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Eessõna 
Rõõmu ja tänulikkusega esitleme "Tõelise elu raamatu" sarja XII köidet. Selle on hispaania keelest 

saksa keelde tõlkinud Traugott Göltenboth ─ nagu ka teised köited ─ hoolikalt ja tundlikult. Nagu alati, 

soovitame lugeda ainult väikeseid lõike koos sisemise kogumisega ja mõtiskleda iga kord loetu üle, et 

Kristuse sõnade vaimne tähendus saaks täielikult ilmsiks. 

Igal ajal on Looja Vaim rääkinud oma loodutega erineval viisil. Esimesel ajastul tegi Isa end oma 

lastele teatavaks otse oma südametunnistuse kaudu ning rääkis ka sõnumitoojate, juhatajate ja prohvetite 

suu kaudu. Issanda sulaste ennustused ja ilmutused kuulutasid inimvaimu tõusvat arengut ja Meistri 

tulekut. 

Jeesuse sünniga Palestiinas algas teine ajastu, kui "Sõna" kehastus Jumalikus Lapses, et rääkida 

inimestele: "Mina olen Tee, Tõde ja Elu". Oma 33 aastat kestnud elu jooksul inimeste seas andis Jeesus 

Kristus tunnistust oma jumaliku päritolu kohta ning valmistades oma jüngrid oma lahkumiseks ette, ütles 

ta, et ta tuleb tagasi, kuid mitte ihuüksi, vaid pilves, mis on vaimse sümboliks, ümbritsetuna oma inglite 

vägedest. 

Ilmingud Mehhikos olid Jumala käe poolt targalt ette valmistatud. Esiteks ilmutas end 1866. aastal 

prohvet Eelija vaim Roque Rojase meelte kaudu, öeldes: "Ma olen prohvet Eelija, see, kes oli Tabori mäel 

ülestõusmisel. Ta avas kogunenud inimestele, et kolmas ajastu, Püha Vaimu ajastu, on algamas. Mõned 

aastad hiljem, kui kogukond oli kasvanud ja Kristus oli valmistanud vahendid, ilmutas Ta end esimest 

korda 1884. aastal oma valitud instrumendi Damiana Oviedo ─ ja seejärel igal pühapäeval üha enamates, 

lõpuks sadades kogunemiskohtades üle kogu Mehhiko. 

Jumala tahte kohaselt kestsid ilmutused Mehhikos kuni 1950. aasta lõpuni. Umbes 20 aastat kestnud 

ilmutuse aja jooksul, mis algas umbes 1930. aasta paiku, salvestati enamik Issanda õpetusi stenogrammiga. 

Rohked õpetused, õpetused, ettekuulutused, ilmutused jne toimusid paljudes erinevates 

kogunemiskohtades, mis olid moodustatud üle kogu riigi. Väike rühm, kes oli varem olnud "häälekandjad" 

ja kes tegutses jumaliku Vaimu selge juhise alusel, koostas 366 kuulutatud õpetusest 12 köidet. Nad andsid 

neile 

Pealkiri: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Saksa keeles: "Buch des Wahren Lebens" (Tõelise elu raamat) 

Kõik need õpetused kujutavad endast jumalike õpetuste harmoonilist ühtsust; Mehhikos kuulajatele 

adresseeritud ajal on need siiski ─ nagu mitu korda rõhutati ─ pärand kogu inimkonnale täna ja tulevastele 

põlvkondadele. 

See ei ole mitte jumaliku sõna täht, vaid selle sügav, sisemine tähendus, mis tõstab inimest üles ja on 

toit ja palsam tema näljase hinge jaoks. Samal ajal on see tema käitumise suunis igapäevaelus. 
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Sissejuhatus 
Järgnevad väljavõtted võivad anda lugejale esimese ülevaate sellest köitest. Sulgudes olevad numbrid 

viitavad juhiste ja salmide numeratsioonile. 

Suur eluraamat ─ kolmas testament 

Minu Sõna jääb kirja pandud igaveseks ajaks, sellest koostate te Kolmanda Ajastu Raamatu, Kolmanda 

Testamendi, Isa Viimse Sõnumi; sest kõigis kolmes ajastus oli Jumalal oma "kuldsuled", et jätta 

inimkonnale oma tarkus. 

Mooses oli esimene "kuldpliiats", mida Isa kasutas, et kirjutada Esimese ajastu sündmused 

kustutamatute tähtedega kirjarullile. Mooses oli Jehoova "kuldne pliiats". Minu teise ajastu apostlitest ja 

järgijatest oli Jeesusel neli "sule" ja need olid Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Need olid Jumaliku 

Meistri "kuldsuled". Aga kui tuli aeg, mil Esimene Testament ühendati Teise Testamendiga armastuse, 

teadmiste ja vaimse arengu sidemete kaudu, sai sellest üks raamat. 

Nüüd, kolmandal ajastul, kui teil on Minu Sõna uuesti olemas, olen määranud ka "kuldsuled", et see 

oleks kirjalikult säilinud. Kui saabub aeg, koostate te ühe raamatu, ja see raamat, kolmanda ajastu raamat, 

kui saabub aeg, ühendatakse ka teise ajastu ja esimese ajastu raamatuga, ja siis tekib kolme ajastu 

ilmutustest, prohvetlikest avaldustest ja sõnadest Suur Elu Raamat kõigi hingede ülesehitamiseks. Siis te 

saate teada, et kõik sõnad ─ esimesest kuni viimse ajani ─ on tões ja vaimus täitunud, et kõik prohvetlikud 

ettekuulutused olid Isa poolt inimkonnale ilmutatud ajaloo oodatud käik. Sest ainult Jumal saab panna kirja 

sündmused, mis toimuvad. Kui prohvetid rääkisid, siis ei teinud seda mitte nemad, vaid Jumal nende 

vahendusel. 

Noh, mu armsad lapsed: kes peab tähtsaks raamatut, mida te hakkate koostama? Tegelikult ─ mitte 

keegi! Aga tuleb aeg, mil inimkond, täis soovi, täis uudishimu, küsib teie raamatut, ja siis ta ärkab, uurib 

minu sõna ja arutleb selle üle. Selles ideede kokkupõrkes tekivad osapooled ─ teadlased, teoloogid ja 

filosoofid. Rahvastele tuuakse tunnistus sinu Sõnast ja Tarkuse Raamatust ning kõik räägivad minu 

õpetusest. See on uue lahingu algus, sõnade, mõtete ja ideoloogiate sõda; kuid lõpuks, kui kõik on tões ja 

vaimus teada saanud, et Issand on kirjutanud Suure Elu Raamatu, siis võtavad nad üksteist omaks kui 

vennad ja armastavad üksteist, nagu on minu Tahe. 

On vaja, et need kolm raamatut moodustaksid ühe, et see Sõna valgustaks kogu maailma. Siis järgib 

inimkond seda valgust ja Babüloni needus tühistatakse, sest kõik inimesed loevad Tõelise Elu Suurt 

Raamatut, kõik järgivad sama õpetust ja armastavad üksteist vaimus ja tões nagu Jumala lapsed. (358, 58-

66) 

Kristuse õpetuse mõju vaimule 

Minu valgus on kogu maailmas levides põhjustanud selle, et minu tõde otsitakse igas õpetuses. See on 

inimeste erinevate uskumuste käitumise põhjus. See on selle täitumine, mida on ennustatud. Kes neist 

esindab tõde? Kes peidab näljase hundi lambanahas? Kes kindlustab puhaste rõivastega oma absoluutset 

sisemist siirust? 

Minu tõe avastamiseks peate kasutama spiritismi, sest inimkond on lõhestunud nii paljudeks usunditeks 

ja maailmavaadetega, mis vastavad inimliku mõtlemise arengule. Nii on tekkinud üha rohkem sektid ja 

konfessioone ning teil on väga raske hinnata, milline on nende tõesisu. 

Minu õpetus valgustab inimeste mõtteid ja ideid, ja vähehaaval mõistab igaüks neist põhialuseid, et 

täiustada oma töid ja suunata neid täiuslikumale ja kõrgemale kursile. (363, 4-8) 

Jeesuse imed 

Ma andsin teile Jeesuse kaudu oma olendite tervendamise, paljude hämmastuseks. 

Uskmatud, kes olid kuulnud Jeesust Tema võimust rääkimas ja teadsid Tema imetegusid, nõudsid 

kõige raskemaid tõendeid, et teda hetkekski ebakindlaks teha ja tõestada, et Ta ei ole eksimatu. Aga see 

riivatud inimeste vabastamine, see, et ma tõmbasin nad tagasi normaalse inimese seisundisse, ainult neid 

puudutades või neid vaadates või neile käsusõnaga adresseerides, nii et need vaimud lahkusid nende 

meelest ja mõlemad vabanesid oma raskest koormast, ajas need segadusse. 



 

8 

Selle võimu ees reageerisid variserid, teadjad, kirjatundjad ja maksukogujad erinevalt. Mõned 

tunnistasid Jeesuse autoriteeti, teised omistasid tema võimu tundmatutele mõjudele, kolmandad ei osanud 

selle kohta midagi öelda. Aga haiged, kes olid terveks saanud, õnnistasid tema nime. 

Mõnda oli riivanud üks vaim, teisi seitse, nagu Magdaleena Maarja, ja mõnda nii palju, et nad ise 

ütlesid, et nad on leegion. 

     Kogu Meistri elu jooksul järgnes üks vaimne ilming teisele. Mõne tunnistajaks olid kaksteist jüngrit, 

teised aga inimesed ─ õues ja kodudes. See oli imede, "imede" aeg. 

Mehed ja naised said märke ja kutsungeid teispoolsusest. Ka muistsed ja lapsed olid nende ilmingute 

tunnistajateks, ja päevadel, mis eelnesid Päästja ristisurmale, tungis Taevane Valgus inimeste südamesse; 

Vaimse oru olendid kutsusid inimeste südameid; ja sel päeval hingas Meister inimesena välja oma viimse 

hingamise ja Tema valgus tungis kõikidesse koobastesse ja nurkadesse, materiaalsetesse ja vaimsetesse 

kodadesse, soovides olendeid, kes olid Teda kaua oodanud ─ materialiseerunud, segaduses olevad ja 

haiged olendid, kes olid teelt kõrvale kaldunud, aheldatud kahetsuse ahelatega, vedades süütegude 

koormat, ja teised hinged, kes arvasid, et nad on surnud ja oma keha külge seotud ─ kõik ärkasid oma 

sügavast unest ja tõusid ellu. (339, 21- 

22) 

Füüsiliste ja vaimsete kannatuste paranemine 

Ma räägin teiega vaimult vaimule ja juhin teid sellel teel. 

Aga ma tahan, et enne kui te tulete inimeste juurde õpetajatena, tulete arstidena, ja siis, kui te olete 

nende valu leevendanud, saavad nad juua Minu Sõna puhta vee allikast. Otsige kõigepealt haava, haavand 

või haigus ja ravige nende kannatusi ning seejärel pöörduge nende hingede poole. 

Minge oma kaasinimeste juurde, nagu Jeesus tegi teises ajastul, ja tooge tervendavat palsamit enne 

minu sõnu. Aga mis on see palsam, oo jüngrid? Kas see on allikate vesi, mida õnnistatakse ja muudetakse 

ravimiks haigete jaoks? Ei, inimesed. See palsam, millest ma teile räägin, on teie südames. Ma olen selle 

sinna paigutanud kui väärtusliku olemuse, ja ainult armastus võib selle avada, nii et see voolab peatumatult 

välja. 

Kui te tahate seda välja valada mõne haige inimese peale, siis ei ole see mitte teie käed, mis ravib, vaid 

Vaim, mis voolab üle armastusest, halastusest ja lohutusest. Kus te oma mõtted panete, seal juhtub ime. 

Saate mõjutada looduse olendeid ja elemente mitmel viisil, et tuua kõigile mugavust. Aga ma ütlen 

teile ka seda: Ärge kartke haigusi ning olge kannatlik ja halastav kõigi suhtes. 

Mis puutub riivatud ja nende segadusse sattunud inimmeeltesse, siis ka teie saate ravida, sest teil on see 

võime olemas ja te peaksite selle nende olendite teenistusse andma, kes on meeleheites ja unustuses. 

Vabastage nad ja paljastage see vägi uskmatutele. See on üks selle rahva suurtest missioonidest tuua 

valgust sinna, kus on pimedus, murda kõik orjused ja igasugune ebaõiglus ning viia see maailm oma 

Issanda tundma ja vaatama iseennast, oma sisemist olemust, tõe täielikus tundmaõppimises. (339, 39-41) 

Taevas ja põrgu 

Ärge värisege nende ilmutuste ees; vastupidi, rõõmustage selle mõtte üle, et see Sõna hävitab teie 

ettekujutuse igavesest karistusest ja kõik tõlgendused, mida teile on minevikus antud igavese tule kohta. 

"Tuli" on valu, enesesüüdistuste ja meeleparanduse sümbol, mis piinab hinge ja puhastab seda, nagu 

kuld puhastatakse tiiglis. Selles valus on minu Tahe ja minu Tahes on minu armastus teie vastu. 

Kui oleks tõsi, et just tuli on see, mis hävitab inimese patud, siis tuleks kõik pattu teinud inimeste 

kehad visata tulle siin maapealses elus, elus, sest surnuna nad seda enam ei tunneks. Sest kehad ei tõuse 

kunagi Vaimsesse Ruumi ─ vastupidi, kui nad on oma ülesande täitnud, vajuvad nad maa sisemusse, kus 

nad sulanduvad Loodusega, millest nad elu võtsid. 

Aga kui te usute, et see, mida te nimetate "igavene tuli", ei ole mitte keha, vaid hinge jaoks, siis on see 

teine tõsine eksitus, sest Vaimulikus Kuningriigis ei ole materiaalset elementi ega ole tule mõju hingele. 

See, mis on sündinud ainest, on aine, mis on sündinud vaimust, on vaim. 

Minu sõna ei tule alla, et rünnata mingit uskumust. Kui keegi seda arvab, siis ta eksib väga. Minu Sõna 

selgitab kõige selle sisu, mida ei ole õigesti tõlgendatud ja mis on seetõttu tekitanud eksimusi, mis on 

inimkonna seas põlvest põlve edasi kandunud. 
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Milline väärtus oleks minu seadusel ja õpetusel, kui need ei suudaks päästa hingi eksimusest ja patust? 

Ja mis mõte oleks olnud minu kui inimese kohalolul maailmas, kui oleks olnud palju neid, kes pidid 

igaveseks hukkuma, lõputu lepituse käigus? (352, 44-48) 

Jumala hoolitsus ja abi 

Sa ei ole kunagi elanud hüljatuna. Algusest peale, kui sa ellu tulid, oled sa olnud minu armastuse kaitse 

all. 

Teie, inimlikud vanemad, kes te armastate oma lapsi hellalt: kas te oleksite võimelised jätma neid 

nende saatuse hoolde, kui nad on vaevalt sündinud sellesse ellu, kui nad vajavad kõige rohkem teie hoolt, 

teie pühendumist, teie armastust? 

Ma olen näinud, et sa muretsed oma laste pärast, isegi kui nad on juba täiskasvanuks saanud; isegi 

nende eest, kes on üleastujaid, kes on sulle haiget teinud, hoolitsed sa suurima armastusega. 

Aga kui te reageerite oma laste vajadustele sel viisil ─ milline on teie Taevase Isa armastus, kes 

armastas teid juba enne teie olemasolu? 

Olen alati tulnud teile appi; ja sel ajal, kui ma kohtun teiega suurema vaimse arenguga, olen õpetanud 

teile, kuidas võidelda ebatervislike jõudude nullimiseks ja kuidas suurendada hea vibratsiooni. (345, 40-

42) 

Täiusliku palve olulised aspektid 

Maadle, maadle, et saavutada hinge täiuslikkus. Ma olen näidanud teile teed selle eesmärgi 

saavutamiseks. Ma olen usaldanud teile palve kui "relva", mis on parem kui mis tahes materiaalne relv, et 

kaitsta teid reetmise eest eluteel. Aga parim relv on teil siis, kui te täidate minu seadust. 

Millest koosneb palve? Palve on palve, eestpalve, kummardamine ja vaimulik mõtisklus. Kõik selle 

osad on vajalikud ja üks tuleb teisest. Sest ma ütlen teile ausalt öeldes: Palve seisneb selles, et inimene 

palub Minult oma soovide täitmist, oma igatsuste rahuldamist ─ seda, mida ta peab oma elus kõige 

olulisemaks ja päästvamaks. Ja tõesti, ma ütlen teile, mu lapsed, Isa kuuleb palveid ja annab igale seda, 

mida ta kõige rohkem vajab, kui see on tema hüvanguks. Kuid hoiduge sellest, et palute midagi, mis on 

vastuolus teie hinge päästmisega. Sest need, kes paluvad ainult materiaalseid hüvesid, kehalisi rõõme ja 

mööduvat võimu, paluvad, et nende hinged pannakse ahelatesse. 

Teine palve liik, eestpalve, tuleneb armastusest ligimese vastu, sellest armastusest, mida ma õpetasin 

teile kui Meister, kui ma siia maailma tulin. Palvetage oma vendade ja õdede eest lähedal ja kaugel, nende 

eest, kes kannatavad sõja tagajärgede all erinevates riikides, kes kannatavad selle maailma ajutiste 

valitsejate türanniat. 

Valmistuge, mu lapsed, palvetage oma kaasinimeste eest, kuid isegi selles eestpalves peate te teadma, 

kuidas paluda, sest oluline on hing. Kui vend, teie vanemad või lapsed on haiged, palvetage nende eest, 

kuid ärge nõudke, et nad jääksid sellesse ellu, kui see ei ole see, mida hing vajab. Pigem paluge, et see 

hing vabastataks, et ta puhastuks oma kannatustes, et valu edendaks hinge ülespoole liikumist. 

Kolmas palve liik, jumaliku Vaimu kummardamine, tähendab kummardamist kõige selle eest, mis on 

täiuslik; sest selle palve kaudu saate ühineda täiuslikkusega, armastusega, mis hõlmab kogu universumit. 

Palvetamises leiate täiuslikkuse seisundi, milleni te kõik peate jõudma, ja palvetamine viib teid edasi 

vaimsele kontemplatsioonile, mis koos palvetamisega viib teid ühendusse Jumaliku Vaimuga, Igavese Elu 

Allikaga ─ Allikaga, mis annab teile iga päev jõudu, et jõuda Isa Kuningriiki. 

Nii peaksite te palvetama: alustades palvetamisega ja lõpetades vaimse mõtisklusega. See annab teile 

jõudu. (358, 10-16)  
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Juhend 339 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Sa tuled Minu juurde oma hingega valmis, täis alandlikkust ja alandlikkust, et koputada Tema 

uksele, kes on armastus ja igavene andestus Tema lastele. Ja te ootate innukalt sõna, mis leevendab teie 

valu, mis vastab teie kaebustele või mis süttib valguse teie pimedusse, et te saaksite end õnnelikuks tunda. 

2 Ma näen teid lähenemas erinevatelt radadelt, igaüks neist täidab oma saatust. Kuid te kõik püüdlete 

sama eesmärgi poole ja püüate saada minuga üheks, et tunda end täiuslikkusele lähedal. Ja te võtate 

rõõmuga vastu minu sõna, mis teid samaaegselt hellitab ja parandab. Te tõlgendate seda selle tõelises 

tähenduses ja hakkate Mind siiralt armastama. Te ei karda enam midagi Minu ees, nagu te tegite seda 

teistel aegadel, sest täna te teate, et Ma olen täiuslik armastus ja õiglus, et Ma ei karista teid ja et te ise 

olete need, keda peate kartma, sest te olete nõrgad ja teete raskeid vigu, mille pärast te hiljem pisaraid 

valate ja mida peate väga kõrge hinnaga heastama. Kuid see kogemus paneb teid elama valvsalt, et vältida 

eksimusi, mis vaevavad hinge ja põhjustavad kannatusi. 

3 Igaüks, kes on seda mõistnud, on õigel teel. Te ei tee veel ülima täiuslikkuse teoseid, kuid te olete 

teel nende tegemiseks, sest te olete minu jüngrid. Valgus on hajutanud teie kahtlused, hinge tugevus on 

võitnud nõrkuse ja usaldus paneb teid pühenduma tõelise armastusega oma saatuse täitmisele. 

4 Te olete nüüd märkamatult sisenemas vaimsele teele, lihtsuse ja puhtuse elule, mida ma olen teilt 

palunud, ja te tunnete end selles uues elus rahulolevana. Te ei küsi enam, miks ma olen teie juurde tagasi 

tulnud või kas minu sõna näitab teile uut teed. Täna te teate, et see, mida ma teile Teisel ajastul rääkisin, ei 

olnud kõik, mida pidin teile õpetama, et see õppetund ei olnud lõppenud ja et ma olin teile säilitanud 

armuaja, mil pidin jätkama oma õpetusi, et näidata teile teed, mis viib vaimse elu juurde, tõelist dialoogi 

minuga ja selgitusi minu sõnadele, mis anti sel ajal, kui ma teie seas elasin, kuid mida te ei ole veel 

mõistnud. 

5 Mõelge järele ja lõpuks mõistate, et ei esimesel ega teisel ajastul ei olnud te võimelised nii suurt 

õppetundi mõistma, tundma ja uskuma. Kuid Isa, kes on aja ja igaviku Issand, on teid ülima kannatlikkuse 

ja tarkusega, ilma igasuguse kiirustamiseta, eluteel käest kinni hoidnud ja täna olete astunud uude 

ajastusse. 

6 Nüüd on Püha Vaimu aeg, mis peagi jõuab oma haripunkti ─ suurte ilmutuste ja õigluse aeg, mil 

paljude saladuste loorid tõmmatakse üles, et kõik oleks valguses ja selguses! 

7 Ma olen avanud teie silmad, et te saaksite minna kaugemale sellest, mida te olete tundnud, ja te 

saaksite siseneda Minu varakambrisse, sest Mina, Isa, ei ole oma laste ees saladus. Ma tahan, et sa 

tunneksid ja armastaksid mind täiuslikult ja täielikult, nii nagu ma sind armastan. Mind ei ole veel 

armastatud ja jumaldatud nii, nagu peaksin, ja te ei tea, millist rõõmu te annaksite Minu Vaimule hetkega, 

kui mõistaksite ja austaksite Seadust. 

8 Alates teie maa peale tulekust on minu ilmingud olnud teie intellekti haardeulatuses, kuid kui te 

astusite esimesed sammud arenguteel, siis teie 

mõistmine on veel väga väike, nii nagu laps, kui ta sünnib, on väike. Ma pidin end piirama, et Mind 

nähtavad ja kuuldavad, et te saaksite Mind mõista. 

9 Ma ei ilmutanud end esimestel kordadel täielikult, sest teie mõistus oleks olnud segaduses ja kogu 

teie olemus oleks tundnud end purustatud. Seepärast valmistasin teid pikkade ajastute jooksul ette ja 

asetasin teid tee algusesse, et te seda samm-sammult läbiksite, ja nii jõuate te praegusesse perioodi, kus 

saate oma Isa paremini mõista ja armastada. 

10 Ma olen igal ajal saatnud siia maailma sõnumitoojad, kes on rääkinud hinge ellujäämisest, tema 

surematusest ja kõrgemast elust, mille ta saavutab, kui ta on end täiustanud. 

Alates kõige varasematest päevadest, kui inimene asus maa peal ja temas olid süütuse tunnused, nagu 

ka suurema patukahetsuse ajal, ja nüüd, materialismi ja vale teaduse ajal, on minu vaimsed sõnumitoojad 

andnud tunnistust sellest, kui kõrgel kõrgusel elab hing, kes on osanud hoida end pidevas ühenduses oma 

Issandaga. 

11 Kuid esimeste aegade sõnumitoojad ei suutnud inimkonnale selgitada suuri ajavahemikke, mida 

hing läbib, ja selle elu pärastpoole. Patriarhid, kes teadsid, kuidas hoida end vooruses, armastuses oma 
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Looja vastu, olid rahul, kui nad juhtisid oma perekonda, hõimu või rahvast õigluse ja õigluse teel. Kuid 

kuigi neil oli teadmine oma vaimse, universaalse Jumala olemasolust ─ intuitiivne teadmine hinge 

kõrgemast elust tulevases elus ─, ei suutnud nad kogu oma valguse ja vooruse juures avaldada hinge 

arenguteed ja selle suurte katsumuste põhjust. 

12 Prohvetid rääkisid suure tõepärasusega, tulles peaaegu alati maa peale segaduse ja eksituse ajal. 

Nad hoiatasid rahvaid ja kutsusid neid meeleparandusele ja pöördumisele, teatades, et kui nad ei pöördu 

hea poole, siis ootab neid ees suur õigusemõistmine. Teistel juhtudel ennustasid nad õnnistusi jumaliku 

seaduse järgimise ja kuuletumise eest. 

Kuid see, mida need prohvetid rääkisid, oli üleskutse praktiseerida headust, õiglust ja vastastikust 

austust. Nad ei paljastanud hinge elu, selle saatust ja arengut. Isegi Mooses, kelle ma valisin oma 

esindajaks ja kelle vahendusel ma andsin seaduse igaveseks ajaks, ei rääkinud teile vaimsest elust. 

13 Isa seadus sisaldab tarkust ja õiglust. See õpetab inimkonda elama rahus, armastama ja austama 

üksteist ning tõestama end minu silmis inimväärsena. Kuid Mooses ei näidanud inimkonnale, mis on 

väljaspool kehalise surma läve, ega ka seda, mis on sõnakuulmatute hingede tagasisaamine, ega ka seda, 

mis on tasu targale ja hoolsale elutööle. 

14 Hiljem valitses Taavet, täis vaimseid andeid ja inspiratsiooni, ning oma vaimustuses, vaimustuses 

kuulis ta hümne ja vaimulikke laule, millest ta lõi psalmid. Koos nendega pidi ta kutsuma Iisraeli rahvast 

üles palvetama ja andma oma südamest parima ohvri oma Issandale. Kuid Taavet ei suutnud kogu oma 

armastuse ja inspiratsiooniga inimestele avaldada hingede imelist olemasolu, nende arengut ja eesmärki. 

15 Ja Saalomon, kes järgnes talle valitsemises ja näitas samuti talle antud suuri tarkuse ja võimu 

andeid, mille pärast teda armastati ja imetleti ning kelle nõuandeid, otsuseid ja ütlemisi mäletatakse 

tänapäevalgi ─ kui tema rahvas oleks pöördunud tema poole ja küsinud temalt: "Issand, milline on vaimne 

elu? Mis on pärast surma? Mis on hing?" ─ Saalomon kogu oma tarkuses ei oleks suutnud vastata. 

16 Aga tõesti, ma ütlen teile, et Mooses oma usu ja kuulekuse innuga, prohvetid oma hoiatustega, 

patriarhid oma eeskujuga, nõuandjad, õpetlased ja kohtunikud oma tervete nõuannete ja heade otsustega 

jätsid teile oma eeskuju, et te võiksite ─ teda järgides ─ oma esimesed sammud siit maa pealt teel 

Kõrgema Maa poole ohutuks muuta. Te peaksite hakkama praktiseerima head selles maailmas, te peaksite 

olema omavahel õiglased, et leida õiglus maa peal. Siit leidsid sa oma tööde vilja või saagi põllul. See 

kodu oli tollase inimese jaoks igavese elu peegeldus, vaimse elu kujutis. 

17 Hiljem tuli Messias inimeseks saades, et avada uus aeg ja anda inimkonnale uus õppetund, milles 

tal olid suured ilmutused, mida ta sellele andis, öeldes: "Te olete valguse lapsed ja ma muudan teid oma 

jüngriteks. Tõesti, ma ütlen teile: Kõike, mida te näete Mind tegemas, saate ka teie teha Isa nimel." 

Ja tõepoolest, Messias, milles minu Vaim ilmutas end, tõi võtme, mis avas teise ajastu väravad, ja 

võimu, mis murdis pitserid, mis sulgesid Elu, Tarkuse, Õigluse ja Igavuse Raamatu. 

18 Enne tema saabumist lubasin, et inimmaailma külastab vaimne maailm. Meistri jälgedes oli nii 

valguse ja suure kõrguse kui ka väikese kõrguse vaime. Nii üks kui ka teine olid sel ajal kohal. Esimesed 

näitasid end alandlike ja pühendunud teenritena. Nende hulgas oli ka see, kes kuulutas Maarjale tema 

kõrget saatust, et ta võtaks vastu Isa "Sõna" oma puhtasse emakasse. Teine külastas Petlemma karjaseid, et 

anda neile uudis Püha Maa sündimisest, ja veel üks sõnumitooja hoiatas Püha Peret neid ähvardava ohu 

eest ning juhatas ja kaitses neid Egiptusesse põgenemisel. 

19 Selle aja jooksul nähti palju ilminguid, mis tekitasid rõõmu ja paljude usku. Kuid teised, kes olid 

Vaimse Elu suhtes vaenulikud ja uskumatud, kahtlesid ja eitasid seda tõde. Kuid mu vaimseid vägesid, kes 

olid sinna tunginud, tõmbas ligi valgus, mida Meister kiirgas. 

20 Jumalikku tööd teenivad valgusolendid ja teised mässumeelsed ja teadmatud tegid end kõikjal 

tunda, ning selle inimkonna seas ilmusid ka riivatud, keda teadus ei suutnud vabastada ja keda rahvas välja 

ajas. Ei seaduseõpetajad ega teadlased ei suutnud nende haigete inimeste tervist taastada. 

21 Kuid kõik see oli Minu poolt mõeldud selleks, et õpetada teid ja anda teile armastuse tõendeid. Ma 

andsin teile Jeesuse kaudu oma olendite tervendamise, paljude hämmastuseks. 

