanut työni teidän käsiinne, jotta voitte työskennellä ihmiskunnan pelastamiseksi. Minä olen antanut 

teille lain, jonka mukaan kansoja on hallittava. Mutta älkää eksykö tieltä. Kun teette yhteistyötä Isän 

kanssa tässä hengellisessä työssä, älkää suorittaako riittejä tai ruokkiko epäjumalanpalvelusta. Tutkikaa 
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jumalallista opetustani, ymmärtäkää jumalallinen tarkoitukseni, jonka annan teille inspiraation kautta, kun 

yhdistän itseni sieluunne. 

38 Minä olen lähettänyt teidät tähän maailmaan, te olette minun palvelijoitani. Jotkut ovat 

ruumiillistuneet ja toiset ovat hengessä; ja nämä ovat tehneet itsensä tunnetuksi valmisteltujen aivojen 

avulla. He ovat tulleet hakemaan hyvitystä. Rakkaus on olemassa näissä palvelijoissani, koska he ovat 

lähtöisin Minusta. He ovat valaistuneita, sillä olen valuttanut heidät jumalallisella valollani ja lahjoittanut 

sen heille kaikille. Mutta nöyryydessään he ovat ihmiskunnan palvelijoita eivätkä herroja. 

39 Elia tuli maailmaan Minun tulemiseni edelläkävijänä toisella aikakaudella. Hän oli Totuuden 

Profeetta, jonka lähetin, koska ihmiskuntaa johtivat väärät opetuslapset, ja oli välttämätöntä, että kaikki 

palaisivat Kiireelle, koska kaikkien on päästävä Taivaan Valtakuntaan. 

40 Kolmannella kerralla lähetin Eliaksen jälleen, mutta hengessä, tekemään itsensä tunnetuksi Roque 

Rojasin kautta, jotta ihmiset sen jälkeen ottaisivat vastaan ilmestykseni äänenkantajien kautta. 

41 Tunne ihmiskunnan kärsimys siitä, ettei se ole löytänyt pelastusveneen, ettei se ole kyennyt 

näkemään uuden aamunkoiton valoa. 

42 Menneiden aikojen profetioiden täyttymyksenä olen tullut hengessä tälle kolmannelle aikakaudelle 

ja tehnyt itseni tunnetuksi inhimillisen ymmärryksen kyvyn avulla. Henkeni valaisee ihmiskuntaa 

"pilvestä". 

43 Minä olen Totuus, ja tulen valmistamaan sydämet, jotta he voivat tuntea tieni ja ymmärtää, etten 

ole hylännyt maailmaa. 

44 Olen kanssanne kuin avoin kirja. Annan teille tällä hetkellä samaa opetusta, jonka sielunne sai 

edellisinä aikoina. Mutta nyt te olette kehittyneet, ja siksi Jumalallinen Sanani on tehnyt itsensä tunnetuksi 

ihmismielen kautta. 

45 Lähetän Universaalisen säteeni opettamaan sieluanne, herättämään sen ja saamaan sen tajuamaan, 

mitä sen korjaaminen on ja miten sen on lähdettävä täyttämään tehtäväänsä. Ajat ovat kulkeneet sille liian 

nopeasti, eikä se ole eri jälleensyntymisissään osannut toteuttaa tarvittavaa kehitystä. 

46 Ette ole osanneet hallita ruumistanne, jotta se olisi halukas ja tottelevainen lailleni. Olette nimittäin 

tunteneet olonne heikoksi ja joutuneet kiusaukseen, koska ette ole vahvistaneet itseänne Jumalallisen 

Sanani olemuksella. 

47 Vaikka olen Tuomari ja Kaikkivaltias, en ole hylännyt teitä enkä tuominnut teitä, vaikka olette 

rikkoneet minua ja rikkoneet lakiani. 

48 Olen jälleen kerran tehnyt teille tiettäväksi, miten teidän on tultava täydelliselle tielle, jonka olen 

teille viitoittanut, jotta voitte löytää Hengen elämän. 

49 Olette kaikki tulleet tänne tällä hetkellä täyttämään tehtävän, jonka olen antanut teille. Mutta kun 

näin teidät nukkumassa, puhuin teille ja kutsuin teidät vastuuseen siitä, ettette kuunnelleet omantuntonne 

ääntä. 

50 Olen vuodattanut jumalallisen sanani päällenne kuin kristallinkirkasta vettä. Olen sijoittanut 

rakkauteni ja Sanani ytimen sydämiinne täydelliseksi ja ainutlaatuiseksi opetukseksi. Mutta millaisen 

esimerkin annoitte lähimmäisillenne? 

51 Koska ette ole valmistautuneet riittävästi, maailma ei ole tunnustanut sen työn suuruutta, jonka 

olen antanut teidän käsienne tehtäväksi. 

Ihmiset eivät ole tunteneet sydämissään Jumalallisen Henkeni rauhaa, he ovat jakautuneet ja vaalivat 

erilaisia ihanteita, etsivät uusia jumaluuksia ja uusia lakeja kutsuakseen itseään Jumalan edustajiksi tässä 

maailmassa. 

52 Olen puhunut teille oikeudenmukaisesti, jotta voisitte tunnistaa virheenne ja olla esimerkkinä 

muille. Sillä te olette valon lapsia, maailman suola ja suola, ja teidät on tunnustettu hengellisen Israelin 

kansaksi. 

53 Olen Mestarinne, ja lähetän teille valoni poistaakseni kaiken pimeyden teistä, muuttaakseni teidät 

hyviksi opetuslapsiksi, jotka noudattavat opetuksiani ja käännyttävät lähimmäisiään. 

54 Olen puhunut teille apostoleista, jotka Armoni valitsi toisella aikakaudella. Annoin heille 

todisteita, jotta he uskoisivat minuun ja seuraisivat minua. Kun he tajusivat olevansa todella Mestarin 

kanssa, he polvistuivat ja tarjoutuivat seuraamaan Minua tullakseen opetuslapsikseni, laini ja työni 

julistajiksi. 
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55 Heidän sydämensä olivat yhtä hauraita kuin teidänkin. Oli välttämätöntä, että Mestari painoi tavu 

toisensa jälkeen heidän sydämiinsä, jotta heistä tulisi hyviä opetuslapsia. 

Sen jälkeen kun he olivat vastaanottaneet opetukseni ja kaikki rakkauden todistukset, jotka olin heille 

antanut, tahtoni oli lähettää heidät ulos, jotta he puhuisivat siitä, mitä he olivat minulta kuulleet. 

56 Mutta ennen kuin Mestari lähtisi, oli tarpeen koetella heidän sydämensä. Siksi lähetin heidät ulos 

eri tavoin nähdäkseni heidän luottamuksensa, rohkeutensa ja vakaumuksensa totuudestani. Mutta kun he 

olivat ilman Mestarin läsnäoloa, he tunsivat itsensä pieniksi lapsiksi, heidän rohkeutensa laski, heidän 

tahtonsa heikkeni. Heillä oli vielä vähän kohotusta ja luottamusta itseensä. Niinpä he kokivat katkeruutta 

ja vuodattivat kyyneleitä. Mutta Mestari yhdisti heidät uudelleen luodakseen luottamusta ja rakkautta. 

57 Kun tulin tähän maailmaan, en inspiroinut itseäni millään inhimillisellä ihanteella enkä ottanut 

vastaan minkään uskonnon tai tieteen opetuksia. Minä itse olin Tieto, Täydellisyys, Jumala itse, joka tuli 

ihmiseksi tässä maailmassa täyttääkseen uskollisesti Mooseksen lain, joka oli ymmärretty väärin. 

58 Kun väkijoukko kokoontui kuulemaan Jeesuksen opetuksia, apostolini käänsivät huomionsa siihen 

ja kuuntelivat kunnioittavasti sanaani. Yksi lause riitti, ja he tunnistivat jo "jumalallisen Sanan" äärettömän 

armon. Yksi sana riitti, ja he loivat kirjan, joka sisälsi suunnatonta viisautta ja tietoa levittämästäni opista. 

Sillä annoin heille täydellisen opetuksen, jotta valittuni voisivat kohdata ihmiskunnan ja johtaa sitä 

rakkauden, rauhan ja ymmärryksen tiellä. 

59 En ole koskaan hylännyt teitä, olen aina rukoillut puolestanne, koko ihmiskunnan puolesta, ja olen 

antanut jokaiselle sen, mitä häneltä puuttuu, jotta sielunne voisi vahvistua ja se voisi itse murtaa siteet, 

jotka sitovat sen aineellistumiseen. 

60 Jälleen kerran olen tullut, tällä kertaa Hengessä Voimana ja Rakkautena tämän ihmiskunnan ylle, 

kun se on eksynyt harhaan ja ihmiset ovat kutsuneet sodan ─ nyt kun luonnonvoimat ovat valloilleen, 

koettelemukset ja taudit koettelevat maita ja kodit ovat surun peitossa ─ nyt kun sydämet itkevät ja 

kidutetut ruumiit kulkevat teitään vailla suuntaa, eivätkä löydä kättä, joka tarjoaisi heille armollisesti 

leipää, vahvistusta ja apua. 

61 Rakastava Isä ei voi hylätä ihmiskuntaa sen epävarmuudessa, piinassa tai ahdistuksessa. 

Ennustukset, jotka olen antanut teille, ovat nyt toteutumassa. 

62 Poistukaa aineellistumisesta, jotta voitte täyttää Jumalallisen ja Henkisen lain, jonka olen antanut 

teille. Se on täydellinen, puhdas ja täynnä valoa, jotta voisitte löytää elämän, armon ja tietää, miten ohjata 

itseänne rakkauden, ymmärryksen ja moraalin tiellä. 

63 Sydämenne ei ole kumartunut rakkaudelleni, pimeytenne ja ymmärryksenne puute eivät ole 

sallineet teidän löytää opetusteni merkitystä täydellisessä valossa, jota vuodatan sieluihinne, eikä kuulonne 

ole kuullut minua. Haluatko, että Jeesus tulee alas ihmiseksi, jotta voit tuntea Hänet luonasi ja koskettaa 

kädelläsi Hänen haavaansa, Hänen vaatteitaan? Ei, se aika on nyt ohi. 

64 Rakkaat opetuslapset, totisesti sanon teille, että vuodatan parhaillaan Pyhää Henkeäni päällenne ja 

Sanani olemusta sydämeenne. 

65 Isänä otan vastaan jokaisen, joka kuulee Sanani, ja jokaisen, joka on halukas lähtemään kaikille 

niille poluille, jotka Tahtoni hänelle osoittaa. 

66 Tulen tänä aikana, jotta voitte tuntea uudelleen uskon, luottamuksen ja rakkauteni lämmön ─ jotta 

voitte elää kanssani ikuisesti, jotta voitte virkistäytyä ja lukea ilmestyksiäni ja opetuksiani kuin avointa 

kirjaa. 

67 Jumalallinen Henkeni on kuin loistava tähti sielunne edessä tällä hetkellä. Annan teille valoni ja 

rakkauteni, jotta voitte aina luottaa Isäänne ja Luojaanne. Sillä on tullut aika, jolloin haluan nähdä teidät 

varustettuna sielussanne. En enää halua teidän sanovan, että Isänne on lähtenyt luotanne. Ei, lapseni, ette 

ole yksin. 

68 En halua nähdä sinua matkallasi ahdistus sielussasi, sillä keskipäivän valo valaisee sydämesi. 

69 Annan teille tällä kertaa sen, mitä olen säilyttänyt teitä varten aarrekammiossani. Tätä varten on 

välttämätöntä, että etsit Minua sydämesi sisimmässä. On välttämätöntä, että täytätte jumalallisen lakini, 

jotta ette erehdy ettekä aiheuta hämmennystä lähimmäisillenne, vaan ymmärrätte ja tutkitte opetuksiani ja 

olette todellisia opetuslapsiani, jotka noudattavat niitä. Näin hengellisissä silmissänne ei enää koskaan ole 

sokeutta, ja korvanne ovat valmiit kuulemaan ääneni, niin että voitte todella tuntea, että Mestari, maailman 

Vapahtaja, asettuu sydämeenne ja ilmoittaa itsensä sieltä käsin. Näin te todistatte ihmisten edessä. 
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70 Jotta tämä maailma puhdistuu, on välttämätöntä, että henkistätte elämänne, että olette elävä 

pyhäkkö ja että käännytte pois siitä, mikä ei sovi teille, ja puhdistatte sielunne spitaalista ja saastasta. 

71 Ilman, että tiesit, mitä varten olit tullut ja miksi Isä oli kutsunut sinut, sinä tulit, ja minä otin sinut 

vastaan ja valmistelin sinut rakastavasti. Jos kipu on vaivannut teitä lyhyen aikaa, olen lohduttanut teitä 

sen jälkeen ja antanut teille elämän ja rohkaissut teitä armollani, jotta voisitte tehdä parannuksen pahoista 

teoista. Sillä minä todella haluan, että esittäydytte edessäni puhtaina ja puhdistettuina. 

72 Jos näin ei olisi, teitä ei olisi istutettu pöytääni tässä Kolmannessa ajassa, ette olisi suostuneet 

käyttämään vettä, joka puhdistaa teidät, ja olisitte menossa harhaan. Mutta Isän ääni soi sydämessäsi ja 

palautti herkkyytesi, ja niin pystyit ilmestymään Herrasi eteen. 

73 Minä varustan ja vahvistan sinua, kun uskosi uhkaa sammua. Minä olen sytyttänyt sen, jotta voitte 

ravita sitä, koska en halua sen sammuvan. Haluan, että puhdistatte itsenne tahroista valmistautumalla. Sillä 

te olette todella valittuja, ja haluan, että jonain päivänä vapautatte lähimmäisenne pimeydestä. Tätä varten 

teidän on tunnettava Jumalanne sydämenne syvyydestä ja levitettävä tietoa opetuksestani koko maailmaan 

sytyttämällä soihtu jokaiseen sydämeen. Tällaista palvelua Jumalanne ja Herranne odottaa teiltä, ja sitä 

odottaa myös ihmiskunta. 

74 Olen opettanut teitä kohottamaan sieluanne ja yhdistämään sen Jumalalliseen Henkeen. Vaadin 

teiltä uudistumista ja sanon teille: Isänne on pelkkää rakkautta ja laupeutta, ja Minä ilmoitan itseni 

luomakuntani täydellisyydessä. Olen opettanut teille, kuinka välittää rakkauttani, olen vapauttanut teidät, 

ettekä ole enää orjuudessa, koska olen polttanut kaiken, mikä oli teissä epäpuhdasta, ja tämä tuli on 

puhdistanut tekonne ja ajatuksenne. Olen rikkonut siteet, jotka sitoivat sinut tähän maailmaan. 

75 Olette eksyneet ─ poluille, jotka ovat johtaneet teidät kuolemaan. Siksi Sanani on opastanut teitä, 

äänenä, joka korjasi ja herätti teidät syvästä unestanne. Olen muistuttanut sinua siitä, minkä olit unohtanut. 

Olen jalostanut sinut ja muuttanut sydämesi pyhäköksi. 

76 Tämä on Minun taisteluni pelastaakseni teidät, ottaakseni pois silmänne peittäneet siteet ja 

opettaakseni teitä tunnistamaan Minut totuudessani. Olen muuttanut teidät valon lapsiksi, valituiksi 

lapsiksi, jotka pukeutuvat parhaisiin vaatteisiin jo ruumiillistuessaankin. Tahtoni on ollut, että tulette 

tietoisiksi läsnäolostani, jotta voitte valmistautua ja elää valtakunnassani. 

Olen tahtonut, että te olette ensimmäiset, jotka näkevät minut hengellisesti ja tuntevat minut, jotta 

voitte todistaa tästä lähimmäisillenne. Kertokaa heille, että on tullut hetki, jolloin heidän on 

valmistauduttava, jotta epäuskoiset saisivat uskoa. Kertokaa ihmisille, että valtakuntani on läsnä heidän 

omissa sieluissaan. Koputtakaa sydämiin ovelta ovelle herättääksenne ne, jotka nukkuvat, sillä kuolema on 

ottanut vallan heidän keskuudessaan. 

77 Ihmiset ovat käynnistäneet sodat puolustaakseen ohikiitäviä valtaistuimiaan ja omaisuuttaan. Mene 

ja kerro heille, että rauhan ruhtinas on tullut taistelemaan pahaa vastaan. Mutta tämä taistelu käydään 

rakkauden ja valon aseilla. Sillä minä olen kuullut leskien huokauksen ja itkun, orpojen valituksen, minä 

olen nähnyt ihmisten levottomuuden ja vihamielisyyden. 

78 Menkää heidän luokseen ja kertokaa heille, että elävä Jumala on tullut, että he eivät tarvitse omin 

käsin tehtyjä epäjumalia eivätkä aineellisia temppeleitä ─ että rakkauden, valon ja rauhan Jumala kutsuu 

kaikkia lapsiaan uudistumaan ja kuuntelemaan omantunnon ääntä. 

79 Minä sanon teille: Tervetuloa olemaan "tuhlaajapoika". Olette itkeneet paljon, koska olette 

kohdanneet pahuutta ja etääntyneet ikuisesta armostani. Olette nähneet vain kuiluja, aavikoita. Mutta nyt 

katsokaa elävän veden lähteitä, jotka ovat sammuttaneet janonne ikuisesti. Katsokaa elämän puuta, joka 

antaa teille hedelmänsä ja varjoa lehtensä alla. Tarjoan teille suojaa ja ravintoa ja poistan menneiden 

aikojen materialisminne. 

80 Uskon evankeliumin teidän julistettavaksenne, jotta ihmiskunta voisi tunnistaa minut ja nousta 

rakkauteni himoon. Kertokaa kanssaihmisillenne, että odotan heitä avosylin Isänä, joka on täynnä 

rakkautta. Kertokaa heille, että nyt on tullut heidän henkisen yhdistymisensä aika ─ heidän rajojensa 

nostamisen ja heidän välillään olevan etäisyyden poistamisen aika. Sillä minulle te olette kaikki lapsiani, 

ja rakastan teitä kaikkia yhtä paljon. Viekää heille nämä viestit, menkää heidän luokseen Minun 

edustajinani ja ottakaa Minusta esimerkkiä polullanne, jotta sananne olisivat täynnä rohkaisua, lohdutusta 

ja elämää. 
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81 Taistelkaa elämänne tiellä ja voittakaa maailman pimeys. Poistakaa epäjumalanpalvelus sydämistä; 

valmistakaa tie, jotta kaikki voivat tulla luokseni. Minne ikinä kutsutkin, et ole sinä vaan Minä, joka annan 

äänensä kuulua, ja minne ikinä menetkin, siellä olen Minä. 

82 Isä sanoo sinulle: Valmistautukaa, sillä minä asun teidän sydämissänne. Jos olette sen arvoisia ja 

sielunne ovat vahvoja, ette te ole se, joka lahjoittaa ihmiskunnalle, vaan Minä äärettömällä rakkaudella. 

83 Ymmärtäkää, että käytän itseäni hyväkseni. Teidän on valmistauduttava todistamaan Minusta ja 

näyttämään ihmiskunnalle rauhan ja lain standardia, joka on pelastussatama haaksirikkoutuneille. Puhukaa 

ilman pelkoa teorioista, vääristä henkistämisen opetuksista. Kerro heille, että Isä ei halua ihmiskunnan 

tuhoa, että Hän haluaa kaikkien lastensa pelastusta. 

84 Sanokaa, että tekin olette tulleet luokseni ilman mitään hyvää, että olette olleet kuuroja ja sokeita 

totuudelle. Sanokaa, että uskonsa menettänyt syntinen pystyy pelastamaan itsensä, että minä tiedän, miten 

puhdistaa ja puhdistaa hänen sielunsa. Älkää siis pelätkö laskeutua kuiluun pelastaaksenne lähimmäisenne. 

Kiipeä vuorille ja anna sielläkin. Mutta olkaa sydämeltänne nöyriä, nöyriä ja hyveellisiä. Oppaanasi annan 

sinulle Pyhän Hengen valon, joka on vuodatettu kaikkialle maailmankaikkeuteen. 

85 Jos lähimmäistesi väärät tulkinnat vastustavat vaellustasi, kerro heille, että terveet eivät tarvitse 

lääkäriä. Katsokaa ja rukoilkaa, kohottakaa itsenne hengellisesti Minun luokseni. Sillä minä puran 

Baabelin tornin, minä tuhoan epäjumalat, minä hämmennyksen tiedemiehet, minä näytän valoni, minä 

poistan sokeuden ihmisistä, ja minä kitken vihamielisyydet ja pahat aikeet. Minä annan kuolleiden nousta 

ylös, niiden, jotka luulivat olevansa suuria, nähdä vähäisyytensä, ja ylpeät kumartavat minun edessäni. 

86 Etsin sielun pelastusta, ja tänä suuren taistelun aikana teidän on puhuttava niille, jotka haluavat 

ristiinnaulita minut uudelleen. 

87 Isä sanoo sinulle: Jos rakastatte minua, täyttäkää lakini, tehkää työtä itsenne eteen. Jos tunnette 

olonne heikoksi tai teiltä puuttuu jotakin, kysykää Isältä, sillä minä kuulen teitä. Mutta pyytäkää sitä, mikä 

on oikein, ja minä täytän teidät armollani. 

88 Jos valmistaudutte, teen teistä apostoleitani, jotka paljastavat rakkauteni. Mutta älkää ylpeilkö 

älkääkä ottako jättiläisaskeleita, ettette eksyisi harhaan. Kun aika koittaa, Elia varustaa sinut Pyhän 

Hengen valolla. 

89 Lahjoja, jotka olen antanut teille, en ota takaisin, enkä muuta niitä. Ne säilyvät sielussasi ikuisesti, 

ja kun saavut vuoren huipulle, näet ponnistelujesi hedelmän. 

90 Ohjatkaa itseänne täydellisimmän opetukseni avulla, kantakaa rauhaa ja hiljaisuutta sydämissänne, 

jotta voitte antaa sitä muille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 363 
1 Rakkaat opetuslapset, kuulkaa sana, joka tekee teidät vahvoiksi. Olkaa vakuuttuneita työni 

totuudesta, jotta voitte harjoittaa sitä ja näyttää sen lähimmäisillenne esimerkillänne. 