Uskmatud, kes olid kuulnud Jeesust Tema võimust rääkimas ja teadsid Tema imetegusid, nõudsid 

kõige raskemaid tõendeid, et teda hetkekski ebakindlaks teha ja tõestada, et Ta ei ole eksimatu. Aga see 

riivatud inimeste vabastamine, see, et ma taastasin nad normaalsete inimeste seisundisse, ainult neid 
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puudutades või neid vaadates või neile käsusõnaga adresseerides, nii et need vaimud lahkusid nende 

meelest ja mõlemad vabanesid oma raskest koormast, ajas need segadusse. 

Selle võimu ees reageerisid variserid, teadjad, kirjatundjad ja maksukogujad erinevalt. Mõned 

tunnistasid Jeesuse autoriteeti, teised omistasid tema võimu tundmatutele mõjudele, kolmandad ei osanud 

selle kohta midagi öelda. Aga haiged, kes olid terveks saanud, õnnistasid tema nime. 

Mõnda oli riivanud üks vaim, teisi seitse, nagu Magdaleena Maarja, ja mõnda nii palju, et nad ise 

ütlesid, et nad on leegion. 

22 Kogu Meistri elu jooksul järgnes üks vaimne ilming teisele. Mõne tunnistajaks olid kaksteist 

jüngrit, teised aga inimesed ─ õues ja kodudes. See oli imede, "imede" aeg. 

Mehed ja naised said märke ja kutsungeid teispoolsusest. Ka muistsed ja lapsed olid nende ilmingute 

tunnistajateks, ja päevadel, mis eelnesid Päästja ristisurmale, tungis Taevane Valgus inimeste südamesse; 

Vaimse oru olendid kutsusid inimeste südameid; ja sel päeval hingas Meister inimesena välja oma viimse 

hingamise ja Tema valgus tungis kõikidesse koobastesse ja nurkadesse, materiaalsetesse ja vaimsetesse 

kodadesse, soovides olendeid, kes olid Teda kaua oodanud ─ materialiseerunud, segaduses olevad ja 

haiged olendid, kes olid teelt kõrvale kaldunud, aheldatud kahetsuse ahelatega, vedades süütegude 

koormat, ja teised hinged, kes arvasid, et nad on surnud ja oma keha külge seotud ─ kõik ärkasid oma 

sügavast unest ja tõusid ellu. 

Kuid enne, kui nad lahkusid siit maa pealt, andsid nad tunnistust oma ülestõusmisest ja olemasolust 

neile, kes olid nende lähedased. Läbi kõige selle koges maailm sel leina- ja valuööl neid ilminguid. 

Inimeste südamed värisesid ja lapsed nutsid nende ees, kes olid juba ammu surnud ja kes sel päeval 

naasid vaid hetkeks, et anda tunnistust Meistrist, kes oli tulnud maa peale, et laiali puistata oma armastuse 

seemet ja kes samal ajal harrastas vaimseid põlde, kus elas lõputu hulk hingi, kes olid samuti tema lapsed 

ja keda ta tervendas ja vabastas nende teadmatusest. 

23 Nende faktide tundmine anti põlvest põlve edasi, ja apostlid olid maailma teedel, avades selle 

magava inimkonna silmad, näidates teed, mis viib kõrgemale elule, tehes läbimurde Kõrgemasse 

Ülestõusmisse ja selgitades oma Meistri õpetust. Nad vabastasid ka riivatud, tervendasid haigeid mitte 

ainult kehast, vaid ka hingest. Nad julgustasid ja vaatasid kaastundega nii neid, kes elavad selles 

maailmas, kui ka neid, kes elavad kauges maailmas. Nad tundsid nii ühe kui ka teise valu, sest armastavale 

inimesele ei ole võõras ega kauge valu. See, kes valmistab end ette, on võimeline tajuma kaebust, palvet 

või vajadust, kus iganes nad ka ei oleks. Ja need jüngrid juhendasid teisi, et nad järgiksid neid nende 

missiooni täitmisel maa peal. 

24 Ma lubasin neid ilminguid, et maailm mõtleks ja mõistaks, et hing ei sure, et tema elu on igavene 

ja et igal kodupaigal, kus ta elab, on talle märgitud tee, teda on õpetatud oma kohustustes ja tal on 

ülesanne, mida ta peab täitma. 

25 Ma pöördusin tagasi isegi pärast ristilöömist, et anda tunnistust oma tõe kohta ja ületada 

inimkonna uskmatus. Ja isegi Minu jüngrite seas pidin Ma end näitama, et tõestada, et Mina olen elu ja 

Minu elu on kõigis loodud asjades. Ma panin need Minu järgijad nägema Mind ja nende sõrmed 

puudutasid Mind, et vabastada nad oma piinadest. Sest pärast seda, kui olin lõpetanud oma töö Golgatal, 

olid nad häiritud ja oli vaja, et Minu kohalolek neid lohutaks ja julgustaks. Kuid see ei olnud kogu selle 

sündmuse tähendus, vaid see oli minu uuesti tulemise eelaimdus, sügava tähtsusega õppetund, mille ma 

andsin teile, kui ma ilmusin vaimus nende armastatud jüngrite hämmastuseks ja rõõmuks. Siis nad 

mõistsid, et tuleb aeg, mil ma tulen nii ─ vaimsel viisil ─, et selgitada kõike ja tuua teile uus sõnum. 

26 See on see, mida ma teile sel ajal ütlesin: "See, mida ma teile ütlesin, ei ole kõik, mida ma pean 

teile õpetama. Et te kõik teada saaksite, pean ma kõigepealt minema ja saatma teile Tõe Vaimu, et Ta 

selgitaks teile kõike, mida ma olen öelnud ja teinud. Ma luban teile trööstija katsumuste ajal." Aga see 

Lohutaja, see Seletaja, olen Mina ise, kes naaseb, et teid valgustada ja aidata teil mõista eelmisi õpetusi ja 

seda uut, mille ma teile nüüd toon. 

27 Mina olen avanud kolmanda ajastu, et te saaksite põhjalikult uurides teada kõigi minu ilmingute 

põhjuse ja omada teadmisi minu ilmutustest. 

28 Teisel ajastul ─ aastatel, mil ma selles maailmas elasin, ümbritsesid mind üleloomulikud 

sündmused, sündmused ja olendid ning kõik see rääkis selle perioodi tähtsusest, Minu lubaduste 

täitumisest, mis on antud armastatud inimkonnale aegade algusest peale. Ja täna, kui ma toon teile 
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järjekordse õppetunni ja teen teid tuttavaks Vaimse Eluga, annan teile võimeid ja andeid, et te saaksite 

hingede arstideks ja sel moel väsimatuteks külvajateks, tõelise tarkuse õpetajateks. Ja selleks missiooniks 

olen ma valinud eelkõige "Iisraeli rahva", et just nemad oleksid need, kes õpetavad teisi rahvaid. 

29 Tänapäeva inimkond, nii suur arvuliselt kui ta ka teie silmis on, on väga väike võrreldes seda 

ümbritsevate vaimsete olendite maailmaga. Millise jõuga tungivad need leegionid inimeste teedele, kuid 

nad ei taju, ei tunne ega kuule seda maailma, mis nende ümber keerleb. 

30 Ma valmistan teid, mu jüngrid, et igas hinges oleksite te 

valgus, et te oleksite üksteisele tõelised sõbrad, vennad ja õed, nõuandjad ja arstid, ja teie intuitsioon ütleb 

teile, kes on teie ümber ja millised on nende vajadused, missioon või heastamine. Teie aga, kes te olete 

hõivatud selle suure tööga, peaksite austama ja armastama seda saatust, mille Ma olen igale olendile 

määranud, ja te ei tohiks astuda teadustesse, mis alandavad teid kõrgest kohast, kuhu Minu Halastus teid 

asetanud on. 

31 Te ei ole enam teadmatuses. Täna kõnnite te kindlalt, sest te alustasite oma tööd juba ammu. 

Alates patriarhide ja prohvetite ning seejärel Moosese aegadest, mil teid targalt juhatati ja nõustati, on kõik 

teie teod, palved ja sõnad kirja pandud ja neil on oma mõju hinges. Need on olnud algus, mis tegi teid 

vääriliseks minu esimeste suurte ilmutuste vastuvõtmiseks ja ka minu saabumiste tunnistajaks. 

32 Minu kuulutus sel ajal ei jää viljatuks, ja neile, kes on Mind kuulnud ja Minu õpetusi kasutanud, 

on see hea maitsega viljade aare. Kui ma lõpetan ennast inimeste kaudu teatavaks teha, jätan ma maha 

oma tunnistajad, oma jüngrid, kes jätkavad tööd, ja pärast seda lasen ma selle rahva põlvest välja tulla uusi 

külvajate põlvkondi, kes panevad selle seemne paljunema. 

33 Ma kutsun teid tagasi patriarhide õnnelikesse päevadesse. Kujutage hetkeks ette, et te elate sellist 

vooruslikku ja lihtsat elu, kus valitseb rahu, heaolu ja elurõõm. Kujutage ette neid õnnelikke aegu, mil 

mees oskas end oma usu ja vooruse kaudu kehaliselt ja hingeliselt tervena ja tugevana hoida ning oskas 

mind õigluses, jõulisuses ja tugevuses esindada ─ need ajad, mil ka naine oli täis voorusi, hellust, kõlbelist 

jõudu, hinges ja kehas ilu, oli emakas ja häll, headuse allikas ja vagaduse eeskuju oma lastele, abikaasale 

ja isale. 

34 Tuletage meelde neid aegu, mil mõnede katus ulatus teiste kaitsmiseks, mil oli külalislahkus ja 

halastus, armastus ja hoolivus. Kui te kogete taas selliseid päevi ja võtate omaks soovi armastada ja 

teenida oma ligimest, edendada oma rahva rahu, rahu oma südames ja kodus, siis kutsun ma teisi rahvaid 

sellest rõõmust osa saama. Siin, teie seltskonnas, leiavad nad vendlust ja sõprust, teie südames siirust. Teie 

katuse all leiavad nad au ja kõlblust, teie laual õnnistavaid kingitusi ning teie sõnades valgust ja tõde. Ja 

pärast seda, kui need rahu otsivad inimesed on teid külastanud ja teie vaimsest ideaalist osa saanud, 

naasevad nad oma maale oma pikkadel või lühikestel reisidel, jättes endast jälje, eeskuju vaimsusest ja 

tõepärasusest. Neis tekib soov olla nagu teie, sest nad on avastanud teie juures rahu, tervise ja elurõõmu 

saladuse, mille te olete leidnud minu seaduste täitmises ja vaimustamises, mis on lihtsus, ülevus ja 

tõepärasus kõigis tegudes. 

35 Kas te näete seda inimkonda, kes viskleb ja pöörleb oma ebakindluses ja valus? Kas te tunnete 

seda sünge, eelaimduse mantlit, mis teie planeeti ümbritseb? Meister ütleb teile: "See maailm, mis ei tunne 

minu tagasitulekut ega ela minu sõnast inspireerituna ─ kui kaugel ta on vaimsest elust! Kuid isegi selle 

elanike valgustamiseks piisab ühest tõestusest, ühest üleskutsest, et nad saaksid meeleparanduse ja 

mõistaksid, et nende hingede ainus ülesanne maa peal on end täiustada läbi katsumuste, mida ma neile 

saadan. 

36 Paljud mõistavad seda suurt tõde enne, kui nad on jätnud oma kehad maa peale ja ületavad selle 

"oru" läve, mis ootab kõiki. Inimkond on sellest arusaamast vaid ühe sammu kaugusel. Loorid rebitakse ja 

kõigi silmad avanevad, et näha varjatud teadmisi, ja see maailm, mida te peate nii suureks ─ oma tohutute 

mandrite, nii suurte merede kui ka kõrbete, nii pikkade teede, nii kättesaamatute inimeste ja nende 

mõistmatute rasside poolest ─ vallutatakse õpetuse, sõna, ilmutuse abil. Kuid see ei jäta jälgi verest, 

surmast ega valust. 

37 Inimene saab valgustatud sõnaga, mis hävitab tulekahjud. Kuid see tuli on armastuse tuli, ja jälg, 

mille ta oma teele jätab, on elu, tervis, lohutus ja rahu. See Õpetus on Minu Seadus, Minu Sõna ja Minu 

Igavene Töö, mida Ma pakun veel kord oma lastele, ja see puhkeb jõuga välja kõigi südamest, sest see on 

kirjutatud igasse hinge ja selle pitser on kustumatu. 
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38 Millega see töö algab ja kuidas jõuavad need teadmised inimesteni? Ma olen kõik ideaalselt ette 

valmistanud: Ma võtan suure osa sellest üle kui oma ülesande. Teie aga ja minu vaimne vägi luban selles 

töös osaleda, nagu ka minu sõnumitoojad, kellele olen usaldanud lõputu hulga missioone, et te saaksite 

valguse leegionidena välja minna, et tuua seda ilmutust ja seletust vaimsetest ilmingutest, mis on saanud 

reaalsuseks möödunud aegadel ja praegusel ajastul, mille suurust on väga vähesed aimanud. Kuid see 

valgus jõuab kõigini ilma sotsiaalset klassi või rassi eristamata. Sest te ei tohi tagasi hoida, kartes 

uskmatute kohtumõistmist või karistust. 

39 Ma annan teile juhiseid, millal asuda tööle, sest see saab olema nii suurte ja selgete märkide aeg, et 

te kuulete vaimumaailma ja selle maailma kutset, mis näitab oma sündmustega, et teie võitluse tund on 

kätte jõudnud. Ma räägin teiega vaimult vaimule ja juhin teid sellel teel. 

Aga ma tahan, et enne kui te tulete inimeste juurde õpetajatena, tulete arstidena, ja siis, kui te olete 

nende valu leevendanud, saavad nad juua Minu Sõna puhta vee allikast. Otsige kõigepealt haava, haavand 

või haigus ja ravige nende kannatusi ning seejärel pöörduge nende hingede poole. 

40 Minge oma kaasinimeste juurde, nagu Jeesus tegi teises ajastul, ja tooge tervendavat palsamit enne 

minu sõnu. Aga mis on see palsam, oo jüngrid? Kas see on allikate vesi, mida õnnistatakse ja muudetakse 

ravimiks haigete jaoks? Ei, inimesed. See palsam, millest ma teile räägin, on teie südames. Ma olen selle 

sinna paigutanud kui väärtusliku olemuse, ja ainult armastus võib selle avada, nii et see voolab 

peatumatult välja. 

Kui te tahate seda välja valada mõne haige inimese peale, siis ei ole see mitte teie käed, mis ravib, vaid 

Vaim, mis voolab üle armastusest, halastusest ja lohutusest. Kus te oma mõtted panete, seal juhtub ime. 

41 Saate mõjutada looduse olendeid ja elemente mitmel viisil, et tuua kõigile mugavust. Aga ma ütlen 

teile ka seda: Ärge kartke haigusi ning olge kannatlik ja halastav kõigi suhtes. 

Mis puutub riivatud ja nende segadusse sattunud inimmeeltesse, siis ka teie saate ravida, sest teil on see 

võime olemas ja te peaksite selle nende olendite teenistusse andma, kes on meeleheites ja unustuses. 

Vabastage nad ja paljastage see vägi uskmatutele. See on üks selle rahva suurtest missioonidest tuua 

valgust sinna, kus on pimedus, murda kõik orjused ja ebaõiglus ning tuua see maailm tundma oma Issandat 

ja vaatama iseennast, oma sisemist olemust, tõe täielikus tundmaõppimises. 

42 Aita armastusega neid, kes elavad segaduses ja segaduses oma hinges, et leida tee välja oma 

suurest eksimusest, sest nad arvavad, et nad kuuluvad ikka veel sellesse maailma. Ärge kasutage 

vägivalda, vaid täitke oma süda helluse ja kaastundega, et kohelda kõiki olendeid õigesti. 

43 Kas te ei ole toonud valgust ja lohutust neile segaduses olevatele olenditele? Jah, ütleb Meister 

teile. Kuna ma andsin teile need teadmised, olete te valgustanud nende olendite teed. Aga kui suur peab 

olema teie usk ja teie palve, et neid hingi ümber pöörata. 

44 Lahing, milles pimedad jõud kukutatakse, on juba puhkenud ühest maailmast teise. Universumis 

toimub suur lahing ja on vaja, et inimene oleks sellest veendunud, et ta saaks relvadele asuda. 

Niikaua kui maailm valmistub ja läheneb viimasele katsumusele, mis peab selle valguse kätte viima, 

peaksite te palvetama, valvama ja viima tervendavat palsamit kõigile, kes seda vajavad. Pöörduge nende 

poole oma palvega ja andke neile kaitse oma vaimse mantli alla. Sest kui te valate oma olemuse välja 

armastuses, katan ma kogu universumi oma Vaimuga. 

45 Palvetage, inimesed, ärge kaotage hetkekski julgust minu lahkumise lähenedes. Tugevdage end 

minu sõnas ja paluge rahule rahvaste rahu. 

46 Tulevikus ei kavatse te teada, kes te varem olite ja kes te homme olete. Mõtle ainult sellele, et sa 

oled seal olnud, et sa oled seal praegu ja et sa jõuad sinna uuesti ja et sa jõuad Minuni teed mööda, mille 

Ma olen sulle ette määranud ─ et sa oled Iisraeli Vaim, valitud rahvas, kes peab kõrget rolli Minu töös. 

Tehke jõupingutusi, et saavutada rahu maa peal ja õndsus tulevases elus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 340 
1 Armastuse ja halastusega tuletan teile meelde sõnu, mis ma teile Teisel ajastul andsin, kui ma 

õpetasin teid üksteist armastama ja jätma oma teele selgeid jälgi oma armastusest. 

2 Ma õpetasin teid armastama oma Jumalat rohkem kui kõike loodut. Kuid sel kolmandal ajastul 

pöördun ma taas teie hinge poole, et anda talle oma armastust, valgust ja halastust. 

3 Ärge eemaldage end Minu rinnast, sest te ei tea, mida tulevik teile toob, ja ma ei taha, et te sel ajal 

nõrgaks jääksite. Te olete valitud rahvas, kes hakkab näitama maailmale turvalist teed ja annab silp-silpide 

kaupa juhiseid, mis ma teile usaldasin. Aga Minu Töö ei ole mingi teine religioon ─ inimesed on loonud 

religioone vastavalt oma intelligentsusele. Minu Töö on Õpetus, see on Seadus, mille ma olen teile toonud 

aegade algusest peale. 

4 Tänapäeval tühjendab inimkond kannatuste karika ja ütleb: "See on Jumala karistus". Aga Isa ütleb 

teile: "Ma olen armastus ja ma ei karista teid. Teie ise olete need, kes 

on toonud kaasa puhastuse." 

Selle aja jooksul annan ma teile õpetust ja te saate seda Sõna, intuitsiooni, nägemise ja ilmutuse ande 

kaudu. Ma tugevdan teie hinge, et seda ei üllataks kiusatus, mis tahab teid alati valguse teelt kõrvale 

juhtida. 

5 Ma kuulen neid, kes ütlevad mulle oma südame sügavuses: "Tee meid vääriliseks, et olla osa Sinu 

apostliametist." Kuid ma ütlen teile, et pärast 1950. aastat moodustan ma uued jüngrid ja teenrid, kes 

saavad minu sõnumeid intuitsiooni ja inspiratsiooni kaudu, et nad saaksid rääkida inimkonnale. 

6 Te küsite endalt, mida tähendavad "seitse astet taeva redelil", ja teie Meister ütleb teile kindlalt: 

number seitse tähendab vaimsust, see on vaimsus, mida ma tahan näha oma väljavalitud rahvas Iisraelis. 

Te peate tulema Minu juurde kõigi oma vooruste ja arenenud võimetega. Teie evolutsiooni seitsmendal 

astmel või etapil jõuate Minu juurde ja näete, kuidas Taevas avab oma väravad, et teid vastu võtta. 

Ma ei jäta teid hetkekski maha, ja kui teie südames on valu, siis mitte sellepärast, et ma oleksin teid 

maha jätnud, sest Minu armastus on lõpmatu. Põhjus on selles, et Isa on lubanud valu jõuda teie juurde, et 

te saaksite ärgata ja olla ärkvel. 

7 Teie, armsad inimesed, olete minuga koos inimkonna vahendusel. Te kuulute Iisraeli suguharude 

hulka, 144 000 tähistatud Minu väljavalitud rahva hulka. Kuid mõned teist on vaimus, teised aga aines. 

8 Te peate viima seda rahu ja lohutust pakkuvat sõnumit kõikjale maa peal, sest inimkonna vajadus 

on suur. Ma olen täitnud teie reisipakendi oma armastuse kingitustega ja andnud teile mõõga, et te saaksite 

kõrvaldada pimeduse, mis tahab teid teel peatada. 

9 Selles Kolmandas Ajastikus olen ma teile laua katnud ja andnud teie hingele vaimset toitu. Sest 

Püha Vaim on see, kes valgustab teid, et te saavutaksite vaimsuse. 

10 Eelija on olnud selle Kolmanda Aja eelkäija. Ta on teid ühendanud minu armastuse takistuseks ja 

aitab teil sellel teel jätkata, et te õpiksite andestama ja üksteist armastama. Igaüks, kes järgib minu õpetusi, 

saavutab valguse ja meelerahu ning rõõm voolab üle tema olemuse. 

11 Oma armastuses olen andnud teile tahtevabaduse, et te saaksite tulla Minu juurde oma tahtmise 

kaudu. Aga kuna sa ei suutnud tõusta, tulin ma sinu juurde, et õpetada sulle teed oma jumaliku armastuse 

õrnusega. 

12 Tõelist spiritisti ei tunneta mitte sõnade, vaid heade näidete järgi. Selleks, et aidata teid teie 

ülestõusmisel, tuleb minu valguskiir teie maailma, et valgustada ja tõsta teie hingi. 

13 Inimesed vajavad minu armastust, minu sõna, mis peab jõudma nende südame põhjani. Meister 

võitleb väsimatult selle eest, et teie hinged muutuksid iga päev rohkem valgustatuks, nii et nad saaksid 

teadmatusest vabanedes tõusta kõrgematesse piirkondadesse. 

14 Minu kuningriigi väravad on avatud ja Isa "Sõna" tuleb teie juurde lõpmatu armastusega, et näidata 

teile taas teed. 

15 Ma olen taas kord inimkonna juurde tulnud, kuid nad ei ole Mind tundnud, sest Ma olen ilmunud 

vaimselt ja nende materialism on suur. Kuna teie hing on pärit Minu Jumalikust Vaimust ─ miks siis 

inimesed ei ole Mind tundnud?..: Sest nad on sidunud oma hinge materialismi, madalamate kirgede külge. 

Aga siin on Jumala Tall, kes tuleb teie juurde valguse kujul, et teid valgustada ja tuua teile tõde. 
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16 Minu Sõna on teie hinge toit, see on kristalliline vesi, milles ta puhastub, et saada oma Jumalalt 

seda, mis talle kuulub. Ärge püüdke maiste aarete järele, püüdke igaveste aarete järele, et te saaksite teada 

teid ümbritsevat hiilgust. 

17 Rasketel hetkedel, kui tunnete end kurvana ja masendatuna, tõusege üles palvega, et saaksite oma 

Isalt halastust. 

18 Minu rahvas, te tunnete end masendatuna, sest teil puudub usk ja usaldus. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, kui teil puudub usk, siis kaotate südame ja teie hing muutub nõrgaks, kurvaks ja masendunuks. Ma 

tahan, et te paneksite oma usu ja usalduse oma Isa vastu, et te saaksite kõik, mida vajate. Armastage, et te 

oleksite õnnelikud, olge head ja vähenõudlikud, kannatage kannatlikult ja andestage oma ligimese 

solvangud. 

19 Ma olen teid kutsunud, et te saaksite taas vastu võtta Minu õpetusi ja et te laseksite Minul elada 

oma südames ning teeksite Minu tahet ─ nii et Ma saaksin teie vahendusel avaldada ennast heade tegude 

kaudu. 

20 Teisel ajastul ilmutasin Mina, Kristus, ennast Naatsaretlase Jeesuse huulte kaudu, ja kui inimesed 

nimetasid Mind inimesena eluks, jätkas see valgussõnum teie maailma valgustamist, ja nii jääb see ka 

kogu aeg. 

21 Mõelge iga minu sõna, siis suudate te jõuda tõe valguseni ja teie hing muutub üha suuremaks ning 

tõuseb minu vaimse valguse täiuslikule redelile. 

22 Minu valgus on alati olnud inimestega ja on ilmutanud end minu sõnumitoojate kaudu. Teise ajastu 

apostlid ─ valgustatud Püha Vaimu valguse poolt ─ on külvanud minu õpetuse vaimse seemne. 

Kolmandal ajastul õpetan teid lõpmatu armastusega, kasutades ka inimintellekti, nii et kui te tunnete 

end täis seda valgust ja halastust, siis võite tuua need valguse ja halastuse kiired inimkonnale. 

Nii nagu ma teid õpetan, nii õpetage ka teid ─ nii nagu te minult saate, nii viige minu sõna oma 

kaasinimestele lõpmatu armastusega. Ärge osutage oma ligimese üleastumistele, sest ma ei ole tulnud teie 

üleastumisi reetma. Käige minu teel ja külvake roose, isegi kui peate niitma okkaid. Kui okkad haavavad 

su südant, siis ma parandan su haavad. Ma annan teile tervendavat palsamit, lohutust ja hingetugevust. 

23 Minu rahvas: Maailmas on viletsus, aga tõesti, ma ütlen teile, see ei ole igavesti. Sest Ma olen 

tulnud, et kõrvaldada pimedus maailmast ja jätta selle vaimne valgus, et see suur viletsus saaks igaveseks 

kõrvaldatud, nii et inimkond saaks tunda end õnnelikuna, nagu on Minu Tahe. Kuid ärge süüdistage Isa 

oma kannatustes ega sõdades, sest see ei ole olnud Minu Tahe. 

24 Ma olen pakkunud teile rahu, ühtsust, vendlust ja head tahet ning õpetanud teile, kuidas üksteist 

armastada. Ma ei taha, et teie maailma satuksid sõdalased, ja ma ei taha, et valu teid vallutaks. See oli 

inimeste tahtmine, sest nad ei osanud üksteist armastada ja andestada. Mina, Isa, olen teile andeks andnud, 

sest kuna teie patt oli suur, siis oli ka teie viletsus väga suur. Teie valu pärast olen ma teile andestanud, 

sest igaüks, kes kannatab ja nutab, väärib teie Taevase Isa kaastunnet ja halastust, ja sel ajal kuivatan ma 

teie pisarad. 

25 Armastage ja andestage, et te jõuaksite minu kuningriiki ja kannaksite oma hingel valguse 

rõivastust. Teie Meister näitab teile teed, et te saaksite ennast päästa. Aga nii nagu ma ulatan teile oma 

käe, peaksite ka teie ulatama selle oma kaasinimestele ja juhatama neid õrnalt mööda teed ning näitama 

neile oma armastust ja head tahet. 

26 Mis on olnud teie valu põhjus, mu rahvas? Teie vead. Nad on muutunud okasteks, mis on 

haavanud teie südameid. Aga minu armastus ravib su haavad. 

27 Ma ütlen teile: Ärge andke põhjust, et te väärite valu. Tulge minu teele valge vooruste rüüga, et 

pääseda taevariiki. 

28 Te kuulute helendavate olendite vaimsete väeosade hulka, sest ma olen andnud teile Püha Vaimu 

valguse, et te võiksite särada nagu tähed taevalaotuses. 

29 Ma ütlen teile veel kord: Mina olen Tõde, Tee, Valgus ja Elu. Tulge Minu juurde, sest Ma kutsun 

teid kasutama neid Minu Jumaliku Vaimu kõrgeid omadusi. 

30 Sel ajal näitan ma teie vaimule laia silmaringi, et te saaksite vabaneda materialiseerumisest ja 

mõtiskleda kõige selle üle, mida head te inimkonnale teha saate. 

31 Tahtmise ja kuulekusega peate täitma minu käske ja kontrollima oma keha, et te täidaksite minu 

tahet hinge ja keha koosmõjus. 
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32 Teil on minu armastus ja minu vaimne kasu. Teie, kellel on minu rahu, peaksite palvetama 

rahvaste eest, kes on kaoses. 

33 Ma annan end tunda inimeste kõvades südametes ─ nende, kes kavatsevad sõdu õhutada ─, et nad 

mõistaksid, et Minu Tahe on tugevam kui nende sõjakoledad kavatsused. Kui nende inimeste süda jääb 

kõvaks ja ei lase end Minu tahtest muuta, siis saab Minu õiglus tunda kogu maailmas. 

34 Palvetage inimkonna eest, armsad inimesed, võitlege ja töötage, et teie vahendusel saaksid nad 

minu armu. Sest see on teie missioon ja heategevus, mis teie hingel sel ajal on, et te saaksite teenida. 

35 Ärge magage, Iisrael, liikuge edasi Püha Vaimu valguses oma raske missiooni täitmisel. Sel ajal 

lähevad noored välja ja nagu Kain, röövivad vennad üksteiselt elu. 

36 Tõuse ja too maailmale minu valgus ja palsam tema suurtele kannatustele. Võitle valguse mõõgaga 

ja päästa maailm tema patust. Eemaldage oma palve kaudu halvad mõjud, mis inimesi eksitavad. Ma 

tahan, et maailm tunnustaks teid kui minu jumalikkuse sõnumitoojaid ja et sel ajal, mil ma teile kõigile 

kohut mõistan, oleksite te minu teenrid, kelle sisse ma olen pannud valguse ja jõu, et purustada maailma 

pimedad intriigid. 