2 Kun ihminen uudistuu, kun totuuteni hallitsee hänessä ja hänen hengelliset kykynsä voittavat 

hänen maalliset intohimonsa, silloin hän on ymmärtänyt työni. 

3 Työläisteni työ on suuri, ja tie, joka heidän on kuljettava, on hyvin pitkä. Hänen työnsä on alkanut, 

ja siemen on kylvetty. Mutta toiset työntekijät tulevat korjaamaan hedelmää ja kylvämään siemenen 

uudelleen ajan myötä. Kansani, teidän tehtävänne on saada työni tunnustetuksi tänä aikana ja saada 

ihmiskunta vastaanottamaan äärettömän viisauteni armo, sillä se ei ole koskaan voinut tuntea samaa. 

4 Kun valoni on levinnyt kaikkialle maailmaan, se on saanut aikaan sen, että totuuttani etsitään 

jokaisessa opetuksessa. Tämä on syy siihen, miksi ihmiset käyttäytyvät eri uskomuksissaan. 

5 Se on sen täyttymys, mitä on ennustettu. Mikä niistä edustaa totuutta? Kuka piilottaa nälkäisen 

suden lampaan vaatteisiin? Kuka vakuuttaa puhtailla vaatteilla ehdottoman sisäisen vilpittömyytensä? 

6 Teidän on käytettävä spiritismiä löytääksenne totuuteni, sillä ihmiskunta on jakautunut niin 

moneen uskontunnustukseen ja maailmankatsomukseen kuin on vastannut ihmisen ajattelun kehitystä. 

7 Niinpä on muodostunut yhä enemmän lahkoja ja uskontokuntia, ja teidän on hyvin vaikea arvioida, 

mikä on niiden kunkin sisältämä totuuspitoisuus. 

8 Opetukseni valaisee ihmisten ajatuksia ja ideoita, ja vähitellen jokainen ymmärtää perusasiat, jotta 

hän voi täydellistää työnsä ja ohjata ne täydellisemmälle ja korkeammalle tielle. 

9 Spiritualismi ei ole uusi oppi, joka pyrkii kehittämään menneiden aikojen uskonoppeja ─ ei, se on 

sama ilmestys kuin ensimmäisen ja toisen ajan ilmestys. Se on kaikkien uskontojen perusta, josta haluan 

muistuttaa ihmiskuntaa näinä erillisyyden aikoina, jotta se ei unohtaisi alkuperäänsä. 

Ihmisen teot, tavat ja tavat tehdä vaikutuksen aisteihin imarrellakseen itseään ja ollakseen ylpeä 

erilaisista uskonnoistaan ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä teokseni haluaa maailman näkevän. 

10 Jätin täydellisen opetuksen Jeesuksen kautta, jotta ihmisten keskuudessa ymmärrettäisiin rakkautta. 

Sen vaikutukset ovat olleet siunaus maailmalle. Nyt mietitään taas kristillisiä periaatteita. Mutta maailma 

on niin kaukana niistä, että vain ne koettelemukset, joita ihmiskunta tällä hetkellä käy läpi, muistuttavat 

sitä siitä rakkaudesta, jota Mestari opetti esimerkillään. 

11 Opetukseni on se valo, jota teidän on etsittävä, jotta rauha voisi aina vallita ihmiskunnan 

keskuudessa. 

12 Jokaisessa teossa, johon sisältyy hyvää tarkoittava aikomus, paljastuu työni. Se on olennainen osa 

kaikkea sitä, mitä ihminen voi rakentaa hyväntekeväisyystavoitteilla, rehellisillä aikeilla auttaa 

ihmiskuntaa, lähentää kansoja toisiinsa, johtaa ihmisiä tielle kohti korkeampaa kehitystä ja jalostumista. 

13 Hengellisyys, jota opetan teille jälleen, on jumalallinen työ, joka, vaikka se on niin suuri, voi 

rajoittua paljastumaan rakkauden teossa. Mutta älkää erehtykö älkääkä alistuko minkään uskonnollisen 

yhteisön palvontatoimiin älkääkä seuratko ajatuksia, joita muut ihmiset ovat esittäneet muuttumattomina. 

14 Olen sanonut teille, että työni ei saisi jakaa teitä, että teidän pitäisi yhdistää ajatuksenne ja tehdä 

hyvää jakamalla opetuksiani lähimmäistenne kanssa. Jos he noudattavat heitä, ei ole väliä, mitä he 

opettavat. He tuntevat henkistymistä, kun he levittävät rakkauttaan lähimmäistensä keskuuteen. 

15 Monet ymmärtävät työni hengellisen olemuksen ja tekevät sitä rakkauden ja laupeuden antamisen 

ilosta. 

16 Kun tulee aika, jolloin sanaani ei enää voi kuulla ihmisen ymmärryselimen kautta, tulee olemaan 

niitä, jotka yrittävät puhua turhaan nimeäni käyttäen. Mutta olen jo sanonut teille: he tulevat olemaan 

petkuttajia! 

17 En jätä sinua yksin. Mielen elimenne saa jatkuvasti inspiraationi. Olen sanoissanne ja teoissanne. 

Te voitte jatkossakin kokoontua yhteen muistamaan sanaani. Siksi olen sallinut, että se säilytetään 

kirjallisena, jotta voitte tutkia sitä jatkuvasti. Mutta minun tahtoni ei ole, että teillä on aistillisia rituaaleja 

kokoontumisissanne. Sillä silloin se, mitä olen opettanut teille, rappeutuisi riiteiksi ja perinteiksi. 

18 Olen antanut teille työni, ja jokaisen teistä on kuljettava tietä ja täytettävä velvollisuutensa. 

Sopeuttakaa tarpeenne oppini opetuksiin. Kaikissa teoissanne löydätte mahdollisuuden rakastaa ja antaa 

anteeksi lähimmäisillenne, antaa anteeksi lähimmäisillenne ─ ei mystisestä näkökulmasta, vaan 
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luonnollisena tekona, joka on sopusoinnussa sen evoluution hetken kanssa, jota elätte. Tällä tavoin 

maailma ymmärtää vähitellen Työtäni. 

19 Jos ihmiskunta olisi kuullut, ymmärtänyt ja ymmärtänyt opetukseni, totuuden ja rakkauden polku 

olisi avautunut sen eteen horisontissa, eikä se joutuisi käymään läpi tuskan ja pelon koettelemuksia, joissa 

se nyt on. 

20 Ymmärtäkää, että kukaan ei ole oikeudenmukainen ja täydellinen. Rikkomuksenne ovat suuria, 

kamppailette itsenne kanssa. Juuri tästä syystä olen antanut teille armoni. 

21 Niin kuin se joukko opetuslapsia, jotka valitsin, suri Jeesuksen lähtöä, mutta jotka sen jälkeen 

saivat jumalallisen inspiraation, joiden mieli oli valaistu ja jotka uhrasivat henkensä puolustaakseen 

Työtäni, niin myös te tulette suremaan Mestarin lähtöä Hänen ilmestystensä osalta. Mutta aivosi 

avautuvat, sydämesi syttyy rakkaudesta ja armosta lähimmäistäsi kohtaan, ja jatkat Minun rakastamistani 

rakastamalla ja antamalla anteeksi lähimmäistäsi. 

22 Silloin totuuteni paljastuu hengellisesti, ja kaikesta tulee suurempaa, oikeudenmukaisempaa ja 

totuudellisempaa. 

23 Koska ihmiskunta ei ole sopusoinnussa koko luomakuntaa hallitsevan Universaalilain kanssa, 

syntyy hallitsematon tila, joka ilmenee luonnonvoimien väkivaltaisuutena. 

24 Ihminen on jakanut atomit, ja hänen kehittyneet aivonsa käyttävät tätä löytöä saadakseen 

suurimmat voimat ja tuodakseen kuoleman. 

25 Jos ihminen olisi kehittynyt henkisesti yhtä paljon kuin tieteensä ja älykkyytensä, hän käyttäisi 

uusien luonnonvoimien löytämistä vain ihmiskunnan hyväksi. Mutta hänen hengellinen 

jälkeenjääneisyytensä on suuri, ja siksi hänen itsekäs mielensä on käyttänyt luomisvoimaansa ihmiskunnan 

vahingoksi ja käyttänyt tuhovoimia kääntymällä pois Jeesuksen rakkauden ja laupeuden periaatteista. Kun 

siis näette taivaasta tulevan tulvan, se ei johdu siitä, että taivaat itsessään avautuvat tai että auringon tuli 

kiduttaa teitä ─ ei, se on ihmisen työtä, joka kylvää kuolemaa ja tuhoa. 

26 Olen tullut tähän aikaan muistuttamaan teitä rakkauden opetuksistani, ja huomenna lapsenlapsenne 

voivat kuulla ääneni, joka kutsuu heitä muistamaan ja tiedostamaan, että on olemassa suurempia voimia, 

jotka voivat tuhota heidät. 

27 Kerron teille saman, mitä sanoin opetuslapsilleni tuolloin: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu 

kiusaukseen", sillä te tulette kokemaan katkeria aikoja. Mutta jos uskosi on suuri, näet, että kaikki on 

ihmiskunnan parhaaksi. Ja tulevaisuudessa, kun ihmiset ymmärtävät, että he ovat työskennelleet vain 

vihamielisyyden ja tuhon puolesta, luonnonvoimat vapautetaan ihmiskunnan parhaaksi ja ne saavat aikaan 

rakkauden ja pysyvät rauhassa. Silloin sielu kohtaa suotuisamman kentän kehittymiselle, sillä minä, 

rakkaat opetuslapset, olen tullut antamaan teille rauhaa ja lohtua. Olen puhunut teille paremmasta elämästä 

ja paljastanut teille ne suuret ihmeet, joita sielunne pystyy näyttämään maailmalle. Sillä sinä annat sokeille 

näön ja parannat mielisairaat rakkauden sanani kautta. Sinä saat rampat nousemaan vuoteistaan ja 

seuraamaan minua. 

28 Tulee aika, jolloin ymmärrätte Minua paremmin tehtävänne täyttämisen ja henkistymisen 

seurauksena. Silloin tunnette itsenne yhdistyneiksi, ja sielussanne riemuitsee. Silloin te kaikki tiedätte, 

miten valvoa ja rukoilla, jotta maailma voi katsella siunattua Työtäni siinä puhtaudessa, jolla olen sen 

teille uskonut. 

29 Tulee aika, jolloin jokainen lahko ja kirkko etsii itseään löytääkseen sen, mikä kuuluu Minun 

Työlleni. Mutta löytääkseen tuon aarteen heidän on kohotettava sielunsa ja kuunneltava Hengen ääntä. 

30 Tänään Mestari jatkaa opettamista ja ihmisten muuttamista todellisiksi kristityiksi. 

31 Opetuslapseni, ette tiedä, milloin näette tehtävänne päättyvän, milloin saavutatte voiton 

taistelussanne. Sillä te jatkatte työskentelyä sukupolvesta toiseen saavuttaaksenne ihmiskunnan 

henkistymisen. Ylitätte rajat ja meret, menette maakuntiin, maihin ja kansakuntiin tekemään totuuteni 

tunnetuksi. 

32 Aivan kuten toisena aikakautena, kun opetuslapseni, Pyhän Hengen valoa tulvillaan, ilman 

maailman pelkoa ja etäisyyksiä mittaamatta, lähtivät välittämään opetustani, myös teidän tulisi varustautua 

ja, kun aika koittaa, lähteä täyttämään tehtäväänne. 
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33 Tällä aikakaudella olen ollut paras opettaja, en ole koskaan valehdellut teille, olen aina puhunut 

teille yksinkertaisin ja selvin sanoin, jotta sielunne ja sydämenne voisivat tuntea Minut ja ravita itseään 

olemuksella, joka vahvistaa ja elävöittää. 

34 Tunnen teidät, ja aina kun olen lähettänyt teidät reinkarnoitumaan, olen ilmentänyt itseni teille. 

Mutta aivosi eivät voi muistaa aiempia jälleensyntymiäsi. 

35 En ole koskaan johdattanut teitä harhaan velvollisuuksien täyttämisen tieltä, en ole koskaan 

antanut teille toista lakia enkä ole johdattanut teitä poikkeamiin, joita ihminen on luonut. Ihmiset ovat 

kaikkina aikoina seuranneet omaa tahtoaan ja näyttäneet aivoissaan luomilleen jumalille. Heidän 

huuliltaan on tullut vääriä sanoja, valheellisia ennustuksia, ja on ollut heikkoja sydämiä, sidottuja sieluja, 

jotka eivät ole kyenneet vapautumaan ja ymmärtämään, että heitä odottaa ikuinen elämä. 

36 Kyllä, Israel, ihmisen sydän on aina pyrkinyt palvomaan aineellisia asioita, korva on herkutellut 

sointuvilla sanoilla. Siksi ihminen on muuttanut sitä, minkä toin kristillisenä opetuksena toiselle 

aikakaudelle, kun hän muutti sen "uskonnoksi". 

Itsekkyys, ahneus ja turhamaisuus ovat aina heränneet ihmissydämessä, ja he ovat tehneet itsestään 

kuninkaita ja herroja, jotta ihmiset kumartuisivat heidän eteensä ja tekisivät heistä vasalleja, orjia, 

kahlitsisivat heidät syntiin ja johdattaisivat heidät pimeyteen, sekasortoon ja hämmennykseen. 

37 Maailma hylkäsi minut Jeesuksena, naulitsi minut puiseen ristiin ja teki myöhemmin rististä 

epäjumalanpalveluksen kohteen ja kumartui sen eteen anoen anteeksiantoa. Tänään ravitsette 

materialismia, vihamielisyyttä ja pahaa tahtoa. Ihmiskunta elää nykyään mitä suurimmassa turmeluksessa. 

38 Elämän tiellä aikuinen, nuori, neitsyt ja lapsi ovat eksyneet, eivätkä he löydä täydellistä polkua, 

jonka olen viitoittanut rakkauden ja laupeuden esimerkilläni. 

39 Suuri ihmisjoukko on unohtanut etsiä Luojaansa. Sielut ovat antaneet materian määrätä itsensä, ja 

tänään he itkevät, koska he ovat menettäneet armon ja auktoriteetin, jonka armoni antoi heille sillä 

hetkellä, kun Hän lähetti heidät maan päälle. 

40 Mitä Israelille tapahtui? Mitä ihmiskunta on tullut tuntemaan tähän päivään mennessä? Mitä he 

kaikki ovat kohdanneet matkan varrella? Vain ohdakkeita ja orjantappuroita, maailmankatsomusten sotaa. 

Koko ihmiskunta on jäänyt kiinni erehdyksestä. Mutta kenen on korjattava se, mitä ihminen on rikkonut, 

missä hän on erehtynyt? Kenen on annettava se, mitä ihmiskunnalta puuttuu, jotta se saisi ohjausta tästä 

laista, tästä opetuksesta ja tästä valosta...? Minä, Lohduttaja, joka tulen alas "pilvessä" kolmannella 

aikakaudella puhuakseni ihmisille ja opettaakseni heitä, tehdäkseni heidät jälleen kerran tietoisiksi siitä, 

että he ovat menettäneet kaiken polullaan ja että minä Luojana olen ottanut heitä kädestä kiinni 

johdattaakseni heitä polullani, tehdäkseni heille tunnetuksi henkisen elämän. 

41 Huomenna suuret tapahtumat todistavat siitä, mitä olen antanut teille profetiana, ja 

luonnonvoimien maissa ja kansakunnissa aiheuttaman tuskan kautta ihmiset nousevat ja etsivät Israelin 

kansaa. 

42 Sodan ilmapiiri ja vitsaukset, taudit ja nälkä lisääntyvät, ja sen seurauksena ihmisellä ei ole rauhaa 

sydämessään eikä kodissaan. Mutta olenko toivonut niin, ja tuleeko Pyhä Henkeni alas herkuttelemaan 

tuskallanne ja kärsimyksellänne? Ei, rakkaat ihmiset, Jumalallisessa Hengessäni on ääretön suru. 

43 Ihmiskunta on unohtanut siunatun korkeimman käskyn, jonka annoin sille toisella aikakaudella: 

"Rakastakaa toisianne". 

44 Olen valmistanut aikakauden, jolloin ihmiskunta nousee kuuliaisuuteen. Lapsenlapsenne tulevat 

näkemään sen kirkkauden, jonka vuodatan tälle maalle. 

Sillä Minun Tahtoni on täytettävä tässä maailmassa, jonka annoin teille maallisena paratiisina, ja tulee 

aika, jolloin ne sielut tulevat tälle planeetalle, jotka ovat saavuttaneet korkean kehitystason, jotka ovat 

taistelleet. Jumalallinen valoni loistaa maan päälle, ja lakini täyttyminen tulee hallitsemaan sitä. 

45 Muistakaa sanani aineellisen elämänne viimeiseen hetkeen asti, silloin henkenne muistuttaa teitä 

kaikesta siitä, mitä kuulitte sanassani ja minkä mieli oli unohtanut. 

46 Tuona viimeisenä hetkenä sielusi toivoo vielä yhden hetken elämää täyttääkseen tarkoituksensa, 

mutta kohtalosi on täytettävä. 

47 Olen sanonut, että hämmennyksen, tottelemattomuuden aika tulee, kun tuo "työntekijä" nousee ja 

väittää, että julistukseni ihmisälyn kautta ei tule loppumaan. Mutta tulee aika, jolloin sanani toteutuu, 

vaikka ihminen haluaisi vastustaa tahtoani. 
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48 Kuinka monta virhettä tiellä ovatkaan tehneet monet niistä, joille olen antanut tehtävän ja armon. 

Kuinka paljon ymmärtämättömyyttä näenkään leviävän lasteni keskuudessa vuoden 1950 jälkeen. 

49 Ymmärtämättömyyttään ja tyhmyytensä vuoksi ihminen pidättyy auttavasta rakkaudestani, 

auktoriteetistani ja armostani ja jää erilleen lain, harmonian ja totuuden todellisesta tiestä. 

50 En kiellä sitä, mitä annoin sinulle vuosia sitten. Vuodesta 1866 lähtien olen puhunut ihmisille 

ensimmäisen äänenkantajan kautta ja profetoinut heille, että tulisi aika, jolloin sanaani ei enää annettaisi 

ihmisten tietoon. Mutta kun näin, että epätoivo oli vallannut sydämet, kerroin heille yksinkertaisin sanoin, 

että vuosi 1950 olisi viimeinen vuosi, jolloin opetukseni ilmenisi äänenkantajien älyn kautta, sana, joka oli 

juuri annettu siinä rukoushuoneessa, joka kantaa nimeä "Damiana Oviedo". 

51 Vielä kerran Israel jakautuu heimosta toiseen, se jakautuu jälleen ja haluaa polkea jalkoihinsa 

puhtaan ja lainvastaisen lain, jonka annoin sen käsiin; vielä kerran Israel etsii entisiä teitä ja lankeaa 

epäjumalanpalvelukseen ja fanaattisuuteen. Se kääntyy lahkojen puoleen ja vaipuu sekasortoon, 

pimeyteen, ja se herkuttelee miellyttävillä ja väärillä sanoilla, joita ihmiset sille tarjoavat. 

52 Kuinka paljon tuskaa Sydämelleni ovatkaan aiheuttaneet palvelijat, jotka eivät ole ymmärtäneet 

lakiani, ja kuinka paljon tuskaa aiheuttavat tällä hetkellä ne, jotka, vaikka olen kouluttanut ja nimittänyt 

heidät, ovat tänään antaneet suojan epäilykselle, epävarmuudelle, ja ymmärryksen puutteensa ja 

itsekkyytensä seurauksena ovat sanoneet, että jään ihmisten keskuuteen vielä joksikin aikaa, että lähetän 

Universaalisen Säteeni vielä kerran alas heidän inhimillisen tahtonsa mukaisesti ja jatkan itseni 

ilmentämistä vielä pitkän aikaa. 

Siksi olen sanonut teille: Milloin olen osoittanut sanassani päättämättömyyttä, epävarmuutta tai tahdon 

erimielisyyttä? En koskaan, totisesti, sillä silloin en olisi enää täydellinen, en olisi enää teidän Jumalanne 

ja Luojanne. 

53 Minussa on päättäväisyys, yksi ainoa tahto, ja siksi puhun yhtä selvästi kuin kirkas päivänvalo, 

jotta kaikki voivat tuntea Minut läsnäolossani, olemukseni ja voimani, jotta henki voi tunnistaa (taustalla 

olevan) järjen ja Sanan, jonka olen antanut inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta. 

54 Mestari kertoo sinulle: Ihminen on pystyttänyt rakennuksia ja kutsunut niitä kirkoiksi, ja näissä 

paikoissa ihmiset, jotka astuvat sisään, kumartavat, ruokkivat fanaattisuutta ja epäjumalanpalvelusta ja 

palvovat sitä, minkä ihminen on itse luonut. Tämä on inhottavaa minun silmissäni, ja siksi olen poistanut 

teiltä, Israelin kansa, kaiken sen, minkä alun perin tiesitte ja kuulitte, jotta voisitte luopua 

fanaattisuudestanne. 

55 Israelin kansan rukoushuoneet tulevat olemaan ihmiskunnan tiedossa, niitä ei saa sulkea, sillä ne 

antavat suojaa heikoille ja eksyneille, väsyneille ja sairaille. Valmistautumisesi kautta, tottelemalla 

korkeinta tahtoani ja noudattamalla lakiani, todistan itsestäni jumaluuteni todellisten opetuslasten töissä. 

56 Älkää surko sitä, että vääriä äänenkantajia, vääriä kirkon johtajia, vääriä "työntekijöitä" ilmestyy 

myös, että heidän rienaavat huulensa puhuvat ihmisille väittäen, että minun Sanani ja Universaalinen 

säteeni pysyisivät opetuksena ihmisten keskuudessa. 