37 Kaitske oma lapsi sel ajal ebajumalateenistuse eest. Erinevates religioossetes kogukondades 

küsivad paljud Minult: "Issand, Sa ütlesid, et Sa tuled tagasi. Miks Sa ei ilmuta ennast meile?" See on 

inimesed, kes ei ole Mind mõistnud, sest Ma täidan praegu oma Sõna ja teen oma tahet oma väljavalitute 

seas, nii et nad võiksid olla sõnumitoojad, kes äratavad inimkonna ja annavad tunnistust Minu 

kohalolekust sel ajal. 

38 Iisrael: Sellel kolmandal ajastul ootavad teid suured rahvahulgad. Sa peaksid olema nagu rahu ja 

valguse vikerkaar, kui sa neile rõõmusõnumit tood. 

39 On vaja, et te räägiksite neile, kes varjavad Minu Sõna ja moonutavad Minu õpetusi. Rääkige neile 

täiesti selgelt, ma aitan teid, et te saaksite oma seisukohta neile kaitsta. Sest just inimesed on põhjuseks, et 

minu töös leitakse homme viga ja et minu seadust võltsitakse, sest nad on lisanud minu tööle midagi, mis 

ei kuulu sinna. 

40 Inimkond võtab minu õpetuse vastu veendumusest, kuid minu tõelised teenijad ei käitu inimeste 

ees isandatena. Homme peate julgelt minema, et täita oma missiooni nii lähedal kui ka kaugel, et maailm 

saaks siseneda iseendasse ja täita minu tahet. Aga kui palju katsumusi ootab sind ees, Iisrael! Kui paljud 

minu lapsed tõusevad üles nagu näljased hundid, sest nad tahavad teid hävitada! Ja kui te ei ole valmis, siis 

tunnete suurt valu, kuigi see ei ole minu tahe. Olge valmis ja järgige kõiki minu juhiseid, et teie ja 

inimkonna seas valitseks õndsus. 

41 Sa lased oma elu mööda minna ja ütled Mulle, et ma annaksin sulle andeks sinu üleastumised, 

nagu sa annad andeks oma kaasinimestele. Aga tõesti, ma ütlen teile, ainult huuled kordavad neid 

meeldejäetud fraase, kuid teie süda ei ole see, mis pakub Mulle tõelist ja tõelist vilja teie tegudest. 

42 Mõnikord, kui mingi katsumus teid koormab ja te omistate selle ekslikult jumaliku karistuse, ütlete 

mulle: "Issand, kuna ma olen oma vennale andeks andnud, ─ miks sa ei anna mulle andeks?". Selle 

asemel, et öelda: "Isa, anna mulle andeks, kui ma ei ole võib-olla andestanud oma vennale nii ausalt ja 

siiralt, nagu Sa oled meid õpetanud." 

43 Kui te õpiksite iga päev lühikest aega mediteerima ja kui teie meditatsioon puudutaks Vaimset elu, 

siis avastaksite lõpmatuid selgitusi ja saaksite ilmutusi, mida te ei saaksite muul viisil. 

44 Teie hinges on juba piisavalt valgust, et esitada Minule küsimusi ja saada Minu vastus. Inimese 

hing on juba saavutanud suure arenguhüppe. Jälgige oma tagasihoidliku taustaga kaasinimesi, kes 

hoolimata oma teadmiste puudumisest üllatavad teid oma sügavate tähelepanekutega ja selgel viisil, 

kuidas nad seletavad endale seda, mis paljude teiste jaoks on midagi seletamatut. Kas nad saavad seda 

raamatutest või koolidest? Ei, kuid intuitsioonist või vajadusest on nad avastanud meditatsiooni ande, mis 

on osa vaimsest palvest. Oma eraldatuses, kaitstud mõjutuste ja eelarvamuste eest, on nad avastanud tee, 

kuidas suhelda igavikulise, vaimse, tõelisega; ja mõned rohkem, teised vähem, kõik, kes on mediteerinud 

elu tõelise olemuse üle, on saanud vaimse valguse oma mõtetesse. 

45 Inimene avastab tõe oma vaimu kaudu, kõik tunnevad Minu kohalolekut, sest Ma olen teile juba 

öelnud, et iga silm näeb Mind, kui aeg saabub. 

46 See aeg, milles te elate, on täpselt see, mida Minu Sõna ja Minu prohvetid on kuulutanud 

möödunud aegadel, mil kõik inimesed näevad Mind oma vaimu tunnete ja võimete kaudu. 
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47 Neil ei ole vaja Mind piiratud viisil inimkujul näha, et nad saaksid öelda, et nad on Mind näinud, 

vaid piisab, kui nende vaim tunneb Mind ja nende mõistus mõistab Mind, et nad saaksid täiesti tõeselt 

öelda, et nad on Mind näinud. 

48 Armastus, usk ja intelligentsus näevad lõpmatult kaugemale, kui teie silmad suudavad. Seepärast 

ütlen teile, et selleks, et te mind näeksite, ei ole vaja piirata minu kohalolekut inimkujuga või mõne 

sümboolse kuju abil. 

49 Kui paljud neist, kes Mind nägid või koos Minuga liikusid sel Teisel Ajastul, ei teadnud isegi, kes 

Ma olen. Teisest küljest, kui paljud, kes isegi ei teadnud, millal Ma sündisin inimesena, nägid Mind 

vaimus, tundsid Mind ära Minu valguse järgi ja nautisid Minu kohalolekut oma usu tõttu. 

50 Avage kõik oma silmad ja tõestage oma usuga, et te olete valguse lapsed. 

51 Te kõik võite Mind näha, kuid selleks on oluline, et teil oleks hea tahe ja usk. 

52 Kuningriigi väravad, see vaimne kodu, kuhu te peate jõudma, et kõike teada saada, seisavad teie 

hinge ootuses avatud. 

53 Tehke selles elus võimalikult palju, et teil oleks vajalik jõud tõusta valgusesse, kui teie hinge 

vabanemine toimub. Kuid olge suured armastuses ja andestuses, halastuses ja valguses, nii et kui kätte 

jõuab tund, mil peate lahkuma kehast, vabanete hõlpsasti oma maapealsest koormast ja saate siis vabalt ja 

ilma komistusteta asuda tõusuteele, mis viib teid rahu koju. 

54 Selleks, et aidata teid teie arengus, laskub Minu Sõna veel kord inimeste juurde, et näidata neile 

päästmise teed. Ma võtan hea tahte inimesi armastusega käest kinni, et viia nad valguse juurde ja näidata 

neile igal sammul teel seni avastamata ilu. 

55 Kui ma räägin teile iludest, ei pea ma silmas loodust, sest selleks olete oma meeled ärganud ja 

avanud. Ma räägin vaimse elu iludest, mida te ei tea. Sest kuna te olete olnud nende suhtes külmad või 

ükskõiksed, siis olete rahul inimmeele loodud piltide või kujunditega. 

56 Ma annan teile võtmed, et avada uksed teie igavese õndsuse juurde. Need võtmed on armastus, 

millest tulenevad halastus, andestus, mõistmine, alandlikkus ja rahu, millega te peate läbi elu minema. 

57 Kui suur on teie vaimu õnn, kui ta valitseb ainet ja naudib Püha Vaimu valgust! 

58 Selle elu katsumused panevad teid lühikeseks ajaks usu kaotama. Aga usaldage Mind, ma 

julgustan teid oma missiooni täitma ja päevast päeva tugevdan ma jätkuvalt teie usku. 

59 Ma olen teid ette valmistanud, et teie vahendamise kaudu võiks toimuda inimkonna puhastamine ─ 

nii et te saaksite tuua minu valguse rahvastele, kes seisavad silmitsi oma suurte probleemidega. Inimkond 

nohiseb ja otsib vabadust, et siseneda spiritualiseerumise teele. 

60 Iga päev ootan oma uute õpilaste saabumist, et usaldada neile minu Töö ja teha neist alandlikkuse 

eeskuju ja puhas peegel inimkonnale. Nad lähevad ilma kiitlemiseta välja, et nad on minu väljavalitud, 

ning võitlevad ja töötavad usu kuulutajatena, et tuua minu valgust maailma. 

61 Suur on nende hulk, kes Mind sel ajal kuulavad, kuid vähe on neid, kes on valmistanud oma 

südame Minu Jumalikkuse pühapaigaks. 

62 Minu ilmumise aeg teie seas on lühike, ja seepärast tahan ma näha teid valmis olevat. Ma ütlen 

teile, mu lapsed, minu kuningriigi väravad ootavad teid, nagu nad ootasid teid, kui te koos Moosesega 

esimesel ajastul kõrbe läbisite, et jõuda Kaananimaale. Te olete nagu kadunud poeg, kui te naasete Minu 

Isa rinna juurde, tundes uuesti Minu hellust ja saades Minu õpetusi, ja kui te tulite Minu juurde alasti, olen 

Ma katnud teid oma vaimse mantliga, et te ei tunneks häbi. Ma olen näidanud teile uut päeva ja andnud 

teile toitu Minu laualt. Sest ma olen näinud teie kukkumisi ja isana olen teie valu kaasa tundnud. Aga sel 

ajal olen toonud teile lohutust, Minu Sõna kui igavese elu leiba, Minu rahu ja rõõmu teie ellu, et te 

tunneksite end oma Isa süles. 

63 Ka vaimne maailm tundis rõõmu, kui ta nägi, et sa oled taas Minuga. See on ühendanud teid, et 

töötada minu koridoris, võtta vastu abivajajaid ja haigeid, hajutada pimedust ja anda palsamit 

vaimuhaigetele. 

64 Just siis, kui te eemaldute Minust, valvan Ma teie üle seda lähemalt, et te ei kukuks kuristikku, sest 

Minu armastus on piiritu. Just teid olen ma päästnud rahututest lainetest, et näidata teile päästesadamat. 

Ma juhin teid sellel teel ja minu vaimne maailm kaitseb teid ja aitab teil tõusta Minu juurde. 

65 Minu sulaste arv on mitmekordistunud, kuid ainult vähesed on kuulekad pärast seda, kui minu 

ilmutus inimmeele kaudu on lõppenud. Aga ma ütlen teile, et siis saate minu vaimse ilmutuse. Olles 
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saanud minu õpetused lehekülgede kaupa, on nüüd teie ülesanne minna edasi, et teha üleskutset 

inimkonnale. 

66 Te kannate oma hinges Püha Vaimu andeid ja minu armastust, et teid tunnustataks spiritistlikuks 

trinitaarseks-mari rahvaks. 

67 Püha Vaim valgustab teid, Õpetuste Raamat jääb avatuks ja silp silbi järel mõistate kõike, mida 

teie Meister on teile sel ajal andnud. See saab olema Kolmas Testament, mis jõuab inimkonnani ─ Sõna, 

mille ma olen toonud teile sel Kolmandal Ajal inimmeele kaudu. 

68 Kui minu Püha Vaimu valgus valgustab teid täielikult, valmistate end siiralt ja armastusega ette, et 

võtta minu sõnast selle tähendus ja tuua see inimkonnale toiduks ja palsamiks. 

69 Selle inimkonna ohkamine ja nuttimine jõuab Minuni. Aga ma küsin teilt: Kes on teid haavanud? 

Te olete vait, ja seepärast ütlen teile, et just teie vead on teid piinanud. Sest inimesed on oma tee täis 

puistatud okastega, tahtmata mõista, et hiljem peavad nad nende peal kõndima. 

70 Mõnikord arvate, et on ebaõiglane kannatada nende vigade tagajärgede all, kes kõndisid maa peal 

kaua aega tagasi. Aga kes teie seast võib öelda, et ta ei olnud üks neist, kes külvas tee okastraadiga? 

Paljud inimesed naeratavad selle õpetuse üle, kuid see ei ole nende hing, mis seda pilkab ─ see on 

nende süda. Sest inimene on alati olnud skeptiline ja uskmatu, kui asi puudutab vaimset. Kuid Mulle piisab 

sellest, et Minu Sõna on neile teada, nii et hoolimata nende irooniast ja uskmatusest ütleb neile midagi 

nende sees, et see Sõna võib sisaldada tuuma, mida nad rumaluse tõttu ei suuda ära tunda. 

71 Kes, teades minu õpetusi, püüab ikka veel pääseda jumaliku õiguse eest? Ei ole. 

72 Kui paljud inimesed, kes on elanud patuselt, on näinud end kogu elu ilma kannatusteta ja valuta, ja 

kui nende viimane tund maailmas on kätte jõudnud, on nad uskunud, et nad on naeruvääristanud 

jumalikku õiglust või vähemalt pääsenud sellest. 

Siis, kui nad on "vaimses orus", näevad need olendid ─ selle asemel, et leida igavene piin, millest neile 

maa peal räägitakse ─ end üllatusega ümbritsetuna valguse ja rahu tuules, mis sobib mõtisklemiseks ja 

südametunnistuse uurimiseks. Kes pidi neile sel hetkel ütlema, et nad peavad uuesti käima tee, mille nad 

olid läbinud maa peal? Siis tunneb hing, kuidas tark ja halastamatu õigusemõistmine on tema peal. Kuid ta 

on materialiseerunud ja ei mõista midagi igavikust ega hinge täiuslikkusest. Ta mässab, sest ta peab 

ebaõiglaseks kõike, mis on tingimata õiglane ja armastav. 

73 Kui teil kõigil oleks see teadmine juba olemas, siis oleks see, kuidas te oma mured ja kannatused 

talute, teistsugune. Teie kannatustes ei oleks mingit meeleheidet, vaid vastupidi, teil oleks sisemiselt 

rahulolu, et te täidate oma hinge puhastava heastuse, ning selle asemel, et te teotada ja mässata ─ ja seeläbi 

muuta see heastamine veelgi pikemaks ja kurvemaks ─, te püüaksite päevast päeva kergendada seda 

koormat lootuses tunda oma hinge vabana plekkidest. 

74 Sel Kolmandal ajal, mis on kohtumõistmise aeg, mil vaimne heastamine peab saavutama oma 

haripunkti, et teha teed uuele ajastule, annan Ma oma hääle maailmas kuuldavaks, et äratada inimesed 

nende unest ja näidata neile teed, kuidas muuta nende kannatuste karikas igavese elu veinikarikaks. 

75 Ma olen teile ilmutanud menetluse, kuidas lühendada viletsuse päevi, et vabastada teid okastest, 

millega te olete end vigastanud, ja olen teile öelnud, et ma ei taha, et te jätkaksite oma vigastamist sellel 

teel. Ma võitlen teie vigade vastu, andes teie meelele valgust, et ta mõistaks oma kannatuste põhjusi ja 

teaks, kuidas neid vältida. Nii ei süüdista te enam saatust ega kaasinimesi kõiges, mis teiega juhtub. Sest 

mõte sellest, et olete ise selle eest vastutavad, ei pane teid ootama, kuni teie õnnetused lõppevad, vaid te 

hakkate kohe tegutsema ja kasutate kõiki oma jõupingutusi ja tahtejõudu, et vabaneda kannatuste, patu ja 

teadmatuse ikke alt. 

76 Valgus levib üle kogu maa, kellelgi, kes seda sõna kuuleb, ei ole õigust öelda, et see on teda 

segadusse ajanud. Enne kui see õpetus jõuab maa rahvasteni, on minu vaimne kohalolek neid äratanud ja 

nad ootavad hea sõnumi tulekut. 

Minu sõnum tuleb teid õnnistama, teid lohutama, aitan teil vabaneda materialismist ja tõusta parema 

elu poole, mis on tõele lähemal. 

77 Niisiis, õpilased: Kui te peate üks või mitu korda maailma tagasi pöörduma, siis tehke seda selleks, 

et te saaksite lõigata maitsvaid vilju, mida te varem hooldasite, et teie hing saaks kogeda rahulolu, et tal on 

võimalus lõpetada mõni töö, mida ta on alustanud. 

78 Ärge lahkuge sellelt planeedilt, ilma et oleksite kõigepealt lõpetanud teie vaimule usaldatud tööd. 
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79 Kui valus on see inimesele, kes peab naasma ja avastama, et töö, mille ta maha jättis, on vaevalt 

alanud ja mida ta peab nüüd nägema ühendatuna uute ülesannete, vastutuse ja tööga! 

80 Ma tulen, et aidata teil oma vigu heastada, et avada teile saladus, kuidas asendada ühe päevaga 

kaotatud aasta ja ühe aastaga halvasti kasutatud sajand, ning võimaldada teil seeläbi võtta igavik. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 341 
1 Kui minu armastuse sõnumit oleks kord mõistetud, elaks inimkond rahus. Kuid inimene eelistab 

rahuldada ennast ja on unustanud minu seaduse. 

2 Inimesed: Minu Töö levitamisel ärge töötage ainult omaenda edasimineku nimel; levitage seda 

valgust kõigile ilma eranditeta. 

Need, kes hoiavad vaimselt jätkuvalt kinni sajandeid edasiantud harjumuspärasest mõtteviisist ja ei ole 

seetõttu vabanenud oma fanatismist, ei näe minu valgust nagu teie. 

Teie vaim on selle jumaliku ilmutuse vastu võtnud ─ kuid milline on teie kohustus inimkonna ees? 

Teha neile kättesaadavaks teadmised, mille te olete omandanud, andes oma tegudega tunnistust tõe kohta. 

3 Olen valinud teid selleks, et teha teatavaks armastuse sõnum, mille olen teile andnud. Ma olen teile 

ilmutanud, et ma olen teie sees ja väljaspool teid. Aga te küsite Minult: "Issand, kuidas me saame jõuda 

täiuslikkuseni, et tulla Sinu juurde?" Ja ma ütlen teile vastuseks, et teie enda teenete kaudu tõusete te üha 

kõrgemale ja kõrgemale, kuni jõuate Minuni. Seepärast soovitan ma teile alati, et te vaimustaksite end, 

tõuseksite ja kasutaksite oma andeid. 

4 Te ei vaja enam konkreetseid kultusevorme ega riitusi ega kujutisi, millel ei ole elu ega jõudu. 

Teid on loodud "teie Jumala näo ja kuju järgi", sest teil on vaim, jõud ja anded head teha. Inspireeruge 

oma missiooni täitmisel loomisest, millel on elu ja mis näitab teie Issanda väge ja võimsust. 

Vaadake taevalaotust, jälgige oma keskkonda, kuidas kõik täidab oma ülesannet. Vaadake, kuidas 

Kuningatäht annab sellele loodusele elu ja milline harmoonia valitseb selle elutähtsate elementide ja maast 

võrsuva idu vahel. Kõik ilmutab täielikus kooskõlas Jumala suurust. 

5 Kristus oma täiuslikkuses valdas ainet ja seepärast tegi ta imet, andes pimedatele nägemise ja 

muutes lonkavad kõndima. See oli vaim, mis ilmutas end keha kaudu. Te peate veel arenema, et teie vaim 

saaks keha valitseda ja end selle kaudu ilmutada. 

6 Jällegi tulen teie juurde armastuse ja halastusega. Kuid minu valgus valgub kõigile, sest maailm 

vajab vaimset orientatsiooni. 

7 Hea tahte inimesed, kes manitsevad inimesi, loobudes igast isiklikust kasust ja edevusest ─ need, 

kes tõesti teavad, et inimesed on kaugel oma vaimsest Isast ja et neil on vaja siseneda iseendasse, tulla 

mõistusele ja kuulata Valguse Sõna, et nad saaksid end vaimseks muuta ─ need, kes töötavad oma 

kaasinimeste hüvanguks, ükskõik millise religiooni või õpetuse juurde nad kuuluvad ─ nad kuulutavad 

tõde, ja tõde on Jumal. 

8 Minu õpetus on universaalne ja vastavalt sellele, kuidas inimhing areneb, valgustab ta kõike, mis 

on juhuslik, ning otsib spirituaalsust, valgust ja suunda oma täiuslikkusele. 

9 Armasta oma Jumalat ja ligimest, sest sellel põhineb maailma mõistmine. 

10 Ma olen usaldanud oma Töö teile, et maailm saaks minu Sõna teie vahendusel vastu võtta. 

Pöörduge kõigi poole võrdselt, ärge tehke vahet rasside ega nahavärvide vahel, sest kõik vajavad sama 

vaimset toitu. Iga hea töö, mida te teete, täidab teie hinge rõõmuga. Te tunnete minu rahu ja suuremat 

jõudu, et liikuda edasi oma vaimse liidu saavutamisel. 

11 Armastusega ootan tagasi neid lambaid, kes on läinud takistusest ─ neid, kes lähevad nüüd teistele 

teedele. Sel ajal läbib teie Peremees kõrbe, et otsida eksinud inimesi, keda ma nüüd näen, kuigi olen neile 

oma armu ja armastust küllaga jaganud, kes on takerdunud nende suurde tormi. 

12 Armsad jüngrid, hinged, kes te olete minust tulnud: Ma olen teid sel ajal valmistanud ette oma väe 

ja armastusega, et te ei laseks end maailma ümbritsevast segadusest kaasa haarata. 

13 Varsti lõpeb minu ilmutuse aeg inimintellekti kaudu, ja pärast seda hakkate te inimkonna seas 

tunnistust andma. Olen viinud teid päästepaati ja teinud teist minu kolmanda ajastu sõdurid, kes asuvad 

võitlema, et panna maailm tundma oma Jumala usaldust ja armastust. 

14 Te olete nagu selge peegel maailmale. Te näete, et minu sõna täitub esimesest kuni viimse ajani. 

Sest te olete minu sulased, kes täidate minu käske alandlikult ja kuulekalt ning kes täidavad oma 

südamesse kirjutatud seadust. 

15 Ma õpetan teile kui Meister alandlikkust, et te saaksite minuga eeskujuks olla ja minna kõikidesse 

provintsidesse. Sest inimesed on näljased ja janunevad Minu sõna järele. 
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16 On vaja, armsad inimesed, et te suunduksite maa erinevatele radadele. Sest vaata, isegi Mehhiko 

rahvas, paljud ei ole minu tööd tundnud. Tunnistage, et maailmas on juba tõusnud üles need, kes väidavad, 

et nad töötavad minu nimel, kuigi nad on need, kes on vaimses hädas. 

Teie aga, kes te olete minu jumalikkuse poolt rikkalikult õnnistatud ─ mis on teie ülesanne? Et teha 

Minu õpetus teatavaks. Te ei tohi end maailma eest varjata ega keelata talle puuduvat halastust. 

17 Sekti, kirikud ja erinevad õpetused seisavad teie teel ja tahavad teid eksitada, kuulutades end tõe 

omanikeks ja väites end olevat minu jüngrid. Teie aga asute täitma minu korraldusi. Ma annan teile selle 

hoiatuse, et te oleksite lahinguks valmis. Ma olen teiega ja teen teid inimestele teatavaks kui minu rahu 

vahendajaid, kui palsamit, mis leevendab nende valu. 

18 Teie kuulekuse kaudu ronite samm-sammult kõrgemale, kuni jõuate mäe tippu. Seal ootan ma 

Iisraeli õnnistatud rahva kaheteistkümnest suguharust tähistatud inimesi. 

19 Minu õpetus sel ajal on Kolmas Testament, milles te leiate Minu käsud ja mille ma olen andnud 

teile nii kujundlikus mõttes kui ka selges vormis, et te saaksite sellest võtta selle, mis on mõeldud igale 

teie hulgast. Ma olen graveerinud Sinusse, Iisrael, oma Sõna kustutamatute tähtedega, ja miski ei põhjusta 

selle kadumist, ja nii saad Sa igal ajal tunnistada seda, mida Ma olen inimkonnale usaldanud oma 

täiuslikus tarkuses. 

20 Palve kaudu jõuate Minuni, mida toetab Minu Vaimne Maailm, mis teid kaitseb. Te juba teate seda 

teed, sest õppetundides, mis ma teile Kolmandal ajastul andsin, võtsin teid käest kinni ja õpetasin teile, 

kuidas palve kaudu Minuni jõuda. 

21 Minu Sõna valgus on teie ees nagu majakas, mis valgustab teie elu. Te ei saa enam eksida, sest ma 

olen teie ees. Te olete minu kutsele siia tormanud, sest te armastate mind ja olete leidnud mind kogu minu 

hiilguses ilmutatuna. Need, kes on näinud Minu kohalolekut vaimse nägemise kaudu, on olnud rõõmsad, 

kuid teie kõik olete Mind näinud oma armastuse ja usu silmadega. Te kõik olete nautinud Minu Sõna nagu 

nektarit, nagu peen sööki ja nagu palsamit, mis ka ravib. 

22 Te ei suuda enam segi ajada Minu Sõna vilju teiste viljadega, sest te teate nüüd, mis on selle 

maitse ja et see sisaldab kõiki täiustusi. Praegu valmistan teid ette, et rääkida teistega, kui aeg on õige, kui 

teie ettevalmistus on suur ja te vabanete oma materialismist. 

23 Ma valan kõigile hingedele oma Sõna, armastuse ja valguse olemust, ja igaüks, kes otsib Mind, 

leiab Mind. 

Kõigis religioonides, doktriinides ja usutunnistustes, mis maa peal eksisteerivad, olen leidnud 

ülendatud inimesi, kes otsivad Mind spirituaalselt ─ hinged, kes on vabanenud igasugusest materialismist 

ja püstitanud Minule templi enda sees. Intuitiivselt on nad Minult saanud, sest Ma olen neile ilmutanud ─ 

nagu Ma olen ilmutanud teile ─ kõik, mis kuulub Kolmandasse Ajastusse. Ka nemad on lugenud 

Pühakirjadest, Minu Teisel ajastul antud Sõnast, tõlgendustest ja aruteludest, et sellega valan ma teie 

keskele oma valgust, ja ma olen armastusega vastu võtnud nende vaimu vilju. 

24 Nad valmistavad suuri teoseid, kui näevad, et inimkond on eksinud ja segaduses. Nad on tõusnud 

üles, on teinud teenet ja on öelnud mulle: "Anna andeks neile, kes on teadmatuses. Meil on Sinu valgus, 

anded ja jõud meie sees, et täita Sinu käske." Nad tuginevad Seadusele, Minu varasematel aegadel antud 

Sõnale ning uurivad minu poolt Minu jüngritele antud ettekuulutusi ja kuulutusi, öeldes iseendale: "Nüüd 

on see aeg." Seepärast otsivad nad mind ja seepärast olen ma nende juures, sest ma ei ole end inimeste eest 

varjanud. Igaüks, kes otsib Mind, on Minuga koos. 

25 Ma olen Universaalne Isa, minu armastus jõuab kõigi südamete juurde. Ma olen tulnud kõigi 

maailma rahvaste juurde. Aga kui Ma valisin selle Mehhiko rahva, et Minu Sõna ja Minu ilmutused 

valuksid selle peale kogu nende täiuses, siis sellepärast, et Ma leidsin selle rahva alandlikuks, sest Ma 

avastasin selle elanikes voorused ja kehastasin neis "Iisraeli rahva" hinged. 

Kuid mitte kõik ei kuulu sellesse rahvusesse, mitte kõik ei ole kehastunud. Üle maailma on veel laiali 

hajutatud need hinged, kes kuuluvad väljavalitute hulka. Nad on märgistatud, ma olen avanud nende 

silmad, ma olen teinud nende südamed tundlikuks ja nad räägivad minuga vaimust vaimule. 

26 Teil on olnud minu sõna ja minu ilmingud inimintellekti kaudu, ja teie andide kaudu olete näinud 

selle töö avanemist kolmandal ajastul. Seepärast, inimesed, te olete minu tunnistajad, kes räägivad täie 

veendumusega sellest, mida nad on näinud ja kuulnud, kes mõistavad minu iga sõna, kes tõlgendavad 

minu seadust. Sest teised ei oma intuitsioonist ja väljaõppest hoolimata omanda kõiki neid teadmisi, mis 
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teil on. Nende teeneid on palju, sest nad ei ole Mind kuulnud sellisel kujul, nagu teie olete Mind kuulnud. 

Ometi on nad teiega mõtetes ühinenud. 

Saabub päev, mil te kohtute teel ja tunnete teineteist ära. Teie vaimne pilk avastab neis, keda nad 

kannavad, oma jõu ja vooruse ning sel hetkel surute kätt ja teate, et ka see teekäija, kes teie teed ületas, 

kuulub minu väljavalitute hulka. 

27 Kõik ei kuule minu sõna sellisel kujul. Miks, Iisraeli rahvas? Te ei tea, te ei tea, kas see on tingitud 

teie ühtsuse puudumisest või teie madalast vaimsusest. Kuid olge nendega ühinenud, sest nemad, nagu 

teiegi, vastutavad inimkonna eest. 

28 Te peate tegema oma osa, palvetama nende eest ja suunama neid. Minu väljavalitute hulgas on ka 

need, kes on pühendunud minu jumalikkuse teenimisele ja kannavad vaimulike sarnast rõivastust. Valitud 

on kõige tagasihoidlikumad, kes elavad rahvahulkade seas tundmatuseni. On ka neid, kes esindavad maa 

seadusi ja valitsusi. Ainult mina tean nende numbreid ja tunnen neid ära. Teie, Iisrael, tunnete neid ära 

oma vaimse ettevalmistuse järgi. 

     Te kõik moodustate ühe keha ja ühe tahte katsumuse hetkel, kui ma pean nõudma Iisraeli rahva 

laialisaatmist, et külvata Minu seemet kõikjale. Ärge laske end praegu mõjutada. Mõned teist lähevad 

institutsioonide juurde ja täidavad seal oma armastuse, halastuse ja õpetuse missiooni. Teised lähevad 

suurte linnade elanike juurde. Te lähete nende teadmatute inimeste keskele ja võitlete seal ümbritsevate 

inimeste fanatismi ja teadmatuse vastu. 

29 Teie missiooni täitmise aeg ei ole veel saabunud. Ma ei ole teie numbrit veel täielikult ära 

märkinud. Te olete ikka veel õpetamise ajal, te olete minu õpilased ja jüngrid. Aga tuleb aeg, mil teist 

saavad õpetajad, mil inimesed küsivad teilt sõna, ja see sõna, mis teie huultelt tuleb, on tõde, on minu 

puhas õpetus. Te peate seda ette kandma ilma midagi lisamata. 