Minä teen tiettäväksi, kuka on petkuttaja, kuka ei noudata lakia tahtoni mukaisesti, kuka on se, joka 

ilmaisee vain omaa tahtoaan, ja minä teen tiettäväksi hänen vääränlaisen työnsä ja lain, jonka hän on 

luonut, ja heidät tullaan hylkäämään ja karkottamaan. 

Sillä minä pidättelen jumalallista armoa ja voimaa, ja kiusaukset ottavat heidät kiinni verkkoihinsa, ja 

siksi jokainen, joka etsii heitä, ei tunne sielussaan Pyhän Henkeni armoa. 

57 Kun kirkko ja lahkolaiset näkevät, että Israel hajaantuu, että Israel kieltää toisensa ja on heikko, he 

etsivät syitä tarttua korvaamattoman arvokkaaseen jalokiveen, ottaa Uuden Liiton arkki ja sanoa 

huomenna, että he ovat ihmiskunnan joukossa todellisia Jumalan lähettämiä ja jumaluuteni edustajia. 

58 Te kaikki tiedätte lain ensimmäisen käskyn merkityksen: "Rakasta Jumalaa enemmän kuin 

vanhempiasi ja lapsiasi ─ enemmän kuin itseäsi ja myös kaikkea, mitä omistat maan päällä." Jos toimisitte 

näin, tuntisitte mielenrauhaa, kärsimyksenne olisivat silloin lievempiä, ja luonnonvoimat olisivat teille 

armollisia. Silloin elät sielusi täydellistämiseksi suunniteltujen koettelemusten läpi tuntematta 

epäonnistumista. 

59 Kun ymmärrät tämän käskyn ja noudatat sitä, olet tyytyväinen kohtaloosi, rakastat ihmisiä ja 

kunnioitat heidän elämäänsä. Teoissasi tulee olemaan vanhurskautta, ja silloin käytät lahjojasi omaksi ja 

lähimmäisesi parhaaksi. 
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60 On totta, että polku, jonka olen teille viitoittanut, ei ole nautinnollinen polku, vaan elämä, joka on 

luopumista ja käskyjeni tiukkaa noudattamista, mutta se ei ole uhrautuva polku. Rakkaus ja laupeus eivät 

merkitse tuskaa, vaan ne ovat sielulle iloa ja elämää, ja tarjoan teille tämän ilon, jotta voisitte tuntea 

todellisen hengellisen onnen. 

61 Tuskasi on itse aiheuttamaasi, kun eksyit pois lain täyttämisestä. Haluatko pysäyttää sodan 

leviämisen ja sen seuraukset? Rakastakaa ja antakaa anteeksi, jakakaa leipänne, ja teistä tulee 

tyytyväisempiä. Luota jumalallisten lakien tehokkuuteen, niiden viisauteen ja oikeudenmukaisuuteen, ja 

ne suojelevat sinua. 

62 Olkaa sieluja, jotka varovat tekojaan ja elävät rukouksessa ja jatkuvassa valmistautumisessa, jotta 

voitte olla lujia kiusausten edessä ja voittaa vallitsevan materialismin. 

Aluksi askeleesi ovat epävakaat kuin pienellä lapsella, joka alkaa kävellä. Mutta sen jälkeen teistä tulee 

voimakkaampia, hankitte tietoa, kunnes saavutatte hengellisten lahjojenne kehittymisen, joiden arvo on 

mittaamattoman suuri maan päällä. 

63 Jos lähdette tälle tielle, teistä tulee suurten hyveiden ihmisiä, jotka pystyvät hallitsemaan kehoanne 

ja elämään hengellisesti. Sinulla on omatunto majakkana elämänpolullasi. Se on ystäväsi ja tuomarisi. Se 

puhuu sinulle aina totta, ja sen ohjeet ovat oikeita ja täsmällisiä juuri sillä hetkellä, kun tarvitset niitä. 

Tämä ääni on aina hellä ja rakastava ääneni, joka näyttää teille hyvää. 

64 Kuka voi pelätä mitään Minulta, joka olen elämänne Isä ja Herra? Olen luonut iloksi ja pysyväksi 

onnelliseksi kaiken sen, minkä tunnet, ja myös sen, mikä on sinulle tuntematonta. Älkää epäilkö Häntä, 

joka rakastaa teitä äärettömän paljon enemmän kuin mitä voitte ymmärtää ja käsittää mielellänne. 

Muistakaa intohimoni merkitys, ja kun olette ymmärtäneet, kuka olette, kiinnitätte hartaasti katseenne 

Minuun antaaksenne Minulle rakkautenne ja alistuaksenne kuuliaisesti lailleni. 

65 Annan teille Sanani, joka antaa teille elämän kuin taivaallinen konsertti. Jotkut teistä ovat 

vajonneet syvään uneen. Mutta niin kuin annoin elämän Lasarukselle, niin tänään herätän sielusi armon 

elämään. Käyttäkää voimaani ja nouskaa ylös, jotta voitte aloittaa tien, joka vie teidät Hengen elämään, 

joka on iankaikkista elämää. 

66 On vain vähän aikaa jäljellä, ennen kuin Jumalallinen Mestari vetää sanansa takaisin. Mutta sitä 

ennen haluan, että valmistaudutte, jotta voitte täyttää tehtävän, jonka olen määrännyt teille. Haluan opettaa 

teille teot, jotka miellyttävät jumalallista katsettani. 

67 Annan parhaillaan älyllesi kirjan, joka sinun on luettava ja tulkittava huomenna. Lähtöni jälkeen 

löydätte siitä rakkauteni tulen, ja kanssaihmisillenne jaatte sen jumalalliset opetukset, jotka todistavat 

älykkyydestä, tiedosta ja voimasta ─ kaikesta siitä, mitä jumaluuteni pitää sisällään. 

68 Tällä kolmannella aikakaudella olen opettanut teille, että olette kaikki yhden Isän lapsia, että olette 

kaikki veljiä ja sisaria äärettömän armoni silmissä ja että olen antanut kaikille sieluille samat lahjat. 

69 Siunattu kansa, teille on alkamassa uusi täyttymyksen vaihe, jossa teette opetuksiani tunnetuksi. 

Sillä te olette minun opetuslapsiani, minun valittujani, ja teidät valmistetaan niin, että kylvätte rakkauden 

siementä ihmisten teille, niin kuin minä teen. Älkää kuitenkaan luulko, että kaikki lähimmäisenne uskovat 

teitä, sillä monilta heiltä saatte vain pilkkaa ja halveksuntaa. Mutta siemen kuitenkin itää, ja he tulevat 

luokseni. 

70 Kun kaikki luonnon valtakunnat ja koko luomakunta antavat todisteita ja ilmentymiä 

oikeudenmukaisuudestani, älkää pitäkö sitä rangaistuksena. Se on vain koetus, joka saa ihmiskunnan, joka 

ei ole kuunnellut sanaani, tunnustamaan virheensä sen jälkeen, kun se on elänyt sekaannuksen ja 

kärsimyksen läpi ja syyttänyt luonnonvoimien purkautumista eri syistä. Teidän ei kuitenkaan pidä antaa 

hämmentyä, vaan teidän on oltava valmiita läpäisemään tämä koe voitokkaasti aidossa uskossa, 

rakkaudessa ja laupeudessa kanssaihmisiänne kohtaan, mikä palvelee ihmisjoukkojen pelastamista. 

71 Valmistautukaa, te Israelin kansa. Jätän teille armoni, jotta voitte jatkossakin olla vahvoja. 

Kutsukaa ihmiskuntaa. Haluan ilmaista itseni jokaisessa sydämessä, haluan tuntea itseni jokaisessa 

sielussa ja antaa sille vettä ja leipää, joka ravitsee ja vahvistaa sitä. Ymmärtäkää, että ihmiskunta on 

janoinen ja että ette saa hylätä sitä, joka kärsii autiomaassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 364 

161 

Ohje 364 
1 Täynnä rakkautta tulen luoksenne valaisemaan mieltänne, tekemään sydämenne herkäksi Sanani 

kautta. 

2 Otan tänä aikana vastaan sen, joka kuulee tämän opetuksen, ja sen, joka on kaukana siitä ─ sen, 

joka on unohtanut minut, sekä sen, joka on luonut pyhäkön sydämensä pohjalle. 

3 Mestari on täynnä iloa nähdessään, että te olette niitä hyviä työläisiä, jotka ovat kitkeneet 

siemenensä pois ja poistaneet oljet jyvistään tarjotakseen Minulle vain kultaisen vehnänkorren. 

4 Te, jotka työskentelette tällä tavoin, olette täyttäneet lupauksen, jonka annoitte Isällenne sillä 

hetkellä, kun tulitte läsnäolooni, jotta antaisin teille siemenen ja viljelmät. Kuuliaisuudellasi muistutat 

minua lisääntyneestä siemenestä. 

5 Työntekijöideni määrä on moninkertaistunut. Mutta hyvästi niille, jotka osaavat kylvää ja hoitaa 

peltonsa, sillä he tuovat suuren sadon. 

6 Isäni ääni lähettää kutsun kaikille ihmisille. Mutta ne, jotka elävät maallisille nautinnoille, ovat 

luoneet esteen, joka estää heidän sieluaan kuulemasta kutsuani. Kipu herättää heidät ja saa heidät 

kuulemaan ääneni omantunnon kautta. 

7 Se, joka tottelee lakiani, osaa myös noudattaa ihmisten lakeja, eikä ole mitään esteitä tai esteitä, 

jotka estäisivät häntä toimimasta Työni puitteissa. 

8 Jos ihmiskunta eläisi minun lakini mukaisesti, se ei olisi intohimojensa orja eikä tyhjentäisi 

kärsimyksen maljaa. 

9 Tottelemattomuudellaan hän on muuttanut tämän maan kyynelten laaksoksi. Kaikkialla kuulee 

tuskan valitusta, lahkoissa ja uskonnoissa ei ole yhtenäistä ajattelua eikä veljeyttä. 

10 Olen valmistanut tämän kansan tänne, jotta se voisi Isän voimalla ja viisaudella paljastaa rauhan, 

valon ja rakkauden sanoman, jonka on tavoitettava kaikki kansat. Olen antanut sille miekan, kilven ja 

vaakunan, jotta se voi taistella väsymättä, kunnes tahtoni kertoo sille lopun. 

11 Rakastettu kansa, valmistautukaa ja lähtekää vaeltamaan, kuten ensimmäisellä aikakaudella, ja 

jättäkää tämä "laakso" lähteäksenne kohti luvattua maata. Luottakaa minuun, sillä niin kuin silloin merten 

vedet vetäytyvät päästääkseen teidät kulkemaan, ja erämaassa ei ole jälleen puutetta mannasta eikä 

kalliosta nousevasta vedestä. 

12 Kun ihmiskunta noudattaa ohjeitani, se poistaa tieltään tuskallisen puhdistumisen, johon se on 

joutunut. 

13 Tänään sanani laskeutuu sinulle, Israel, auttaakseni sinua kehittymisessäsi, jotta voit täyttää sen 

vaikean tehtävän, jonka olen sinulle uskonut, ja jotta voit olla esimerkkinä rakkaillesi ja lähimmäisillesi. 

Sillä Israelin kansa on sydänten ja sielujen liitossa esimerkkinä, se on peili koko ihmiskunnalle, ja sen on 

nähtävä omat kasvonsa heijastuvan Israelin hengessä. 

14 Minä valistan mielenne, jotta te kaikki voitte todistaa Minusta ajatuksillanne, sanoillanne ja 

teoillanne. Sillä teidät, jotka olette aloittelijoita, on kutsuttu olemaan suuria opetuslapsiani ja myöhempiä 

opettajia ihmiskunnan keskuudessa ─ Pyhän Hengen opin hyviä opettajia, jotka eivät ole 

materialisoituneet, joita ei ole tehty tyhmiksi entisten tapojen mukaan. 

15 Siksi vaadin teiltä tänä aikana henkisyyttä, kohotusta, yksinkertaisuutta ja puhtautta jokaisessa 

teossa ja menettelyssä, joka liittyy lakiini. 

16 Elia valmistaa hengellisesti koko maailmaa, Israelin henkeä, minun läheiseen lähtööni, jotta te 

olisitte rohkeita ja täynnä valoa taistelua varten, joka odottaa teitä. 

Lähtöni jälkeen älkää vaipuko velttouteen, älkää jääkö tai poikkeako käytännölliseltä polulta, vaan 

ottakaa nöyrästi ja arvokkaasti paikkani opettajana. Te ─ itsensä kieltämisellä, valmistautumisella ja sielun 

kohottamisella, rakkaudellanne ja laupeudellanne ─ lähdette kylvämään spiritualistista, trinitaarista ja 

marialaista siementä kaikilla poluilla ja teillä, joilla sydämet odottavat teitä, joilla käsivarret avautuvat 

ottamaan teidät vastaan, joilla totuuttani ja rakkauttani janoavat ja janoavat sielut odottavat valittujeni 

tuloa. Sillä pian te lähdette ravistelemaan maailmaa hereille, jotta se ei enää nukkuisi, sillä tämä on minun 

tahtoni. 

17 Oi rakas Israelin kansa! Elia on auttanut teitä kohottamaan sielunne. Hän on yhdistänyt ajatuksesi 

ja tahtosi yhdeksi. Hän on yhdistänyt kaikki sielut, jotta siunattu säteeni voi asettua Israelin henkeen. 
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18 Elias kulkee edelläsi ja valmistelee polkuja, tekee polut kulkukelpoisiksi. Hän on se, joka 

puhdistaa teidät, joka auttaa teitä puhdistamaan pienimmänkin tahraisen kohdan sydämessänne, niin että 

omatuntonne on aina rauhallinen ja valmis palvelemaan Jumaluuttani ja kanssaihmisiänne. Hän on se, joka 

antaa sinulle uutta rohkeutta tiellä, kun hän näkee sinut surullisena ja masentuneena ─ hän on se, joka 

ilmoittaa sinulle vaaroista ja valaisee sinua harhakuvitelmien ja pimeyden hetkillä. Elia on se, joka 

lohduttaa teitä tuskan hetkinä ja johdattaa teidät askel askeleelta kohti yhtä ainoaa yhdistymispistettä ─ 

pistettä, johon kaikki sielut on kutsuttu, joka on Korkea Tuonpuoleinen ja johon pääsette sielunne 

kohottamisen, todellisen rukouksen ja todellisen Jumalan palvonnan kautta. 

19 Älkää pelätkö ihmisten tuomiota tai arvostelua. Minutkin tuomitaan, minusta keskustellaan, minua 

ruoskitaan, mutta minua ei tapeta tänä aikana. Työtäni, Valoani ja Totuuttani ei voiteta. Spiritualismi, joka 

on minun oppini, ei voi tuhoutua, vaan se jatkaa ilmenemistä ihmisten ymmärtämättömyydestä, 

tottelemattomuudesta, kiittämättömyydestä, epäuskosta ja turhamaisuudesta huolimatta. Jumalallinen 

Henkeni ja opetukseni tulevat jatkossakin tekemään itsensä tunnetuksi ja etenemään sydämestä sydämeen, 

hengestä henkeen, ihmisestä toiseen ja maailmasta toiseen pysähtymättä. Sillä mikään voima, mikään 

voima, laki tai este ei voi pysäyttää henkeäni ja valoani ─ mikään varjo ei voi peittää universaalia valoani. 

Siksi tulen aina olemaan Valo, tulen aina olemaan Totuus, tulen aina olemaan Henki. 

20 Mutta kuten olen sanonut teille: Te olette lapsiani, jotka olen tehnyt opetuslapsikseni, jotta 

ottaisitte Minut esikuvaksenne ja tulisitte Jumaluuteni kaltaisiksi, jotta ymmärtäisitte täysin Isäänne, joka 

on Pyhä Henki. Mutta te ymmärrätte tämän spiritualisoitumalla tämän spiritualistis-etrinitaristis-marilaisen 

opin kautta. 

21 Rukoilkaa "ensimmäisten" puolesta ja työskennelkää myös uusien sukupolvien puolesta ─ niiden 

puolesta, jotka tulevat teidän jälkeenne. Jos "ensimmäinen" otti ensimmäisen askeleen, te otatte toisen 

askeleen, ja ne, jotka tulevat teidän jälkeenne, ottavat kolmannen askeleen. Ja niin ihmiskunta tulee 

sukupolvesta toiseen ja ajanjaksosta toiseen yhä lähemmäksi Minua hengellisesti, kunnes se saavuttaa 

todellisen hengellisen kohoamisen ja Jumaluuteni täydellisen palvonnan. Mutta minä sanon teille: Koko 

maailman rauha ei riipu yhdestä sydämestä eikä monesta sydämestä ─ eikä myöskään Työni leviäminen, 

joka on maailmanlaajuista ja hengellistä. Kaikki riippuu tahdostani, mutta armossani, äärettömässä 

rakkaudessani annan teille, Israel, mahdollisuuden osallistua hengellisen täydellisyyden ja 

maailmanlaajuisen rauhoittamisen työhöni. Lapseni, olen halunnut teidän osallistuvan työhöni, tähän 

rakkauden työhön, tähän valon taisteluun pimeyttä vastaan. 

22 Muistakaa, että maailma odottaa teitä, että kansat odottavat kansaani, että tämä maailma, joka ei 

löydä parannuskeinoa, joka ei tunne Jumalan todellista palvontaa ─ tämä maailma, joka ei löydä 

Jumalaansa, kohtaa teidät, ja että teissä se löytää minut, kuulee minut ja näkee minut. Sillä haluan, että 

olette kuvani ─ haluan, että heijastatte kasvojani ja rakkauttani omassa sielussanne ja teoissanne. 

23 Älkää sortuko fanaattisuuteen, sillä teidän ei pitäisi opettaa sellaista. Älkää sortuko 

epäjumalanpalvelukseen, sillä tätä teidän ei pitäisi antaa maailmalle. Teidän on hengellisesti annettava 

vettä, joka sammuttaa janon, leipää, joka tyydyttää nälkäisen, vaatetta, joka peittää alastoman. 

24 Olen tehnyt itseni tunnetuksi tällä Kolmannella Aikakaudella ihmisälyn kautta, ja ne, jotka olen 

armahtanut "jakkaraksi", ovat saaneet yhden Pyhän Hengen suurimmista lahjoista: jumalallisen säteeni 

välittämisen heidän kauttaan, jotta he voivat välittää sanani maailmalle. Ja olette kokeneet hyvin nöyriä, 

tietämättömiä ja mitättömiä sydämiä, joiden kautta olen hämmästyttänyt teitä täydellisyyden, viisauden, 

terveyden, armon ja rohkaisun sanoillani ─ sanallani, joka on aina ääretön katse, joka lukee sydämissänne 

menneisyytenne, nykyisyytenne ja tulevaisuutenne. Ja aina kun olette kuulleet sen äänenkantajien kautta 

tässä Kolmannessa ajassa, olette tunteneet, että Mestari on kanssanne ja että Hän tarkastelee teitä, kuulee 

teitä ja on tarkkaavainen jopa viimeiseen pyyntöönne asti ─ että Hän hyväksyy tehtävänne täyttämisen ja 

arvioi jokaisen ajatuksenne, sananne ja työnne. 

25 Tällä Kolmannella Aikakaudella Pyhä Henkeni on avannut kokonaan Korkean Tuonpuoleisen 

ovet, jotta Valon Henkinen Maailmani voi tulla luoksenne täynnä evoluutiota, haluten täyttää tehtävänsä ja 

tehdä itsensä tunnetuksi inhimillisen ymmärryksen kyvyn kautta, puhumaan ihmisten kanssa, selittämään 

Jumalallista Sanaani ja parantamaan hengellisiä ja fyysisiä sairauksia hengellisellä nesteellä ─ sillä 

nesteellä, jolla Jeesus, teidän Mestarinne, paransi sairaita toisella aikakaudella ─ rakkauden, elämän ja 

hengellisen terveyden nesteellä. 
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26 Henkinen maailmani on ollut ystävänne, lääkärinne, veljenne, mutta täydellinen veli, joka on 

täynnä rakkautta, kärsivällisyyttä ja armoa. 

27 Siunattu Israelin kansa, teidän käsiinne olen antanut Uuden Liiton arkin. Olette valittujani, jotka 

muutan kristallinkirkkaan veden lähteiksi, jotta ihmiskunta löytäisi teistä elvyttävän veden. 

28 Teihin olen vuodattanut hengelliset armolahjani, te olette temppelini, jossa on valoni ja rakkauteni. 

Te olette niitä, joiden on nöyrästi ja täynnä nöyryyttä mentävä niiden kansanjoukkojen luo, jotka ovat 

langenneet fanaattisuuteen ja epäjumalanpalvelukseen, näyttääksenne valoni niille, jotka ovat kätkeneet 

totuuteni ja vääristelleet lakiani. 

29 Ihmiset, olette uskoneet hengelliseen läsnäolooni, koska olette tunteneet Minut sydämenne 

kätketyimmässä osassa: se on sielunne, joka on kehittynyt ajan myötä. 

30 Olen puhunut teille syntisten kautta opettaakseni teitä etsimään valtakuntaani. Mutta sinä olet 

materialisoinut sen, mikä kuuluu Työhöni. Olette luoneet elämänvaiheen, joka ei ole se, josta olen puhunut 

teille. Olet materialisoinut ristin, joka on pelastuksen symboli. 

Risti, jolla Karitsa lunasti teidät jumalallisella esimerkillään ─ tuo risti katosi jo aineellisista 

silmistänne tuona Toisena Aikakautena, jotta ette muuttuisi epäjumaliksi. 

31 Jo ensimmäisellä aikakaudella Isä puhui teille profeettojensa kautta, jotta ette lankeaisi 

kiusaukseen ja epäjumalanpalvelukseen. Toisella aikakaudella tulin Jeesuksen kautta antamaan koko 

ihmiskunnalle rakkauden ja totuuden opetukseni. En ole opettanut teille mitään uskontoa, sillä uskonnot 

ovat ihmisten luomia. 

32 Jo toisella aikakaudella kerroin teille: "Minä palaan luoksenne", ja olen täyttänyt sanani. Niin 

suurta kuin fanaattisuus ja epäjumalanpalvelus ovatkin, tässä on jälleen kerran Mestarinne hengellisesti 

ilmentyneenä. Puhdistan sydämesi sanallani antaakseni sielullesi kohotusta, jotta se voi saavuttaa 

pelastuksensa. 