30 Ma valmistan teid praegu ette. Mina ise olen võtnud endale selle suure ülesande, et kujundada teie 

südamed. Ma ei ole seda meestele usaldanud, sest ma näen neis egoismi. Mina ise olen teie südameid 

kasvatanud ja läbi katsumuste, mida te olete oma teel läbinud, on neid töödeldud. 

Kui te olete komistanud, olen ma teile öelnud: "See katsumus annab teile suure valguse". Ja kui sa 

mõtisklesid, siis mõistsid, et see katsumus, mille ma sinu teele panin, oli vajalik ─ et see oli sinu südame 

faas, mis vajas silumist. Kas sa mõistad, kui täiuslik on Minu Töö? Kuidas saaksite te siis kasutada minu 

sõna, et rääkida inimestele, kui te ei oleksite puhastatud, kui teil ei oleks suur valgus ja suur vaimsus teie 

sees? 

31 Mina üksi juhin teid, mina üksi tunnen igaühe sisemust ja olen saatnud teile katsumusi vastavalt 

teie hingetugevusele. Nii olen Ma teid õpetanud, sest igaüks teist peaks õigel ajal minema Minu 

Jumalikkuse apostliks. Lugematud on need õpetused, mida ma olen teile andnud. Kui tihti olen ma sinuga 

rääkinud möödunud aegadest! 

Selles Kolmandas Ajastikus olen ühendanud kolm Testamenti ja loonud nendega ühe Raamatu. Aga sel 

aastal, 1950, kui ma annan teile viimase lehekülje inimliku ülekande teel, ütleb Meister teile tõtt: selle 

leheküljega ei suleta raamatut. Ma kirjutan teile jätkuvalt uusi ja lugematuid lehekülgi. Ma jätkan valguse 

valamist, et te saaksite tungida minu Sõnasse, et te jätkaksite selles otsimist, ja aja jooksul saavutate 

suurema vaimustumise, sest te ei peatu. 

32 1950. aastal ei ole te veel jõudnud suurima vaimustumiseni, te olete alles selle alguses. Kuid pärast 

seda arendate te seda annet, mis peitub igaühes teist. 

33 Valmistuge, Iisraeli rahvas! Mina olen alati Meister. Ma ei eemalda ennast, nii nagu Ma ei 

puudunud ka pärast seda, kui ma inimesena maailma tulin. Pärast Minu lahkumist olen alati kohal olnud. 

Ma olen olnud seal varemgi kõigis aegades ja kõigis inimeste tegudes, olen alati nende tegemisi üles 

kirjutanud, olen alati nende olemasolu üle kohut mõistnud. Kes takistab Mind seda tegemast? Kes saab 

sind takistada tõusmast Minu juurde ja armastamast Mind? Kes saab Mind takistada teid armastamast, 

hoidmast teid, lohutamast teid ja mõistmast kohut kõigi teie tegude üle? 

34 Teie, kes te moodustate inimkonna, olete need, kes eemalduvad Minust, kes ei ole enam täidetud 

armastusega Minu Jumalikkuse vastu, kes vajuvad materialismi, kes lasevad end kaasa haarata kirgedest ja 

unustavad oma vaimse ülesande. Kuid Isa on oma seadustes ja otsustes muutumatu ja järeleandmatu. Ma 

olen alati sama. Ärge arvake, et minu Vaim ilmutab end teatud ajal suurema armastusega kui mõnel teisel. 
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Ma olen sama Vaim, kes rääkis Moosese ja prohvetite kaudu ─ sama, kes rääkis patriarhide ja apostlite 

kaudu, ja sama, kes rääkis kõigi sõnumitoojate kaudu. 

35 Pidage meeles minu jumalikkust, inimesed. Olge nagu Isa! Armastage Mind sama armastusega! 

Ärge muutuge armastusest külmaks! Ärge olge täna palav ja homme külm! Ma tahan, et te oleksite alati 

armastavad, alati usklikud, alati ülestõusnud ja vaimsed, alati Minule lähenevad ülespoole suunatud teel. 

Sest see on teie vaimu eesmärk. 

36 Miks te ühel päeval näitate Mulle oma armastust ja usku ja teisel päeval ei usalda Mind? Miks on 

su süda nii muutlik? Ma tahan, et sa oleksid nagu kindel kalju, et su usk oleks alati sama, et su armastus 

alati kasvaks. Ma tahan, et te oleksite nagu taimed, mis kasvavad maa peal, et te ei jääks oma arengus 

seisma, et te saavutaksite lühikese aja jooksul kõigi oma andide täiuse ja küpsuse, et te saaksite Mind ära 

tunda. 

37 Mina olen Halastus, mis toidab teid, te olete tahtlikud taimed. Võtke vastu kaste, elu, mille ma teile 

annan, ja kasutage seda oma vaimu suursugususe saavutamiseks. 

38 Täna kuulevad lapsed Mind ja Ma räägin nendega samamoodi nagu täiskasvanutega või 

vanuritega. Miks ma ei räägi lastega mõnes teises väljendusvormis, sest nende mõistus on väike? Sest 

nende vaim on sama suur kui teie, sest nad mõistavad Mind. Sest ma ei räägin mitte "lihast", vaid vaimust. 

Seepärast ütlen ma teile: Ärge arvake lastest vähe ja ärge laske neil arvata, et nad ei mõista Mind. Las nad 

tulevad siia! Nende vaim on näljane. Ma õpetan neid samamoodi, nagu ma õpetan teid. Nemad on homsed 

põlvkonnad, kes peavad panema veel ühe kivi teie vundamendile ehitustöös, vaimseks muutmise töös. 

39 Need on viimased hommikused pühendused, kus te kuulete Minu Sõna sellisel kujul, kuid ma 

näen, et nende arv, kes Mind kuulavad, on veel väike. Inimeste süda on paadunud, see armastab ainult raha 

ja naudinguid. 

     See on lasknud hingel olla häiritud ja hukkuda vaenude, kirgede ja ambitsioonikate eesmärkide 

keerises. 

40 Ainult Iisraeli rahvas oli võimeline ärkama ja valvama nende eest, kes magavad; valvake seepärast 

alati. Ma muudan kivid viljakateks taimedeks, ma külvan oma seemne õigel ajal. 

Nii nagu ma olen teile öelnud: "Ärge ehitage liivale", nii tean ka mina, millal külvata, millal süda on 

valmis vastu võtma, millal on kätte jõudnud aeg. Teie kui Minu jüngrid peaksite tegutsema nii, nagu 

Meister tegutseb: Külvake, kui näete, et süda on valmis, kui see on avatud ─ näljane selle Töö valguse 

vastuvõtmiseks. Teie intuitsioon ütleb teile aega. Avaldan teile suuri õppetunde ja te saate intuitiivselt 

juhindudes palju tööd teha. 

41 Kui Minu Sõna on lõppenud ─ kes teid siis maa peal õpetab?..: Igaüks teist saab Minult 

inspiratsiooni, varustust. Õppige seepärast palvetama ja ühendama end minuga. Pärast seda ilmumist 

jätkate kogunemist veel mõnda aega. Teie mõtete vägi paneb teid saama Elu ja Valguse Allikast kogu 

inspiratsiooni, mida vajate oma teekonnal, oma eluteel. 

Ma innustan kõiki, kuid on mõned, kes paistavad teie seast silma, sest neil on suur intuitsioon, ja need 

on need, kes annavad nõu, kes räägivad, nimetamata end meistriteks, nimetamata end Minu järgijateks. 

Olge kõik valmis, sest Ma panen teie usu, teie edusammud sel ajal proovile ja Ma tahan näha, et te 

kasutate kõiki Minu õpetusi ja et Minu Sõna on olnud viljakas igaühe südames. 

42 Ma ei taha näha teid sel ajal nutmas, ei tunne alastust, nälga ega hüljatust. Ma ei taha näha teid 

rändamas nagu kõrbes, vaid nagu perekonda, mis on täis elu, energiat ja vaimseid võimeid. Ma tahan, et te 

armastaksite, mõistaksite ja aitaksite üksteist. 

43 Olen õpetanud teile armastust, olen palunud teil vennastust, olen andnud teile mõista, et te kõik 

olete loodud ühe ja sama armastusega, et te kõik olete pärit Minust ja seetõttu on teil kõigil samad 

omadused, samad täiused. Mida suuremad on teie teened, seda suurem on inspiratsioon ja seda suuremad 

on teie teod. 

44 Kui te ei ole kindel, et astute kindla sammu, siis oodake. Koguge kogu oma jõudu, hinnake kõiki 

"vilju", et saaksite oma arengus edasi liikuda. Ma õnnistan kõiki teie häid otsuseid. Ma valmistan teie 

hinge ette nii, et ta mõistab täiesti selgelt südametunnistuse juhiseid. Sest te ei jää ükskõikseks nagu 

praegusel ajal. 

45 Teie ees seisavad paljud katsumused. Peate võitlema paljude vastupanuliikmetega. Aga te olete 

juba esimesed katsumused läbi teinud, teie lähedased on teid juba minu asja pärast valesti hinnanud. Te 
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olete kaotanud kõik ja jäänud pühendunuks. Aga minuga olete te kõik tagasi saanud. Ma olen andnud teile 

hingerahu, mida teie lähedased ei suutnud teile anda. Minu juures olete leidnud meelerahu ja hingerahu. 

Mida siis karta, kui maailm sinu peale näitab, kui ta sinu üle nalja teeb? 

46 Ärge olge murelik! Olge kindlad oma usus, olge selles kindlad, et katsumuse hetkel annaksite 

inimeste ees märku sellest, mis on minu õpetus ─ sellest, et see, mida te olete südamesse võtnud, on õige, 

hea ja väärtuslik. 

Igaüks teist on minu Töö esindaja. Kus iganes te olete, teie tegude üle mõistetakse kohut. Seepärast 

olge tähelepanelikud oma tegude ja sõnade suhtes, et te oleksite kõikjal minu jüngrid. 

47 Igaüks teist on nagu tugev sammas oma eluteel. Te saate taastada usu sellele, kes on selle 

kaotanud. Sa võid päästa eksinud inimese hinge segadusest. Saate anda julgust, rahu ja vaikust neile, kes 

seda vajavad. Nii et pidage meeles, inimesed, kui suur on teie vastutus. Pidage meeles, et Ma ei kutsunud 

teid juhuslikult, vaid et kui te avastasite Minu Töö, siis võtsite endale suure vastutuse Minu ja inimkonna 

ees. 

48 Ma ei ole tulnud teie kuulmist või südant värskendama. Ma olen tulnud teid õpetama vaimseid 

ilmutusi, ja kui te pärast seda olete täis valgust, on teie ülesanne õpetada teisi. Kui ma nimetasin teid 

väljavalituks rahvaks, siis mitte sellepärast, et ma tahaksin teid teistest rohkem eelistada. See on 

sellepärast, et ma tahan teile anda oma õpetusi, selgitada teile kõiki saladusi, et te saaksite teistele täiesti 

selgelt rääkida ja õpetada neid Mind järgima. Mina aga olen alati teie peremees. 

49 Kui te leiate takistusi, raskusi oma kaasinimeste mõistmisel ─ kui uued katsumused üllatavad teie 

hinge, siis ütlen teile: "Minu rahu olgu teiega!" Ja selle tervituse järgi tunnete Mind ära ja ütlete endale 

sisemiselt: "Meister on minuga, ma saan nüüd Temalt inspiratsiooni, sest hoolimata kõigist minu 

ettevalmistustest puudub mul selles katsumuses valgus." Ma annan teile valgust, ma täidan teie hinge 

energiaga ja panen teie sõnad olema õiged, täis tõde, täis olemust. 

50 Ma räägin teile kõigile kui oma jüngritele. Ma ei taha näha 1950. aasta lõpus enam ühtegi 

"lapsjüngrit". Sellepärast olen ma teile nii palju rääkinud, minu õpetused on olnud pikaajalised, et igaüks 

teist saaks end ise õpetada ja lühikese aja jooksul minu õpilaseks saada. 

51 Ma näen tänulikkust teie südames. Sa ütled Mulle: "Meister, minu elu ja minu teod ei vääri seda, et 

olla Sinu juures ja saada Sinu õpetust." 

Ärge rääkige niimoodi, las Ma muudan teid Oma jüngriteks, las Ma armastan teid nii palju, nagu Ma 

olen alati armastanud. Lubage Minul ilmutada end teie seas ja avaldada teile, kui väga Ma teid armastan, et 

te armastaksite ka üksteist, et nende õpetuste mälestus, mis on armastuse voog, jääks alati teie sisse ja et 

teie süda, mis on täis seda armastust, pühenduks teistele, teie kaasinimestele, ja et te saaksite pühenduda 

teistele, teie kaasinimestele. 

52 Olen inspireerinud teid heategevuse, heategevuse ja andestuse voorustega. Kui vajalikud on need 

voorused praegusel ajal, sest ma näen, et inimkond ei oma neid enam! Ainult isekus, ebakõla, 

ebasõbralikkus õitseb, kõikjal kuulen vastastikust laimu. Pidage meeles, et ma olen teile öelnud: Ärge 

rääkige halvasti oma kaasinimestest, isegi kui teil on selleks õigustatud põhjused. Olge valmis jätma asja 

Minu hooleks. Ma ei ole teid kohtunikeks määranud. Ma olen teid kõiki saatnud välja samade andidega, et 

te võiksite pidada end vendadeks ja õdedeks. 

53 Siiski ei näita maa peal eksisteeriv õiglus õiglasi tegusid. Ma näen halastuse puudumist, mõistmise 

puudumist ja südamekaredust. Kuid igaüks saab ikkagi oma täiusliku kohtuotsuse. 

Ma olen need katsumused lubanud, ja seni, kuni inimene ei täida minu seadusi, seni, kuni ta pöördub 

kõrvale nende käskude järgimisest, leidub maa peal keegi, kes painutab oma südant, kes rikub seda. 

Kui te täidaksite seadust, ei oleks maailmas vaja kohtunikke, ei oleks karistusi, ei oleks vaja valitsusi. 

Igaüks määraks ise oma tegevused ja kõiki juhiksin Mina. Te kõik oleksite inspireeritud Minu seadustest ja 

teie teod oleksid alati heategevuslikud, mille eesmärk oleks spirituaalsus ja armastus. 

     Kuid inimkond on langenud sügavatesse kuristustesse: ebamoraalsus, pahed, patt on haaranud inimeste 

südamed ja need on tagajärjed: Te peate jooma kibedaid karikaid, te peate kannatama alandamist nende 

meeste käes, kes, kuigi nad on teie vennad, teostavad võimu maa peal. 

Kuid olge alandlikud, kannatage kannatlikult kohtumõistmist, pidage meeles, et mina olen täiuslik 

kohtunik. 
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54 Ma valmistan teid täna ette oma Vaimu valguse kaudu ja palun teilt palvet ja enesevaatlust oma 

elus, et te mõistaksite minu sõna, mitte ainult ei kuuleksite seda. Uurige seda, kuid ärge ainult uurige seda, 

vaid järgige seda, et te saaksite aru selle väärtusest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 342 
1 Jüngrid: Taas kord osalete usuga Minu õpetuse edastamisel, sest te teate, et need on viimased 

õppetunnid, mida Ma teile annan. Püha Vaim õpetab oma väga armastatud lapsi. See on aegade 

kulminatsioon, see on aasta 1950, mis on Iisraeli rahvale kuulutatud viimaseks, mil nad saavad minu Sõna 

sellisel kujul. 

Kiirustage ja valmistage oma süda ette, et säilitada selles kogu see tähendus ─ sisu, mida Ma oma 

halastuses välja valan. Te valmistate oma hinge ette ja palute Minult mõistmist, et mõista iga Minu lauset. 

Te vaatate inimkonda, mis on teie taga, mis ei ole neid ilmutusi kuulnud, mis elab ikka veel pimeduses, ja 

te nutate oma hinge sügavuses. Te soovite neid õpetusi oma kaasinimestega jagada, kuid Jumalik Meister 

ütleb teile: Hoidke oma lootust, kuid valmistage end eelnevalt ette, et saaksite külvata oma esimese vilja. 

2 Inimesed, mitte kõik ei kuule mind sellisel kujul. Kutsutud on palju ja valitud vähe. Jäta see asi 

Minu kätte, kuid Ma otsustan su töö üle alates sellest ajast, kui sa oled kuulnud Minu Sõna. Ma kohtun 

põlvkondade üle, mis on tulnud ja läinud alates 1866. aastast kuni tänaseni, ja ma annan igale põlvkonnale 

vastavalt tema töötulemustele. Teile, inimesed, võin vaid öelda: te saate veel oma vigu heastada, teil on 

veel võimalusi oma missiooni täitmiseks. Kui seni on teie huuled olnud kohmakad, kui südamed on olnud 

nagu kaljud ja ei ole kuulnud kutset, siis jätkake lootust. Ma valmistan praegu kogu inimkonda ette, 

suunan nende meelt ja töötan nende südameid. Kõik katsumused, mida ta kogeb, viivad teda soovitud 

eesmärgi poole, milleks on spiritualiseerumine. Kuid enne seda läbib see puhastuse. 

3 Selleks, et te, inimesed, jõuaksite Minuni, on vaja, et te puhastaksite end, et te puhastaksite oma 

hinge, et te saaksite Mind näha ja tunda. Kui ma teid kutsun, ärge peitke oma nägu, ärge häbenege oma 

minevikku, sest enne seda luban ma teil puhastada kõik oma üleastumised ja saada vääriliseks. 

4 Seepärast, inimesed, ärge muretsege, kui te ei näe Minu ümber kogunenud suuri rahvahulki. 

Kõigepealt valmistage end koos oma lähedastega ette. Ma pean kasutama igaüht, ja see seeme, mille ma 

olen külvanud, paljuneb; tulevad soodsad ajad vaimustumiseks. 

Täna kohtate te ainult takistusi ─ ahelad, mis takistavad teid edasi liikumast. Kuid vaimse vabanemise 

aeg saabub kõigile, ja siis on teie mõtlemine ja rääkimine nagu vool, mis ujutab üle selle inimkonna väljad. 

5 Täna tunnete te vastutust selle eest, et olete Mind kuulnud, et olete uskunud Minu Sõnasse, et iga 

Minu juhis on teile kohustus, et Minu Seadus puhkab teie vaimus ja et olete seda inimliku mõistmisvõime 

kaudu tuhandeid kordi selgitanud. 

Ma näen, milliseid samme sa homme astud, ja selleks olen sind ette valmistanud, olen sinuga rääkinud, 

olen teinud teed, et su hing ei komistaks katsumustes. Ma olen andnud teile ettekuulutusi, et te ei peatuks, 

vaid otsiksite salajasest varakambrist, mille ma olen loonud teie südamesse, valgust, mida te vajate, et 

läbida tee peal tuleva katsumuse. 

6 Kes teie seast võib öelda, et ta on teadmatu või teadmatuses, kuigi Ma olen teile valgust andnud, 

kuigi Ma olen teid õpetanud, kuigi Minu Sõna on avanud teie seas tee ja Ma toidan seemet, mille Ma olen 

teie südamesse külvanud? 

Ärge muretsege, Iisraeli rahvas, kui te usute andidesse, mis ma teile olen andnud. Minge edasi, olge iga 

päev tugevam usus, muutuge oma tahtes järeleandmatumaks, nii et mitte miski ega keegi ei saa teid teie 

teel peatada. 

Ma koolitan teid sõdalasteks, sest te võitlete pimeduse vastu, sest te peate võitlema kurjuse vastu. Sest 

te pehmendate kõvad südamed ja puhastate inimeste meeled, mis on paadunud isekate teaduste ja ekslike 

tõekspidamiste poolest. 

7 Seepärast palub Jumalik Meister teil palvetada ja mediteerida. Ma olen teile alati öelnud: uurige 

minu sõna ja kõiki minu ilminguid, et te saaksite minu õpilasteks ja seeläbi trotsiksite kõiki katsumusi ja 

õnnetusi, mis teile osaks saavad. 

     Kuid te teate väga hästi, et te ei ole oma eluteel üksi. Teid saadavad vaimolendid, minu Jumalikkuse 

teenrid, vooruslikud olendid ─ need, kes tulevad teie juurde, kui te olete nõrk, et teid aidata, et anda teile 

vaimseid otsuseid, kui teil neid ei ole ─ need, kes tugevdavad teie usku, kui te muutute nõrgaks. 

8 Ma olen lubanud kõrgelennulistele vaimudele, vooruslikele vaimudele, kes elavad Minuga koos, 

pääseda praegu sellesse maailma. Seepärast, inimesed, kuna kõik aitavad teid, kuna teie Meister juhib teid, 
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kuna Minu õpetus on teie kaitsevalliks, miks peaksite siis kartma? Miks peaks teie süda meeleheitel 

olema, kui te olete valmis? 

9 Uurige end vaimselt, uurige oma meelt ja südant, lugege raamatus, mille ma olen teile andnud teie 

kutsumise ajast alates, ja mõelge, kui palju lehekülgi ma olen teie südamesse kirjutanud, kui palju 

prohveteeringuid ma olen teile usaldanud, kui palju teateid on teile andnud Eelija ja kui palju varustust on 

teile andnud vaimne maailm. 

10 Sellest päevast, mil ma selle raamatu Kolmanda Ajastu ajal avasin, on möödunud palju aastaid, ja 

paljud teist on seda juba ammu kuulnud. Seega, inimesed ─ kui te olete need õppetunnid meeles pidanud, 

siis tuleb päev, mil te saate raamatu avada vajaliku lehekülje ja lugeda seda, mida vajate. 

See raamat, mis sisaldab lugematuid õppetunde, ei sulgu 1950. aastal, vaid jääb igavesti avatuks, ainult 

teistsugusel viisil kui praegu. 

11 Ma olen rääkinud teile inimeste kaudu, et õpetada teile vaimset osadust Minuga ja kõrgete 

piirkondade vaimsete olenditega, et te saaksite sel viisil alati lugeda sellest suurest raamatust. 

12 Kui te arendate minu Vaimuga suhtlemise annet, ei pöördu te enam maiste raamatute poole, sest 

selles raamatus saate lugeda ja kogeda kõike, mida vajate. Teadmised heast ilmnevad teile; armastus 

lahendab suured probleemid; rahu ja halastus on väärtuslikud kingitused, mis aitavad teid, ja te tunnete 

end nii tugevana, kui te pole kunagi varem olnud. Sest te saate suurte õpetuste selgituse, te saate lugeda 

oma kaasinimeste ees sellest sisemisest raamatust, mille ma olen teile pärandanud, et anda teile valgust. Ja 

teile, Iisraeli rahvas, lähenetakse, sest te olete Minu ilmutuste omanik. Kuid see privileeg ei ole ainult teie 

päralt, see kingitus on mõeldud kõigile minu lastele. Kõik järgivad spiritualiseerumise teed ja otsivad 

dialoogi vaimult vaimule. 

13 Te olete nende ilmutuste teerajajad, nagu te olete alati olnud, sest ma olen teid maa peale saatnud 

ja andnud teile oma ülesanded, öeldes teile: Viige minu päästesõnum inimkonnale! Räägi kogu oma 

veendumusega! Kuulutage ja kuulutage, nagu see on Minu tahtmine! 

14 Inimesed, te olete veel ettevalmistusperioodil, te ei saa veel öelda, et olete saavutanud oma annete 

täieliku avanemise. Te olete astunud oma esimesed sammud nende kogunemiste intiimsuses. Aga 

edaspidi, kui teilt nõutakse tõendeid ja ma annan neid ─ kui see on minu tahe ─ teie vahendusel, siis andke 

armu. Kui ma enne riietasin teid alandlikkusega, siis ärge jätke Minu sõna tähelepanuta, ärge külvake 

viljatule maale. Arendage oma intuitsiooni, et te saaksite sobival ajal rääkida vastavalt Minu tahtele, et 

juhtida rühm inimesi, kelle ma teile näitan, oma Meistri laua juurde. 

15 Täna elate minu tahtega määratud maal, kus on õitsenud rahu, alandlikkus ja külalislahkus. See 

rahvas on olnud teie koduks ja selle põues on teil olnud minu sõna täitumine. Ma teatasin teile oma 

tagasitulekust ja ma olen oma sõna pidanud. Minu töö on tehtud. 

Kui te ei ole veel oma ülesannet täitnud, annan teile selleks vajalikku aega. Aga mina kui Isa olen 

täitnud oma ülesande teie seas ja olen teie arengu järgi teiega rääkinud. Vastavalt teie ettevalmistusele olen 

ma valanud välja oma Sõna, et te seda mõistaksite ja mõistaksite. Ma ei ole rääkinud teile arusaamatu 

väljendusviisiga, vaid lihtsate sõnadega, millest kõik saavad aru, et te neid mõistaksite. Ma kogusin teid 

kokku, valmistasin teid ette ja andsin teile teada andeid, mis olid juba teie vaimus, kinnitades neid vaid 

seetõttu, et teie kehaline loomus ei tundnud neid. 

16 Teie, Iisraeli rahva lapsed, teadsite, mis oli algusest peale kirjutatud. Te teadsite oma saatust, te 

tundsite oma vastutust, kuid teie kehastumisel maa peal oli vaja, et minu Sõna muutuks inimeseks, et te 

saaksite mõista minu tahet ja minu korraldusi. Te olete tulnud inimkonnale appi neil hetkedel, kui see oli 

maas, kui ta tühjendas oma väga kibeda karika, kui lepitamine saavutas oma maksimumi. Sa oled oma jala 

sellesse rahvasesse pannud ja ma olen sulle öelnud: kogu su olemus on valmis saama palsamiks ja 

halastuseks inimeste seas. 

17 Muutuge aktiivseks, et nad saaksid teid ära tunda ja tunnistada, et te olete minu saadikud. Ma olen 

teid selleks ette valmistanud. 

Ometi näen ma mõnes ikka veel kahtlust. Aga vaata, katsumused annavad sulle valgust, mida sa vajad 

─ lugematud armastuse katsumused, mida ma sulle valmistan. 

18 Valmistage end ette ja süvendage end alati, teie, kes te kuulete minu õpetussõnu. Ärge vaadake 

seda pealiskaudselt, tungige selle mõttesse, et te saaksite neil hetkedel viibida vaimsetel aladel, Minu 

lähedal, ja näha sündmusi Kõrgema Tagajärje taga. 
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19 Ma olen teinud ennast teatavaks lihtsal viisil, ilma uhkeldamiseta, et õpetada teile alandlikkust, ja 

Minu Tahe on, et te neis lihtsates ilmingutes tunneksite ja tunnetaksite nende suurust. Ma olen andnud 

teile vaimseid andeid, et te nende kaudu näeksite, kuuleksite ja tunneksite Mind kogu oma olemuses. Ma 

olen puudutanud kõiki teie südame tundlikke lõngaid ja hellitanud teid oma sõnaga. Ükski inimsõna ei ole 

andnud teile sellist värskendust, rahu ja õndsust, nagu see õpetus on teile andnud, ja selle "maitse", selle 

olemuse järgi, mida ma sellesse sisendan, võite mind ära tunda. 

20 Pärast 1950. aastat olete oma usus kindlam. Teie veendumused muutuvad tugevamaks. Te suudate 

aukartuse ja austusega meenutada neid tunde, mil minu Universaalne Kiirgus, mis edastati inimmeele 

kaudu, sai Sõnaks, mis julgustas teid, juhatas teid ja lohutas teid. Ka teisel korral ütlesin ma oma 

jüngritele: "Inimese Poeg peab surema, et teda usutaks." Kolmandal korral ütlen ma teile: Pärast Minu 

Sõna lõpuleviimist inimese kaudu leian ma rohkem usku ja mind armastatakse rohkem. 

21 Te olete mäletanud minu jutlustamise aastaid ─ neid kolme aastat, mil ma valmistasin oma jüngrid 

ette ja elasin koos nendega. Nad nägid kõiki Minu tegusid ja oma ettevalmistuses suutsid nad tungida 

Minu südamesse ja näha puhtust, kogu majesteetlikkust ja tarkust, mis oli Meistris. 

Minu toonased teod ei olnud avalikustamise eesmärgil tehtud, minu käik maa peal oli tagasihoidlik; 

kuid kes oli valmis, see aimas minu suurust ja aega, milles ta elas. 

Nii valisin ma oma jüngrid, kellest mõned ma leidsin jõe kaldal ja kutsusin neid, öeldes: "Järgige 

mulle. Kui nad suunasid oma pilgu Minule, said nad aru, kes oli see, kes nendega rääkis, ja nii valisin ma 

nad ükshaaval välja. 

22 Nad järgisid Mind ustavalt ─ oma vaimuga, kuuletudes Minu käsule, mõistes Minu armastust ja 

säilitades oma südames neile usaldatud aaret. Nad ei tahtnud, et see rikkus läheks kaduma, ja teatud aja 

möödudes pärast Minu lahkumist kirjutasid nad Minu Sõna üles ja paljundasid seda, et see ei kaoks 

tulevaste põlvkondade ja ka nende, kes Mind ei ole kuulnud, meelest ega südamest. Nad kirjutasid Minu 

poolt inspireerituna, et neid kirjutisi ei võltsitaks. Kuid inimesed on neid võltsinud, on neid valesti 

tõlgendanud. Kuid algsed kirjutised olid Minu tõeline Sõna. 

23 Ma olen teile teatanud ülesanded, ma olen teid kõiki välja valinud ja ma olen teid oma märgiga teie 

otsaesistesse märkinud. Mõnele teist olen ma öelnud: "Valmistage end ette, et te saaksite prohvetlikult 

kuulutada; teistele olen öelnud: "Valmistage end ette, et te saaksite prohvetlikult kuulutada: Teistele olen 

valmistanud teid selleks, et te saaksite rahvahulkadele teatavaks teha vaimset inspiratsiooni; ja teistele olen 

valmistanud teid selleks, et nende intellekti kaudu edastatav universaalne kiir võiks teha teatavaks Minu 

sõna. 