33 Autuas on se, joka, saatuaan rakkauteni, rauhani ja valoni, osaa pelastaa sen, joka on hukkumassa, 

ja pystyy rukouksellaan myös valaisemaan niitä olentoja, jotka asuvat "hengellisessä laaksossa" ─ niitä 

pimeitä voimia, jotka eivät ole kyenneet vastaanottamaan Pyhän Hengen valoa. 

34 Olette nöyriä, valittu kansa, mutta teen teistä suuria ja viisaita hengeltänne, jotta voitte opastaa ja 

lohduttaa ihmiskuntaa. Olen puhunut teille eri äänenkantajien kautta, jotta voisitte työskennellä kanssani 

esimerkkinä tämän ihmiskunnan uudistamiseksi. 

35 Te olette se kansa, jolle olen opettanut hengellisyyttä, jotta voitte tällä tavoin antaa uskollisen 

todistuksen Isästänne. 

36 Tuokaa täysi ymmärrys työstäni, jotta voitte palvoa minua hengestä henkeen. 

37 Olkaa haluttomia jäämään materialismiinne, älkää enää langetko hämmennyksen ja pimeyden 

verkkoihin. Tänä aikana, jolloin pelastan teidät synnin suosta, tuntekaa minut valostani, rakkaudestani ja 

oikeudenmukaisuudestani. 

38 En halua, että teillä on erimielisyyksiä, enkä halua, että rikotte ohjeitani. 

39 Miksi teidän keskuudessanne on puhjennut myrsky? Koska ette ole valmistautuneet ja 

ymmärtäneet Sanaani. Kun teille tässä muodossa tapahtuvan ilmentymiseni loppu on täällä, haluan teidän 

yhdistyvän Mestarinne edessä tyytyväisinä siitä, että olette noudattaneet käskyjäni. 

40 Olkaa valmiina, kansani, älkääkä antako huonojen kirkonjohtajien pettää itseänne ─ älkää antako 

heidän esittää teille lakiaan. Näen nimittäin, että he salaavat opetukseni ja tekevät tunnetuksi vain omansa, 

ja he ovat alkaneet tehdä bisnestä työni kanssa ja esittävät sen täynnä salaisuuksia ja materialisointeja. 

Tahtoni on, että teette Työni tunnetuksi puhtaasti ja hengellisyyden avulla. Sillä tämä Teos on tullut 

Hengestäni, ja se sisältää Sanani ytimen ihmiskunnan uudistamiseksi. 

41 Haluan, että te kaikki ryhdytte toteuttamaan tehtävää todella ja poistatte puutteenne työstäni. 

Tunnustakaa, että siitä lähtien, kun ilmenin ihmisen ymmärryselimen kautta, ponnistukseni on ollut suurta 

pelastaakseni teidät synnistä. 

42 Näen yhä lampaitani eri poluilla, mutta Elia loistavana majakkana yhdistää teidät nyt ja kokoaa 

teidät yhdelle polulle. Hän kutsuu valittua kansaani äänekkäällä kellonlyömällä, jotta he pääsisivät 

pelastuksen satamaan. 
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43 Ensimmäisellä aikakaudella Isä pelasti kansansa Mooseksen kautta. Hän oli valittu täyttämään 

tämä vaikea tehtävä. Hän oli kuuliainen ja kulki rohkeasti edelläsi, eikä ihmisten ymmärtämättömyys 

antanut hänen heikentyä hetkeksikään. 

44 Toisella aikakaudella tulin Isän "Sanana" tullakseni ihmiseksi ja tehdäkseni itseni tunnetuksi 

ihmisille. 

45 Se oli Isän käsky, ja se oli täytettävä. Oli välttämätöntä elää itse ihmisten kanssa, jotta voisin tuoda 

heille opetukseni ja totuuteni. Sanani paljasti itsensä olemukseltaan, läsnäololtaan ja voimaltaan 

kolkuttaakseen sydämien ovelle ja avatakseen ne. 

46 Olen aina puhunut ihmiskunnalle intuitiona, ilmestyksenä profeetallisten näkyjen kautta. Tänään, 

tässä ajassa, olen tullut Hengessä olevien profetioiden täyttymykseksi, jotta ihmiskunta voisi tunnistaa 

uuden aamunkoiton valon ja nousta. Merkit on jo ennustettu ensimmäisellä aikakaudella, ja niiden oli 

täytyttävä tällä kolmannella aikakaudella, Pyhän Hengen aikakaudella. 

47 Puhun teille selvästi, jotta mikään ei jäisi piiloon, ja jos en puhunut teille ensimmäisellä ja toisella 

kerralla siitä, mitä paljastan teille tänään, se johtuu siitä, että se oli Isän tahto. Sillä minä itse olen täyttänyt 

sanani ja annan teille todistuksen läsnäolostani kanssanne tällä hetkellä. 

48 Israelin kansan kaksitoista sukukuntaa ympäröivät Minua, ja annan Sanani heille kaikille, jotta 

voitte ajan tullessa nousta ja todistaa Läsnäolostani ihmiskunnalle. 

49 Nouskaa tässä muodossa tapahtuvan ilmentymiseni viimeisinä hetkinä, yhdistäytykää yhdeksi 

työntekijäksi, yhdeksi yhteisön johtajaksi, jotta voin lähteä iloiten Sydämessäni siitä, että olen saanut 

kansani muodostamaan yhden ruumiin ja yhden tahdon. 

50 Ihmiskunnan synti on voittamaton, ettekä te pysty tuhoamaan valoani, rakkauttani ja armoani 

puutteillanne, koska olen kaiken luodun yläpuolella, eikä ole mitään voimaa, vaikka se olisi kuinka 

voimakas, joka voisi voittaa viisauteni ja voimani. Siksi puhun teille ja annan teille rakkautta, jotta voisitte 

tunnistaa minut Isäksi ja jotta voisitte palvoa minua Jumalana. 

51 Peltoni työläiset: Minä annan teille Sanani kuin hyvän siemenen, jotta voitte näyttää sen 

lisääntyneen minulle työnne päätteeksi. 

52 Täyttäkää tehtävänne, jotta Isä voi täyttää hengellenne antamansa lupaukset. Miksi haluatte Minun 

antavan teille jotain, mitä ette ansaitse? Miksi haluatte niittää sitä, mitä ette ole kylväneet? Sitä ennen 

sinun on ponnisteltava ja työskenneltävä. En halua, että omatuntosi moittii sinua. 

Olkaa siunattuja, lapseni, koska ymmärrätte Isäänne ja haluatte ansaita tämän palkinnon ponnistelujen 

ja työn kautta. Teidän on taisteltava tämän päämäärän puolesta, ja jos ihmiset uhraavat itsensä aineellisen 

päämäärän puolesta ja menettävät jopa henkensä, te saavutatte tämän hengellisen päämäärän, jossa ette 

menetä henkeänne. Sillä jos pysytte sinnikkäästi loppuun asti, saavutatte iankaikkisen elämän. 

53 Ansaitse ansioita, jotta voit päästä Luvattuun maahan. Siellä saatte levätä suuresta taistelusta. 

54 Kun kaksi tai kolme valittua kokoontuu yhteen ja nostaa henkensä jumaluuteeni, olen heidän 

kanssaan ja innoitan heitä. Joka paikassa, jossa kutsutte minua, olen läsnä. Sillä olen sanonut teille, että 

jokainen syntinen ja ei-syntinen silmä näkee minut ja kaikki tuntevat läsnäoloni. 

55 Te työntekijät olette mahtavan puun alla, sillä tiedätte, että odotan teitä avosylin. Tiedätte, että 

teidän on osoitettava tehtävänne täyttäminen minulle. Sillä vain minä yksin voin tuomita sen, sillä tämä on 

minun asiani, ja minä olen ainoa, joka voi palkita teidät tai saattaa teidät vastuuseen. 

Mutta te voitte luottaa Isäänne ja tiedätte, että ─ vaikka nuhteluni olisi kuinka ankara tahansa ─ 

nuhtelun mukana vuodatan myös armoa ja myötätuntoa teitä kohtaan. Sillä minä rakastan teitä ja 

armahdan teitä ja annan teille voimaa kestää nuhteeni paineaalto. 

Jokaisella teistä on oma pelto minun viljelysmaassani, ja sillä teidän on kylvettävä ja niitettävä. Minä 

Isänä otan vastaan ponnistelunne, uhrauksenne ja kärsimyksenne. Näen kyyneleenne ja rohkaisen teitä 

sanallani, jotta voitte jatkaa edistymistänne, aina eteenpäin ikuisuuteen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U 365 

165 

Ohje 365 
1 Opetuslapset, olen asettanut teidät pöytäni ääreen ja tarjonnut teille opetukseni rikkaan 

juhlaillallisen: ruumiini ja vereni, Sanan ja sen merkityksen, jotta tämän ravinnon avulla olisitte 

kuolemattomia ja voittamattomia elämän suurissa taisteluissa. 

2 Ympäröitte Minua, ja Mestari astuu sydämeenne ja näkee surunne. Miksi, lapseni? Olen 

valmistanut teitä todelliseen ilmentymiseen ─ tänä aikana, jolloin olen ollut kanssanne ja tehnyt itseni 

tunnetuksi yksinkertaisten ja nöyrien ihmisten kautta. Mutta tämä ei ole ollut paras eikä täydellisin niistä 

muodoista, jotka olen valinnut kommunikoidakseni ihmiskunnan kanssa. Tämä on ollut valmistava 

ilmentymä, jotta henkenne silmät voivat pian nähdä Minun tulevan "pilvessä", ja silloin sielunne voi myös 

olla yhteydessä enkeleihin heidän korkeutensa aikana. 

3 Täydellisin yhteydenpito Mestarin kanssa on se, joka tulee Sanani erottamisen jälkeen. Näiden 

ilmentymien puuttuminen tekee monista heikkoja uskossaan, niistä, jotka eivät ymmärrä Minua eivätkä 

osaa tulkita opetuksiani. Mutta ne, jotka ovat ymmärtäneet hyvin Sanani ja käyttäneet aikaa rakkauden 

tekoihin, tietävät, että olen asettanut rajan ilmaantumiselleni sopivana hetkenä, sopivaan aikaan, 

jättääkseni teidät sen jälkeen Äärettömään, ikuisuuteen, henkiseen. 

4 Valvokaa ja rukoilkaa, tämä aika on ratkaiseva, se on koettelemuksen hetki, minun kansani! 

Teidän on varjeltava ihmiskuntaa ja itseänne, sillä rukouksenne on kuin vaippa, joka peittää heidät ─ myös 

kuin tuhoutumaton muuri, joka suojelee heitä. Kiusaukset odottavat teitä tuhansissa muodoissa, älkää 

antako niiden vietellä itseänne. 

Mestari antaa teille nämä profetiat, sillä te juotte hyvin katkeran maljan, jonka kansa on valmistanut 

itselleen ─ maljan, jonka minä olen juonut tuonpuoleisessa ja jonka minä annan nyt teidän juoda. Sillä sinä 

olet nyt vahva, sillä olen asettanut viisauteni ja valmiuteni sieluusi, ja jos pysyt valppaana, pystyt 

kestämään koettelemukset ja myrskyt. 

5 Mitä tässä maljassa on, joka on jättänyt niin katkeran maun Mestarin huulille? Kyse on tämän 

kansan epäuskosta, tottelemattomuudesta, materialismista, epäjumalanpalvonnasta, fanaattisuudesta, 

uudistumisen puutteesta, siitä vähäisestä hengellisyydestä, jonka se on saavuttanut, ja siitä vähäisestä, jota 

se on arvostanut ja käyttänyt opetusten aikana ─ eripurasta ja riidasta, joka on aina vallinnut tämän kansan 

keskuudessa työläisten ja seurakuntien välillä. Ja kaikki tämä yhdessä muodostaa nyt maljan, jonka te itse 

juotte. Mutta minä annan teille voimaa seistä oikeudenkäynnissä. 

6 Teille, jotka kuulette tämän sanan, sanon: ette ole täyttäneet tätä maljaa, mutta te tulette kuitenkin 

juomaan siitä osan, sillä te olette taistelussa ettekä välinpitämättömiä ─ sillä te koskette niiden herkkyyden 

puutteeseen, jotka näennäisesti ovat aina valvonneet ja rukoilleet ja jotka todellisuudessa ovat nukkuneet 

syvään rutiinissaan ─ sillä teidän on kohdattava heikot, tottelemattomuuden moninkertaiset uhrit, monien 

häpäisy, sillä teistä tulee Työni sotilaita itsenne keskellä ja ulkopuolisten keskellä. 

7 Haluan, että teistä tulee huomenna suojaava armeija. Mutta valmistautukaa, kerätkää hengellistä 

voimaa, jotta ette ole hetkeäkään heikkoja. Näillä sanoilla rohkaisen teitä rukoilemaan ja valmistautumaan 

taisteluun, jotta pääsette rintaani, vuoren huipulle, jossa minä olen. 

8 Tulkaa luokseni, rakkaat ihmiset, ja noudattakaa käskyäni. Tule luokseni, Israel, ja ravitse itseäsi 

Sanallani, jottei nälkä ja jano vaivaisi sinua. Autuas on se, joka, kun hän kuulee sanani, ottaa sen nöyrästi 

vastaan ja pitää sen sydämessään. Sillä tulee aika, jolloin ihmiskunta etsii tätä leipää, ja teidän on 

välitettävä sille se, mitä olen antanut teille työssäni. 

9 Ajat ovat kuluneet ja sielunne on kehittynyt, ja olette nyt aikana, jolloin olette edistyneet ja 

henkistyneet. 

10 Kolme kertaa olen antanut lakini teidän käsienne käsiinne. Minun työni on sama kuin se, jonka 

annoin teille ensimmäisellä kerralla, kun annoin teille lain taulut Mooseksen kautta, ja hän on ollut 

oppaananne erämaassa neljäkymmentä vuotta. 

11 Toisella aikakaudella täytin tämän lain lunastaakseni ihmiskunnan. Ja kolmannella kerralla olen 

tullut uudelleen Pyhänä Henkenä selittämään teille saman lain. 

12 Sen jälkeen annatte todistuksen totuudestani ihmiskunnalle ─ sille ihmiskunnalle, joka odottaa 

näkevänsä Minut fyysisin silmin uskoakseen ja kieltää Minut sen jälkeen. 
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13 Maailmassa on nyt hämmennyksen aika, ja teillä on taisteltava. Kolme vuotta ennen vuoden 1950 

päättymistä puhuin teille pitkään, jotta valmistautuisitte ja yhdistyisitte henkisesti, mutta nyt kun vuosi 

1950 on päättymässä, monet teistä ovat eksyneet materialismiinsa. 

14 Taistelu odottaa teitä, ja teidän on noustava sotilaiksi. Olen antanut teille aseet, jotta voitte olla 

voittamattomia taistelussa. Aloittakaa kukistamalla itsenne. 

15 Monien vuosien ajan olen uskouttanut Sanani teille. Mutta ne, jotka eivät ole ymmärtäneet 

Mestariaan, pyytävät, että teen itseni tunnetuksi ihmisälyn kautta toista kertaa. Mutta sanani on kuninkaan 

sana, ja sen täytyy toteutua. 

16 Vääriä opetuslapsia on edelleen olemassa, ja he hämmentävät ihmiskuntaa. Silloin he huutavat ja 

sanovat: "Missä sinä olet, minun Jumalani, missä on sinun totuutesi, mikä on sinun tekosi, ja missä ovat 

sinun valittusi? 

17 Lähtöni jälkeen teidän on todistettava läsnäolostani ja oltava kuuliaisia lailleni, jotta voitte tehdä 

tämän työn tunnetuksi kaikessa puhtaudessaan. 

18 Kun julistukseni äänenkantajien kautta on ohi, maailma nousee henkistymiseen, valoon ja rauhaan, 

ja kun uudet sukupolvet tulevat, ei ole enää fanaattisuutta eikä epäjumalanpalvelusta. Sitten minua etsitään 

Pyhän Hengen temppelistä, jossa olen ikuisesti. 

19 Tänä armonpäivänä yhdistän ja kokoan kaksitoista heimoa, jotka muodostavat valitun kansani 

Israelin, vuoren juurelle. 

20 Tällä kolmannella aikakaudella teitä on valmisteltu Sanallani, Pyhän Hengen valolla, täyttämään 

tehtävä, jonka olen antanut teille alusta alkaen, olemaan lakiani kuuliainen kansa, jumaluuteni 

sanansaattajia ihmisille. 

21 Tänä päivänä tarkastelen valmisteluasi ja vastaanotan sielusi. Näytä minulle, mitä olet oppinut 

minulta. Olen nimittäin vuodattanut jumalallisen Sanani teihin antaakseni teille opetusta, elämää ja 

henkistämistä, jotta voisitte olla hengellisesti "kuvani ja kaltaiseni". 

22 Isällinen katseeni tunkeutuu tänä päivänä olemukseenne ja tutkii kaiken. Näen sielunne 

valmistautuneina, ja annan heille käskyni, jotta voitte täyttää ne, kuten on kirjoitettu ensimmäisestä 

aikakaudesta lähtien ja kuten äänenkantajani ovat myös vahvistaneet tänä aikana. 

23 Mestarina olen ollut väsymätön kanssanne ja antanut teille ohjeet, jotta teistä tulisi opetuslapsiani. 

Olen puhdistanut teidät ja antanut teille elämän verelläni. Olen kääntänyt teidät pois muilta teiltä ja 

poistanut teiltä fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen. Olet nyt vapaa kaikesta tästä, koska olen 

asettanut totuuden sydämeesi ja sieluusi, ja sen kautta olen hengellistänyt sinut, ja tänä päivänä näytän 

sinulle uuden sivun Viisauden kirjasta. Mutta kaiken valon, kaiken ilmestyksen annan teille hengestä 

henkeen. 

24 Valmistelkaa sydämenne ja kohottakaa sielunne vastaanottamaan viisauteni täydellisessä hengestä 

henkeen tapahtuvassa yhteydenpidossa. 

25 Teidän on avauduttava lahjoistanne ja oltava aina valmiita, jotta Pyhä Henkeni voi vuodattaa 

päällenne. 

26 Tänä päivänä kerron teille läsnäolossani, Marian, Elian ja ensimmäisen aikakauden patriarkkojen 

läsnäollessa: Te sielut, jotka muodostatte valitun kansani Israelin, vihkimme teidät ottamaan ensimmäiset 

askeleet sen suuren ja ylevän tehtävän täyttämisessä, jota varten olen valmistanut teidät. 

27 Ottakaa vastaan rakkauteni hyväily ja omistautukaa tehtävänne täyttämiselle ihmiskunnan 

keskuudessa. 

28 Asettakaa jalkanne kaikille poluille, näyttäkää lähimmäisillenne Minun työtäni ja todistakaa 

Minusta, niin viisaudellani, ohjeillani annatte elämän "kuolleille" ja näytätte ihmisille Minun lakini. 

29 Jakakaa kaikkien kanssa teille uskomani armo, tuntekaa hengessänne vastuu teille antamastani 

työstä ja kantakaa tätä ristiä maailman henkistämiseksi. 

Ne teistä, jotka ovat valmistautuneet, opettavat ihmisiä ─ ensimmäisiä ja viimeisiä ─ minun ohjeillani. 

Olkaa kuin soihtuja, jotka valaisevat sieluja, ja kattaakaa pöytä iankaikkisen elämän leivällä niille, jotka 

ovat nälkäisiä, ja niille, jotka etsivät viisauttani. 

30 Todistakaa sielussanne kantamillanne laupeuden teoilla. Taistelkaa väsymättä päivästä toiseen ja 

"vahtikaa" ihmiskunnan ja itsenne puolesta, sillä haluan nähdä teidät yhdistyneinä Jumalallisen Henkeni 

edessä. 
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31 Kannan kädessäni kirjaa, elämän kirjaa. Kirjoita siihen nimesi, Israel, jotta saisit iankaikkisen 

elämän ja saisit minulta kaiken sen, mitä olen luvannut sinulle aikojen alusta lähtien. 

32 Jätän teille Läsnäoloni, Elian Läsnäolon ja Marian hellyyden. Valmistelen hengellisiä joukkoja 

yhdistymään kanssanne hengessä ja totuudessa. Teistä tulee Jumalanne temppeli, sillä tämä on minun 

tahtoni. 

33 Siunattuna varjona ylevä rakkauteni laskeutuu peittämään teidät polullanne. Sillä minä näen 

hetken, jossa olet, ja sen koettelemuksen, jota henkesi käy läpi. 

34 Valmistautukaa suurella innolla kuulemaan sanani sinä päivänä. 

Siunattu kansa: Mestari on ollut kanssanne kahdeksankymmentäneljä vuotta kouluttamassa teitä. Silti 

näen, että änkytätte yhä ensimmäistä tavua ja olette olleet heikkoja käskyjeni edessä. 

35 Ihmiskunta on hämmentynyt, sekaisin ja nälkäisen suden saalis. Vaikka lähtöni ihmismielen kautta 

on niin lähellä, ette tiedä, millaiseen suureen koetukseen henkenne joutuu tästä hetkestä lähtien. 

36 Tunnusta, Israel: Olen antanut teille kolme vuotta aikaa saavuttaa suuri valmistautuminen, jotta te 

kaikki yhdistyisitte ja kerääntyisitte kuin lampaat rakkauteni esteeseen ─ jotta tekisitte työtä ja korjaisitte 

suuren sadon ─ jotta sinä päivänä ette tulisi läsnäolooni pää kumarassa ja esittelisitte minulle vain 

kultaisen viljan tähkän. 

37 Mutta te ette ole täysin tunnistaneet sanaani ettekä ole ymmärtäneet innoitustani. Olet 

pysähdyksissä, olet jättänyt ristin tielle ja tottelemattomuutesi häiritsee sinua. Mutta kamppailunne ei ole 

ohi: puhun teille ilmestyksen ja intuition kautta, jotta voitte jatkaa työtänne Työssäni ja olla hengellisesti 

yhdistyneet. 