24 Ma olen teile kõigile usaldanud väärtuslikke kingitusi ─ Vaimu kingitusi, igavikulisi kingitusi. 

Teid ei ole valitud mitte ainult sel ajal, mida te praegu läbi elate, vaid teil on olnud see võime ka varem ja 

pärast seda aega on see teil ka edaspidi olemas. Kuid ma ütlen teile, et selle avanemine sõltub sellest, 

kuidas teie ettevalmistus on olnud. Ma ei lase teie hingel paigal seista. Ma valmistan selle ette ülespoole 

viivale teele, redelile, mis viib minu juurde. Sest Minu kuningriigis on igaühele teie jaoks ette valmistatud 

koht ja aeg on lühike. Te peate kiirustama oma samme, et saaksite varsti hõivata selle koha, mis on 

määratud teie vaimule. 

25 Kas minu kuningriigis on hierarhiad? Te ei tea. Ma ütlen teile vaid: pingutage! Võitle, et sa 

saavutaksid kõigi oma võimete avanemise, et sa mõistaksid Mind nende kaudu, et sa armastaksid Mind ja 

täidaksid igal ajal oma ülesannet. 

26 Täna asute te maa peal, kuid homme tuleb teile valmistada uus tee. Sel hetkel, kui hing jõuab selle 

maailma lävele, kutsun ma teda vastutusele ja viin ta uude ellu. 

27 Ma ei räägi praegu kõrbes. Minu häält kuulevad suured rahvahulgad kõigis kirikutes, kõigis 

kogunemistes, mis on valmistunud. Aga Eelija on teie teejuht, ta on see, kes annab teile ettekuulutusi, ta 

on see, kes teid ette valmistab. Ta on eelkäija. Tundke teda enda ees, alati enda ümber. 

28 Kui teid tabab katsumus, siis kutsuge Eelija, kes on Valgus, kes on see, kes valmistab teed. Sel 

katsumuse hetkel oleme Eelija ja mina teiega koos. 

29 Nüüd on Minu Sõna viimased ajad, seepärast räägin ma teile sel viisil. Sest ma ei taha, et te 

oleksite segaduses, ja ma ei taha, et te oleksite laiali. 

30 Te peate jätkuvalt kokku kogunema ja üksteise kõrval seisma. Las igaüks ilmutab oma andeid: Kes 

on nägija, peab valmistuma sõnumi vastuvõtmiseks, kui see on Minu Tahe ─ kuulutus, valgus, mis juhatab 
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seda rahvast, ja nii peab igaüks töötama vastavalt oma andidele ilma isekuseta, sügavas alandlikkuses, 

kogu hingekõrgendusega, teades, et seda tehes kirjutab ta igaviku suurde raamatusse ─ et iga teie tööd 

hindavad teie lapsed, teie järgijad ─ teades, et see töö, mida ma olen teile käskinud teha, on Püha Vaimu 

töö. 

31 Sel päeval ühendan teid, jätan teid valmis üheks perekonnaks. Vaata! Valmistage end valmis, kõik, 

et te saaksite oma palvetega aidata rahvaid, valitsejaid, kõiki neid, kes kannavad suurt vastutust. Sest kõigi 

nende olendite tahtest kõrgemal on Minu Tahe, Minu Seadus on järeleandmatu õiglus ja lepituse seaduse 

kõrval on Armastuse Seadus. 

32 See jääb samaks: igaüks, kes teeb süüteo, peab oma süüteo ära tegema, seda heastama. Aga tema 

lepituses on Püha Vaimu kaudu lohutus. 

33 Mina olen Lohutaja, ma olen tõe tõotatud Vaim. Patriarhide aegadest saadik kuulutati välja see 

aeg, mil mehed tühjendavad kõige kibedamat karikat. Sellest ajast peale öeldi, et Lohutaja tuleb teie 

juurde, et aidata teid katsumuse tunnil. 

34 Ma olen täitnud oma sõna, ma olen teid, Iisraeli rahvas, ette valmistanud. Ma täidan teid kui oma 

jüngrid ka halastusega, lohutusega ja armastusega. Tunnetage oma andeid, kasutage neid viisil, töötage 

oma mõtlemise ja palve kaudu, et te saaksite olla balsamiks inimkonna seas, et te saaksite peatada kurjuse 

edenemise. 

35 Minu Seadus on igaühes teist, isegi korraldused, varjatud anded; meeled ja võimed on valmis, 

hinge silmad on avatud. Vaim on vastuvõtlik, sest see on Jumalik Säde, et te mõistaksite tundi, milles te 

elate, ning palvetaksite, eestpalvetaksite ja töötaksite minu juhiste kohaselt. 

36 Ma õnnistan teid. Mina kuulen kõiki inimkonna kaebusi ja kõik nende palved võetakse kuulda. 

37 Veel kord kinnitan teile kingitusi, et te saaksite neid kasutada täis armastust inimkonna vastu. 

Ümbritsege neid oma armastusega, rahuga, mida ma teile annan, ja valgusega, mida ma oma sõnaga valan. 

Ma usaldan need teile nagu õde. 

38 Sinus ma õnnistan kogu inimkonda, nagu on kirjutatud, ja ütlen neile, et nad peavad ootama häid 

aegu, mil ma annan neile külluse ja rahu. 

39 Täna olete te aegade kõrgpunktis ja ma ainult tugevdan teid, et te jääksite katsumusest ellu. Kuid 

igaühes teist on olemas lubadus, et pärast lepitust saabub rahu, saabub õnnistus kõigiga ja algab uus tee, 

mille inimkond võtab vastu spirituaalsuse suunas. 

40 Minu Jumalik Vaim lõikab vilja, mida te oma vaimse missiooni kaudu toodate. 

41 Te olete väsimatud töömehed, kes on kasvatanud kuldset seemet, mille ma teile selles kolmandas 

ajastus usaldasin, ja sellest heast seemnest te näitate mulle midagi. Ma vaatan seda ja näen vaimus, et 

mõned teist on Mind mõistnud ja muutuvad Minu õpetuse ja tarkuse kaudu armastatud jüngriteks, kes 

Minu volitusel annavad igal viisil oma kaasinimestele edasi rõõmusõnumit. Ka teised osutavad Mulle, 

milliseid pingutusi nad on teinud läbi katsumuste, milles nende hing suutis triumfeerida ja ületada kõik, 

millega nad oma teel kokku puutusid. Sest te olete kuulnud Minu häält, mis pani teid värisema ja ei 

lasknud teil taas oma teel uinuda. 

42 Te olete Minu üleskutse peale kiirustades tõusnud, et kuulda Minu käsku, mis on seadus, mille Ma 

olen teie südamesse trükkinud, ja täis kahetsust olete suutnud näha, et ajad on teid üllatanud ja et te olete 

varjanud seda nii suurt ja ülevat, hindamatu väärtusega tööd, mille Ma olen teie vaimule usaldanud. Kuid 

teie meeleparandus on jõudnud Minu juurde, Minu kui kohtuniku pilk on tunnistanud, et teie hing on 

nutnud kaotatud aja pärast, ja viimasel hetkel palute te andestust, halastust ja halastust. 

43 Sel viisil võtan vastu need, kes on ärkanud oma sügavast unest ja näitavad Mulle oma otsustavust 

täita oma missiooni ja kuuletuda, sest nad mõistavad, et olen usaldanud nende vaimule raske missiooni ja 

et maailm vajab teid, et te teeksite seda, et ta teie vahendusel saaks päästetud ja pääseks oma hävingust, et 

värskendada end selles valguses, mida te olete näinud selles Kolmandas Ajastikus. 

44 Ma olen teid ette valmistanud ja varustanud teid taas kord kõige suuremate andidega. Minu valgus 

on valgustanud teie südant ja mõistust, ja teie südametunnistuses tunnete te vastutust, mis teil on Minu 

töös, et minna välja Minu Jumalikkuse sõnumitoojatena ja teha inimestele teatavaks rahu, mida nad on 

erinevatel viisidel otsinud, et te saaksite Minu nimel anda elu hingedele, kes on sajandeid olnud armuelu 

jaoks surnud. Selleks olen ma teid, Iisraeli rahvas, kutsunud, ja minu sõna on kõlanud teie seas 

häälekandjate kaudu nagu valjuhäälne kell. Kuid mitte kõik teist ei ole Mind mõistnud. 
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Kuid need, kes on tõlgendanud Minu Tahet, on tõstnud end Minu juurde, et saada ülesanded, mida nad 

peavad elus täitma, et tunda Mind ja tunda ennast, et vabaneda oma orjusest, mida nende hinged on 

sajandeid talunud. 

45 Te olete need hinged, kellel on endas vabadus, mida ainult Minu halastus võib teile anda, ja te ei 

ole enam orjad ega lange, kui te end täielikult üles kiigutate ja ühendate oma vaimu Minuga. 

46 Ma tahan, et te tunneksite Minu rahu ja Minu armastust ning tugevdaksite end selles armastuses, 

nii et teie jalg ei jääks enam seisma, vaid liiguks alati edasi, kuni jõuate mäe tippu ─ nii et läbi selle 

kõrguse ja harmoonia, mis valitseb teie ja Minu vaimu vahel, tunneksite ära need paljud, mida inimkond 

saab Minu halastusest teie vahendusel, ja te oleksite Minu suurte hüvede, Minu ilmutuste, mida Ma olen 

teile toonud Püha Vaimuna, edasikandjad. 

47 Minu tahe on, et te lähete sõduritena, apostlitena, jüngritena ja töötajatena ning pühendute minu 

lastele, kes ootavad oma vabanemise hetke, kes ootavad nagu teiegi, et leida laud, mis on kaetud 

eluleivaga. 

See inimkond on ainult tundnud halbade aegade karmust ja raskused on asunud tema vaimus. Nüüd on 

aeg, mil maailm väriseb, sest tema puhastamine on suur, valu raputab teda ärkvele ja ta saab ise teadlikuks, 

et minu Sõna, mis on kirjutatud, on nüüd täitumas. 

48 See inimkond ärkab nüüd keset oma valu, et näha uue päeva valgust. Aga teie, armsad inimesed, 

peate minu sõna täites olema minu tunnistajaks ja viima seda rahusõnumit kõikjale ning näitama kõigile 

taas kord teed päästmiseks. 

49 Iisrael: Lahing, mida teie vaim on pidanud pimedusega, on olnud suur. Te olete asunud Minu 

jälgedes käima ja teid on katsumused üllatanud. Mõned teist on Mind mõistnud ja üksteist tunnustanud. 

Sest nad on näinud, et minu teos on laitmatu, et see on puhas nagu lumehelbed, ning täis pühendumist ja 

vaimset soovi on nad asunud teele, et panna inimkond minu tööd nautima. Teised, kes mu õpetustest 

toituvad, ei ole mõistnud minu sõna tõelist tähendust. Nad ei ole mõistnud, millist täitumist Ma igalt Minu 

väljavalitult ootan. 

50 Ma tahan näha teid vaimselt ühendatuna, ma tahan leida teie südames selle armastuse vilja, mille 

ma olen teile andnud, ma tahan näha teie kätt ühendatuna minu parema käega. Läheneb aeg, mil te peate 

andma tunnistust minu kohalolekust oma kaasinimeste seas, mil te peate rääkima neile täis valgust ja tõde 

selgete sõnadega, näitama neile oma südant kui minu Jumaliku Vaimu elupaika ja andma neile teada, et te 

olete nende vaimsete hüvede tooja, mis on sel ajal minu varandusest välja valatud. 

51 Ärka üles, Iisrael, kui valguse laps, kes on võitnud pimeduse, mis on sinu teel seisnud. Näidake 

maailmale oma uuenemist, oma spirituaalsust, sest ma olen teile jõudu andnud. Ärgake oma hea eeskuju ja 

palvetega oma kaasinimesed, kes magavad, ja rääkige neile nii, nagu Minu Jumalik Vaim seda teeb. Ärge 

olge jumalateotajad ega südamed kõvaks muutunud minu ja teie ligimese armastuse suhtes. Sest teisse on 

minu arm ja Püha Vaimu anded välja valatud, et te paljuneksite nagu hea seeme. 

52 Ma võtan vastu jõupingutused, mida teie hing on teinud selle aja jooksul, et saada Minu teenijaks, 

ja teie päevatöö lõpus annan teile tasu, mille te olete ära teeninud: see on loorberipärg teie hingel. 

Ma olen teile lubanud, et kui te suudate näidata Mulle vaid veidi mõistmist ja kuulekust, olen Ma 

teiega, kaunistan teid ja annan teile seda, mis teile kui valguse lastele, kui selle Kolmanda Ajastu 

väljavalitutele ─ kui neile, keda Ma olen puhastanud Oma Jumaliku Verega, nii et te saate olla need, kes 

annavad Minust tunnistust. 

53 Te olete ennast uurinud ja näinud oma nõrkust ja ebatäiuslikkust. Hetked, mil teil on puudunud usk 

ja katsumused on teid üllatanud. Kuid sa oled värisenud minu jumaliku pilgu ees, mis näeb sinu olemuse 

kõige salajasemat osa. 

Ma tahan, et te tunneksite õnnitlusi, mida Minu Vaim pakub teile selle eest, et olete töötanud ja vaeva 

näinud Minu Seaduse, Minu Jumaliku Missiooni kohaselt, ja teie pingutuste eest, valu eest, mida olete 

kannatanud, et järgida Mind katsumustega silmitsi seistes ja neid võideldes, usaldan teile hindamatu 

väärtusega juveeli: Minu tarkus. 

54 Püha Vaimuna valan ma teie sisse oma kiirgusi, kuid pingutage iga päev uuesti, et teie vaim 

saavutaks suure tõusu ja teie süda suurema vaimustumise. Sest Minu tahe on, et sina, Iisrael, oleksid nagu 

puhas peegel oma kaasinimestele ja annaksid oma tegudega tunnistust Minust. Näidake hingele päästmise 

vilju, andke edasi Minu rahu sõnumit inimeste seas. 
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55 Ma olen teid sel ajal ühendanud ja kogunud, et anda teile apostli, sõduri "rõivas", et kaunistada teie 

hinge minu armu ja valgusega. Sinu pärast ei tohi minu tööd lõhkuda, ei pilkata ega naeruvääristada. Ma 

jätan selle vastutuse teile, et rahvahulgad võiksid teie eeskuju tõttu tõusta armuliku elu juurde, et inimkond 

kuuleks Minu kutset ja tuleks minu juurde, sest ma ootan neid. 

56 Minu valguse mõõk võitleb praegu pimeduse vastu ja võidab seda. Ma valmistan teid ette, et te 

saaksite siiralt tõusta ja täita oma Seadust minu Jumalikus Töös. Ma olen usaldanud teile suure osa oma 

halastusest, et teie süda oleks vapustatud inimkonna valu ja viletsuse ees. Ma olen pannud teid nägema 

kogu valu, mida maailm sel ajal kannatab, ja hingede häda, et te valvaksite ja palvetaksite, et te töötaksite, 

kuulutades minu tõde ja kasvatades südames voorusi. 

57 Ma ei taha, et te tunneksite Mind kaugelt, sest Ma olen teile öelnud, et tänu oma 

spiritualiseerumisele tunnete Mind kõik, te tajute Mind otse. Teie vaim kuuleb Minu häält ja vaimselt 

näete Minu kohalolekut. Nii näen ma teie vaimu ühendatuna Minuga igavesti, sest see on Minu Tahe. 

58 Valmistu, Iisrael, et sa saaksid Mind teenida kuulekuse ja armastusega. Sest ma olen teid määranud 

tõelisteks jüngriteks. 

59 Ma ehitan praegu teie sees Püha Vaimu templit ja valmistan ette teie saabumist uude 

Jeruusalemma. 

60 Andke oma kaasinimestele, kes heast tahtest teie poole pöörduvad, nautida minu tarkuse vilja, 

andke seda kõigile, kes seda paluvad, andke seda esimesele ja viimasele. Toitke neid minu rahuga, valvake 

selle üle ja jagage seda inimkonna seas tunnistuseks minu kohalolekust teie seas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 343 
1 Ma ilmutan ennast halastuse ja armastuse kujul kõigile, kes Mind otsivad. Inimesed käivad 

erinevaid teid, kuid Eelija sillutab väsimatult teed ja näitab teile päästesadamat kui säravat tuletorni sel 

ajal. 

2 Teie, Iisraeli rahvas, peate kandma Minu Sõna üle kogu maailma, peate minema välja, kartmata 

tormise mere laineid, hoolimata inimkonda segavatest lahkhelidest. Te kaitsete end armastuse relvadega, 

mis ma olen teie vaimule usaldanud, ja minu seadusega eemaldate te pimeduse sideme. Sel viisil tunneb 

inimkond Mind ära ja moodustab samuti osa Minu armsast rahvast. 

3 Ärge uhkeldage oma kaasinimeste ees, olge alandlikud ja näidake neile head eeskuju. 

4 Igal ajal ei ole inimkond hinnanud minu halastust, ta on valesti hinnanud Teda, kes on loonud kõik, 

mis universumis eksisteerib. Meister on teile ilmutanud kõigi asjade põhjuse, et te saaksite olla kooskõlas 

looduga, täites minu Seadust ─ seda Seadust, mis ei tekita teile valu, vaid viib teie hinge igavese rahu 

juurde. 

Inimesed on loonud erinevaid seadusi ja näidanud oma naabritele erinevaid teid. Kuid nad on kogenud 

ainult valu ja segadust ning suured rahvahulgad on langenud kuristikku. 

5 Ma panen piiri inimkonna kurjusele ─ neile, kes lõhestavad rahvaid. Nad ühinevad ja lõpetavad 

süütute elude niitmise. Vaadake leski, lapsi, kes lähevad oma teed kaitsetu ja orvuna. See kaebus tuleb 

Minu juurde, armsad inimesed! 

6 Inimesed oma pimeduses teotavad Minu Jumalikku Nime, kui neid valdab valu. Kas minu 

õnnistused, mida ma olen neile andnud oma täiuslikust halastusest, on nende kannatuste põhjuseks? Ei, mu 

lapsed. Põhjus on nende endi patt. 

7 Kogu nende valu on vilja, mille nad on saanud oma sõnakuulmatusest. Teie aga juhatate rahvad 

armastuse, harmoonia ja rahu juurde, mida ma neile praegu pakun. 

8 Ma olen teile teatanud, et inimeste seas ilmuvad valekristused ja ka teie seas eksitatakse paljusid, 

kes annavad juurdepääsu kiusatusele ja ajavad inimkonna segadusse. Aga iga hing peab ilmuma Minu 

kohtujärje ette ja siis küsin temalt, mida ta on teinud Minu korralduse, Minu juhiste järgi. Ma küsin ka 

hingedelt, milles seisneb see armastus ja halastus, mida nad on maailmale toonud. 

Minu valgus hajutab pimeduse, et päästa inimkonda selle patust ja eemaldada pime side selle 

silmadest. Nii aitab Minu armastus teil kiusatust tagasi lükata, et kõik näeksid valguse teed, mille Ma olen 

teile ette määranud. 

9 Lahing läheneb, armastatud Iisrael! Kuid maailmavaadete segaduses, mis inimkonna seas tekib, 

olete te nagu rahu vikerkaar, olles eeskujuks vaimsuses ja armastuses ning purustades ahelad, mis seovad 

inimesi materialismi külge. Te peate rääkima alandlike sõnadega ja näitama seadust oma vaimus. Nii 

tunneb maailm teid ära. 

10 Kui te olete valmis, siis te lähete teele ja hoiate oma eeskujuga kõrgel spirituaalset trinitaar-mari 

standardit, tuues usku, lootust ja halastust, ületades mered, taevad, kõrbed ja orud, et leevendada 

inimkonna valu ja tuua minu rahu neile, kes on joonud kannatuste karika. 

11 Ma olen andnud teile valguse, õpetuse ja oma käsud Kolmandas Testamendis, mis koos Esimese ja 

Teise Testamendiga moodustavad ühe armastuse ja halastuse õpetuse, et inimesed armastaksid üksteist, et 

nad ei looks enam endale kuldvasikat ega toidaks fanatismi ja ebajumalateenistust, mis on neid tõelisest 

teest eemaldanud. 

12 Ma päästan hinged, et nad ei toidaks enam üleliigset ja halba, mida kiusatus on pannud neid 

uskuma. See on sinu lahing, Iisrael! Minu armastus ilmneb kõikidel maa teedel ja keegi ei saa teilt ära 

võtta seda halastust, mille ma olen teie hinge pannud. 

Mina olen teie Isa, kes tuleb alla, et õpetada teid armastavalt rääkima, kes julgustab teid oma rahuga, 

kes trükib oma sõna kustutamatute tähtedega teie südame kõige peidetumasse ossa. 

13 Ma tulen täis õrnust, et te võtaksite Minust eeskuju. Ma räägin erinevate häälekandjate kaudu, 

täites seda, mida prohvetid on öelnud, ning te tunnete rahu ja lohutust, kui olete Minuga koos. Ma tulin 

tagasi sellesse Kolmandasse ajastusse suurte vaimsete aaretega, et usaldada need teie vaimule. 

14 Meistrina annan teile veel ühe lehekülje Minu õpetuste raamatust. Oma sõnaga annan teile lohutust 

ja armuelu, et te jätkaksite teed, mis viib teid vaimselt Minu juurde, kus te leiate tõelise õndsuse. 
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15 Väike on nende arv, kes on valmistunud tundma minu rahu ja kuulma minu häält oma sisimas, et 

saada selle rahu sõnumitoojateks. 

16 Teie olete Minu rahvas, kes on märgistatud Talle verega esimesel ajastul ─ see, kelle ma 

vabastasin vaarao orjusest. 

17 Aja jooksul on teie hing arenenud erinevate maakehade kaudu. Ainult mina tean, millist valu te 

olete läbi teinud. Kuid saadud kogemuste kaudu olete tulnud Isale üha lähemale ja lähemale. 

18 Praegune aeg on tähistatud heastamisega, et te ei kannataksite homme vaimses orus. Ma olen 

tulnud vabastama teie hinge kõigist ahelatest, et see saaks tõusta Minu juurde ja jõuda jumalikku koju, kus 

Isa teid ootab. 

19 Suur on minu armastus sinu vastu. Ma ei taha enam näha teid kannatamas ja nutmas oma teel. Ma 

tahan näha teid õnnelikuna ja rõõmsana, kui te praktiseerite minu seadust sellel teel, mille ma olen teile 

valmistanud. Minu vaimne maailm on valmis aitama teid teie raske missiooni täitmisel. 

20 Minu Sõna on jumalik lohutus teie hingele. Kandke seda alati oma südames, et te oleksite minuga 

koos. Andestage oma kaasinimestele, kui nad Minu tööd alavääristavad, kui nad rebivad "rõiva", millega 

Ma olen teid ehtinud. Jäta see asi Minu hooleks. Näidake head eeskuju nagu teie Meister, ja te näete, et 

teie kaasinimesed ei häiri enam teie rahu ja tulevad teie juurde vaid küsima, kuidas te olete saavutanud nii 

suuremeelsuse. 

21 See ei ole minu tahe, et sa harjuksid valuga. Kui see on teid puhastanud, siis sellepärast, et te 

vajasite seda. Nüüd, kui olete saanud kogemusi, otsige minu rahu ja järgige minu teed. Töötage väsimatult, 

et minu sõna jõuaks inimeste sekka. 

Need on ettevalmistatud põllud, kus see seeme õitseb ja kannab vilja. Sest kõikjal, kus leidub kolm 

südant, milles on sees arm, millega ma olen andnud hingele selle Kolmanda Ajastu jooksul, laskun ma 

alla, et anda neile oma soojust ja hellust. Need on need hinged, kes kuuluvad Minule, keda Ma olen 

kutsunud ─ need on need, kes on toitnud fanatismi ja ebajumalateenistust, ja keda Ma olen valinud 

erinevate usutunnistuste ja riituste hulgast. 

22 Armsad inimesed: Ma olen alati kutsunud teie hinge, kuid te ei ole osanud valitseda oma 

materiaalset olemust, et täita Minu jumalikke korraldusi. 

23 Mitte kõik teist ei mõista, mida tähendab iga taevalaotuse trepi seitse astet kehastunud hingede 

jaoks. Need tähistavad evolutsiooni, mille iga hing peab saavutama, sest te peate naasma Minu juurde 

sama puhtana, nagu te Minu Vaimust välja tulite. Kuid te olete oma hinge oma erinevates 

reinkarnatsioonides määrinud ja ei ole täitnud Minu käske. Seepärast, armsad lapsed, olete taas maailma 

tulnud, et teha heastust. 

24 Ma olen teid kuulnud nendel vaimsetel tasanditel ─ täis kahetsust, et te ei ole täitnud Minu 

Seadust. Sa ütlesid mulle: "Isa, Isa, anna mulle maapealne keha, et täita selle kaudu sinu käske." Ja ma 

olen andnud teile selle võimaluse, ma olen saatnud teid sellesse maailma, et te saaksite täita oma ülesannet 

uues kehas. 

25 Kas ainult see väike hulk, keda te esindate, kuuleb praegu minu sõna? Tõesti mitte! Ka 

kehastamata hinged saavad selle sõnumi. 

26 Ma olen igal ajal ilmutanud end teile, nagu see on olnud Minu Tahe, et teha teile teatavaks üks ja 

ainus Seadus, üks ja ainus Käsklus ühest ja samast Jumalast, kes on teid päästnud oma Jumaliku 

Armastusega. 

27 Minu seadus on armastus ja halastus. Juba esimesel ajastul anti see teile Moosese kaudu, et teid 

valitseks sama. 

Teisel ajastul rääkisin Ma oma jüngritele oma teisest ilmutusest ja nad küsisid Minult: "Millised 

märgid on Sinu tuleku kohta sel ajal?". Aga ma ütlesin neile, et inimesed tõrjuvad üksteist, et tulevad 

suured mõrvasõjad, et nad sõdivad üksteise vastu, et kurjus on suur. 

Täna ütlen ma teile: Lapsed on varakult kurjusega nakatunud, kodudes ja rahvaste seas ei ole rahu. 

Vanemad ei anna oma lastele head eeskuju austusest ja moraalist. Kui palju minu vaim sellest kõigest 

kannatab! 

28 Minu Sõna on olnud teie juures, et te saaksite näidata valgust oma lähedastele, et te ei jätaks neid 

pimedusse. Ma olen andnud teile valguse, et te kõrvaldaksite pimeduse ja teadmatuse. 
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29 Ma olen tulnud, et anda teie hingele suurust ─ suurust, mis põhineb minu seaduse täitmisel, mis on 

minu armastus. Kuid te peate tõestama, et olete selle suuruse väärilised, täites oma missiooni, järgides oma 

Meistrit. 

30 Ma olen ennast häälekandjate kaudu teatavaks teinud, sest ma ei taha, et te oleksite näljas ja janus, 

sest Minu Sõna on igavese elu leib. See on valgus ja see on õpetus, mille ma olen teile andnud, et te 

oleksite head jüngrid, kes võtavad eeskuju Teise ajastu omadest. 

31 Hulk kuulajaid eksib ja võtab häälekandjat nii, nagu oleks ta minu jumalikkus. Ei, armsad lapsed. 

Ma olen selle sõna tähenduses, selles valguses, mille ma saadan teile täiuslikkusest. 

32 Mina olen Isa Armastus ja ootan teid kannatlikult mäe tipus, et näidata teile sealt redelit, mida teie 

vaim on suutnud ronida. Aga need, kes on olnud liiga nõrgad, otsivad üles erinevate sektide ja 

religioossete kogukondade esindajad. 

33 Kõigist teist ei saa Minu tõelisi teenijaid, kõik teist ei saa tugevad. Kui see proovilepanek tuleb, 

siis paljud teist eitavad Mind nagu armastatud jünger, kes eitas Mind, kuigi ta kuulus Meistri juurde. 

34 Aeg, mille jooksul ma veel annan ennast teile teada häälekandjate kaudu, on lühike. Aga enne 

Minu lahkumist täidan teid jõuga ja võimsusega, et pimedus ei haaraks teid ja te ei langeks kuristikku. Ma 

saadan teile Kõrgemast Maailmast oma julgustust ja oma Vaimse Maailma suuri vägesid, et nad teid 

aitaksid. Te kaitsete end armastuse relvadega. 

35 Ma olen andnud teile need relvad, millest valguse sädemed jõuavad suurte rahvahulkadeni. Ma 

olen teid alati kaitsnud ja ei ole ennast teist eraldanud. Kuid sel ajal ei kuule te Mind enam häälekandja 

kaudu ja saate siis Minu ilmutuse vaimust vaimule. 

36 Minu seadust ei ole dikteerinud inimene, see on tulnud Minult. Aga maailm on Minu õpetusest 

lähtudes loonud erinevaid religioone, usutunnistusi ja riitusi vastavalt oma arusaamale, et siis öelda 

inimkonnale: "See on õige tee." Kuid ma ei ole loonud religioone, vaid olen teile alati näidanud seadust. 

37 Et see oleks teile unustamatu, olen andnud teie eest oma ihu ja vere, ja see jumaliku armastuse 

ohver ütleb teile igavesti: "Armastage üksteist." 

38 Tõeline Iisraeli rahvas on see Vaimu tõttu, ja neile olen Ma andnud oma Sõna ohtralt, et nad ei 

läheks eksiteele ja kaitseksid oma tööd valguse ja armastuse mõõgaga. 

39 Ma ei ole pöördunud teie keha poole, sest see vajub maa sisse, kui ta on oma ülesande täitnud. 

Seepärast ütlen ma teile: Pingutage, et säilitada hinge riietus ja kaunistada seda heade tegudega oma 

ligimese jaoks. 