38 Lähtöni jälkeen äänenkantajat jakautuvat keskenään. Kaiken tämän minun katseeni näkee. Mutta 

minun tahtoni on, että teillä kaikilla on sama varustus. Jos käyttäydyt näin, pidän sinut hereillä. 

Olen jättänyt Sanani ja sen merkityksen painettuna sydämiinne, ja se, mitä "kultasulat" ovat 

kirjoittaneet ylös opetuksistani, muodostaa Kolmannen testamentin. 

39 Mestari ei koskaan poistu teistä, sillä jokaiselle, joka todella osaa valmistautua etsimään Minua, 

annan sen mukaan, miten hän on kohonnut ja henkistynyt hengestä henkeen. Teen itseni tunnetuksi 

ilmestyksenä, intuitiona ja inspiraationa, jotta voitte johtaa ihmisjoukkoja ja saavuttaa vuoren huipun. 

40 Annan teidän kokea suuria koettelemuksia, sillä jokainen koettelemus vaatii teitä täyttämään 

velvollisuutenne ja tottelemaan. 

41 Niinpä puhun tänä päivänä sille laumalle, jonka Elia on valinnut tänä Kolmantena Aikana, ja Isänä 

otan vastaan tehtävänne täyttämisen, ponnistelunne ja halukkuutenne. 

42 Äänenkantajien kautta olen kertonut teille, että vuoden 1950 viimeisenä päivänä kuulette sanani 

viimeisen kerran ja että jokainen, joka tuon päivän jälkeen kutsuu säteeni tai henkimaailmani 

kommunikoimaan edellisessä muodossa, lankeaa valheeseen, petokseen. Tänään toistan teille antamani 

ohjeen. 

43 Kun vuosi 1951 alkaa, Pyhä Henkeni valaisee teidät Hengen ja Hengen välistä vuoropuhelua 

varten, enkä Isänä käännä katsettani ja rakkauttani pois teistä. 

44 Tänä päivänä Henkeni rakkauden kyynel putoaa päällenne, koska olette kyenneet käyttämään 

hengellisiä etujani ja tuntemaan läsnäoloni sielussanne. 

45 Te täytätte käskyni maan päällä, sillä näen teidät valmiina, täynnä opetusta, voimaa ja viisautta. 

46 Olette olleet kuuliaisia tahdolleni. Olen hengellistänyt teidät elämän tiellä, olen poistanut teissä 

vallinneen materialismin, ja olen tehnyt Läsnäolostani teille tuntuvan sielunne kohotuksessa. 

47 Avaan suuremman oven, joka on täynnä valoa ja hengellistä täydellisyyttä ja jonka kautta te 

kuljette ja jonka kautta te sallitte kanssaihmistenne päästä henkistymisen maailmaan. 

48 Luovutan profetiat, ilmestykset, intuition ja todellisen ymmärryksen Jumalallisesta tahdostani. Te 

tulette olemaan kuin klarinetit ja trumpetit, jotka tekevät opetukseni tunnetuksi ja herättävät siten 

ihmiskunnan. 

49. Odotan sinua vuoren huipulla, ja kun olet täyttänyt käskyni, palkitsen sinut laakerikruunulla. Minä 

syleilen teitä isälliseen syliini, ja palkkioksi tottelevaisuudestanne pääsette Luvattuun maahan, ja sitten kun 

olette kanssani, kerron teille: 

50 "Tervetuloa opetuslapsi täydellisen opetuksen kirjaa silmällä pitäen." 
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51 Siitä hetkestä lähtien, kun teidät merkittiin jumalallisella valollani, saitte vaikean ja suuren 

tehtävän puolustaa ihmiskuntaa. 

52 Näen vastoinkäymiset, joita olette kokeneet, mutta totisesti sanon teille: Minä en aiheuttanut 

tuskaa tiellesi. Sinä sait sen aikaan, ja tänään palautan sielullesi sen, mikä kuuluu sinulle. Mutta olen 

täyttänyt teidät armollani ja sanonut teille: Te tulette olemaan ihmiskunnan vahvoja ja antamaan sille 

valoni. 

53 Teidän on oltava lähimmäisillenne elävä esimerkki rakkaudesta ja armosta, kun näytätte heille 

Minun Työtäni. Sillä te olette niitä lapsia, jotka ovat kyenneet ymmärtämään Minua, ja näen, että olette 

aina valmiita kuuntelemaan Minua ja seuraamaan Mestarinne jalanjälkiä. 

54 Olen jo pitkään kertonut teille, että hämmentyneet ihmiset tulisivat luoksenne pyytämään 

opetuksiani. Tänään sanon teille: Osoittakaa heille totuudessa, että ette ole epäjumalanpalvelijoita, että 

elätte valon aikana, jotta he voivat etsiä minua hengestä henkeen. Näin he löytävät rakastavan Isän, 

kaikkivaltiaan Jumalan, parhaan lääkärin ja myös parhaan ystävän. 

55 Kun filosofit tulevat luoksesi, sinä selität heille sen, mitä he eivät ymmärrä, ja kun tiedemiehet 

tulevat luoksesi, sinä annat heille minun viisauteni valon. Sillä minun Pyhän Henkeni valo on koko 

kansassani. 

56 Rakkaat Mestarin opetuslapset: Tällä kolmannella aikakaudella olen ilmoittanut teille, että kun 

vuosi 1950 on ohi, lakkaisin antamasta teille Sanaani ihmisen ymmärryselimen kautta. Mutta olen jättänyt 

teille lohdutuksen ja ohjauksen sanoja, jotta voitte suunnata toimintanne sen mukaisesti, jotta voitte 

vahvistaa uskoanne ja olla huomenna Mestarinne kaltaisia. 

57 Tänä henkisen ja mentaalisen kehityksen aikana, jolloin ihminen kamppailee itsensä kanssa, 

erilaisten maailmankatsomusten kanssa, löytääkseen totuuden, teidän on ryhdyttävä työhönne, jotta 

ihmiskunta luopuisi menneisyyden tavoista, riiteistä ja tottumuksista, jotta se voisi tuntea ja ymmärtää 

henkistymisen kokonaisvaltaisesti. 

58 Tänä päivänä maailma tuomitsee toisensa väärin: yksi veli tappaa toisen, naiset unohtavat häpeänsä 

ja arvokkuutensa, vanhemmat tuomitsevat lapsensa väärin ja lapset vanhempansa. Elämän arvoa ei 

arvosteta riittävästi. Ihmiset noudattavat erilaisia ihanteita, eivätkä he ole yksimielisiä. Kansakuntien 

johtajat eivät ymmärrä toisiaan. 

59 Siksi olen tullut Hengessä ja tehnyt itseni tunnetuksi ihmisen älyn kautta, jotta maailma 

ymmärtäisi, että Työni on pelastusvene, ja muistuttaakseni sitä samasta opetuksesta, jonka annoin sille 

toisella aikakaudella. 

60 Mestari ei eroa teistä, mutta Hän ei enää tee itseään tunnetuksi tässä muodossa, koska olette 

siirtymässä uuteen hengellisen kehityksen vaiheeseen, jossa on välttämätöntä, että avaatte lahjanne. Sillä 

vain siten voitte todistaa, että olette hyödyntäneet opetustani ja että olette arvokkaita tekemään työtäni 

tunnetuksi. 

61 Vain kerran Isän "Sana" kaikkine voiman ja rakkauden kykyineen ilmeni täydellisesti 

valmistetussa ruumiissa, ja se oli Jeesuksen ruumis. Mutta nyt, armoni ja laupeuteni kautta, "jakkarat" on 

valmistettu, jotta Lohdutuksen Henki, joka on minun oma Henkeni, voisi tehdä itsensä tunnetuksi. Jos 

valmistaudutte, tulevina aikoina saatte inspiraationi kattavasti. 

62 Miksi olen tullut uudelleen, lapseni?..: Koska ihminen on omien vaistojensa ja intohimojensa 

kautta kallistunut yhä enemmän ja enemmän sellaiseen, joka etäännyttää hänet henkistymisestä. Hän on 

kulkenut niin erilaisia polkuja, että yrittäessään ymmärtää Työtäni hän on vääristellyt sitä. 

Ihminen on henkisesti pysähtynyt, koska hänen henkinen kehityksensä ei ole sopusoinnussa hänen 

tieteellisen kehityksensä kanssa. Ihmiset eivät saavuta suurempaa kohoamista rituaalien noudattamisen 

kautta eivätkä rangaistuksen pelon tai tekojensa rangaistuksen kautta. 

63 Sielu, joka on ruumiillistunut yhteen ja toiseen ruumiiseen, on saanut erilaisia kokemuksia 

oppiakseen hyvän ansiot ja pahan halveksittavuuden. Tällä tavoin, kun tunnet tyydytystä siitä, että teet 

hyvää rakkaudesta Luojaa kohtaan, voit saavuttaa ikuisen täydellisyyden. 

64 Minun Työni on rakkaus, ja rakkaus antaa itsensä ilman itsekkyyttä, etsimättä hyötyä itselleen. 

Siksi oli välttämätöntä, että tulisin muistuttamaan teitä opetuksestani. 

65 Valoni on varustanut jokaisen teistä, ja olette myös tunteneet korkeiden olentojen läsnäolon, jotka 

ovat auttaneet teitä juuri sillä hetkellä, kun olette tarvinneet heitä. Olette tunteneet Mestarin olevan 
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kanssanne. Olen elänyt lasteni kanssa heidän ahdingon ja epäilyksensä hetkinä. Kuka voisi epäillä niitä 

ilmestyksiä, jotka Herra on sallinut ihmiskunnan lohduttamiseksi tänä aikana? 

66 En rajoita ketään. Teidän on annettava Työni kukoistaa ja tehtävä se tunnetuksi valmistelunne 

mukaisesti. Laupeuden harjoittaminen on teille paras kokemus, ja tämän hyveen avulla kohoatte 

hengellisesti. 

67 Nämä ilmenemismuodot, joita olette saaneet minulta äänenkantajan kautta, ovat nyt päättymässä, 

mutta saatte jatkossakin inspiraatiotani, koska sielunne on saanut minulta valaistusta ja valmistautunut 

hengen ja hengen väliseen vuoropuheluun. 

68 Henkinen työni ei tarvitse aineellisia symboleja ja riittejä. Se on jatkoa sille opetukselle, jonka 

Jeesus jätti jälkeensä toisella aikakaudella. 

69 Spiritualismi ei ole uskonto, se ei ole lahko, se ei ole uusi opetus, se on kaikkien aikojen laki. Se 

on rakkautta, anteeksiantoa ja valoa, jonka Jeesus jätti maailmaan toisella aikakaudella. Jos ymmärrätte 

opetukseni ja noudatatte sitä, voitte kutsua itseänne spiritisteiksi. 

70 Ne, jotka vuodesta 1950 lähtien saavat edelleen lähimmäisensä uskomaan, että teen itseni yhä 

tunnetuksi ihmisen älyelimen kautta, tuovat tuomion päälleen, ja aikanaan he vetävät seuraukset ja 

heräävät unestaan. 

71 Isä ei enää näyttäydy nykyisessä muodossa, mutta kaikki, mitä olen antanut teille, on edelleen 

kirjallisena. 

72 Jätin opetukseni sanan ja vuodatin rakkauttani, jotta te kaikki antaisitte sen innoittaa tekojanne. 

Olen antanut anteeksi kaikki rikkomukset, koska olen anteeksianto ja rakkaus, koska osoitan itseni 

oikeudenmukaisuudessa. Mutta ei sillä tavalla kuin te sen ymmärrätte, jos luulette, että rankaisen teitä 

tuhoamalla teidät vapauttamattomilla elementeillä. 

Ei, vanhurskauteni on paljastettu teille, kun olen valmistanut teitä ja valistanut teitä ymmärtämään 

Minua, kun olen näyttänyt teille oman työnne ja saanut teidät tietämään, mitä te olette ja mitä teistä tulee, 

kun olen paljastanut teille, mitä maailma on saanut ja mitä ihmiskunnan on saatava teidän välityksellänne. 

73 Kokoonnutte tutkimaan Sanaani, joka säilytetään kirjallisena, ja mitä enemmän ymmärrätte sitä, 

sitä enemmän voimaa ja rakentumista teillä on. 

74 Jätän teidät yhtenäisenä ja vakuuttuneena työni merkityksestä maailmalle tulevaisuudessa. Olen jo 

kertonut teille, että te olette kylväjiä, mutta ette tule korjaamaan satoa maallisessa elämässänne. Ei, sillä 

se, mitä kylvätte tänä aikana, on tarkoitettu huomisen maailmaan. 

75 Työni on teille kuin kristallinkirkas peili, joka heijastaa tekojanne ja antaa teille mahdollisuuden 

tunnistaa itsenne. 

76 Kansani: En jätä teitä yksin. Aina kun se on tarpeen, olen kanssanne, ja kun puhutte minun 

nimessäni, olen siellä antamassa rakkautta ja armoa. 

77 Valmistautumisesi mukaan voit saada minulta elämää, inspiraatiota, rakkautta, tietoa, ymmärrystä, 

voimaa, parantavaa voimaa ja kaikkea sitä, mitä sinulta puuttuu, aina kun olet sopusoinnussa minun 

kanssani. 

78 Puhdistumisvaiheenne päättyy, jotta voitte aloittaa ylösnousemusvaiheenne. Tällä tavoin tunnette 

sanoinkuvaamattoman autuuden sielussanne, kun sulaututte Taivaallisen Isänne rakkauteen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 366 
Rauhani olkoon teidän kanssanne! 

1 Uuden Siionin korkeuksilta lähetän teille Sanani, oi rakas kansa. Olemukseltaan, läsnäololtaan ja 

voimaltaan teen itseni viimeisen kerran tunnetuksi ihmisen ymmärryksen kyvyn kautta, joka on 

jumalallisen tahtoni valitsema keino tällä kolmannella aikakaudella tehdä itseni tunnetuksi, vuodattaa 

Sanani ihmisten keskuuteen ja valmistaa heitä täydelliseen ilmentymiseen hengestä henkeen, ja tämän 

valmistelun kautta vastaanottaa ihmisiltä jumaluuteni täydellinen palvonta. 

2 Tämä on ollut valmistautumisen aikaa, jolloin Isä on Henkisten sotajoukkojensa ympäröimänä 

antanut teille opetuksen, jolla hän on avannut edessänne Suuren Elämän Kirjan, Jumalallisen Viisauden 

Kirjan, Seitsemän Sinetin Kirjan, jotta tämä kansa, joka lukee sivulta toiselle, voisi kuulla jumalallisen 

selityksen kaikista hänen opetuksistaan, voisi muuttua Pyhän Hengen opetuslapseksi, vahvaksi apostoliksi, 

joka esimerkillään, ajattelutavallaan ja sanallaan veisi Työni tämän ihmiskunnan sydämeen, tämän 

maailman sydämeen, joka tällä hetkellä, kun annan teille viimeisen sanomani, pyörii ahdistuksessaan, 

tuskassaan ja omassa veressään. 

3 Olen tullut luoksenne ja nähnyt teidät valmiina. Rukouksessa, jonka te, rakas kansa, tarjoatte 

Isälle, näen, että perustatte pyhäkön, joka kutsuu minut olemaan siinä. Se on teidän oma sydämenne, 

lapseni. Siinä otan vastaan uhrin, teidän tuoksunne, ja hengellisen alttarin juurella näen sadon, jonka olette 

aikojen kuluessa työstäneet ja niittäneet ja jonka olette saattaneet huippuunsa nyt, kun olette olleet 

työntekijöitäni. 

Katseeni Tuomarina, Isänä ja Mestarina tuomitsee teidän kaikkien siemenen. Se sisältää kamppailunne, 

henkisen edistyksen toiveenne, kärsimyksenne, ihanteet, joiden olette nähneet toteutuvan, ja ne, joita ette 

ole vielä nähneet kukoistavan. Mutta henkesi nöyryys on tehnyt tarjouksensa, jonka minä todella otan 

vastaan. Isäni käsi kurottautuu ottamaan vastaan hedelmää, jota tarjoatte Minulle. 

4 Kansani tietoisuus on puhdistumassa, ja se tuomitsee itsensä. Muisti kirkastuu ja muistatte hetkiä, 

sen aamuhartauden, joka oli sielullenne onnellinen, jolloin kävelitte ensimmäisen kerran polkua, jolla 

olette nyt, jolloin kuulitte äänen, joka kuului autiomaassa, ja myös sen hetken, jolloin se oli osoitettu teille. 

Ja siitä päivästä lähtien, vastoinkäymisistä, esteistä ja piikkeistä huolimatta, olette seuranneet polkuani 

askel askeleelta. 

5 Kuinka paljon olettekaan kokeneet, kuinka paljon olettekaan nähneet ja tunteneet, ja vihdoin olette 

saavuttaneet sen päivän, jota kansani pelkää! Tuohon tuomion, omantunnon ja valmistautumisen päivään! 

6 Kukaan ei tiennyt, oliko Isä suonut hänen todistaa viimeistä ilmestymistäni hänen nykyisessä 

maallisessa elämässään ja nykyisessä ruumiillisessa kuoressaan. Mutta sinä olet täällä! Olet vähitellen 

muodostanut yhden sydämen, yhden työntekijän, yhden kukan, joka antaa tuoksua, joka ulottuu 

valtaistuimeni korkeuteen. Ja tämän hengellisen valmistautumisen vuoksi tulen luoksenne jälleen kerran 

täynnä voimaa, valoa, rauhaa ja armoa sanoakseni teille, oi rakas kansa: te ette ole orpoja. Älkää antako 

surun tulla sydämeenne ─ älkää antako epätoivon tarttua teihin, kun ette enää kuule Sanaani näiden 

lähettimien kautta. Älkää katsoko taaksenne, menkää aina eteenpäin, etsikää Työni ytimestä rohkaisua, 

joka johtaa teidät askel askeleelta kohti päämäärää. 

7 Ihmiset ovat valmistautuneet, ja teidän yläpuolellanne, teidän yläpuolellanne, myös taivas on 

valmiina. Se on pukeutunut kuin morsian odottamaan puolison tuloa, ja tässä universaalissa 

valmistautumisessa on neitsyen puhtaus, kukkien tuoksu ja uuden aamunkoiton valo. 

Teidän tuolla puolellanne, mutta siellä, minne henkenne on noussut tänä kunnian ja tuomion hetkenä, 

ovat Isää ympäröivät suuret henget ─ teille vielä tuntemattomat henkiset olennot, jotka huomenna näette ja 

rakastatte omina veljinänne ja sisarianne, sanansaattajananne, jotka ovat valaisseet olemassaolonne polkua 

Äärettömästä kuin loistavat tähdet, ja heidän joukossaan on myös niitä, jotka tunnette nimeltä. Se on 

Mooses, jolla on laki hengessään, kuolematon, muuttumaton laki. Se on patriarkat, apostolit, profeetat, 

marttyyrit, pyhät, vanhurskaat, viattomat ja suuret katuvaiset. Jokainen on valmistautunut. 

8 Henkinen laakso loistaa päällenne, ja jopa luonnonvoimat nostavat äänensä kuin kuuluttajat 

ravistelemaan ihmisen sielua, ihmisen sydäntä ja sanomaan hänelle: "Tämä hetki on kuin se, jolloin Jeesus 

puhalsi viimeisen henkäyksensä ristillä." Tällä hetkellä voisin toistaa seitsemän sanaani toisesta 



U 366 

171 

aikakaudesta, jotka huudahdin ristillä roikkuessani. Mutta totisesti, sanon teille, ne on jo kirjoitettu 

ihmiskunnan tietoisuuteen jumalallisella verellä. 

9 Olen tullut uusien sanojen kanssa, mutta ne sisältävät saman valon, olemuksen ja viisauden, jotta 

ihmiset eivät sanoisi, että Pyhä Henki vain toisti menneinä aikoina ilmoitettuja opetuksia. 

10 Jos valmistaudutte ja syvennytte yhä enemmän ja enemmän siihen, mikä loistaa teille tällä 

hetkellä, voitte nähdä, kuten Johannes näyssään, Kaikkivaltiaan valtaistuimellaan. Hän on se, joka puhuu 

sinulle ─ Hän, jonka kasvoja et voi nähdä ─ Hän, joka antaa sinun vain aavistaa, että Hän on kuningasten 

kuningas ja Kaikkivaltias. Hän on se, joka puhuu teille tällä hetkellä Uuden Siionin vuoren korkeimmalta 

korkeudelta ja joka sallii jokaisen henkisen silmän nähdä itsensä, joka nousee ja valmistautuu. 

Häntä ympäröivät myös vanhimmat = kaksitoista hänen oikealla ja kaksitoista vasemmalla puolellaan, 

Jumalan valitun kansan heimojen patriarkat, toisen aikakauden apostolit, Jeesuksen seuraajat. He ovat 

niitä, jotka ympäröivät Isää ikuisesti, jotta he jatkaisivat sieltä alaspäin loistaen teille ikuisesti. 

Jotkut antavat teille elämän tällä maapallolla, veren, voiman ja tien alun. Muut antavat teille 

Hengellisen elämän todistamalla työtäni, intohimoani ja sanaani. Ja tällä hetkellä he yhdessä Isän kanssa 

tuomitsevat kansansa, he tuomitsevat siemenensä, he koettelevat omaa hedelmäänsä, ja he kumartavat niin 

ikään jumalallisen tuomarin edessä. 

11 Mutta tuomioni ei tällä hetkellä koske ainoastaan kolmannen aikakauden oppilasta eikä ainoastaan 

kahtatoista henkistä heimoa, joiden jäsenistä osa on ruumiillistunut ja osa hengellisessä tilassa. Tuomioni 

on kaiken kattava. Jokaista luotua, jokaista sielua punnitaan tällä hetkellä jumalallisessa vaa'assa. Ja kun 

heidät on tuomittu, asetan heidät jälleen kerran turvalliselle tielle. 

12 Siitä lähtien, kun julistukseni on alkanut inhimillisen ymmärryksen elimen kautta, äänenkantajalta 

äänenkantajalle, sukupolvelta sukupolvelle, työntekijältä työntekijälle, teille on ilmoitettu se päivä, se 

hetki, jonka oikeudenmukaisuuteni on määrännyt julistukseni päättymiselle. 

Isälle tämä aika on ollut vain hetki ikuisuudessa, mutta tälle kansalle se on ollut pitkä ja riittävä aika 

sen valmistautumiseen, sen hengelliseen muutokseen ja sen nousemiseen uudelleen esiin ihmiskunnan 

keskuudessa, ja tämän ajanjakson päättymisajankohdaksi on tahdollani määrätty vuosi 1950. 

13 En ole omistanut tätä vuotta vain teille. Se on ollut armo, jonka Isä on antanut ihmiskunnalle, ja se 

on loistanut Mestarin valoa jokaisessa omassatunnossa, joka on ollut 

instituutiot järkkyivät jopa perustuksiltaan ja järkyttivät ihmisiä, jotka hoitavat papiston tehtäviä lahkoissa 

ja kirkoissa, jotta tänä aikana, tänä vuonna, ihmiskunta tulisi järkiinsä, heräisi ja rukoilisi, jotta se 

saavuttaisi rauhan, sovinnon ja veljeyden, poistaisi kärsimyksen maljan huuliltaan ja muuttaisi murha-

aseensa työvälineiksi. 

14 Kaikki annettiin tälle maailmalle vuoden 1950 alussa. Henkisesti lähetin rauhan, rohkaisun ja 

valon viestini kaikille lapsilleni. Siunasin kaikki polut ja annoin hedelmällisyyttä kaikille siemenille. 

Mutta nyt vuoden lopussa, kun tulen vastaanottamaan sadon ihmisen kädestä, kun kuulustelen hänen 

omaatuntoaan ─ mitä hän tarjoaa Minulle? Mitä on se, mitä tämä maailma tarjoaa Minulle?..: Sen 

tottelemattomuus, sen materialismi, sen epäluottamus Jumalallista oikeudenmukaisuuttani kohtaan, sen 

kunnioituksen puute voimani edessä. 

Mutta totisesti sanon teille, että nämä ihmiset, joita olen opettanut, ovat kuin koko ihmiskunnan peili, 

heijastavat maailmassa vallitsevaa eripuraa. Sillä kun näette, että tämä maailma on jaettu voimalohkoihin, 

olette samalla tavoin jakaneet itsenne hengellisiin voimalohkoihin. Jos suurilla kansoilla, maapallon 

suurilla kansakunnilla on aikomus sulauttaa muut itseensä, liittää ne itseensä ja orjuuttaa ne, niin näen 

myös tämän kansan keskuudessa monia, jotka haluavat olla ensimmäisinä ja vetää muut puolelleen. Ja kun 

näette ihmiskunnan keskuudessa, näissä suurissa kansoissa ja kansakunnissa, murhanhimoista 

sodankäyntiä ─ kun näette ihmisten lähestyvän kuolemaa heidän luomiensa uusien aseiden alla, näen myös 

tämän kansan keskuudessa niitä, jotka varustautuvat uusilla aseilla tuhotaakseen ihmisten uskon, 

korottaakseen toiset toisten yläpuolelle, saadakseen "ensimmäiset" nöyryyttämään "viimeisiä" ja 

hylkäämään toisensa. Mutta jos tämä maailma on suhtautunut minuun epäluuloisesti, hyväksyn sen 

epäluottamuksen, annan itseni joutua koetukselle ja olen todella koetuksella. Kuinka te, oi ihmiset, voitte 

seistä tuomioni edessä? 

15 Kun olen vastaanottanut hedelmänne, kun olen siunannut teitä, kerron teille: Henkinen ei voi 

kuolla. Vain synti katoaa. Intohimot katoavat, tämän ihmiskunnan ylpeät voimat kaatuvat, eikä niistä jää 
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kiveäkään toisen päälle. Oikeuteni tuhoaa tuon ihmisen tieteen, joka palvelee pahaa ja tuhoa, ja myös 

teidän keskuudestanne hävitän petoksenne, maallisen mielenne ja erimielisyytenne, ja säilytän vain 

sielunne, johon olen asettanut kuudennen sinetin valon ─ sen luvun, joka on avattu tänä aikana ja jossa on 

kirjoitettu, että siinä te tulette kokemaan Herran jumalallisen oikeudenmukaisuuden suuren päivän. 

16 Tämä on suuri päivä, se ei koostu kahdestakymmenestäneljästä tunnista. Sillä te ette tiedä, kuinka 

kauan tuomiopäivä kestää, te ette tiedä, milloin se päättyy. Mutta joka tapauksessa olette jo aikojen 

huipulla ja elätte Herran tuomion alla. 

17 "Valvokaa ja rukoilkaa tänä aikana", olen opettanut teille. Te olette minun siemeneni, te olette 

minun opetuslapsiani, te olette minun kansani, jonka minä lähetän tämän maan muiden kansojen 

keskuuteen, jonka minä johdatan pimeyteen, koska se on valkeus ─ jonka minä annan astua sairaiden, 

spitaalisten ja epätoivoisten joukkoon, jotta te voisitte tuoda sinne valoa ja lohdutusta, balsamia ja rauhaa. 

Saan teidät näkemään orpoja ja leskiä, kurjuuden kaikissa muodoissaan, synnin alimmalla tasollaan, niin 

että näiden ahdistuksen, hylätyksi tulemisen ja kuoleman kuvien edessä sielunne nousee, tunteenne 

heräävät, sydämenne avautuu rakkauden lähteenä, ja te täytätte vihdoinkin ihmisten keskuudessa 

jumalallisen kohtalonne, jonka olen ennakoinut teille alusta alkaen. 

18 Milloin näette oikeudenmukaisuuden auringon jälleen maailmassanne? Milloin näette jälleen 

rauhan ihmisten sydämissä? Milloin te, oi rakastettu kansa, kuulette laulun, rauhan virren, joka nousee 

ihmisen sielusta Isän sydämeen? 

19 Todellakin, teidän on vielä nähtävä suuria tapahtumia tässä maailmassa, ennen kuin se aika tulee. 

Kuudes sinetti on vielä auki, ja minun on käännettävä monta sivua, jotta seitsemäs sinetti voidaan päästää 

valloilleen teidän keskuudessanne. 

20 Mitä merkkejä annan teille, jotta voitte kaikkialla maailmassa tunnistaa, että seitsemäs sinetti on 

avautumassa ihmiselle?: Kun suuri hiljaisuus on laskeutunut koko maailmaan. Tämä on minun merkkini. 

Mutta millainen tulee olemaan tämä suuri hiljaisuus, oi ihmiset, jonka kautta voitte todistaa 

hämmästyneelle ihmiskunnalle, että tämä on yhden kauden loppu ja toisen kauden alku? 

21 Kun sodat ovat lakanneet hetkeksi, kun luonnonvoimat ovat rauhoittuneet, kun lakieni ja 

opetusteni vainoaminen on lakannut, ihmiskunnassa vallitsee suuri hiljaisuus, ja tämä hiljaisuus on 

ilmoitus siitä, että Seitsemäs Sinetti avautuu paljastaakseen salaisuutensa ihmiskunnalle. Se on kirjan 

viimeinen osa, joka teidän on opittava tuntemaan, joka teidän henkenne on saatava haltuunne, jotta voitte 

tuntea Isän ja tuntea itsenne. 

22 Hengellisyys tulee näkymään koko ihmiskunnassa. Taistelun aika on hyvin lähellä, enteet 

lähestyvät jo. Ihmiset antavat ne itse. Minä ahdistan kirkkojen päämiehiä, pappeja, kaikkia pappeja ja 

pastoreita oikeudellani. Tällä hetkellä he tuntevat tuomioni syvällä hengessään. Kukaan ei ole rauhallinen 

tällä hetkellä. Jotkut taivuttavat niskojaan, toiset nyyhkyttävät, toiset yrittävät vaientaa omantuntonsa 

äänen. Mutta kaikki tuntevat Minut, kaikki aistivat Minut, koska olen kaikkien kanssa tällä hetkellä. 

23 Haluan löytää ihmiskunnasta sen kirkon, jonka Pietari perusti, mutta näen, että tuon peruskiven 

päälle ei ole rakennettu mitään pyhäkköä. Kuinka harvatkaan uhrautuivat seuraamalla hänen jälkiään. 

Näen suuria kirkkoja, suuria uskonnollisia järjestöjä, loistoa ja rikkauksia, loistoa ja valtaa, mutta en 

näe hengellistä loistoa, en näe hyveen juhlallisia kaapuja, en löydä voimaa, joka on osa universaalia 

voimaani. Ja totisesti, sanon teille, näen niiden "Pietarin seuraajien" nyyhkyttävän Hengellisessä laaksossa, 

kun he miettivät niitä, jotka ovat seuranneet heitä ja johtaneet ihmiskunnan onnettomuuteen ja kuolemaan 

─ että niiden huulet, jotka kutsuvat itseään apostoleiksi ja Pietarin seuraajiksi tänä aikana, puhuessaan 

rakkaudesta, puhuessaan Kristuksesta, puhuessaan maailmanlaajuisesta rauhasta, lietsovat murhanhimoisia 

sotia sanojensa takana. 

Pietari ei kylvänyt kuolemaa. Otin miekan hänen kädestään. Opetin häntä antamaan henkensä 

antaakseen elämän muille. Opetin häntä vuodattamaan verensä niin, että se olisi kuin rakkauden siemen, 

kuin todistus totuudesta, kuin hänen omien tekojensa todellinen sinetti, ja hän täytti tämän elämänsä 

matkan loppuun asti. 

24 Kun siis tällä kolmannella aikakaudella arvioin niiden siementä, jotka jätin ihmisten keskuuteen 

esimerkkeinä ja lähettiläinä, voin vain sanoa ihmisille, että he ovat rakentaneet hiekalle kuin typerykset ja 

että he eivät ole osanneet rakentaa Pietarin järkkymättömälle kalliolle, jonka varaan ihmisen olisi pitänyt 
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rakentaa oikea kirkko Isälleen ja Herralleen. Ja minä sanon teille: kaikesta tuosta loistosta, kaikesta tuosta 

vallasta ei jää kiveäkään toisen päälle. 

Mutta mitä massat tekevät sen jälkeen? Mitä laumat tekevät ilman paimenia ja esteitä? Mihin lampaat 

suuntaavat askeleensa, kun kellot eivät enää kutsu niitä lammastarhaan? 

25 Sitten, ihmiset, kun lampaat kääntävät ulvomisensa tuonpuoleiseen, kun ne etsivät paimentaan 

vuoren huipulta, silloin valtakuntani tulee kaikkien ulottuville. Tulen lupaukseni mukaan, profeettojeni 

sanan mukaan "pilvissä", ja jokainen silmä ─ syntisten ja ei-syntisten ─ näkee minut. Silloin ihmiset, joita 

hengellinen ravistelee, joita totuus kauhistuttaa, katsovat ylöspäin ja unohtavat kaiken sen, mikä on heidän 

jalkojensa alla. Eivätkä he enää katsele graniitista rakennettuja pyhäkköjä, eivätkä heidän korvansa enää 

kuule kellojen ääniä. Silloin ihmiskunta ─ herää sydämestä sydämeen, kansasta kansaan ja kansakunnasta 

kansakuntaan ─ nousee halusta Pyhää Henkeä kohtaan, joka on avannut aarrearkkunsa paljastaakseen 

aarteen ja sijoittaakseen sen kaikkiin hyväntahtoisiin ihmisiin. 

26 Mutta sinä aikana ─ keitä ovat ilmestysteni selittäjät? Kuka selittää Pyhän Hengen salaisuudet 

ihmiskunnalle, joka on silloin jo herännyt Isään? 

27 Tiedätte hyvin, että te tulette olemaan näitä, että Minä jaan teidät maapallon eri kolkkiin, jotta 

suunne olisivat kuin pasuunat keskellä yötä ─ jotta todistuksenne olisivat voimakkaita tekoja, jotka 

liikuttavat ihmisten sydämiä. Silloin voitte sanoa maailmalle: "Tässä on kuudes sinetti loistossaan! Tässä 

on kuudes sinetti aikansa huipulla! Tässä Pyhä Henki kommunikoi itsensä ihmisen hengelle ─ Paimen 

etsii lampaita ja saa ne kuulemaan Hänen äänensä, Hänen sanansa, Hänen konserttinsa, ilman minkään 

aineellisen välittämistä!" Ja monet kuuntelevat teitä, koska te olette niitä, jotka vaeltavat lujasti. 

Teidän ei nähdä horjuvan, huulillanne ei ole änkytystä. Tuot selkeän, syvällisen ja kattavan todistuksesi 

kaikille, jotka haluavat sen vastaanottaa. Ja teitä tullaan pitämään apostoleina, teitä tullaan kuulemaan 

profeettoina, ja teidät tullaan ottamaan vastaan yhteisöjen, kotien ja laitosten helmoissa jumaluuteni 

pioneereina ja sanansaattajina! 

28 Vahvistukaa, oi ihmiset! Ole valmis ja anna työni tunkeutua syvälle sinuun. Pitäkää se, pitäkää se 

siellä, sillä nyt te tulette tutkimaan sitä. Totisesti minä sanon teille, että vaikka te jo ymmärrätte paljon 

minun Työstäni, te ette vielä ymmärrä kaikkea. Harkinta-aikana, jonka annan teille, voitte ymmärtää 

monia oppitunteja, jotka yllättävät teidät. 

     Elätte nyt kolmannella aikakaudella, mutta ette ole vielä ymmärtäneet, miten tulkita ensimmäisen 

aikakauden profeettoja. Ette ole syventyneet syvälle siihen Sanaan, jonka Jeesus kertoi teille tuona 

Toisena Aikakautena, ja te ette ole vielä omaksuneet ymmärrystänne siitä Työstä, jonka Pyhä Henki on 

paljastanut teille. Mutta teidän on yhdistettävä nämä kolme testamenttia, nämä kolme ilmoitusta yhdeksi 

hengessänne, koska ne kaikki edustavat yhtä lakia, yhtä kirjaa, yhtä tietä, yhtä totuutta. 

29 Lähestyy aika, jolloin Ensimmäisen ja Toisen Ajan kirjat palaavat käsiinne, silmiinne ja 

mieleenne, ja silloin pystytte ymmärtämään menneisyyttä nykyisyyden avulla ja vahvistamaan nykyisyyttä 

menneiden aikojen ilmoitettujen opetusten avulla. 

30 Olen sallinut sanansaattajieni ihmiskäsien kirjoittaa muistiin menneisyytenne historian. Olen 

tehnyt itseni tunnetuksi tällä kolmannella aikakaudella näiden äänenkantajien kautta, jotka olen valinnut ja 

valmistellut välittämään teille uusia ilmoituksia. Tämä on lahjasi. 

Olen myös puhunut teille profeetalliseen sävyyn ja herättänyt profeettoja tällä kolmannella 

aikakaudella puhumaan teille tulevista tapahtumista, ja tämä profetia on teidän tulevaisuutenne. 

Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kuin sinä, ne sisältävät kaiken. Minä annan teille 

ikuisuuden, jossa te elätte ja jota te saatte hallita tahtoni mukaan, niin että teillä ei ole hallussanne vain 

maallista aikaa, ettekä te ole vain tämän ajan herroja. 

31 Levittäkää henkiset käsivartenne! Levitä siipesi! Avatkaa silmänne ja syleilkää ikuisuutta, sillä te 

olette spiritualisteja, jotka olette tietoisia elämästä, tapahtumien kohtalosta ja ymmärrätte kaiken, mitä on 

ollut, kaiken, mitä on, ja kaiken, mitä tulee olemaan. Valoni on saanut teidät ymmärtämään monia asioita, 

ja ymmärrätte vielä enemmän, kun valmistaudutte. 

     Seisotte teologien ja teosofien edessä, ja he hämmästyvät. Silloin sinussa ei ole pelkuruutta, silloin 

sinulta ei puutu uskoa, oi Israel, sillä silloin sinä vapiset niiden edessä, jotka eivät todellakaan ole suuria 

minun silmissäni. Myös muut hengelliset silmät näkevät teidät tasavertaisina, tämän ajan "työntekijöinä" 
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─ sieluina, jotka ovat tänään osa hengellistä kuoroani, jotka ovat jo kauan olleet keskuudessanne näiden 

käytävien työntekijöinä, tiennäyttäjinä, sanansaattajina ja äänenkantajina. 

32 Katsokaa, oi näkijät! Tunne, oi rakas kansa, nämä suuret legioonat, jotka ovat täällä ja jotka ovat 

täynnä rakkautta, kunnioitusta ja iloa sieluissaan teidän ja teidän kanssanne. 

Siellä ovat Roque Rojas, Damiana Oviedo, kaikki äänen kantajat, jotka ovat lähteneet Henkiseen 

laaksoon ─ "työntekijät", "pilarit", yhteisön johtajat ja monet niistä, jotka kantavat nimitykseni hengellistä 

merkkiä ja muodostavat kansan, hengellisten työntekijöiden legioonan, jotka sekoittuvat teidän kanssanne 

tällä hetkellä muodostaakseen Kolmannen Aikakauden kansan, tämän Kolmannen Aikakauden hengellisen 

työntekijän, joka valmistautuu vastaanottamaan Pyhän Hengen, joka on ilmentämässä itseään ihmiskunnan 

keskuudessa. Myös he tarjoavat Minulle tehtävänsä täyttämistä, näyttävät Minulle siemenensä ja auttavat 

teitä valmistautumisessanne, jotta olisitte arvokkaita näyttämään sen Isälle. 

33 Olette kaikki yhdistyneet tällä siunatulla hetkellä, tällä tuomion ja rakkauden hetkellä, muodostaen 

yhden perheen, yhden kansan Isän edessä. Millä alueella sielusi värähtelee tällä hetkellä? Hengellisessä 

maailmassa. Siksi tunnette tämän rauhan ja autuuden. Olet unohtanut maailman onnettomuudet. Et enää 

tunne taakkasi painoa, ja katkeruus suussasi on tällä hetkellä vain makeutta. Miksi, ihmiset? Koska olette 

nousseet ihmisten, uskonnollisten aatteiden ja kaikkien lahkojen yläpuolelle. Nousette salaa, nöyrästi, 

koska ilonhuutonne ei löydä vastakaikua tämän maailman laajuudessa. Mutta hengellisessä maailmassa 

näette kaikkien olentojen kohoamisen, aineettomaksi muuttumisen, jotta ne voisivat osoittaa kunnioitusta 

Luojalle. 

34 Tunnette, että ympärillänne on ääretön määrä olentoja, jotka tekevät itsensä tunnetuksi, koska he 

ovat heränneet oikeudenmukaisuuden äänelle. Mutta kun kuulette tämän kaikuvan ihmisen äänenkantajan 

kautta, koko maapallon piiri kuulee sen hengen sisimmässä, ja te kysytte Minulta: "Isä, tuleeko Taivaan 

valtakunta, Sinun valtakuntasi, nyt olemaan kokonaan meidän kanssamme?" Mutta Isä sanoo teille: "Minä 

halusin, minä halusin, että teillä on taivaan valtakunta jo sydämessänne. Mutta tähän päivään asti ette ole 

saavuttaneet tätä, oi Minun asiani sotilaat!" 

35 Teidän on edelleen ponnisteltava, teidän on edelleen tehtävä työtä ja kärsittävä saavuttaaksenne 

liittonne. Mutta vasta oman ykseytesi saavuttaminen saa sinut tuntemaan, että Isän valtakunta on sydämesi 

sisimmässä. Tämä valtakunta on toinen Jerusalem, valkoinen kaupunki, jossa te tulette asumaan minun 

tahdon mukaan. Sen portit ovat avoinna, sen asukkaat ovat valmistautuneet, ja sen muurien sisäpuolella on 

rauha, pelastus ja iankaikkinen elämä. 

Sinun on käveltävä polkua hieman pidempään, ja sitten olet saavuttanut tämän kaupungin. Tänään voin 

sanoa teille, kuten tein Moosekselle ensimmäisellä aikakaudella: "Näette horisontissa näkyvän 

Luvattu maa!" 

36 Mooses ei viimeisellä hetkellään nähnyt sinun astuvan Luvattuun maahan. Jopa Mestari ei voinut 

ihmisenä kuolemansa kynnyksellä nähdä ihmisten kääntymistä hänen lakiinsa. Kun Herra oli noussut 

vuorelle, niin kuin Mooses oli noussut vuorelle ensimmäisellä aikakaudella, ja hän näki maanpäällisen 

Jerusalemin, joka teki syntiä kuten aina ennenkin, vaipuneena vuosisatoja kestäneeseen uneensa, Mestarin 

silmät ja sydän vuodattivat kyyneleitä tuon rakkaan kaupungin ylle, ja hän huusi: "Jerusalem, Jerusalem, 

sinä et ole tuntenut sitä hyvää, joka on ollut sinun kanssasi! Halusin koota teidät yhteen, kuten kuikka 

kokoaa poikasensa. Mutta sinä olet nukahtanut etkä ole tuntenut askeliani etkä kuullut sanojani." 

Tässä nykyhetkessä, tällä hetkellä, sanon teille saman asian, oi kansa: "Israel, Israel, teillä on ollut 

minut mukananne niin kauan, ettekä silti ole kyenneet rakastamaan toisianne sillä rakkaudella, jolla minä 

olen rakastanut teitä." "Israel, Israel, teillä on ollut minut mukananne niin kauan, mutta ette ole kyenneet 

rakastamaan toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen rakastanut teitä. Te ette ole yhdistyneet, vaikka Isä 

on innoittanut tähän rakkauteen ja veljeyteen niin monta kertaa, ja Hän oli muuttanut itsensä haikaraksi, 

jonka siipien alla kaikki poikaset olisivat voineet löytää tilaa ja tunnustaa toisensa. Mutta kuten menneinä 

aikoina, sinussa on edelleen voimaa jatkaa elämän matkaa. 