40 Ma armastan teid jumaliku armastusega. Ma ütlen teile veel kord: andestage oma kaasinimestele, 

nii nagu mina andestan teie vead. Ma ei reeda teid ega mõista teid hukka. Ma hellitan sind oma südame ja 

hinge sügavustes. Kui te jätate nende küsimuse, kes teid solvavad, Minu hooleks, siis kaalun ma omal ajal 

igaühe tegusid Minu täiusliku õigluse kaalukausil. 

41 Näidake ainult õrnust ja naeratust oma näol, et teie eeskuju järgi need, kes kannavad selle maailma 

pimedust, kummarduksid ─ nii et te oleksite need, kes näitavad neile päästepaati, ja te päästaksite need 

hinged, kes kuuluvad Minule. 

42 Ära karda inimkonna mõnitamist; anna talle minu õpetus ja ütle talle, et minu kuningriik ei ole 

sellest maailmast. Jumal, kes on selle maailma loonud, ei kuule neid, ei räägi nendega ega näe teda nii, 

nagu usukogukonnad usuvad. Aga ma kuulen kõike, näen kõike ja tean kõike. Ma tean, mida iga süda 

Minult allegooriliselt küsib. Täna ütlen ma teile, nagu ma ütlesin Teisel ajastul: "Mina olen tee, tõde ja 

elu." 

43 Pöörduge haige inimese poole ja jätke temasse oma armastus ja halastus, kui te tõusete Minu 

juurde vaimust vaimule. Võtke eeskujuks minu näited teisest ajastust. Olen lasknud tundlikkuse teie 

südamesse, olen andnud teile valgust ja tervendamise kingitust. Tõstke oma hing üles ja ma annan 

haigetele tervendavat palsamit teie vahendusel. 

44 Ma ei soovi kivist kirikuid, ma otsin kirikut teie hinges ja südames, et elada selles, kui teie sees on 

vaimsus. 

45 Pärast 1950. aastat kogunete Minu palvemajadesse ja valmistute selleks, et teie sees oleks 

vaimustus. Te ei kuule enam Minu Sõna inimintellekti kaudu, vaid te saate vestelda Minuga vaimust 

vaimule ja teie laulud on teie hinge kõrgendamine. 
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46 Katsumused saavad olema rasked ja mitte kõik teist ei pea vastu. Paljud teist kukuvad kuristikku ja 

kaotavad valguse, mille ma olen teile andnud, et tungida pimedusse. Aga need teist, kes püsivad ja jäävad 

kindlaks, osutuvad Minu Taevas vääriliseks. Ma annan teile juhised, kuid nende õppimine ja mõistmine on 

teie ülesanne. 

47 Iisrael: 66 aastat on möödunud, mille jooksul ma olen teile halastust ja halastust osutanud. Ma olen 

andnud teile oma hüvesid, et te tunneksite Mind kui Armastust ja et te suudaksite täita Minu Seadust. 

48 Ma olen rääkinud teie hingega ja valmistanud seda ette nii, et minu Jumalik "Sõna" avalduks 

inimmeele kaudu ─ nii et kui selle avaldumise viimane hetk on saabunud, ei ütleks te Mulle: "Me ei ole 

midagi teie õpetusest aru saanud, me oleme ikka veel lapsjüngrid, kes ei ole mõistnud vastutust 

missioonist, mille te meile usaldasite." Seepärast, armsad inimesed, Ma ei ole teid kunagi hüljanud ja olen 

väsimatult andnud teile Oma Sõna ning kuni selle hetkeni jätkab Minu Universaalne Kiirgus teie juurde 

laskumist. 

49 Mina olen Täiuslikkus, Mina olen Elu, Mina olen Armastus, ja teie Meistri tahe ei ole, et te eksite 

teel ─ et pärast seda, kui olen teid patu rüvedusest välja tõmmanud, eksite jälle endistele teedele, kaotate 

Minu armu ja pöördute tagasi pimedusse, et seguneda inimkonna rumaluse ja materialismiga. Ei, 

armastatud 

Iisrael, ma olen teid kutsunud spiritistlikuks, kolmekuninglis-mariidlaslikuks rahvaks, et te saaksite 

tõestada inimestele seda lõpmatut armu, mille te olete Minult saanud. 

50 Ma olen teile palju ennustanud ja teile öelnud: "Valmistu, Iisrael, sest tulevad ajad, mil 

valekristused on teie seas. Teid vaevatakse ja teie kõrvu jõuab inimeste kõnekas sõna, ja siis, kui te ei ole 

selleks valmis, langete te kiusatuse võrku. Te ise teete end pärandamatuks ja hoiate tagasi Minu armuande. 

Leib, mille Ma olen teile andnud, visatakse ära ja te tunnete siis tõesti nälga, puudust ja räsimist, kuigi see 

ei ole Minu Jumalik Tahe. 

51 Tunnistage seega, Iisrael, et Ma olen näidanud teile tõelist teed Oma Sõnaga, et Ma olen andnud 

teile oma Seaduse, et te teeksite Minu Tahet, et te oleksite jüngrid, kes näitavad head eeskuju ja täidavad 

ustavalt oma missiooni. 

52 Ma ei nõua teilt midagi võimatut. Kõik, mida ma sinult ootan, on võimalik. Rist, mille ma olen 

teile peale pannud, ei koorma teie õlgu, ja kui te tunnete seda mõnikord raskena, siis selle põhjuseks on 

see, et te ei ole mõistnud oma Meistrit ega ole suutnud vabaneda oma materialismist. 

53 Esimesel ajastul seisis Mooses Iisraeli eesotsas, et juhtida seda neljakümne aasta jooksul läbi kõrbe 

Kaananimaale. Kuid sõnakuulmatusest, uskmatusest ja materialismist hakkasid mõned jumalateotust 

kuulutama, teised muutusid taganttulijateks ja kolmandad mässasid. Kuid Mooses rääkis neile selles 

olukorras tarkuse ja kannatlikkusega, et nad ei rikuks Kõigekõrgema tahet, vaid oleksid alandlikud ja 

kuulevad Isa suhtes, kes ─ ilma nende sõnakuulmatust tähele panemata ─ laskis manna taevast langeda ja 

vesi kaljult võrsuda. 

54 Ma teen teile, armsad inimesed, need näited teatavaks, et te käiksite õigel teel ega otsiksite 

kõrvalteid, sest siis põhjustaksite endale valu. Ma olen pannud teid tõelisele teele, et te saaksite vaeva näha 

ja tööd teha ning teha end Minu halastuse ja Minu lõpmatu halastuse vääriliseks, et te oma rändamise 

lõpus leiaksite tõotatud maa. 

55 Tuleb aeg, mil te palute Minult, et Minu Jumalik Sõna jätkaks ilmnemist häälekandjate meelte 

kaudu, ja te langete põlvili nende sümbolite ees, mis Ma olen teile andnud, et paluda Jumalikkust, et see 

tuleks alla kiirgustes, et rääkida teile Seadusest ja anda teile armastust, et jätkata teekonnal. Aga kui see 

juhtub, peate meeles pidama, et nagu Teisel ajastul, pärast Jeesuse lahkumise aja kehtestamist, ei kuule te 

enam Minu häält sellisel kujul, ja sellest hetkest alates tunnistate, et Minu Kohalolu on olnud teie juures ja 

et te olete oma meelte orjuse kaudu harjunud Minu Sõnaga. 

56 Sinu ärkamine, Iisrael, saab olema hiline, väga hiline, ja see on põhjus, miks minu kõige 

armastavam Isa Süda tohutult kannatab. 

57 Armsad inimesed, ma tahan, et teie hinges oleks rõõmu ─ ma tahan, et kui te jõuate Minu juurde, 

ütlen teile: "Armsad lapsed, võtke vastu tasu. Minu armastus asetab teie templitele loorberipärgu ja avab 

teile Minu Taeva väravad, et te saaksite Minu armastuses nautida seda õndsust, mis on Isa juures." 
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58 Inimese tahe astub esile ja kinnitab, et minu Jumalik Sõna ei lakka end inimliku mõistmisvõime 

kaudu avaldamast, et minu Universaalne Kiir jätkab laskumist ja avaldumist häälekandjate kaudu veel 

mõnda aega pärast 1950. aastat. 

Neisse kehadesse kehastunud hinged on teinud suure vea ja raske üleastumise, sest nad on unustanud, 

et Mina olen Täiuslikkus ─ unustanud, et Mina olen järeleandmatu Seadus ─ unustanud, et Minu Sõna on 

Kuninga Sõna, mida ei võeta tagasi. Sest ma olen teile öelnud, et pigem lakkab kuninglik täht paistmast, 

kui et minu sõna ei täitu universumis. 

Kuid Ma olen teile näidanud aega, mil Minu ilmutus inimintellekti kaudu lõpeb, ja see juhtub. Kuid ma 

olen teile ka öelnud, et ma ei jäta teid maha, et ma näen teie ettevalmistust ja kuulen jüngrite palveid ─ 

nende, kellele ma pean viimasel hetkel andma viimaseid juhiseid, et nad saaksid juhatust ja teaksid, kuidas 

kasutada elu, mille ma olen neile siin maailmas viimse hetkeni andnud, et valmistada ette uusi põlvkondi, 

kes lahkuvad siit maalt ettevalmistatuna armastuse, mõistmise ja halastuse kaudu. Ma sillutan teed, mida 

mööda mu armastatud rahvas kõnnib. 

59 Tõesti, Ma ütlen teile, et pärast 1950. aastat ei ole teil enam seda ilmutust, ja kui inimene hakkab 

Minu Tahet eirama ja kujundab Töö oma omavoli järgi, et seda maailmale anda, siis peab ta selle eest 

Minu ees vastutama. Ma olen teid ette valmistanud ja olen teile öelnud, armsad inimesed: Minu tahtmist 

täidetakse, Minu Sõna täitub igal ajal, ja ma ütlen teile: tuleb aeg, mil te ei kuule seda enam sellisel kujul. 

Seepärast talletage Minu Sõna oma südamesse ja säilitage nende kuulutuste tähendus. Sest homme palute 

te asjata Isa, sest Minu Universaalne Kiir ei tule enam alla, et ilmutada Mind inimliku mõistmisvõime 

kaudu. 

60 Valmistuge, kuuletuge, töötage ja andke oma kaasinimestele seda, mida ma olen teile andnud. 

Räägi ja anna head sõnumit, et kõik võiksid ärgata. Kuid need, kes tahavad luua materialistlikku tööd ja 

lisada seda Minu Seadusele, väites, et Meister teeb end jätkuvalt teatavaks häälekandjate kaudu, kui nad 

selle poole püüdlevad, kui nende soov selle järele on suur, siis kuulevad nad ainult valesid ilminguid. 

61 Täna, kuna minu Püha Vaimu valgus on teiega, Iisraeli rahvas, ─ võitle ja tegutse nagu su Meister. 

62 Minu tarkus on suur, kuid teie ülesanne on uurida ja tõlgendada minu sõna. Alustage võitlust ja 

tööd, sest te kohtate oma teel seda, kes soovib minu valgust, minu õpetust. Te kohtute 

degeneratsioonidega, alandlikega ja ka ülbete inimestega, ja neile kõigile peate rääkima ja näitama neile 

minu tööd. Lähenege nende südame ustele ja koputage üks, kaks ja kolmandat korda. Aga kui nad jäävad 

suletuks, siis liikuge edasi. Kui nad teid mitte ainult ei kuula, vaid ka pilkavad, siis olge kannatlik ja minge 

rahvahulkade juurde, kes vajavad julgustust, lohutust, palsamit oma hingele. Lähenege neile ja "määrige" 

neid minu sõnaga. 

63 Eemaldage end kõigest, mis segab teie meelt, ja pühenduge palvele, et teie hing saaks kontakti oma 

Jumala ja Issandaga, ning olge eeskujuks oma pimedatele kaasinimestele ─ näidake neile vaimulikkust. 

Teie meeled valgustatakse, et te oskaksite õpetada rahvahulki minu tõega. 

On südameid, mis tunnevad lohutust teie sõnade peale; nii äratate te kogu inimkonna. Siis ei ole enam 

isekust, pahatahtlikkust, kibestumust ega lahkhelisid, ja kui nad on Minu juures, ütlen neile: "Õnnelikud 

olete teie, kes te tulete Meistri juurde, et võtta aatomi Minu valgusest oma hinge arenguks. 

64 Inimesed on näljased minu sõna järele. Minu uksele koputavad abivajajad, kelle ma olen jätnud 

teie hooleks, et te saaksite vastu võtta uued põlvkonnad. 

65 Mediteerige iga päev ja suhtle minuga vaimult vaimule. Teed on ette valmistatud Eelija kaudu, ta 

on teid valgustanud nagu majakas. Ta ei ole olnud mitte ainult Minu ilmumise eelkäija selles Kolmandas 

Ajastikus ─ tema missioon lõpeb alles igavikus. 

66 Pärast 1950. aastat jäävad mõned neist rahvahulkadest, kes on Mind kuulnud, Minu juurde ja 

teised lähevad oma teele. Nii on see ka Minu väljavalitute puhul: Mõned hakkavad kiirustades ühendama 

neid, kes edenevad oma spiritualiseerumise kaudu, ja teised jäävad taas oma materialismi juurde. 

67 Minu tõelised jüngrid lähevad valmis ja täidavad ustavalt minu käske. Nad saavad olema nagu 

minu poeg Loth ─ see, kes oskas end puhtana hoida Soodomas ja Gomorras, kui ta sai minu käsu lahkuda 

nendest maadest, mis puhastatakse. Minu jüngrid jäävad ellu ka igas katsumuses. 

68 Jätke alati oma hinge sisse graveeritud Aabrahami eeskuju: kui Ma palusin tal oma poja 

ohverdada, usaldas ta Mind ja näitas Mulle oma suurt usku ja kuulekust. Aga kui ta kavatses ohverdada 

oma armastatud poja, saatsin ma talle oma ingli, kes pidurdas tema kätt. Siis andsin talle tema usu ja 



U 343 

38 

kuulekuse pärast suure lubaduse, et inimkond saab tema vahendusel head. Kuid ma ei ole nõudnud teilt 

ohvrisurma ─ ma ainult tuletan teile meelde Aabrahami, et te võtaksite temast eeskuju oma usus ja 

kuulekuses, ja ma luban teile, et te saavutate Igavese Elu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 344 
1 Te kuulete Sõna, mille ma olen iga päev teie ette pannud kui avatud raamatu. Ma olen teile selle 

sisu ilmutanud, ma olen toonud teile siiruse ja valguse. Ma olen andnud teile oma Sõna ja armastuse 

olemuse, et teid muuta. 

2 Õndsad olete teie, kes te olete tõusnud Minu Töö rüppe. Ma olen suunanud oma vaimse pilgu teie 

peale, et teie oleksite need, kes homme inimkonnale Minu tunnistust annavad. 

3 Paljud tulevad erinevatest rahvustest, et saada osa sellest Sõnast, mille ma olen teile toonud. Ma 

näitan seda päästepaati abivajajatele ja laevahukkunutele. 

Mõtle, et ma olen kasutanud patuseid, et lunastada teisi patuseid. Täna on nad need kaljud, millest 

purskavad kristallveed, nad on lambad, kes on Minu karjas, nad on Minu väljavalitud rahva hõimud. Ma 

olen neid kasutanud ja pühendanud oma teenistusse. Nad on trinitaarsed-mariantlikud spiritualistid, kes 

ühinevad ühes palves, et kummardada Isa ja pakkuda Temale oma südame lilli. 

Ma olen pannud neisse oma halastuse ja valguse, et nende hing saaks täiuslikuks. Nad on väljavalitud, 

et saada ja edastada inimkonnale oma vahendamise kaudu. Nad on minu sõdurid, minu töölised, minu 

jüngrid sellel kolmandal ajastul. Nende hooleks olen andnud kristallselge vee allika ja puhta vilja puu. Just 

neil on olnud piisavalt usku, et veel kord üle kõrbe minna. Nemad on need, kes sarnaselt Eelijale lähevad 

välja kutsuma suuri rahvahulki. 

4 Iisraeli väljavalitud rahvas: teile on antud Meistri käsk anda tunnistust minust oma kaasinimestele. 

Teie olete see tugev Iisrael, keda inimkond tunnustab, sest ma olen teie peale lasknud oma armu ja Püha 

Vaimu valguse. 

5 Ära lase seda aega raisata, Iisrael. On vaja, et teil oleks tulevikus Minu õpetust rohkesti, et te ei 

oleks nõrgad ja abivajajad. Ma olen teile öelnud, et pärast Minu lahkumist ei lahuta Ma end teist. Aga 

seepärast ärge usaldage end liiga palju ja ärge laske Minu sõna, mille Ma teile praegu inimintellekti kaudu 

usaldan, tähelepanuta jätta. Ma tahan, et te valmistaksite end juba praegu ette, et kui ma teid inimkonna 

juurde saadan, võtaksite intuitiivselt vastu Minu sõnumi ja tunnetaksite vaimselt Minu kohalolekut. 

6 Igaüks, kes teab, kuidas ennast ette valmistada, saab minu eestkõnelejaks. Kui see 1950. aasta on 

möödas, näevad teie silmad palju imesid, sest inimkonna vajadus on suur. 

Valmistu, Iisrael, lahinguks, kuid täielikus teadmises selle Jumaliku Põhjuse kohta. Sest te peate 

puhastama maailma eksimused ja kõrvaldama nende häälekandjate ajude kinnisidee ja segaduse, kes 

jätkuvalt väidavad, et Ma teen Endast ikka veel teada nende vahendusel. Aga siis ei ole see Minu valgus 

mõtetes ega anna nad lohutus- ja tarkussõnu, nagu Ma neid teile annan. 

7 Te olete piiratud ja ei suuda tungida oma kaasinimeste plaanidesse ja mõtetesse. Kuid Isa oma 

läbitungiva pilguga näeb kõike, mis homme juhtub. 

8 Ma tahan, et te oleksite minu tõelised jüngrid, et oleksite võimelised näitama tõelist teed, et 

oleksite minu sõnumitoojad, kes tutvustavad inimkonnale minu Tööd. Valgusega, mida te endas kannate, 

hajutage pimedus ja näidake, et olete valguse lapsed. 

9 Ärge kaotage julgust katsumuste ees, mis teie teele ilmuvad, ja ärge häbenege nende ees, kes teie 

poole pöörduvad, sest nad on vaimselt abivajajad, kes leiavad end ilma heade tegudeta Minu Jumalikkuse 

ees. Te peaksite olema need alandlikud, kes on valmis leevendama valu ja valmistama oma kaasinimeste 

südant, ilma uhkeldamata halastusega, mida ma olen teile osutanud, põhjustades armastuse ja valguse 

sõnade tulekut teie huultelt. 

10 Ma ei näe sinus, Iisrael, valet, sest ühel päeval avastatakse see ja siis ütleb maailm: "Kas need on 

Meistri jüngrid?". Kui nad on valejüngrid, siis oli vale ka Meistrimees, kes elas nende seas, et neile valesid 

edasi anda." 

11 Te peate andma tunnistust Minu tõe kohta heade tegude kaudu, oma uuenemise ja vaimustumise 

kaudu. Ma ei taha, et inimkond ütleks mulle homme: "Miks sinu väljavalitud, kuigi nad on saanud 

jumalikku sõna, ei näita meile halastust ─ meile, kes me oleme palunud neid, et nad tunneksid lohutust 

meie kannatustes ja saaksid palsamit, mis ravib meie haigusi?" 

Kõike seda olete kutsutud tegema, et toidaksite usku neis südametes ja et maailm teid ära tunneks. 

12 Sinu ülesanne on, et rändurid tunneksid puu jahedust ja taastuksid oma meeletust kursist. Mina aga 

räägin nendega vaimselt, panen neid tundma kahetsust ja tunnistama oma üleastumisi Minu Jumaliku 
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Vaimu ees. Siis annan ma neile mõista, et ma võtan nad vastu lahtiste kätega ja et ma ei lükka neid tagasi, 

kuigi nad on ikka veel suured patused. Nad kuulevad vaimselt Minu häält, mis ütleb neile: "Armsad 

lapsed, ma olen teie pärast suurt kurbust kandnud, kuid nüüd on sobiv aeg end uuendada ja lasta oma 

hingel vabaneda." Ma panen nad kahetsema kõiki oma üleastumisi ja häbenema oma kurje tegusid. 

13 Seepärast õpetan ma sind päevast päeva, Iisrael, et mu seadus jääks sinu südamesse kirjutatud. Ma 

räägin teiega südametunnistuse kaudu ja näitan teile, milline on minu seaduse käsk, mida te ei ole täitnud, 

ja nii saate te samm-sammult uuendatud rahvaks, kes on täis minu tarkust. 

14 Te ise kogete oma muutumist, te näete, kes te enne olite ja kes te nüüd olete, ja siis võtavad isegi 

kõige paadunumad südamed teie sõnad vastu. Te olete nende nõuandjad ja teete neile head, olles puhtad 

oma südames, ning näitate neile tõelist teed. 

15 Milliseid juhiseid võiks inimkond pimedatelt teejuhtidelt oodata? Ainult teie, kes te olete valguse 

lapsed, saate seda, sest ma avaldan ennast teie vahenduse kaudu. 

16 Tuleb aeg, mil suured katsumused inimkonna seas on tulemas. Teie aga, kes te olete minu kaitse 

all, saate olema nagu linnud, kes ei tee tööd ja keda siiski toidetakse. Siis imestab inimkond, et keset nii 

suurt õnnetust ja viletsust säilitate oma elurõõmu ja et pimedad jõud ei haara teid kinni, sest te olete 

Minule kuuletunud. 

17 Teie olete need, kes on määratud leevendama inimeste valu, õpetama palvetama neid, kes on pikka 

aega jäänud oma hinge palves üles tõstmata. 

18 Kuid selleks peate end iga päev rohkem vaimsemaks muutma ja vabanema materialiseerumisest. 

Sest ma ei taha, et te oleksite liiga vaimulikud spiritualistid, ei. Fanatism on Minu silmis jälestusväärne ja 

just selle tahan ma teie seast välja juurida. Südametunnistus ütleb teile, kuidas elada kooskõlas kõigega. 

19 Aeg, mil te seda sõna kuulete, on lühike. Seepärast on minu tahe, et te uuriksite minu õpetusi, et 

saaksite neist aru ja oleksite valmis. 

20 Õppige Jumalikult Meistrilt, kes annab teile õpetuse, mis säilib kirjalikult ja mida te homme saate 

nautida. Sest aeg on juba lühike, mille jooksul te kuulete oma Meistrit inimmeele kaudu. 

21 Isa halastus siseneb teie hingedesse, julgustab neid ja ütleb neile: Õppige minu õpetusest, sest te 

olete ikka veel nõrgad lapsed, kes ei tunne minu jõudu. Igal hetkel räägin teiega ka teie südametunnistuse 

kaudu, et panna teid mõistma oma missiooni. 

22 Minu paremas käes on Seadus ja vasakus tasakaal. Ma lahkun teie seast selles ilmingus. Aga ärge 

muretsege, sest ma toidan teid vaimselt oma Sõnaga ja te ei tunne end orvuna. Te kannate Mind endas, 

sest Ma ei tee end enam teatavaks inimliku mõistuse kaudu. Kuid Ma olen valmistanud teie hinge ette, et 

suhelda Minu Jumaliku Vaimuga, ja te saate Minu juhiseid alati, kui see on Minu Tahe. 

23 Pärast minu lahkumist algab teie võitlus. 

24 Ma usaldan teile oma Seaduse, et te seda uuriksite ja ei rikuks seda. Omandage teened oma Issanda 

suhtes, sest nüüd on aeg öelda Mulle tõelise alistumisega oma hinges: "Issand, täida meis Sinu Tahe." 

25 Suure armastuse ja kannatlikkusega olen teid eemaldanud rüvedusest, erinevatest 

maailmavaadetest, ebajumalateenistusest. Sest sa olid kummardanud kujutiste ja kuldvasika ees. Kui palju 

teadmatust on olnud igal ajal! Kuid ma olen alati ilmutanud end teile valguse, halastuse ja armastuse kujul, 

et te ei läheks pimesi oma teed. 

26 Praegusel ajal olen teid taas kord päästnud erinevatelt radadelt, mida teie hing on käinud ja kus te 

olete kogenud valu. Ma olen andnud teile erinevaid kehastumisi, et teie hing areneks, kui ta siia planeedile 

tuleb. Kuid selle aja jooksul olen leidnud teid sügavas letargias. Ma ei ole leidnud ettevalmistatud südant, 

et teile Teise ajastu ettekuulutusi meelde tuletada. Kuid Minu Tahe on olnud teha ennast teatavaks 

inimmeele kaudu, et õpetada teid taas üksteist armastama. 

27 Minu armastus ja valgus on laskunud teie hingedele kui armukaste, et homme saaksite näidata 

maailmale minu Seadust. Kui te oskate end ette valmistada, ei ole kätt, mis teid märgistaks ja teile valu 

tekitaks. 

28 Te lähete teele nagu teise ajastu apostlid. Nad teadsid, kuidas valmistuda ja oodata õiget aega, et 

minna ja levitada Minu õpetust. Ma valin erinevatest sektidest ja religioossetest kogukondadest need, kes 

kuuluvad Minule. Nad tunnevad Mind ära ja teavad, kuidas täita oma missiooni. 

29 Te peate minema, et viia minu õpetused inimkonnale, nii et minu Taevase Kuningriigi rahu jõuaks 

neisse. Sest minu pilk näeb nende valu, nende lohutust. 
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30 See on see, mida ma olen teile pakkunud, armsad inimesed, ja te näete, kuidas minu lubadus täitub. 

Teie hinged tõusevad samm-sammult, kuni jõuavad mäe tippu. 

31 Ärge kartke inimeste juttu ega nende otsuseid, kartke oma Jumala otsust. Pidage meeles, et ma 

olen teile öelnud, et ma olen kohtunikuna järeleandmatu. Seepärast soovige Mind alati Isana, Jumalana, nii 

et teil ei jääks teie eluteel millestki puudu. 

32 Ma tulen kurja kokku siduma, et heita see lõkkesse. Sest iga halva seemne lõikab maha Minu 

Jumalik sirp, mis on see Sõna, mis tuleb teie juurde, et anda teile armu elu. 

33 Meistrina ootan teid alati, et õpetada teid, juhatada teid sellel teel. Õndsad olete teie, kes te tulete 

kuulama Minu Sõna, sest hiljem hakkate te viima rõõmusõnumit oma kaasinimestele. See, kes on Mind 

mõistnud ja rakendab Minu õpetusi praktikas, saavutab oma vaimule õndsuse. 

34 Mõned teist ütlevad Mulle: "Miks me ei ole Sind tundnud, Issand?" Aga ma ütlen teile: Kas te ei 

ole tundnud Mind, kui teete head tööd, kui te osutate oma kaasinimese suhtes halastust? Kas te ei tunne 

rahulolu, kui täidate oma missiooni? Sest see rahulolu, mis teil on, on nagu te tunneksite Mind. Sest see, 

kes teeb kurja, liigub Minust eemale, ja siis ta vaevalt tunneb Minu kohalolekut. 

Ma olen igas heas töös, halastuses, mida te näitate ─ mitte ainult siis, kui te jagate oma leiba, vaid ka 

siis, kui te pakute armastuse ja lohutuse sõnu, et julgustada hingi, et lohutada südameid selle elu 

kannatustes. Kui paljud vajavad pisut armastust, kui paljud hüljatud naised hüüavad julgustavaid sõnu, ja 

teie, minu väljavalitu, peaksite minema, et tuua armastust, julgustust ja tugevdust kõigile, kes seda 

vajavad. 

35 Maailm hukkub oma degeneratsioonis, kaoses, oma meeletu jooksus kurjuse poole. Kuid ma olen 

usaldanud selle paadi teile, et päästa hukkunuid, neid, kes ei ole kuulnud Minu Sõna, kuid kelle hinged 

tunnevad vajadust seda vastu võtta. Seepärast tahan, et te ärataksite neid ja annaksite inimkonnale 

tunnistust Minu kohalolekust sel ajal. 

36 Andke tunnistust, et ma tegin end sel ajal teatavaks inimintellekti kaudu, ja öelge uskmatutele, et 

kui ma teisel ajastul inimeseks sain, et elada koos inimestega ─ miks ma ei võiksin end täna teha teatavaks 

patuste kaudu, keda ma olen oma armuga ette valmistanud? 

37 Miks te usute rohkem inimeste tegudele ja kahtlete oma Jumala ja Issanda imetegudes ja 

suuremeelsuses? 

38 Tuletage meelde minu samme maa peal Jeesusena, mäletage, et ma rääkisin varases lapsepõlves 

seaduseõpetajatele. Ma õpetasin teid palvetama ja olema alandlik. Ma sündisin tallimajas ja surin ristil. Ja 

kuna ma olen teile selle õpetuse andnud ─ miks ei peaks te sel kolmandal ajastul, kui maailm on 

korruptsiooni kõrgpunktis, kuulma minu sõna ja näitama teile teed, mida ma teile teisel ajastul õpetasin? 

39 Inimesed kannavad vihkamist ja pahatahtlikkust ning püüdlevad üleliigsete asjade järele, samuti on 

nende südames olnud fanatism. 