37 Saavutko sinä valloittamaan luvattua maata? 

38 Kyllä, rakkaat ihmiset. Täältä voit jo nähdä Suurkaupungin valot. Jo täällä aistit sen puutarhojen 

tuoksun. Jopa täältä voit kuulla sen asukkaiden, ihmisten äänet, ja tämä vaikutelma todellisuudesta 

rohkaisee sinua matkallasi, jotta et eksyisi siitä. Tämä kaunis taivaallinen panoraama kutsuu sinua 
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lakkaamatta etenemään eteenpäin, jotta voisit saapua sen porteille ja lopulta sanoa: "Olen valloittanut 

luvattua maata ponnisteluillani". 

39 Mooseksen usko ja rohkeus johtivat teidät ensimmäisellä kerralla luvattuun maahan ─ maahan, 

joka on ollut heijastus taivaallisesta Isänmaasta, ikuisesta kotimaasta. Karitsan veri, Mestarin veri pelasti 

teidät toisella kertaa. Tämä on palkintosi. Kukaan ei voi viedä minulta sitä, mikä on minun. Ja tänä aikana 

ihmisen ymmärryksen elimen kautta välittyvä Sanani nostaa teidät ylös tielle ─ keino, jonka avulla olen 

paljastanut teille kolmannen aikakauden suuret opetukset ─ vielä kerran. Se on omantuntonne valo, joka ei 

salli teidän eksyä polulta, se on sama avoin läpimurto totuudelle. 

Älkää koskaan etääntykö siitä, sillä sanasodan ja maailmankatsomusten sodan ajat ovat lähestymässä, 

näkökulmien ja tulkintojen sodan Työssäni. Älkää koskaan arvioiko väärin lakiani, ilmestyksiäni ja 

opetustani, vaan varokaa tulkintoja, joita lähimmäisenne antavat niille. Alistakaa tulkinta, tulkinta, jonka 

muut antavat lailleni, harkintakykynne ja henkisen herkkyytenne varaan, ja jos pidätte tulkintaa oikeana, 

hyväksykää se. Jos muut ovat teitä edellä ymmärryksessä, olkaa puolueettomia ja oikeudenmukaisia ja 

antakaa ensimmäinen sija niille, jotka ovat heränneet ennen teitä ja jotka ovat löytäneet Työni ytimestä sen 

totuuden, sen ikuisen arvon ja valon. 

40 Jätän teidät jälleen kerran kuin lampaat susien keskelle. Mutta nämä lampaat ovat valmiita, ne 

eivät mene ilman paimenta. He tietävät, mikä on turvallinen tie ja missä on este. Niin kauan kuin kuljette 

polulla, teillä ei ole mitään pelättävää. Sillä helpompi on suden tulla lampaaksi kuin lampaan tulla sudeksi. 

Mutta jos eksytte polulta ja liukastutte ylimielisyyden, tottelemattomuuden, itsekorostuksen tai 

materialismin nahkoihin, silloin teistä tulee saalistavia susia, ahneita susia. Mutta sitten voi sinua! Sillä 

tulee olemaan vahvempia susia ja vahvempaa oikeutta, ansoja ja kuiluja. 

41 Minun tieni on kirjoitettu sinun omaantuntoosi. Pian teillä ei ole enää sielujen paimenia maan 

päällä, ei pappeja, jotka viettäisivät riittejä silmienne edessä, eikä kokoontumispaikkoja, jotka symboloivat 

Jumalan universaalia temppeliä. Sinulla on koko maailma temppelinäsi, ja henkesi edessä on Herra, 

Mestari, rakastava Jeesuksesi, joka on täynnä viisautta ja rakkautta ja aina valmis kuulemaan sinua. Teillä 

ei ole muuta alttaria kuin sydämenne eikä muuta opasta kuin omaatuntonne. 

42 Nämä oppitunnit on paljastettu teille ja ne ovat saaneet muodon mielessänne. Ette voi enää eksyä 

polulta, sillä olette tunteneet sen hyvin. 

Kun maailma näkee teidän elävän ilman maallisia jumalia, ilman riittejä ja ilman paimenia, se 

närkästyy, se tuomitsee teidät ja sen, mikä voisi antaa heille todistuksen totuudestani, ja että teidän 

tekonne, hyveenne ja elämänne on se, joka saa teidät olemaan jäämättä yksin. Sillä te ette levitä Työtäni 

vain huulillanne, vaan teidän on elettävä sitä, sillä elämänne teko on arvokkaampi kuin tuhannet sananne, 

vaikka ne olisivat kuinka vakuuttavia. Rakkaus, lempeys, uhrautuvaisuus ─ näin maailma tunnistaa minut 

teissä. 

43 Jätän teidät paikalleni opettajiksi, ja vaikka tuntisitte itsenne aina pieniksi lapsiksi kanssani, 

ihmisten kanssa tulette olemaan kuin herroja, kuin vanhempia veljiä ja sisaria, jotka sijoittavat hajanaisille 

kaiken sen, minkä annoin teille. Ja jos heidän rakkautensa ja omistautumisensa Työlleni vuoksi heistä 

tulee teitä suurempia, myöntäkää se heille ja hymyilkää ─ mutta rakkauden ja hengellisen tyytyväisyyden 

hymyillen. Sillä teille tulee todella uusi aika, jolloin saatte heidät kiinni polulla, jotta kaikki olisivat tasa-

arvoisia, koska olette kaikki tulleet esiin samalla tavalla alusta alkaen, ja teidän on myös saavutettava 

Minut tasavertaisina. 

Teistä kaikista tulee mahtavia ymmärtämään Minua. Teistä kaikista tulee voiman, viisauden ja 

rakkauden henkiä, jotka tuntevat ja ymmärtävät Isää ja hallitsevat yhdessä Hänen kanssaan 

maailmankaikkeutta tahtoni mukaisesti. 

Sillä tällä hetkellä te olette alempiarvoisia ihmisolentoja alempiarvoisiin nähden; mutta aivan kuten 

annoin tämän maailman teille, jotta hallitsisitte sitä, niin myös myöhemmin, kun vien teidät valtakuntaani, 

teistä kaikista tulee ruhtinaita Isää kohtaan ja te hallitsette koko luomakuntaa. Silloin teistä tulee todellisen 

suuruuden hallitsijoita. Kukaan ei tunne itseään toista paremmaksi. Rakkaus hallitsee kaikkia tekojasi, ja 

sinulla on aina täydellinen hengellinen autuus, kun rakastat Isää ja rakastat itseäsi. Et tunne Isääsi etkä 

lähimmäistäsi poissaolevaksi tai etäiseksi. Yksi maailma tulee olemaan toisen maailman vieressä, aivan 

kuten tällä hetkellä yksi koti on toisen kodin vieressä. 
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44 Näin, ihmiset, näin, opetuslapset, tahdon viedä teidät täydellisyyteen, näin, tahtoni mukaan, 

saavutte tähän suureen "kaupunkiin", joka on valmisteltu iankaikkisuudesta lähtien, jotta teistä tulisi 

asukkaita, ikuisia asukkaita tässä rauhassa ja tässä täydellisyydessä. 

45 Kaiken sen, mitä olen paljastanut teille vuodesta 1866 vuoteen 1950 edellisen lähetysmuodon 

kautta, löydätte Seitsemän sinetin kirjasta, ja kaikki tämän ihmiskunnan tapahtumat vahvistavat sen, mitä 

siinä on kirjoitettu. Olen aina tehnyt itseni tunnetuksi lapsilleni. Tällä hetkellä teillä on vielä tämä 

ilmenemismuoto, joka nyt loppuu kanssanne. 

46 Tulee uusi tapa tehdä Minut tunnetuksi: Täydellinen muoto hengeltä hengelle. Henkinen 

ilmentymä saavuttaa korkean täydellisyyden asteen ihmisten keskuudessa, mutta se saavuttaa korkeimman 

asteensa vasta, kun olette jättäneet maailman ja ruumiin kuoren. Jatkan monien mysteerien selvittämistä 

tämän lahjan kautta, teen teille uusia ja suuria paljastuksia. Ihmiset astuvat henkistymisen tielle, ja tätä 

kautta he löytävät valon yrityksiinsä, tehtäviinsä, toimeksiantoihinsa ja tieteeseensä. 

47 Hengeltä hengelle käytävän vuoropuhelun avulla kaikki tulevat jatkossakin kyseenalaistamaan ja 

etsimään minua. Tätä kautta puhun lapsilleni ja innoitan heitä. Autuas se ─ sanon teille tänä päivänä ─ 

joka etsii minua tämän armon kautta nöyrästi, nöyrästi ja kunnioittavasti, sillä hän löytää minusta valon, 

ilmestyksen ja hyödyn rikkaan ja ehtymättömän lähteen. Mutta voi sitä, joka etsii Minua huonolla tavalla, 

sillä minä käyn hänen luonaan, jotta hän ymmärtäisi erehdyksensä. Jos hän sitten vielä on typerä, hän 

joutuu kosketuksiin vain näennäisen valon kanssa, joka on pimeyttä ja kiusausta! 

48 Pikku hiljaa olette tulleet opetusteni alusta alkaen. Olette tulleet jalkojeni juureen väsyneinä, 

sairaina ─ ja monet ilman mitään hyvää ─. Sanani ja rakkauteni todisteet voittivat kaiken epäuskon. 

Henkinen olemukseni voitti materialismin. Minä muutin kovat sydämet, jotka muistuttivat kiviä, herkiksi 

sydämiksi ja tein syntisistä palvelijoitani. Miehet ja naiset, jotka syyllistyivät paheisiin, sain kulkemaan 

uudistumisen läpi muuttaakseni heidät työntekijöikseni. Monista, jotka eivät kyenneet ohjaamaan omia 

askeleitaan, tein yhteisön johtajia, jotka terävöittävät ihmisten omatuntoa. 

Monet epäpyhät huulet joutuivat myöhemmin lausumaan jumalallisen sanan. Monet kouluttamattomat 

ja kömpelöt mielet, jotka olivat sulkeutuneet tieteen ja inhimillisen tiedon valolta, avautuivat 

vapaaehtoisesti salliakseen pääsyn henkimaailman valoon. Mutta totisesti minä sanon teille: En ole jakanut 

kutsujiani luokkiin, kasteihin tai sukupuoleen. En ole hylännyt tiedemiestä, en ole hylännyt kirjuria. En 

sulkenut ovia koulutetuilta ihmisiltä, sillä usein koulutetut ymmärtävät Minut aikaisemmin ja paremmin 

kuin kouluttamattomat. Muissa tapauksissa kouluttamattomat ja tietämättömät ovat aiemmin tunnustaneet, 

että sielun valaistuminen on tapahtunut heissä. 

49 Olen soittanut kaikille. Olen asettanut lähettilään, sanansaattajan lasteni tielle, ja vaikka monet 

ovat olleet kuuliaisia ja kuuliaisia kutsuni äänelle, toiset ovat olleet kuuroja eivätkä ole koskaan tulleet 

luokseni. Mutta niistä, jotka ovat sinnikkäästi pysyneet ─ toiset vakaumuksessaan, uskossaan, toiset 

voittaneet epäuskonsa, kunnes ovat voittaneet, toiset sairaudessaan, kunnes ovat saaneet terveyden 

takaisin, ja taas toiset ovat sanoneet Minulle: "Isä, jos Sinä et paranna minua, minä seuraan Sinua niinkin." 

50 Kaikista näistä Minua rakastaneista muodostin "työntekijöiden" ruumiini, uuden apostolikuntani, 

ja sallin lukuisten vaatimattomien ja köyhien kokoontumispaikkojen olemassaolon, jotta ihmiset 

kokoontuisivat niiden varjoon ja saisivat siellä jumalallisen ilmestykseni Äänenkantajieni, Lahjojen 

kantajieni, kirkon johtajien, "pylväiden", näkijöiden, "kultaisten sulkien" ja "peruskivien" avulla. Sillä olen 

puhunut tälle kansalle seitsemän lahjan kautta, jotka ilmentävät seitsemää henkeä (Jumalan valtaistuimen 

edessä), olen ohjannut heitä ja valmistanut heitä. 

     Huolimatta valittujeni epätäydellisyydestä, heidän virheistään ja ymmärtämättömyydestään, olen aina 

paljastanut Työni ─ olipa se sitten sana, kasvot tai koe, jotta se olisi kannustin ja rohkaisu tälle kansalle ja 

jotta ne, jotka olivat jo uskoneet tämän ilmoituksen totuuteen, eivät enää koskaan epäilisi. 

51 Vaikka monet ovat kääntäneet selkänsä Minulle, monet ovat pysyneet polulla ja seuranneet Minua 

tämän kauden loppuun asti. Nämä vakaat, nämä työntekijät, nämä kansanjoukkojen johtajat olette te. Sillä 

te kaikki olette vetäneet taaksenne lukuisia sieluja, sydämiä, ja olette nähneet näiden samojen 

ihmisjoukkojen muuttuvan terveytensä, moraalinsa ja uskonnonharjoituksensa osalta. Vaikka näitte heidät 

ensimmäisillä askeleillaan köyhinä, sairaina, tarvitsevina ja tietämättöminä, nyt näette valoa Israelin 

kansanjoukkojen huulilla, totuudellisuutta heidän teoissaan, uudistumista heidän elämässään ja kaipausta, 

halua ja täydellisyyttä heidän Jumalan palvonnassaan. 
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52 Kenellekään en ole kieltänyt sanaani. Olen aina ollut valmiudessa tätä kansaa varten, ja kaikkien 

näiden välittäjien kautta olen vuodattanut olemusta, totuutta ja elämää. Kaikki eivät ole osanneet 

valmistautua, enkä ole kaikissa löytänyt henkisyyttä. Ne, jotka ovat saavuttaneet eniten, ovat saavuttaneet 

eniten valmistautumisensa, kohottamisensa ja omistautumisensa Työlleni. Mutta nyt on tullut viimeinen 

päivä, jonka olen ilmoittanut kaikille. Sillä ei ole ketään, joka ei tietäisi, että Isän on tänä päivänä 

lopetettava sanansa ikuisesti siinä muodossa, jossa teillä on ollut se. 

53 Ovatko ihmiset valmiita tähän tapahtumaan? 

54 Onko oppilas tarpeeksi vahva tähän testiin? 

55 Toiset näen vahvoina ja toiset heikkoina, ja Mestari sanoo vahvoille: Pyydä heikkoja! Ja 

heränneille: Varokaa niitä, jotka nukkuvat! Ja niille, jotka ovat edistyneet eniten: Tunne vastuu niistä, 

jotka ovat jääneet jälkeen! Ja niille, jotka ovat saaneet eniten: Olkaa tietoisia ja jakakaa nämä opetukset 

muiden kanssa, kun aika tulee! 

56 Mutta Isä kysyy kaikilta kansaltaan: Miksi haluatte enää pidätellä Mestaria? Miksi pyydätte Isää 

menemään omaa Sanaansa pidemmälle ja antamaan teille esimerkin epätäydellisyydestä? Ettekö ole 

ymmärtäneet, että minä olen muuttumaton, että minä olen säälimätön, että minä olen täydellinen? 

Puuttuuko teiltä Minun Sanani, jonka olen kärsivällisesti antanut teille niin monien vuosien ajan? 

57 Minun Sanani on ollut täydellinen työ, joka on nyt päättynyt teidän kanssanne. Teillä on lahjat, 

teillä on opetus, teillä on minun ilmestykseni. Olen valmistanut teidät: Mitä muuta voi pyytää? Mitä muuta 

te, oi ihmiset, haluatte Isältä? 

58 Kuitenkin ne, jotka nukkuvat ─ tottelemattomat, jotka ovat tottuneet häpäisemään, olemaan 

välittämättä minun käskyistäni ja sanomaan: "Me voimme olla välittämättä Herran sanasta. Hän voi antaa 

kansalleen mitä tahansa. Meidän tahtomme voi toteutua." 

59 Voi, totisesti, nämä eivät tiedä, mitä he sanovat, eivätkä he tiedä, mihin he itsensä altistavat, koska 

Isän tuomio voi purkautua! 

60 Herran oikeuden suuri päivä on jo kanssanne, ja myös inhimillinen oikeus ─ valppaana, 

uhkaavana, jumalallisen oikeudenmukaisuuteni valaisemana ─ voi ryhtyä tuomitsemaan ihmisten tekoja! 

61 Kaikki ne, jotka ovat hyväksyneet Jumalallisen Työn, Henkisen Sanan ─ kaikki ne, jotka ovat 

käyttäneet oppiani ja lakejani hallitakseen ihmisiä, opettaakseen heitä, hillitäkseen heitä heidän paheissaan 

ja synneissään, johdattaakseen heitä ikuisuuden tielle, ovat tuomiolla. Niistä te, Israel, olette ensimmäiset, 

ja teidän jälkeenne tulevat kaikki uskonnot. 

62 Tässä ovat vaa'ani! Tässä on minun oikeuteni ja myös minun armoton miekkani! Älkää enää 

luottako minuun, kansani! Älkää olko tämän ihmiskunnan kaltaisia, joka pohdinnan vuonna, 

anteeksiannon ja sovinnon vuonna, nousi, tarttui murha-aseisiinsa, tahrasi rauhan valkoisen puolen 

veljellisellä verellä ja ─ totisesti, sanon teille ─ uhmasi rauhanehdotustani! 

63 Voi maailmaa! Se seisoo kuilun partaalla! Se on lähellä tyhjentää suuren kärsimyksen maljan 

sakeaan, ja sen on päästettävä suuri tuskanhuuto herätäkseen. 

64 Näin ihminen on halunnut. Olen tarjonnut hänelle rauhaani, olen tarjonnut hänelle rakkauttani, 

olen lähestynyt häntä enemmän, ja silti ─ hän ei halua mitään valtakunnastani, hän haluaa omansa. Eikä 

mitään Minun voimastani ─ hän on mieluummin käyttänyt omaa voimaansa. Eikä mitään juhlavaatteistani 

─ hän haluaa edelleen kietoa itsensä ylpeyteen. Hän ei halua ikuista elämää, hän haluaa vain ajallista 

valtaa ja kuolemaa, joka ratkaisee kaikki ihmisten teot. 

65 Olen määrännyt paikan kaikille, jotka etsivät rauhaani ja jotka löytävät kuoleman ihmisten 

epäoikeudenmukaisissa sodissa. Sillä monet ovat taistelukentillä ase oikeassa kädessään, mutta omatunto 

puhuu heille. Itkevä omatunto, epätoivo sydämessä, sanoo Isälle: "Anna minulle anteeksi, sillä minä 

kylvän kuolemaa. Sillä minä satutin sinua sillä." 

66 Nämä ovat niitä, jotka ovat tunteneet Minut. Minä pelastan heidät. Rukoilkaa heidän puolestaan. 

Monet palaavat rauhaan, monet palaavat kotiin. Ne, jotka kaatuvat, ne, jotka jättävät ruumiinsa raunioiksi, 

nousevat hengessä kirkkaina, koska ääneni kutsuu heitä tähän rauhan ja oikeudenmukaisuuden 

valtakuntaan sanoakseni heille: Maan päällä ette ole löytäneet oikeutta, mutta minun oikeuteni on 

olemassa, ja se kutsuu teitä, ympäröi teidät ja herättää teidät henkiin. 

67 Tulette vielä kokemaan monia tuskallisia koettelemuksia. Vuosi 1951, jonka alkuun on vain 

muutama tunti, tuo ihmiskunnalle koettelemusten "lahjan", ja jos Isän valolla valmisteltu vuosi 1950 jäi 
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ihmisten tragedian varjoon, se kastui heidän verestään, sitä ravistelivat suuret tapahtumat ─ totisesti sanon 

teille, että vuosi 1951 ravistelee ihmiskuntaa vielä enemmän. 

68 Te, jotka olette osa Minua ja jotka olette valmistautuneet selviytymään kaikista näistä 

koettelemuksista, älkää lakatko "katsomasta", älkää lakatko rukoilemasta. Muistakaa, että olette kuin 

rauhan vaippa. Muistakaa, että olette balsamin omistajia. Muistakaa, että olette lohdutuksia tässä 

maailmassa ja että siksi en ota teitä mukaani tällä hetkellä, kun haluatte pysyä yhdistettynä 

Universaaliseen säteeseeni ja henkiseen maailmaani ettekä halua lähteä tästä maailmasta voidaksenne 

kokea Korkeimman valtakunnan. Se aika ei ole vielä tullut sinulle. Pysy ihmisten luona ja ole heille 

siunaus ja anteeksianto. 

69 Aseenne ovat valmiina. Voimasi pitää sinut hengissä loppuun asti. Mutta totisesti minä sanon 

teille: Älkää ajatelko, että nämä onnettomuudet koskettavat vain teitä. Ajattele, että jokaisessa 

koettelemuksessa annan sinulle armoa. Jokaiseen kärsimykseen ja onnettomuuteen liittyy siunaus ja 

todiste rakkaudesta sinua kohtaan. 

70 Olen puhunut teille tuomarina. Olen ollut kanssanne tuomarina, mutta toimivaltani on yleinen. 

Mestarina teillä on ollut Minut koko näiden opetusvuosien ajan, jotka huipentuivat viimeisiin kolmeen 

vuoteen, jotka omistin niiden kolmen vuoden muistolle, jolloin saarnasin Toisella Aikakaudella, ja myös 

muistutukseksi kolmesta ajasta. 

Opetustyöni Mestarina on koko Sanani. Ilmoitukseni Pyhänä Henkenä on kaikki se, mitä olen sanonut 

teille koko tämän opetuksen ajan. Tämä kirja on kirjoitettu Pyhän Hengen tulella omaantuntoonne, 

sydämenne lihaan, jossa Sanani pysyy lähtemättömästi. Se iskee kohti koko maailmaa. Ja kaikki se, mikä 

on sijoitettu sisällenne joksikin, joka on ollut läpitunkematon mysteeri menneinä aikoina, selvitetään nyt 

valonsäteillä, jotka ovat ihania hengellenne tällä kolmannella aikakaudella. 

71 Jätän teidät työni, sanani ja käskyjeni tulkitsijoiksi. Katsokaa, kuinka ihmiset ovat vain 

hämmentyneet halussaan tunkeutua Herran Sanaan, Hänen Lakiinsa, Hänen profetioihinsa ja kaikkeen, 

mitä Johannes antoi ihmiskunnalle Jumalallisesta käskystäni! Miten ihmiset, teologit, tulkitsijat, pystyvät 

pääsemään totuuteen? Sen todistuksen kautta, jonka annat siitä, mitä Pyhä Henki puhui sinulle. 

Pyhä Henki on valottanut kaikkia Hänen opetuksiaan. Hän ei salannut mitään. Kaikki verhot on vedetty 

pois, ja aarrearkku on avattu ihmisille. Te olette tämän valon vartijoita, sillä teidät on kutsuttu Pyhän 

Hengen opetuslapsiksi ja lapsiksi. Menkää siis ihmisten luo ja antakaa heidän ymmärtää. Tulette 

näkemään, kuinka paljon iloa heissä on, kun he voivat vihdoin lukea transkriptioita ja ymmärtää sen, mitä 

he eivät voineet ymmärtää aiemmin ─ profetiat, jotka he ovat nähneet toteutuneina, ja ne, jotka ovat vielä 

tulossa todellisuudeksi. 

72 Tällä tavoin te täytätte tämän korkean kohtalon, te Pyhän Hengen profeetat ja apostolit, te Israelin 

siunattu kansa! Näin te olette olleet opetuslapsiani tänä aikana, näin teillä on ollut Minut Mestarinanne, 

mutta haluan, että tunnustatte Minut vihdoin Isäksenne. 

73 Istut vielä kerran rakkauspöydässäni. Olette kaikki opetuslapsiani. Minä olen aina jakanut leivän 

kahteentoista osaan, ja kansani kaksitoista sukukuntaa on syönyt saman verran. 

     Ehtoollisella, kun söin viimeisen kerran apostolieni ympäröimänä tuossa toisessa aikakaudessa, sanoin 

heille ottaessani leipää: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." Siunasin viinin ja annoin sen heille 

juotavaksi sanoin: "Juokaa, tämä on minun vereni." Mutta sen jälkeen lisäsin: "Tehkää tämä Minun 

muistokseni!" 

74 Koko toisen aikakauden ajan ihmiskunta on ravinnut itseään tällä symbolilla. Mutta kun Isä 

ilmestyi jälleen teidän keskuuteenne, ei enää ruumiissa Jeesuksen kautta, vaan hengellisesti pilvien 

keskellä, ja Hän teki itsensä tunnetuksi jumalallisen Henkensä valon kautta nöyrien ihmisolentojen kautta, 

minä kerroin teille: Ajat ovat muuttuneet, ajat ovat menneet ohi, ja tänä päivänä Sanani on Ruumis, ja sen 

merkitys on Veri. Yhteytesi Mestarin kanssa on hengellinen. 

Mutta tällä hetkellä, kun annan teille Sanani viimeisen kerran tässä muodossa, sanon teille: älkää 

unohtako, että tämä Sana, joka on ollut teille ravintoa, olemus ja elämä, lunastus ja uudistuminen, terveys 

ja toivo tälle kansalle, sisältää ikuisen olemuksen, ja että vaikka ette enää kuulisi sitä äänenkantajien 

kautta, se on aina sisällänne elämän lähteenä, leipänä, hienona ruokana, balsamina ja toivona. 

75 Säilyttäkää se, minkä jätän teille, ja kantakaa sitä aina sielussanne. Mutta jos haluatte päästä 

täydelliseen yhteyteen Mestarinne kanssa, jos haluatte ottaa Hänet täysin vastaan sydämeenne, 
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valmistautuminen, ajatuksen ja sydämen puhtaus riittää, jotta voitte päästää sielunne pakoon, joka osaa 

löytää Minut hyvin nopeasti. Se löytää Minut muuttuneena ruoaksi, ravinnoksi, joka on täynnä elämää ja 

hyvää makua. 

76 Valmistautukaa, oi ihmiset, tällä tavoin, jotta voitte aina päästä tähän täydelliseen yhteyteen. 

Sinulta ei koskaan tule puuttumaan rohkaisuani ja rauhaani. 

Te istutte ympärilläni, syökää tätä Elämän Leipää, ja Mestari sanoo teille myös, kuten Hän sanoi 

toisena aikana: Nöyrien joukossa, niiden joukossa, jotka ovat rakastaneet Minua suuresti ─ niiden 

joukossa, jotka ovat kärsivällisesti ja sinnikkäästi seuranneet Minua koettelemuksista huolimatta, on niitä, 

jotka luovuttavat Työni inhimillisen oikeuden käsiin. Jotkut jatkavat Työni, oman Sanani ja Testamenttini 

väärentämistä nuhjuisen rahan vuoksi, ja te kysytte itseltänne vielä kerran: "Muutunko huomenna 

ahkerasta ja kuuliaisesta työntekijästä petturiksi?". 

"Kuka tuo Mestari on?" henkenne kysyy Minulta, ja Minä kerron teille: Et tiedä. Mutta tällä hetkellä 

valmistelen teitä, annan teille voimaa, jotta voitte jättää yksin Minun tehtäväkseni tuomita teidät. 

77 Jos näet tielläsi petturin, vilpillisen, kovasydämisen, heikon tai epäuskoisen, jumalanpilkkaajan, 

maallisen, nouse ylös, anna hänelle anteeksi ─ kyllä. Puhukaa hänelle rakkaudella, tällä tuomion sanalla, 

jolla olen puhunut teille. Mutta antakaa sen olla Minun tuomioni, ei teidän, ihmiset, sillä teidän tuomionne 

ei ole vielä täydellinen. 

Kun työskentelette työni parissa ja täytätte sen, ajatelkaa, ettei pettureita ole ─ unohtakaa, että on 

olemassa maallistuneita, ja ajatelkaa, että on vain tottelevaisia. Älkää tuomitko ketään ja rakastakaa, 

antakaa anteeksi ja tehkää työtä. Sillä tehtävänne täyttämisen takana on minun oikeuteni, joka määrittää 

kaiken, antaa kaikille takaisin heidän valonsa, heidän täydellisyytensä, korjaa ja tekee arvokkaiksi 

Työssäni ja laeissani ne, jotka ovat täydellisiä elämänsä alussa ja samoin lopussa. 

78 Viimeiset sanani ─ uskotko, että voin opastaa sinua ristin korkeudelta? Ihmiskuntaa ei uudisteta. 

Valitusvirret saavuttavat Minut, ihmisten pilkkaukset saavuttavat Minut, ihmisten sotien korviahuumaava 

meteli, lasten itku, miesten ja naisten lohduttomuus. 

Näen surua ja köyhyyttä, näen rappeutumassa olevia imperiumeja ja voimia, jotka ovat lähellä 

romahdusta, kuoleman henkäyksiä kaikkialla ihmiskunnassa. Ja kaikkien näiden kiroilun ja haukkumisen 

äänien keskellä kuuluu ääni, joka kaikuu ihmisten keskuudessa ja kurottautuu luokseni ja liikuttaa 

Jumalallista Henkeäni. Se on sana, joka sanoo: "Tulkaa!" Se on sitä, mitä tämä maailma sanoo Minulle: 

"Tule!" Koska Hengellä on lupaukseni, koska ihmiset tietävät, että ilmoitin paluustani, koska ihmiset ovat 

herättäneet toisensa sanomalla: "Herra ilmoitti, että Hän tulisi takaisin." Sillä inhimillisen vanhurskauden 

puuttuessa he kääntyvät puoleeni toivoen rauhaani ja vanhurskauttani ja sanovat Minulle: "Herra, miksi et 

tule?". Miksi Sinä et näe tuskaani? Miksi Sinä et mieti minun tragediaani?" 

79 Oi ihmiskunta, katson nyt sinuun. Isänä katson teitä, mutta silmäni ovat myös tuomarin silmät. Et 

ole koskaan halunnut minua Isäksi. Te ette ole antaneet Minulle ylivaltaa teihin nähden. Ette ole halunneet 

Minua Mestariksi, vain Tuomariksi, ja Tuomarina teillä on Minut nyt tällä hetkellä. 

Jotta omantuntonne taakka ei tulisi raskaammaksi, en kerro teille, että roikun ristillä. Näkymättömästi 

olen vuorella, vuoren huipulla, mutta ─ kuten tuolla ristillä ─ avoimin, mittaamattoman avoimin käsivarsin 

syleilemässä teitä. Ja niin kuin kylkeni avautui silloin vuodattaakseni päällenne rakkauden vettä ja verta, 

niin tänään Henkeni avautuu vuodattaakseni kaikille anteeksiannon, laupeuden ja rauhan jumalallista vettä 

ja verta. 

80 Käteni ovat levällään! Koko henkeni tuntee tuskasi. Mutta ei sitä fyysistä kipua, ei sitä inhimillistä 

kipua, ei sitä kidutettujen sielujen kipua. Se on jumalallista tuskaa ─ rajoittuneille luoduille 

käsittämätöntä, se on tuskaa, jota ette voi tuntea. Sillä totisesti minä sanon teille: Minä janoan, ihmiset, 

minä janoan, ihmiskunta, teidän rauhaanne, teidän pelastustanne ja teidän rakkauttanne! 

81 Ne, jotka kuuntelevat juuri nyt ihmisäänenkantajan välityksellä, eivät uskaltaisi sillä hetkellä 

nostaa kättään loukatakseen omaa uskonveljeään. He eivät voineet avata huuliaan lausuakseen mitään 

loukkausta Herransa edessä. Ne kuitenkin, jotka eivät ole läsnä tässä ilmentymässä, voivat hyvin 

vahingoittaa toisiaan, tappaa toisiaan ja riistää toisiltaan elämän, hyvinvoinnin ja rakkauden kallisarvoisen 

aarteen. Tämä johtuu siitä, että he eivät tiedä lainkaan, mitä tekevät. 

Mutta tänä ylevänä päivänä, maailmanlaajuisen rakkauden ja oikeudenmukaisuuden päivänä, kaikki ne, 

jotka jättävät ruumiinsa taakseen kulkeakseen hengellisissä tiloissa, kuulevat jälleen kerran Jeesuksen 
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voimakkaan äänen, joka kertoo heille tämän vuoren huipulta: "Totisesti, juuri tänä päivänä te tulette 

olemaan minun kanssani paratiisissa." 

82 Kaikki ne, jotka ovat valmistautuneet tähän jumalalliseen vaikutukseen, ovat heränneet ja sanovat 

Minulle: "Herra, tämän 'pyhäksi' kutsutun vuoden viimeisenä päivänä jätän ruumiini noustakseni 

Tuntemattomaan. Ota minut vastaan!" Totisesti minä sanon teille, he löytävät minut valtakunnastani. 

Mutta kun ne, jotka pilkkaavat Jumalaa, sulkevat ruumiinsa silmät ikuisiksi ajoiksi, hengelliset silmät 

suljetaan Minun valolleni, ja he avaavat ne vasta oman tuomionsa jälkeen. 

83 Kun Kristus ihmisenä tunsi kaiken tuskan ja Henki hylkäsi hänet hetkeksi tuohon tuskaan, Hän 

sanoi ihmisenä, ihmisenä: "Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?". 

84 Tänään sanon kaikille, jotka elävät, vaeltavat, kärsivät ja tekevät syntiä kanssani: Kun tunnet 

"lihan" heikkoutta, kutsu henkeäsi, kuten Mestari teki. Henki on lihaa vahvempi. "Liha" on ja tulee aina 

olemaan heikko. Mutta jos koettelemukset ovat hengelle hyvin suuria ja sitä voimakkaampia, niin 

kääntykää Minun puoleeni. Tämä on ainoa tapaus, jossa sallin ruumiillisen kuorenne sanoa, kun se tuntee 

hengen poissaolon juuri tämän koettelemuksen voiman seurauksena: "Jumalani, Jumalani, miksi olet 

hylännyt minut?". Silloin silmiinne, sieluunne, tulee välittömästi valonsäde, joka nostaa sen ylös valon 

tielle ja antaa sille todisteen siitä, ettei se ole yksin, ettei Jumala koskaan hylkää, ettei Isä voi hylätä 

lapsiaan, varsinkaan suurten koettelemusten hetkellä, jolloin nämä todistavat täysin Herraansa. 

85 Jätän teidät yhdistyneinä ja asetan päällenne hellyyden vaipan, joka on aina ympäröinyt teitä ja 

jonka lämmön olette jo oppineet tuntemaan. 

86 Maria oli Kristuksen jalkojen juuressa esittämättä yhtään valitusta tai moitteita tuolle ihmisyydelle. 

Siksi hän oli Isän silmissä suuri naisena ja henkenä. Sillä hän on Jumalassa olevan universaalin äitiyden 

Henki. Ja tällä siunatulla hetkellä jätän tämän rakkauden painettuna kansalleni, koska te olette kolmannen 

aikakauden mariaaninen kansa, joka saa nykyisen ja tulevan ihmiskunnan tuntemaan tämän rakkauden, 

tämän tuoksun, tämän äärettömän hellyyden, tämän esirukouksen ja tämän neitsyyden, jota ihmiset eivät 

ymmärrä, läsnäolon. Ja hän, joka on Minussa ja kaikessa, kuulee sen äänen, joka sanoo hänelle: "Pysy aina 

Äitinä maailmankaikkeudessa!"." Ja tälle kansalle, joka edustaa koko tämän ja muiden aikojen 

ihmiskuntaa, sanon: "Ihmiset, poika, tässä on Äitisi!" 

87 En halua jättää sinua tuskan tai surun valtaan. Sillä vaikka Jumalallinen Henkeni on surullinen, 

kuoleman surullinen, haluan jättää teille muiston siitä, että olette olleet viimeisellä juhlaillallisella, jotta 

tämä viimeinen tunti olisi se, oi rakas kansa, joka jättää lähtemättömän muiston sydämeenne ─ suloinen 

tunti, yhteyden ja onnellisuuden tunti, koska kuulette Sanan niin kuin olette kuulleet sen niin kauan. 

Älkää ajatelko maailman kärsimystä tällä hetkellä, kun olette syöneet runsasta hengellistä ruokaa, 

kunnes olette tyydyttäneet hengellisen nälkänne ja janonne. Olen teidän kaikkien kanssa. Älkää ajatelko 

nykyhetkeä tällä hetkellä. Eläkää hetki tulevaisuudessa, siinä rauhan ajassa, jota valmistelen teille, ja 

näette kaikki teidät Isän ympärillä tässä rakkauden täyttämässä pöydässä ─ rakkauden, opetuksen, 

ilmestysten ja anteeksiannon pöydässä. 

88 Ota ja syö! Sanani on ruumiini. Ota ja juo! Vereni on se olemus, jonka olen sijoittanut Sanaani, 

jossa olette todella löytäneet Minut tällä Kolmannella Ajalla. Ei äänenkantajassa, ei hänen 

äänensävyssään, ei inhimillisen sanan ulkoisessa muodossa, vaan sen syvimmässä merkityksessä. Siinä on 

olemus, joka on itse Sanani veri. Juokaa sitä, sillä huomenna teistä tulee leipää ja viiniä, ruumis ja veri 

ihmiskunnan keskuudessa! 

89 Jätän teidät yhteen tämän pöydän ääreen, joka ei koskaan tule olemaan tuomioistuin vaan penkki 

opetuslapsille ja oppilaille, jotka ovat uppoutuneet Mestarin opetukseen ja jotka valmistautumisellaan 

tekevät itsensä sen arvoisiksi, että Hän tekee itsensä heille tunnetuksi joka hetki. Huomenna yllätän teidät 

kuten Emmauksen kulkijat, kuten ne apostolit, jotka tarvitsivat läsnäoloani ja todistuksiani rohkaistakseen 

ja kohottaakseen heitä, ja samoin yllätän teidät. 

Teidän keskuudessanne ei koskaan ole valhetta, teidän todistuksenne on aina oltava tosi. Silloin 

profeetalliset huulesi ohjaavat turvallisesti sen kansanjoukon askelia, joka on tämä rakastettu kansa täällä, 

eikä se koskaan kompastu. Te suojelette sitä suurilta vaaroilta ja viette sen voitokkaasti Uuden Jerusalemin 

porteille ─ sen kaupungin, jonka olen lahjoittanut teille tällä Kolmannella Aikakaudella, jotta voitte tarjota 

sen vartijana ihmiskunnalle ─ ja sen portit ovat avoinna koko maailmalle, ja sen kautta on päästävä sisään 
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ne, jotka haluavat totuutta, ne, jotka janoavat henkistymistä. Ja te, kansojen hyvät johtajat ja oppaat, viette 

heidät lujalla askeleella valkoisena loistavan kaupungin sydämeen. 

90 Minun tuomioni on annettu, minun ohjeeni ja minun ilmestykseni samoin. Isällinen rauhani, 

hellyyttäväni on kaikkien kanssa. Tunne, tunne, että painan sinut totuudessa ja hengessä jumalalliseen 

Sydämeeni! 

91 Kuulkaa, kuulkaa Isän ääni, joka alkaa kaikua sydämenne syvyyksissä, joka tällä hetkellä alkaa 

hakea vastakaikua teidän syvyyksissänne. Sillä jätän teidät tästä hetkestä lähtien armon aikaan, hengeltä 

hengelle käytävän vuoropuhelun aikaan. 

92 Oi rakastettu kansa: lähdetään liikkeelle, mennään koteihin ja tehdään rauha kaikkialla! Tuokaa 

testamenttini ja puolustakaa viimeiseen asti trinitaarista-marialaista henkistä työtäni, jonka olen teille 

paljastanut ja jonka olen uskonut teille täyttääkseni sanani, jonka olen antanut menneinä aikoina tällä 

kolmannella aikakaudella. 

93 Tulin "pilven päällä". Siitä lähetin alas Universaalisen Säteeni, ja sen kautta vuodesta 1866, Roque 

Rojasista, aina vuoteen 1950 asti teillä on ollut Minut sanana, olemuksena, läsnäolona ja voimana 

viimeisten äänenkantajien kautta, joiden kautta olen kaikunut Universaalista Sanaani. Mutta jos tänään 

olette oppineet tuntemaan muutamia, jotka muodostavat kansani, Israelin kansan jäsenet, kahdentoista 

sukukunnan jäsenet, huomenna näiden todistajien ja lähettiläiden kautta, jotka jätän ihmiskunnan 

keskuuteen, sanani tulee tunnetuksi kaikkialla maailmassa. Sitä julistetaan totuutena, ja siitä tulee 

pelastusrengas, suojasatama, ohjaava tähti maan pyhiinvaeltajille ja rauhan valtakunta koko maailmalle, 

sillä tämä on minun tahtoni. 

94 Jätän teille rauhan. Hyvästi, rakkaat ihmiset! Pian saatte Minut Pyhässä Hengessä runsain mitoin... 

Miksi te itkette, ihmiset? Katsokaa, kuinka todistan Sanani teille juuri tällä hetkellä. Jatkan puhumista 

teille, älkääkä rikkoko toimeksiantoani. 

95 Tulkaa luokseni, ihmiset! Itke, itke, sillä minä otan kyyneleesi vastaan. Liha on heikko, mutta 

henki on vahva. Se tietää, mitä se on saanut, ja se on kuuliainen ja sopusoinnussa Tahtoni kanssa. Mutta 

ruumiillinen kuorenne on lapsi, joka tuntee itsensä ajoittain heikoksi elämänmatkallaan ja jonka te itse 

teette vahvaksi. 

96 Tulkaa, ihmiset, ja jättäkää tuskanne Minun jalkojeni juureen! Avaa sydämesi ja jätä viimeisetkin 

valituksesi Minulle, joka muutan ne rauhaksi. Olette pitkään vaientaneet tuskanne, jonka on aiheuttanut 

tieto Sanani puuttumisesta. Mutta viime hetkellä "liha" on pettänyt teidät, ruumiin kuori on tullut heikoksi, 

koska se on kypsymätön. Otan hänet syliini, kehdon häntä syliini ja sanon hänelle: "Älä pelkää". Sillä 

totisesti ─ jos elämä on suussasi katkera malja, minä tiedän, miten makeuttaa se henkesi avulla. 

97 Silmät, jotka vuodattavat kyyneleitä ja antavat tuskasi valua yli: Itkekää, sillä tällä tavoin 

puhdistatte itsenne nähdäksenne selvästi Uuden Aikakauden! 

98 Tulkaa luokseni, miehet, naiset, nuoret, aikuiset ja lapset, joista on tullut työläisiä, ja antakaa 

lievitystä sydämenne tuskaan Jumalallisessa Läsnäolossani, kun olette vuodattaneet viimeisen kyyneleen 

siinä, kun olette laskeneet viimeisen surun henkäyksen ja viimeisen huokauksen Isälle. Vain ilo, rauha ja 

riemu jäävät jäljelle. Haluan nimittäin, että teistä tulee ihmisiä, joilla on mielenrauha, jonka omatunto 

antaa täytettyä velvollisuutta varten, ja toivoa valmistellusta uudesta ajasta. 

99 Te olette parantavan balsamini omistajia. Anna sille voimaa ja paranna kehosi ja kanna tätä 

terveyttä kaikkialle. 

100  Kaikki, mitä olet laittanut Isän sydämeen, on Hänessä. Olen todella kuullut teitä ja välitän teistä. 

101  Tämän pyynnön vuoksi ─ vastaanottakaa, vastaanottakaa! 

102  Koko maailma saa rauhani, siunaukseni, jos se osaa valmistautua ─ jos se kykenee vuodattamaan 

kyyneleitä tämän ajan eron edessä ─ olkaa siunattuja! Siunattu olkoon hän, jos hän nousee 

hengellisyyteen, uudistumiseen ja rauhaan! 

103  Ota vastaan, oi maan piiri, minun rauhani, minun siunaukseni ─ minun aseeni, jotta voittaisit! 

Isäntäni on kanssanne, samoin balsamini, ja pian kuulette Isän universaalin äänen, Pyhän Hengen äänen ja 

henkimaailman vaikuttavan äänen, joka tänä yönä tulee tunnetuksi ihmisille kirkoissa, kodeissa ja tien 

päällä, sillä tämä on minun tahtoni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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