40 Inimesed, te küsite Minult: "Miks, Issand, on katsumused meie teel suurenenud, sest Sa 

valmistasid meid oma armuga?" Ja ma vastan teile: Teisel ajastul õpetasin teid kannatama ja olema 

alandlik. Tuletage meelde, et nad viisid Mind verise tellingu juurde, surusid Minule okaskrooni ja 

pilliroogu Minu kätte ning seejärel pilkasid Mind. Kuid ma jäin õrnaks ja tagasihoidlikuks. Ma teadsin, et 

Minu veri tuleb valada inimkonna päästmise sümboliks. Millal te olete tundnud, et Ma olen neid kibedusi, 

neid kõlbmatusi, neid kannatusi tagasi lükanud? Mitte kunagi. Ma kannatasin armastusest teie kõigi vastu 

ja valasin oma verd, et näidata teile teed päästmiseks. Teie aga ei valage praegusel ajal oma verd, vaid 

valmistute vaid hea tahtmise abil selleks, et rääkida maailmale minu tõe kohta. 

41 Ma andsin teile mõõga ja kutsusin teid oma sõduriteks. Te olete osa Minu väeosast, keda ma 

julgustan oma sõnaga, ja ma ütlen teile: võitle ja ära karda maailma, sest ma olen teie Isa ja kaitsen teid, 

valgustan teid, et te ei muutuks inimkonna ohvriks. 

42 Armsad inimesed: te mõistate kiiresti, et Minu Sõna päästab teid. Teil on olnud Minu armastav Isa, 

et te ei kannataks ega komistaks. 

43 Täis kannatust juhatan teid jätkuvalt, et homme oleksite eeskujuks oma kaasinimestele. 

44 Eemaldage end maailmast, et teie hing saaks Minu halastust ja et te ei kaotaks Minu rahu ja 

armastust ─ et te ei puutuksite kokku okastega, mida maailm on oma kurjusega loonud. Ma tõmbasin teid 

kuristikust välja ja juhatasin teid, et teie hing jõuaks mulle samm-sammult lähemale. 
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45 Minu valgus ei ole kunagi inimestest eemale liikunud, ma olen alati nende südamele lähedal. Sest 

kuidas ma saaksin jätta oma lapsed pooleli? Ja jätan nad ilma Minu halastusest sel ajal, kui Ma kuulen 

valu kaebust? 

Ma olen kõrvaldanud teie valu ja pannud teid puhkama elupuu all ning toitnud teid selle viljadega. 

Pärast minu lahkumist ei nälga ega janune te enam, ja te jagate vilja, vett ja leiba janunevate ja näljaste, 

abivajajatega. 

46 Vaata rahvaid nende hüljatuses, keda vaevavad tugevad tormid. Seepärast valmistan teid ette, et 

teid valgustada, et te saaksite tõusta nagu teie Meister ja et teie vahendusel saaksin nad Minu poolt oma 

hingesurutisest vabastada. Sest ma annan neile teada tõde, ma valgustan nende hinge ja meelt ja vabastan 

nad segadusest, mis on maailma tunginud. 

47 Valmistage end valmis, mu lapsed, et minu väe ja valguse abil saaksite anda juhatust maa 

rahvastele ja panna neid tundma minu rahu. 

48 Õnnistatud süütus on nakatunud maailma rüvedusest, noored järgivad selle teed hingematul kursil, 

ja ka neitsid on kaotanud tagasihoidlikkuse, kasinuse ja vooruse. Kõik need voorused on nende südamest 

kadunud. Nad on toitnud maiseid kirgi ja ihaldavad ainult naudinguid, mis viivad nad hukatusse. 

Ma räägin teile täie selgusega, et te saaksite alustada ja astuda kindla sammu oma hinge arengus.  

49 Ma tahan, et te tõuseksite üles ja oleksite ühenduses oma Jumalaga, et te saaksite ilmutada 

halastust, mida minu töö sisaldab. 

50 Armsad inimesed: Te tõusete praegu samm-sammult üles, et jõuda mäe tippu. Kuuenda küünla 

valgus valgustab universumit, ja Ma juhin hingi ja annan neile tõusu, et nad jõuaksid Minuni. 

51 Ma olen teile usaldanud aja, et võtta taas vastu Minu õpetusi, nii et Minu Püha Vaimu valgus võib 

hajutada pimeduse teie hingedest. Patuste mõistuse abil olen andnud teile oma tarkuse lihtsate sõnadega, 

mis aga sisaldavad oma tähenduses tõde. 

52 Homme lähete te välja, et tuua rõõmusõnumit ja anda tunnistust Minust maailma eri teedel, et 

inimesed saaksid kaotada kõik kahjulikud asjad, patu ja lahkhelid, et kõik tunneksid end ühe Isa lastena. 

Sest Vaimu jaoks ei ole olemas ühiskonnaklasse, rassid ega aadlisuguvõsad. Te kõik olete pärit ühest Isast 

ja peate minu juurde tagasi pöörduma. 

53 Inimkond kannatab praegu oma sõnakuulmatuse tagajärjel oma suurt puhastust, kuid ta ei ole 

mõistnud, et ta on selle kannatuste karika endale ise loonud. Kuid mina kui Isa olen tulnud praegu 

kaaluma risti, mida te oma õlgadel kannate. 

54 Rahvad on alati üksteist eiranud, mistõttu nad lõid piirid ja erinevad ideoloogiad ning eemaldusid 

teineteisest. 

55 Ma olen ennast teie seas teatavaks teinud, et te võtaksite minust eeskuju, et kõrbes ei väsitaks teid 

kõrvetavad päikesekiired. Ma olen teid õpetanud oma tarkusega, et te saaksite näidata inimkonnale teed. 

56 Teisel ajastul valmistasin ma oma kaksteist apostlit, et nad õpetaksid inimkonda. Kuid sel 

Kolmandal Ajal olen ühendanud 144 000 inimest, et valmistada neid ette, et inimkond saaks taas kord 

Minu halastust selle rahva kaudu. 

57 Armas Iisrael: Kui palju on inimesed jäänud maha oma sõnakuulmatuse tõttu, keha nõrkuse tõttu, 

mis on nõrgestanud hinge ja ei ole lasknud tal end vaimseks muuta, nagu on minu Tahe! 

58 Uurige ja uurige minu õpetust, et homme saaksite seda oma kaasinimestele edasi anda. Ma ei ole 

praegu tulnud, et segi ajada inimkonda oma õpetusega. Ma olen tulnud ainult selleks, et vabastada ta oma 

pattudest, et ta saaks minna tõelist teed ja saavutada minu rahu. Ma tugevdan teid, armsad inimesed, et te 

võtaksite vastu võitluse. 

59 Lähenemas on aeg, mil te ei kuule seda Sõna enam häälekandja kaudu. Aga ma ei lahuta end oma 

lastest. Te tõepoolest tunnete selle ilmutuse puudumist, kuid nii nagu ma olen olnud vaimulikult teiega 

algusest peale, nii olen ma ka lõpuni, sest see on minu tahe. 

60 Armsad jüngrid: ma tahan, et te annaksite tunnistust sellest, mida ma olen teile usaldanud selles 

kolmandas ajajärgus oma tegude kaudu. Juba Teisel ajastul ütlesin teile: "Armastage üksteist." 

Kui inimesed tulevad teid kuulama, siis näidake neile teed, tehke neile selgeks, kui ekslikud nad on 

olnud, ja selgitage neile iga õpetust, mille ma teile olen andnud. Te peate neile ütlema, miks te olete 

spiritistid, miks te olete iisraellased ja miks te olete mariaanlikud kolmekuninglased. Pidage meeles, et ma 

olen teile öelnud, et te olete iisraellased ─ mitte liha, vaid vaimu järgi, sest te olete Aabrahami, Iisaki ja 
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Jaakobi tõelised järeltulijad, keda ma nimetasin "Iisraeliks", sest ta tõestas oma tugevust katsumuses, 

mistõttu ka teie kui iisraellased peate olema tugevad. Te olete spiritistid, sest ma olen õpetanud teid otsima 

ja armastama mind oma vaimuga. 

61 Miks te otsite ja armastate Maarjat? Sest Teisel ajastul usaldasin teid tema kui ema helluse hoolde, 

ja tema Vaim seisab teie ja kogu inimkonna eest. 

62 Leevi suguharu valiti välja juba esimesel ajastul, et nad oleksid Jumala sulased, preestrid. Ja sel 

Kolmandal Ajal on Leevi suguharu taas pühitsetud minu Jumalikkuse teenistusse. Nad on need, kes 

pühenduvad oma missiooni täitmisele. 

63 Inimesed, ärge käituge nagu Juudas, ärge eitage Mind nagu Peetrus, ärge kahelge Minus nagu 

Toomas. Aga kui teil peaks olema selliseid nõrkusi ─ kui palju valu te tekitaksite Minu Vaimule! 

Vaadake ja palvetage, võtke Minu apostlitest eeskuju nende kuulekusest ja ärge tahaksite nagu 

nemadki olla suuremad kui teised, sest Minu jaoks olete kõik võrdsed, ja vastavalt teie tegudele saab teie 

hinge edasiminek olema. Ma ütlen teile, nagu ma ütlesin oma jüngritele: "Isa kojas on palju elamuid." Aga 

te peate saama vääriliseks, et neis elada. Mõned teist saabuvad varem ja teised hiljem. Laske oma hingel 

tõusta heade tegude kaudu, seaduse täitmise kaudu. 

64 Kui sa lähed ülestõusmisse, esitan ma sulle raamatu, kuhu on kirja pandud sinu head ja halvad 

teod, ja su hing rõõmustab, kui Minu õigluse kaalud kallutavad sinu teenete poole. Aga kui see ei peaks nii 

olema, siis pöördute te tagasi sellele planeedile ja teete veel kord heastustööd. Need teie seast, kes on oma 

ülesande täitnud, jätkavad teenete kogumist Vaimsest Maailmast, et tõusta üha kõrgemale, ning te võitlete 

ja töötate inimkonna heaks, nagu seda teevad inglid ja minu Vaimne Maailm, mis on võidukalt läbinud 

Kruiisi. 

65 Nii töötate te vähehaaval välja tõelise õndsuse ja lõpuks ühinete Minu Jumaliku Vaimuga, sest te 

teate, et olete minust välja tulnud ja peate puhtalt ja puhtalt minu juurde tagasi pöörduma. 

66 Kui te mõistaksite, kui palju teie hinge puhastab valu, siis te armastaksite valu. Kuid "liha" 

põhjustab hinge nõrgenemise. Aga ma olen rääkinud teile palvest, et te saaksite end kiusatuse vastu 

kaitsta. 

67 Pärast seda, kui see sõna ei ole enam teie kõrvadele kuuldavaks saanud, hakkate te andma 

inimkonnale kõik, mis te olete kogunud. Siis mõistate Minu õpetuse suurust ja teate, kuidas hõljuda ja 

suhelda Minu Jumalikkusega vaimust vaimuni. Kui te olete minuga, ütlen ma teile: 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 345 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Tere tulemast Meistri juurde! 

2 Armastatud rahvas: Vaid mõned hommikused pühitsused on möödunud sellest, kui ma olen olnud 

teie keskel kohtunikuna, kui ma olen oma rahva Iisraeli põhjalikult kohut mõistnud ja leidnud, et mõned 

palvetavad ja eestpalvetavad, teised on ükskõiksed vaimsete ilmutuste suhtes ja avatud ainult maailma 

ahvatlustele. Mõnda kohtasin tõelise vaimse ettevalmistuse ja avatud meelega, teised vajusid 

taandarengusse ─ mõned Minu lapsed rutiinis ja mõned ilma vaimse ettevalmistuseta. 

3 Ma hindasin inimeste armastust ja avastasin, et nad ei armasta üksteist veel vennana, et minu 

väljavalitud rahvas ei tunne ja ei ela veel vaimset harmooniat. 

4 Ma kuulsin koguduse palveid ja mõnel oli kahetsus üleastumiste pärast, mõnel oli arglik palve 

maailma rahu ja Iisraeli rahva ühendamise eest. Kuid kui vähe oli tegelikult neid, kes teadvustades oma 

vastutust Jumala ja maailma ees, oskasid tõelise vaimse nägemusega alandlikult tõusta Meistri ette, 

soovides saada õpetust ─ kes oskasid seista kohtuniku ees kummardunud kaelaga, pesitsedes Isa süles 

nagu lapsed, kes teavad, et Jumal on üle kõige armastuse. 

Sel õnnistatud sündmusel, sel armuajal, valas Isa välja oma vaimseid hüvesid. Ta edastas oma 

innustusi, oma õiglust ja juhiseid osaliselt inimliku vahenduse kaudu ja suures osas ka vaimult vaimule, 

eriti oma rahvale, kuid ka maailmale ja kogu maailmale. 

5 See on juba olnud minu viimane õpetamiskõne, milles ma olen tulnud teie juurde kohtunikuna, 

milles minu inimvõimekuse kaudu edastatud kiirgus on olnud teie juures, ümbritsetud kõigi provintside 

"töölistest", kõigi koguduste esindajatest, spiritistlikest trinitaar-mari teenijatest, kelle mõistmisvõimekuse 

kaudu olen oma tööd teatavaks teinud ja kuulajate hulga usku julgustanud. 

6 Ma näen teid veel kord selliselt ühendatuna, kuid mitte enam sellisel rallil. Nii et inimesed tundsid 

seda oma vaimus ette ja nuttisid. "Liha" on olnud nõrk ja seisnud vastu lähenevale hüvastijätule ja nende 

rallide lõpetamisele. 

7 Eelija oli teid ette valmistanud, oli teile seda hetke oma vaimse näpuga ette näidanud, et kogu 

rahvas oleks ärganud, ärganud ja ärkvel, et nad ei oleks ükskõiksed selle kohtumõistmise ja armu aja 

suhtes. Sest Eelija näitab end alati teejuhina hingede teel ja valmistab teed ette, eemaldab okastraadid ja 

kivid, et minu laste jalad ei vigastaks end teel. Ta helistab vaimset kellukest, mis räägib südametunnistuse 

kaudu hinge sügavustesse, et panna teid ärkama, täis valgust, et kuulda Tema häält, kes tuleb ─ Tema, kes 

alati ütleb: "Siin ma olen." Sest Isa on kohal igal hetkel ja igas kohas. 

8 Ma sondeerisin inimese südant igal otsustamise hetkel ja kohtasin seda täis valu, ebakindlust, 

tumedaid eelaimusi. Ma lähenesin, et kuulda selle peksmist, kuulata selle palvet, mis on üha vähem 

vaimne, mis on üha kaugemal oma päritolust, sest nad ihaldavad materiaalseid asju, ainult teadmisi ja 

kalduvusi maa kohta. Nii kohtasin ma inimkonda, inimest, kes oli hõivatud ainult maailma hüvedega, kuid 

kelle hing oli täis hirmu, mis säilitas vaid ühe sära, ühe lootuse sära. Kuid ma ei kustutanud seda sädet ─ 

vastupidi, ma elavdasin seda oma tõega, oma lohutusega, oma julgustusega ja oma olemusega. Sel 

armuhetkel levitasin Ma seda vaimselt üle kogu maailma, nii et Minu Kohalolu oleks tunda ja Minu 

Olemus oleks eranditult kõigis, sest ka Eelija oli ennast eelnevalt teatavaks teinud. 

Kui ma tulin, olid hinged ja südamed juba ette valmistatud Eelija, Jumala teejuhi vaimuga kõikidel 

aegadel ja aegadel. Sest Eelija on see, kes on alati olnud teiega ja keda te olete harva tundnud. 

9 Eelija on suur Vaim, kes on Jumala paremal käel, kes oma alandlikkuses nimetab end Jumala 

sulaseks; tema ja teiste suurte Vaimude vahendusel liigutan ma vaimset universumit ja viin ellu suuri ja 

kõrgeid nõuandeid. Jah, Mu jüngrid, Mul on hulgaliselt suuri vaime Minu teenistuses, kes valitsevad 

loodut. 

10 Siis te küsite endalt: "Kas mitte Isa ei ole see, kes teeb kõike?" Aga ma vastan teile: Mina olen see, 

kes teeb kõik, sest ma olen kõigis vaimudes. Mina olen kõigis olendites ja ilma Minuta ei liigu midagi. 

Aga nii nagu ma olen andnud elu paljudele vaimudele, olen ma andnud neile kõigile osa minu tööst, minu 

tööst, koha minu loomingus ─ väärilise koha minu paremal käel. 
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Pärast seda, kui ma olin teid kõiki esimesest kuni viimseni ette valmistanud selleks möödunud armu 

hommikuks, näitas Eelija oma Issandale umbrohurohkeid põlde. Aga Isa ütles talle: "Olgu! Ikka veel 

umbrohi paljuneb veidi, ikka veel umbrohi jätkab õitsemist, süvendab oma juuri ja levib veelgi rohkem üle 

maa. Kuid varsti tuleb saagikoristuse aeg, varsti hakkab sirp tööle ja siis on kurja seemne seas ka nisu, 

kuigi tõeliselt hõredalt. Aga seda hoitakse minu aedades, et seda saaks uuesti külvata, kui on kätte jõudnud 

tund ja maa on sobiv ja viljakas, samas kui tõrva visatakse lõkkesse, mis on kokku pandud kobarateks. 

11 Kurjus on kasvanud inimeste seas, mu rahvas. Headus, voorus, armastus on olnud nõrgad kurjuse, 

haiguste, katkude, katkude ja õnnetuste sissetungi ees. Kõik see, mis on korruptsiooni seeme, on 

nakatanud heade südameid, on pannud mõned komistama, on vähendanud usklike arvu, sest kurjus on 

kasutanud suurt võimu inimkonna üle. 

12 Ma olen lubanud seda juhtuda teile antud tahtevabaduse huvides. Sest kogu korruptsiooni, kogu 

pimeduse ja inimeste eksituse taga on jumalik valgus, vaim, mis ei kao ega kao kunagi. On olemas algne 

olend, mis on valguse hing, mis hoiab puutumatuna suudlust, mille Isa talle andis, ja mis on jumalik pitser, 

millega ma olen saatnud kõik oma lapsed lahinguteele. Selle omaduse tõttu ei lähe ükski neist hingedest 

kaduma. 

13 Kaotatud inimeste arv on suur. Kuid maa peal, erinevate rahvaste põues, mis moodustavad maa 

elanikkonna, tähtsusetutes linnades ja madalatel aladel ei puudu mõned südamed, kes oskavad end üles 

tõsta, kes hoiavad oma Issandaga sõlmitud lepingut ja kes on eeskujuks ja vaimulikuks toeks 

rahvahulkadele. Kui nad palvetavad, küsige Minult: "Miks on nii palju kurja? Miks ei ole inimeste 

südames meeleparandust? Miks ei ärgata inimkonda headuse, rahu juurde? Miks ei suuda inimesed 

üksteist mõista, üksteist armastada, üksteist tunnistada vendadeks ja õdedeks Jumalas?" 

14 Aga Isa annab neile, kes vaatavad ja palvetavad, meelerahu ja lootust ning ütleb neile: Oodake, 

kuni need, kes on kõige rohkem pattu teinud ─ need, kes on sellele inimkonnale kõige rohkem valu 

põhjustanud ─ on hiljem nende suurimad heategijad, sest nad ei "sure" tõeliselt. Sureb patt, kaob selle 

keha, kaovad pimedad jõud kui inimese patu põhjus. Aga hing, mida juhib tema vaim, ei kao kunagi, isegi 

kui ta peab läbima suuri ristiusku, suuri heastamisi ja hingepuhastusi, isegi kui ta peab läbima kehalise 

surma, isegi kui ta tunneb, et pimedus, mis teda tema lepitamisel ümbritseb, on igavene ─ isegi kui ta 

tunneb, et tema meeleparanduse tuli on põrgutuli. Kõik see läheb läbi, kõigest sellest tuleb ta välja tervena 

ja puhtana ─ puhtam kui kuld, kui see läbib sulatusahju. 

15 Inimese välimuse põhjal ei saa elu ette kujutada ega hinnata. Te ei tea, mis juhtus enne teie 

eksistentsi maa peal teistes maailmades, väljaspool, mis on teile mõistetamatu. Kuid pidage meeles minu 

õpetusi, need on teie tee. 

16 On olemas inimsilmale nähtamatud ja inimteadusele märkamatud jõud, mis mõjutavad pidevalt 

teie elu. On häid ja on halbu, heledaid ja ka tumedaid. 

17 Kust need mõjutused tulevad? Vaimust, meelest, tunnetest. 

18 Kõik need vibratsioonid läbivad ruumi, võitlevad omavahel ja mõjutavad teie elu. Need mõjud 

pärinevad nii kehastunud hingedelt kui ka maise kehata olenditelt. Sest nii maa peal kui ka sealpool on nii 

valguse hingi kui ka segaduses olevaid hingi. 

19 Kui te küsite Minult, kuidas oli nende jõudude algus, nende päritolu, siis Isa vastab teile: 

20 Enne maailmade tekkimist, enne kogu loodu ja mateeria elavnemist, oli minu Jumalik Vaim juba 

olemas. Kuid Kõikse Ühtsusena tundsin endas tohutut tühjust, sest olin nagu kuningas ilma alamateta, 

nagu peremees ilma õpilasteta. Sel põhjusel tegin ma plaani luua Minule sarnased olendid, kellele 

pühendaksin kogu oma elu, keda armastaksin nii sügavalt ja lähedalt, et ─ kui tuleks aeg ─ ei kõhkleksin 

ohverdada neile oma verd ristil. 

21 Ärge võtke pahaks, kui ma ütlen teile, et ma armastasin teid juba enne teie olemasolu. Jah, armsad 

lapsed! 

22 Selleks, et Jumal saaks end Isaks nimetada, laskis ta oma emakast välja tulla vaime, kes sarnanesid 

talle tema jumalike omaduste poolest. See oli teie päritolu, nii et te tõusite vaimse elu juurde. 

23 Aga kuna Isa on lõpmatu ja kuna ta, olles loonud teie hinge, soovis, et Tema lapsed teda 

mõistaksid, lõi Ta materiaalse elu, lõi Ta ühe teie ajutistest kodudest - maailma. 

24 Isa kujundas ja valmistas kõike täiusliku, lõpmatu kannatlikkusega, nii et laps ei leiaks mingit 

ebatäiuslikkust, vaid leiaks oma Isa jälje igal sammul ja igas teos. Sest kõik oli algusest peale planeeritud 
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nagu raamat, mille lehekülgedelt te aja jooksul leiate igatsetud vastuse küsimusele, mida te Minult 

küsisite: "Kes ma olen, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen?". 

25 Kui kõik oli valmis, andsin hingele maise keha, mis teenib teda kui sau, kui rõivas, et ta asuks 

imelises maailmas, mis on loodud tema jaoks tarkuse ja täiuslikkusega ─ raamat, mis esitles end Issanda 

lastele kõigi oma õppetundide ja iludustega kui trepp, mis algas sellest maailmast ja ulatus lõpmatusse. 

26 Ja kui kõik oli valmis, ütlesin ma kehastunud hingele, inimesele: Siin on teie ajutine kodu. Minge 

oma teed, jooge allikatest, maitske ja nautige vilju, tunnustage Mind selles kõiges. 

27 See on olnud teie algus materiaalses elus, kuid see, mida Isa teile siin räägib, on kaugel tagasi, on 

aja jooksul maha maetud. 

28 Teie arvutused, teie kõrgeimad teadused aegade mõõtmiseks ja arvutamiseks ei oleks piisavad, et 

määrata kindlaks sellise töö algust, mida ainult Jumal saab teostada, sest Tema on ainus, kes on alati üle 

aegade. 

29 Kuna teadlane ei saa täpselt määrata selle maailma vanust ─ kuidas saaks ta siis mõista 

Universaalse Elu algust, kui ma seda talle ei avalda? Siiski ─ et te ei raagiks oma ajusid, sest tahate teada 

seda, mis on teile kättesaamatu, siis rahulduge teadmisega, mida Isa, Kõiksus, milles on olemas see, mis 

on olnud, mis on ja mis saab olema, on teile tänasel päeval öelnud: Teie elu algus on väga kaugel tagasi, 

teadmised sellest on aja jooksul kadunud. 

30 Kui inimene hakkas maailmas elama, elas ta vaimset elu täis puhtust ja süütust. Aga Isa küsib teilt: 

Kas te usute, et ma olin rahul nende olendite puhtusega, mis tulenes nende teadmatusest, nende teadmiste 

puudumisest? Ei, jüngrid, selle teadmatuse tõttu ei saanud Isa tunda, mõista ega armastada, selle vaimse 

väärtuse puudumise tõttu ei saanud hinnata ühtegi Tema jumalikku omadust, ja Ma ei tahtnud, et te 

oleksite madalamad olendid, kes alluvad Minu kõrgemale tahtele, või midagi sellist nagu need masinad, 

mida te ehitate ─ ilma omaenda tahteta, ilma omaenda eluta. 

Seepärast andsin hingele vaba tahte ande ja lubasin kehal avaldada hingele inimelu saladusi. Kuid ma 

tegin hingele intuitiivselt teatavaks Looja-Isa olemasolu. Arvestades keha nõrkust, oli see hinge tugevus, 

mida juhib vaimu valgus, milles on Minu õiglus, Minu tarkus ja Minu hääl. 

31 Hetkel, mil hing ärkas inimelu läbi oma füüsiliste meelte "hääle", loobus ta oma vaimsest elust ja 

algas laastamisprotsess, võitlus, raskused, valu, kõigi mõtete, sõnade ja tegude tagajärjed ning hinge ja 

inimlike võimete avanemine. 

32 Jah, mu lapsed, kõigi mõtete, sõnade ja tegude tagajärjed, mida inimene on algusest peale vaba 

tahte tõttu kogenud, on põhjustanud nähtamatud jõud, need hea ja kurja vibratsioonid. 

33 Need, kes vaba tahet kasutades hakkasid elama tervislikult ja püüdsid saavutada oma ja oma 

ligimese heaolu, tekitasid tervislikke, kasulikke vibratsioone. Kuid need, kes sama vaba tahte kasutamisel 

ei kuulanud südametunnistuse häält ja tegutsesid oma kehale omaste isekate kalduvuste järgi, tekitasid 

ebapuhtad, ahvatlevad jõud. 

34 Mõlemad vibratsioonid jäid ruumi ─ valmis suurendama või vähendama oma intensiivsust 

vastavalt inimeste mõtetele, vastavalt nende varasematele tegudele. Kuid need nähtamatud jõud ei jääks 

lahus hingede arengust ─ ei, jüngrid. Need vibratsioonid jääksid latentselt kõigi hingede kohal, kuuletudes 

neile vastavalt nende mõtetele ja tegudele. 

35 Need, kes olid inspireeritud südametunnistuse valgusest, suutsid tõrjuda halbu mõjusid ja 

pöördusid heategevuslikele, tervendavatele vibratsioonidele. Kuid need, kes vaba tahte kasutamisel tegid 

teod, mis olid vastuolus jumaliku käsuga, tõmbasid ligi kahjulikke, ebatervislikke vibratsioone ja 

suurendasid nii oma segadust, ning sellest tasakaalustamatusest tulenevad haigused ja alatuid kirgi, mis 

piinavad inimest kuni teie päevini. 

36 Mina, kes tean teie algust ja tulevikku igavikus, andsin esimestele inimestele relvad, millega nad 

pidid võitlema kurjuse jõudude vastu. Kuid nad lükkasid need tagasi, eelistades kurjuse võitlust kurjuse 

vastu, kus keegi ei ole tegelikult võitja, sest mõlemad jäävad võitjaks. 

37 Kui te küsite Minult, millised olid need relvad, mis Ma andsin inimkonnale kurjuse vastu 

võitlemiseks, siis ütlen teile, et need olid palve, seaduses püsimine ja armastus üksteise vastu. 

38 Ma olen teile rääkinud heade ja kurjade jõudude päritolust ja nüüd räägin teile: Need vibratsioonid 

pidid jõudma kõikidesse maailmadesse, mida ma lõin, et testida Issanda lapsi. Aga sellega ei tahtnud ma 

mitte sinu hävingut, vaid sinu täiuslikkust. Selle tõestuseks on see, et ma olen alati ilmutanud end oma 
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lastele ─ olgu see siis, et ma rääkisin teile oma südametunnistuse kaudu, olgu see siis, et ma õpetasin teid 

oma sõnumitoojate kaudu, või et ma muutusin inimeseks oma laste seas, nagu ma tegin sel Teisel ajastul 

Jeesuse kaudu. 

39 Ei ole ühtegi rassi ega hõimu, ükskõik kui ebatraditsioonilised nad teile ka ei tunduks ─ isegi need, 

keda te ei tunne, sest nad elavad kättesaamatutes metsades ─, kes ei ole kogenud minu armastuse 

ilminguid. Nad on kuulnud ohu hetkel taevaseid hääli, mis kaitsevad, valvavad ja annavad neile nõu. 

40 Sa ei ole kunagi elanud hüljatuna. Algusest peale, kui sa ellu tulid, oled sa olnud minu armastuse 

kaitse all. 

41 Teie, inimlikud vanemad, kes te armastate oma lapsi hellalt: kas te oleksite võimelised jätma neid 

nende saatuse hoolde, kui nad on vaevalt sündinud sellesse ellu, kui nad vajavad kõige rohkem teie hoolt, 

teie pühendumist, teie armastust? 

Ma olen näinud, et sa muretsed oma laste pärast, isegi kui nad on juba täiskasvanuks saanud; isegi 

nende eest, kes on üleastujaid, kes on sulle haiget teinud, hoolitsed sa suurima armastusega. 

Aga kui te reageerite oma laste vajadustele sel viisil ─ milline on teie Taevase Isa armastus, kes 

armastas teid juba enne teie olemasolu? 

42 Olen alati tulnud teile appi; ja sel ajal, kui ma kohtun teiega suurema vaimse arenguga, olen 

õpetanud teile, kuidas võidelda ebatervislike jõudude nullimiseks ja kuidas suurendada hea vibratsiooni. 

Sest vanad uskumused, kujutised, kujundid ja sümboolsed nimed, millega mineviku inimesed kujutasid 

kurjust, andsid talle inimliku kuju, omistasid talle vaimse olemasolu ─ uskumused, mis on jõudnud 

praeguste põlvkondadeni ─ peavad kaduma. Sest teadvustamata olete nendega loonud ebausklikke müüte 

ja kultusi, mis ei ole väärilised selle vaimse arengu suhtes, mille inimene on tänaseks saavutanud. 

43 Sa ütled Mulle: "Isa, kui me oleme vaba tahte ande halva kasutamisega, südametunnistuse hääle 

kuulamata jätmisega ja Sinu Seaduse rikkumisega andnud kurja vibratsioonile suurema võimu ─ mida me 

peame tegema, et olla vaimselt vabad, et saada taevariigi rahu?". Isa vastab teile: Vabaduse, mida teie ja 

minu vaim igatsevad, saavutate te tänu oma heategevusele. 

44 Millal saavutate oma vaimse vabanemise? Isa ei avalda seda teile praegu, ta palub teil ainult 

võidelda kurjuse jõudude vastu nende relvadega, millega minu armastus teid inspireerib, püsida minu 

seaduses, olla tugev suurtes katsumustes. Siis näete, kuidas minu Kuningriigi rajamine saabub inimkonna 

südamesse, mis on täna jagatud rassideks, keelteks ja värvideks, jagatud erinevate ideoloogiate poolt 

doktriinideks, võimupüüdlusteks ja vaenulikkuseks. Te näete, et nad püsivad voorustes vaimus ja tões, 

hoiavad kinni minu õpetustest ja lausuvad minu nime austusega. Aga paraku, kui palju kurbi hetki ja kui 

palju kiusatusi peate te läbi elama! 

45 Vaadake ja palvetage, võitu minu nimel, ja te olete tõesti saavutanud oma vaimse ülestõusmise. 

Taevas tuleb teie juurde ning teile ilmub rahu ja tõelise rõõmu naeratus. See tähendamissõna kadunud 

poeg pöördub tagasi Isa koju ja te näete, kuidas inimkond pärast nii palju võitlusi ja langusi lõpuks ometi 

saavutab rahu, mis on lubatud heast tahtest inimestele. 

46 Tugevdage end minu õpetustega ja jagage seda valgust inimkonnaga. Rääkige talle, mis on kurjuse 

päritolu ja kuidas ta saab selle vastu võidelda, kasutades armastuse ja vooruse relvi. 

47 Kas te ütlete, et hea ja kurja vibratsioonid olid olemas juba siis, kui inimene ilmus selle maailma 

ilmale, ja et minu tark ja armastav õiglus on algusest peale lubanud nii südametunnistuse valgusele 

ustavale hingele kui ka tahtevabaduse poolt määratud olenditele kehastuda selles maailmas ─ ühele 

inimkonna heastamiseks, teisele selle õnnistamiseks. Seepärast olete te kõigis inimelu ajastutes näinud, 

kuidas suured vaimud on ilmunud ─ mõned heade, teised kurjade eesmärkide nimel ─ hinge, kes on täis 

jõudu, täis jõudu, ja kui te nägite, kuidas need hinged kehastuvad inimestesse ja teevad heategevuslikke 

tegusid, siis te ei mõistnud, miks kõik inimesed ei ole sellised. 

Inimkond on eksinud, pidades neid samu inimesi erandlikeks inimolenditeks, sest samal ajal, kui teised 

inimesed arenevad nii vähe, suudavad nad end nii suure väega, nii suure valgusega, nii suure armastuse, 

tarkuse või voorusega ilmutada. Selle põhjuseks on see, et need hinged ei ole sündinud selleks, et alustada 

oma arengut maa peal, vaid nad on hinged, kes on puhastanud end teistes maailmades, teistes kohtades, 

mis on teile samuti tundmatud ─ sest nad ei ole tulnud teie juurde, et külvata säästlikult, vaid et tuua kaasa 

saak, kasvatatud viljad, mille nad on küpseks saanud teistes aegades ja teistes kohtades. Nad on toonud 

oma maitse, oma elujõu, oma olemuse teie huultele ja on üle ujutanud teie eksistentsi heaoluga. Nad on 
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andnud eeskuju teie hingele ning julgustust ja tuge teie inimsüdamele. Mõned neist on olnud prohvetid, 

mõned on olnud patriarhid või õpetlased või kuningad, mõned on olnud kohtunikud või õpetajad. Teised 

on edastanud looduse, südame ja hinge ilu, et panna teie süda tundma looduse ilu. 

48 Te olete ka hämmastunud vägivalla üle, mida mehed ja naised on oma kurjuses ilmutanud läbi 

aegade teie inimeksistentsi jooksul. Teie ajalooraamatusse on kogutud nende nimed. Teie eksistentsi 

mäluraamatus, raamatus, kuhu Jumal märgib ja hoiab kirja kõik teie teod, kõik teie teod, on ka nende 

nimed, ja te olete imestanud, et hing, inimsüda, võib sisaldada nii palju jõudu kurja suhtes, võib säilitada 

nii palju julgust, et mitte kohkuda oma tegude ees; et ta võib vaigistada oma südametunnistuse häält, et 

mitte kuulda Jumala üleskutset, mida Ta nõuab selle kaudu kõigilt oma lastelt. Ja kui tihti on nende 

hingede elu sellel planeedil olnud pikk ja kestev. 

Neid inimesi, kes oma tahtevabaduse tõttu astusid vastu Minu armastusele ja õiglusele, kasutasin ja 

kasutasin ära just nende sõnakuulmatust, et muuta nad Minu sulasteks. Arvates, et nad tegutsevad vabalt, 

olid kõik nende mõtted, sõnad ja teod Minu õigluse vahendiks ─ nii enda kui ka teiste suhtes. 

49 Aga millal see valitsemine lõpeb? ─ Isa ütleb teile: Kurjuse valitsemine ei ole kunagi (täielikult) 

domineerinud inimkonna üle, sest isegi kõige suurema pahede ajal olid Minu suhtes ustavad, Minu 

juhistele kuuletuvad ja Minu Seaduse apostlid. Kuid võitlus on alati olnud olemas algusest peale. 

Kumb neist kahest väeosast on seni olnud lahingus ülekaalus? See on kurja! Seepärast pidin Ma end 

teie seas füüsiliselt kuuldavaks tegema, et seista teie kõrval, et taaselustada teie lootust ja usku Minusse, et 

anda soojust teie südamesse ja öelda teile: te ei ole teel üksi, Ma ei ole teile kunagi valetanud. Te ei tohi 

kunagi muuta põhimõtteid, mille ma olen teie sisse pannud. See on headuse ja armastuse tee. 

50 Jumala jaoks ei ole religioonide ega religioonide organisatsioonide nimesid. Isa jaoks on olulised 

ainult need teod, mida hinged on teinud Tema õigluse ja armastuse seaduses. 

Ma olen tõesti alati olnud teiega koos ja olen kõigis loodu olendeis. Aga kui on olnud vaja ennast 

piirata, läheneda iseendale ja teha end meeleliselt tajutavaks oma armastuse tõttu, siis olen ma seda alati 

teinud ─ olgu see siis, et ma olen teinud oma hääle inimlikult kuuldavaks nagu Siinai ääres, olgu see siis, 

et ma rääkisin prohvetite suu kaudu, nagu ka siis, kui ma inimeseks sain, kehastades oma "Sõna" sel Teisel 

ajastul, et saada elavaks Sõnaks ja Imeks, et mul oleks inimveri, et olla nähtav ja tajutav isegi iga inimese 

kõige materiaalsema silma jaoks. Nii nagu see on nüüd, sel Kolmandal Ajal, kus Ma valin teie hulgast eri 

vanuses, eri rahvustest ja ühiskonnaklassidest mehed ja naised, et anda ühtede, teiste ja kõigi kaudu sama 

Sõna, sama tähendust, sama ilmutust ja sama tunnistust. 

51 Aga tõesti, ma ütlen teile: Alati on Eelija olnud enne. Enne kui inimene asustab planeedi, tuli 

Eelija, et anda sellele vaimne atmosfäär, et kõik oma kodukoha alad üle ujutada vaimse olemusega, et 

muuta see planeet mitte ainult maapealseks paradiisiks, vaid hinge pühapaigaks, et inimene mitte ainult ei 

kummardaks looduse ees, et seda kummardada, vaid et ta avastaks looduse kaudu oma Jumala kohaloleku. 

Eelija oli seal juba enne sinu saabumist. Miks? Sest Isa pidi tulema, et teha oma hääl teatavaks esimestest 

elanikest kuni viimaste elanikeni. 

Ja tõesti, esimesed kuulsid Mind, ja isegi kui nad ei näinud Mind kogu Minu hiilguses ega näinud Minu 

Jumalikku Vaimu ühelgi kujul, teadsid nad, et Ma olen Vaim, ja nad tundsid Minu Kohalolekut. Nad 

teadsid, et ma olen olemas, et ma räägin, et ma olen nende Isa, et ma vaatasin neid ja mõistsin nende üle 

kohut, et ma pakkusin neile kõike head, kurvastasin ja noomisin neid kõige kurja pärast. 

52 Aga selleks, et te saaksite tunnistada Eelija olemasolu, saatsin ma ta Esimesel Ajastul kehastuma, 

et ta saaks tunnistada endast ja oma Isast. Ja tõepoolest, ta on olnud üks neist erakordsetest vaimudest, kes 

üllatas inimkonda, kes hämmastas inimesi oma ilmingute, tööde ja sõnadega ─ mees, kellel ─ ilma 

teadlane olemata ─ olid loodusjõud käes ─ mees, kes, kuigi ta oli inimene, mees, kes, kuigi ta oli inimene, 

suutis ületada surma ja elada kauem ─ mees, kes oma kutsumisega kutsus esile loodusjõud, et hämmastada 

inimkonna uskmatust ja materialismi ─ mees, kellel, ilma et ta oleks olnud nõid, oli tõeline võim kehatute 

hingede üle, ja kõigest sellest andis ta oma ümbritsevatele inimestele suure tõendusmaterjali. 

53 Eelija tõusis prohvetina üles, tehes prohveteid, mis peagi täitusid ja mida samad tunnistajad, kes 

neid kuulsid, nägid täituvat, ning ka pika aja jooksul antud prohveteid, mida uued põlvkonnad nägid. Ja ta 

kaitses ka Issanda sulaseid, külastades paganaid õiglase käega. Ta tugevdas ka nende head usku, kes 

uskusid oma nähtamatusse Jumalasse ja kummardasid Teda, kes karistas paganlike rahvaste materialismi, 

ebausku ja paganlust. Ma ilmutasin end Tema vahendamise kaudu, Ma rääkisin inimestele Tema suu 
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kaudu. Ma panin oma väe tema paremasse käeosasse, ja et te oleksite tunnistajad, et Eelija ise elas surma 

üle ja oli tõelises elus, lasin ma teda tagasi pöörduda. 

54 Ta pidi tulema enne Messiat, et valmistada teed, et äratada inimesed üles nende sügavast letargia 

seisundist, et äratada üles nende lootused, kes päevast päeva ja põlvest põlve, vanematest lasteni, nii suure 

armastusega ootasid Meistri, Messia tulekut. Ma panin Eelija tões ja vaimus olema Ristija, Ristija ─ selles, 

kes ütles teile: "Valmistuge, tehke meeleparandus ja palvetage, sest taevariik on lähedal." Ja Iisraeli 

rahvas, kes uskusid Ristija ennustustesse, kes tundis hirmu tema sõnade ees, paastus ja palvetas, puhastas 

oma hinged ja südamed ning tundis neis peatselt saabuvat rõõmusõnumit, Meistri kuningriiki. 

55 Ma lasin Ristija elu olla erakordne, juba enne, kui ta inimeseks sai, juba enne, kui ta sündis oma 

ema ihus ja seega oma lapsepõlves ja nooruses ja isegi oma viimasel hetkel, et tema kohalolek ärataks teid, 

nagu kell äratab magava, et ta ühendaks teid, nagu karjane ühendab oma karja, viies teid jõe kaldale, et 

teid puhastada, et pesta teie keha sümbolina, kes magab, et ta ühendaks teid, nagu karjane ühendab oma 

karja, viiks teid jõe kaldale, et puhastada end, et pesta oma keha kui hinge puhastamise sümbolit, mis saab 

ainult nii saada osadust oma Issandaga. 

56 Kui Eelija oli täitnud oma ülesande valmistada kõik ette nagu kuulekas ja alandlik sulane, andis ta 

asja Issanda kätte ja ütles Temale: "Isa, siin on rahvahulk, siin on vaimne hulk, mille ma annan Sinu kätte, 

sest seal on see turvaline, sest kõige kindlam takistus on Sinu enda Isa süda." 

57 Ma lasin Eelijal kolmandal ajastul tagasi tulla, ja Mina, kui Meister, olin teda kuulutanud selles 

teises ajastus, öeldes: "Tõesti, Eelija on olnud teie seas, ja te ei ole teda ära tundnud. Ma tulen tagasi 

maailma, aga tõesti, ma ütlen teile, enne mind on Eelija." 

Kuna iga Meistri sõna saab tõeks, tuli Eelija Minu ette Kolmandas Ajastikus, et äratada hinged, et nad 

aimaksid, et Püha Vaimu tund avab oma värava, et öelda igale hingele, et ta avaks silmad, et ta valmistuks 

ületama Teise Ajastiku läve Kolmanda Ajastiku suunas. Et Eelija ilmumine oleks sel kolmandal ajastul 

käegakatsutavam, lasin tal ilmutada end õiglase mehe kaudu: Roque Rojas. 

58 Elias valgustas seda meest vaimselt ülestõusnud, inspireeris teda, tugevdas teda ja juhatas teda 

kõigil tema teedel algusest lõpuni. Aga tõesti, ma ütlen teile, et see ei olnud tema, kes valis Roque Rojase 

meeste seast välja. Ma valisin ta, saatsin tema hinge valmis Minu halastusest. Ma andsin talle samuti minu 

poolt ettevalmistatud keha, ja te teate, et ta oli alandlik, et Isa tegi suuri tegusid tema alandlikkuse ja 

vooruse kaudu. Ta oli prohvet, häälekandja, nägija ja juht. Kõigest sellest jättis ta rahvale särava eeskuju. 

Tema enda rahvas naeruvääristas ja mõnitas teda, nagu Moosest kõrbes, teda kiusati taga nagu prohvet 

Eelija ja ta pidi taganema mägedesse, et palvetada ja seista oma rahva eest. 

Nagu oma Meistrit, naeruvääristasid ja mõistsid preestrid ja kirjatundjad ka teda. Nagu tema Meistrit, 

uskusid vaid vähesed, järgnesid talle ja ümbritsesid teda. Tema käed kiirgasid tervendavat jõudu, nad tegid 

imesid, mis tekitasid mõnedes usku ja teistes segadust. Mõnede jaoks tulid tema huultelt prohvetlikud 

sõnad, mis täitusid täpselt. Tema suu andis südamehaigetele lohutavaid nõuandeid. 

Tema vaim suutis vastu võtta suuri inspiratsioone ja võis sattuda vaimustusse nagu õiglased, apostlid ja 

prohvetid. Tema vaim võis eralduda sellest maailmast ja kehast, et siseneda Vaimulikku Valdkonda ja 

jõuda alandlikult Issanda Salajase Varakambri usteni. Selle kõrgenduse kaudu tegi Eelija vaim end 

esimestele tunnistajatele teatavaks enne Meistri kiirte tulekut. 

59 See oli Eelija valgus, mis valmistas teda ette, mis valgustas teda ja andis talle kindluse kohalolijate 

suhtes, mis tunnistas ja ütles: "Mina olen prohvet Eelija, see, kes oli Tabori mäel ülestõusmisel." See oli 

Eelija valgus. 

Ta rääkis kohtumõistmisest, ülesannetest ja surmast ning kohalviibijad olid tõeliselt vapustatud, ja see 

vapustus oli tingitud usust, usaldusest ja pühendumusest Issandale. 

Aga pärast seda, kui Eelija oli valmistanud selle uue ilmutuse tee, et Isa kohalolek siseneks kolmandal 

ajastul, pärast seda, kui ta oli valmistanud selle tee, et Issand tuleks siia maailma inimese vahendusel, 

valmistas ta ette inimese kuulmise, südame ja kogu tema olemuse, et kuulda tähelepanelikult Püha Vaimu 

sõna. 

Eelija jäi vaimselt inimkonna keskele, et äratada kõik, kes magasid, et puhastada kõik, kes olid 

määrdunud, et mähkida kõik, kes olid külmad, oma Vaimu tulega, et panna paika teed, teed ja rajad, mis 

viiksid kõik hinged tõe teele. Sest Eelija ei tegutse ainult selle rahva seas, tema vaim hõlmab oma võitluses 

kogu inimkonda. 
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Kui ta end Roque Rojase kaudu teatavaks tegi, avanesid maailmale Kolmanda Aja väravad. Sest see on 

aeg, mil 144 000 vaimu järk-järgult kehastuvad. 

60 Roque Rojas oli esimene märgitud. Ma rääkisin temaga vaimust vaimule ja ütlesin talle: "Tõesti, 

minu sõna ümber kogunevad suured rahvahulgad, et kosuda. Aga kuna nad on veel ebaküpsed, pean Ma 

oma sõna ja teod ilmutama häälekandjate kaudu. Ma pean märgistama nende füüsilised otsaesised 

kolmnurgaga, et nad tunneksid ära, et nad kuuluvad 144 000 hulka, et nad kuuluvad nende hulka, kellele 

ma juba Teisel ajastul ühe teise prohveti kaudu kuulutasin, et nad täidavad rasket ja suurt missiooni 

inimkonna seas sel ajal ─ lunastus-, vaimustamis- ja ülendamise missiooni. 

61 Roque Rojase kaudu andsin ma teile mõista, et te olete kuuenda pitseri ajal, et raamat avanes teie 

jaoks selle kuuendas peatükis, selle kuuendas osas. See seitsme pitseriga raamat on inimkonna eksistentsi 

eeldatav ajalugu, sest ainult Jumal võis kirjutada inimkonna ajaloo üles enne, kui nad seda kogesid. Ja 

kuna see raamat oli salapäraselt suletud, sai seda avada ainult üks käsi, püha ja puhas käsi, täiuslik käsi, nii 

et selle sisu võis inimkonnale ilmsiks tulla, ja see käsi oli Tall, Jumala enda käsi, keda saite tundma Tema 

õpetuse ja ohvrisurma kaudu Teisel ajastul ─ suurepärast armastuse ohvrit ─. Ta oli ainus, kes oli väärt 

seda raamatut avama. Sest ei olnud ühtegi vaimu ei maa peal ega taevas ega loodu ruumis ega üheski 

maailmas, kes oleks olnud vääriline avama raamatut ja avaldama selle sisu hingedele. 

62 Ma olen teile selle ilmutuse kaudu öelnud, et te kuulute kuuenda pitseri alla. Kuid te olete 

kuulunud ka eelnevasse viide ja peate läbima seitsmenda, kuni sisenete igavikku. 

63 Seitse pitserit on teie elu, on teie ajalugu, teie võitlused, teie võidud ja kaotused, teie kannatused, 

lahingud ja lõpuks teie lunastus täis au, täis kiitust, täis vaimseid pidusid teie Issanda paremal käel, väga 

lähedal Temale. Kuid minu rahva seas on olnud segadusi, ja pärast neid segadusi ei ole ma leidnud oma 

häälekandjates tõelist ettevalmistust, et ma kui Meister saaksin teid neist Püha Vaimuna vabastada. 

64 Eelija ei kaotanud seitset pitserit ega istutanud neid teie rahvale. Roque Rojas ei lahendanud seitset 

pitserit. Seitsme pitseri raamat, mille ma ise lahti lasen. Ainult Jumal võis oma lastele ilmutada oma 

salajasi asju, enda saladusi. Püha Vaim näitas teile minu prohvetite ja apostlite kaudu suuri õppetunde. 

Kuid ainult teie Issand on see, kes saab avada oma südame, et te saaksite vaadata Tema sisemust. 

Prohvetid on rääkinud teile piltlikult, kuid Isa on toonud teile prohvetlikud ettekuulutused ja nende 

täitumise. 

65 Te juba tunnete, et ma olen alati olnud teiega koos ja olen andnud hiilguse teie algsetele relvadele, 

teie algsetele relvadele, et te võidaksite kurja, mis oli olemas enne teie olemasolu, et te annaksite alati 

sissepääsu headele inspiratsioonidele, et te oma palve ja oma voorusega tõmbaksite alati ligi Valguse 

Vaimse Maailma häid kiirgusi ─ nii et teie unenägudes, oma töös, oma katsumustes või kriitilistel 

hetkedel, ärge kunagi langege kiusatuse võrku, mis on teid alati varitses, mis on alati lubanud teile kurja 

teed täis naudinguid ja mööduvat rikkust, valetuled, õppimist ja au, mis on täna ja ei ole homme, kuid 

jätab suure kibeduse. 

66 Te juba tunnete, et teil on alati olnud karjane, kes valmistas teile teed ja järgnes teile alati: Eelija. 

Ja kui te ütlete Mulle: "Meister, praegusel viimasel ajal on meil puudu suurtest eeskujudest, et järgida Teie 

jälgi", vastab Meister teile: Võtke Roque Rojas heaks eeskujuks! Ta on Eelija kuju, ta valvas teid nagu 

karjane, ta pühitses oma elu Minu teenimisele, ja temas oli puhtus, ülevus ja armastus, sest ta jäi truuks 

missioonile, mille Ma talle kui heale sõnumitoojale kõrgest maailmast andsin. 

67 See ei olnud Roque Rojas, kes seadust välja andis, ega ta seda ka inimkonnale ei andnud. Ta oli 

vaid Isa suupill, et tema mõistuse ja huulte kaudu jõuaks Isa seadus sõnadega inimeste südamesse. 

Häälekandjana oli ta võimeline andma end Minu sülle, ta suutis end inspireerida ja vaimustuda Minus, 

kusjuures Eelija rääkis tema vahendusel, et anda esimesed leivad, esimesed veinitilgad, esimesed toidud 

neile esimestele osalejatele, kes istusid Issanda laua äärde kolmandal ajastul. 

Juhina viis ta teid mööda tõe teed, et te ei komistaksite, hoolitsedes selle eest, et te ei langeksite 

fanatismi ega ebajumalateenistusse ─ hoolitsedes selle eest, et te ei ajaks segi spiritismi ja materialistlikke 

teadusi, mis räägivad "vaimust", kuid mis ei õpeta kõigile minu lastele ─ ei sektides ega kirikutes ─ 

halastuse praktikat ja annaks teile puhta sõna. 

Nägijana suutis ta Mind näha ja anda ustavat tunnistust neile, kes teda kuulsid, et nad oma usus 

tugevneksid, ja tema tunnistus on alati olnud tõene. 
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68 Kuid pärast Roque Rojat on teil olnud ka teisi eeskujusid ─ kui mitte täiuslikke, siis selliseid, kes 

jätavad teie südamesse seemne. Laske end innustada oma vendade heast eeskujust, kes lähevad edasi. 

Ärge aga mõistke nende üle kohut täiusliku kohtuniku karmi hinnanguga, sest siis ei oleks teil võimalik 

leida neis otsitud täiuslikkust. Aga kui te otsite oma vendade ja õdede juures truudust, siis leiate seda ─ te 

avastate ka julgust, samuti innukust, enesepüüdlikkust ja ohvreid. 

69 Kõikidest voorustest avastate oma vendades ja õdesid vaid aatomi, osakese. Aga see on siiski 

midagi, sest see on seemne, mille ma külvan oma jüngrite südamesse, sest te kõik olete sellised. Aga kui te 

tahate leida täiuslikkust, siis otsige seda minu Sõnast. Sest Minu Sõnas on Meister, ja Ta ütleb teile ilma 

uhkuseta: Ta on tõeliselt täiuslik! 

70 Minu ilmutus, mida ma olen teile andnud alates 1866. aastast, lõpeb nüüd varsti. Aga kui Meister 

ei räägi enam inimese mõistuse kaudu, kui see ilmutus on minu ja teie jaoks lõppenud ─ mida teeb siis 

Eelija? 

71 Ma olen teile juba öelnud, et pärast seda, kui te olete saanud Mind inimese vahendusel, saate te 

Mind vaimust vaimusse. Kas teie armulauale minekule järgneval päeval on teie osadus täielik? Kas Iisraeli 

rahvas hakkab saama suuri inspiratsioone ja täiuslikke ühendusi minu Jumaliku Vaimuga alates esimesest 

päevast pärast minu lahkumist? Ma ütlen teile juba praegu: Ei. Ma olen nendes märkustes juba teatanud ja 

käskinud teile meditatsiooni ja ettevalmistuse aega. Sest ma osutan teile juba ette kindlalt, et sel 

meditatsiooni ja ettevalmistuse ajal on Eelija teiega; kuid see saab olema vaimne. Nägijate vaimne 

nägemus annab tunnistust ja teie südamed tunnevad tema kohalolekut, tema südamlikkust, tema 

prohvetlikkust ja julgustust. 

72 Kui minu rahvas on valmis, tuleb Meister oma "pilvel", sellel vaimsel ja universaalsel pilvel, et 

vestelda kõigi nendega, kes on tõeliselt valmis, aidata varustada neid, kes ei ole valmis, ja äratada neid, 

kes võivad olla neist õpetustest kaugel. Siis on mul juurdepääs mitte ainult teile, mitte ainult sellele 

valgustatud rahvale, vaid ma leian avatud uksed oma vaimseks dialoogiks. Tõesti, kogu maailmas ootavad 

inimesed juba Mind. 

Mitte kõik ei ole valmis, nagu ma olen teile öelnud, vaid need on usklikud, kindlad, kes on palju 

kannatanud ja pöördunud, ja ka need, kes on pidanud oma ettevalmistusi ─ seal nad ootavad mind. Ma 

näen neid ja ei valmista neile pettumust. Ma olen nendega vaimus ja tões. 

73 Nägijad, prohvetid ilmuvad üle kogu maailma, andes endast teada vaimult vaimule. Eri vanuses ja 

eri rahvusest mehed ja naised räägivad suurtest inspiratsioonidest. See aeg on juba lähedal, inimesed. 

Seepärast hoian teid valvel, õpetan ja õpetan teid, et te ei satuks kiusatusse ega segadusse. Sest tulevastel 

aegadel tekivad selle inimkonna seas suured kõrvalekalded. 

74 Spiritualiseerumine, mis on minu enda kuningriik, läheneb suurte sammudega, nagu need põhjast 

tulevad tuuled, mis rebivad kõik maha, painutavad kõik puud, panevad kõik metsad värisema, peksavad 

uksi ja piitsutavad kõigi olendite nägusid. Samamoodi tuleb ka spiritism kui valguse ja armastuse torm ─ 

torm, mis pühib ja lammutab kõik. Aga see toimub inimeste südames, kõigi institutsioonide südames, 

kõigi rahvaste ja rasside südames. See on minu kuningriik, Püha Vaimu valitsemine, vaimse tõusu, rahu ja 

armastuse valitsemine. 

75 Tõesti, siis näete, kuidas inimkond, inimene inimeselt inimesele, südamelt südamele, ärkab, 

siseneb templisse, pühakotta, Püha Vaimu tõelisse Kirikusse, mis on universaalne töö, mis on Jumala 

seadus, õigluse ja armastuse seadus. Kuid te näete, et inimesed on spiritismist segaduses ─ kas nad otsivad 

seda, kas nad tegelevad sellega või rõõmustavad selle leidmise üle. 

Te näete, kuidas inimesed langevad vaimsesse segadusse, suurde fanatismi. Selleks, et mingi õpetus 

tõesti inimese südamesse juurduks, peab see kõigepealt olema nagu fanatismi ja inimkonna 

ebajumalateenistuse karjamaa. 

Inimeste vaimne fanatism saab kolmandal ajastul olema väga suur. Nad tahavad pühenduda sellele 

sellise jõuga, et nad jätavad kõrvale avaliku elu enda, oma keha, paljud maapealsed seadused, et 

pühenduda täielikult ainult vaimsele ─ mõelda, unistada, elada ja unustada maapealne ainult hinge 

eksistentsile. Kuid siis pühenduvad just need materiaalsele omased seadused, millel on õigluse põhimõte 

vaimses, sellele, et neid ärkvele raputada, kummitada, noomida ja parandada. 

76 Ka teil kui selle Töö jüngritel, kui 144 000 tähistatud, kui vaimne Iisrael, keda Isa on õpetanud läbi 

aegade, on suur kohustus minna välja oma suure vaimse tarkuse raamatuga, oma rahu, ühtsuse ja hea tahte 
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standardiga, oma õigluse relvadega, oma ilmutuse, prohvetluse, intuitsiooni, tõlgendamise ja minu Sõna 

uurimise andidega, et öelda inimkonnale: "See on Isa Töö!". See on tõeline spiritualism ja see on õige viis 

seda praktiseerida! See on jumalateenistus, jumalateenistus, mida Isa kui Püha Vaim on õpetanud!" 

77 Seal on siis teie põllud ilma lõputa, seal on teie töö, mis ootab teid. Seal on päev ilma ööta, töö 

ilma väsimuseta ja lahing ilma surmata. Seal saab olema teie hinge pidu, armastuse ja lunastuse pidu, 

lahingupidu! 

Mida suurem on teie töö, seda suurem on teie rõõm, ja te lähete siit elust teise ellu, kandes oma hinges 

oma missiooni täitmise saaki, mis on parim tõend, et olete kuulunud Issanda ustavate hulka ─ hingedele, 

kes on tulnud siia maailma ainult rahu ja armastust külvama. 

Kõrgelt ülevaltpoolt näete te selle maailma võitlusi. Sealt näete, kuidas valguse ja armastuse seemned 

tungivad kõikjale, näete, kuidas kõik muutub, näete, kuidas kõik inimkonna põhimõtted kõiguvad 

aluspõhjani, ning ootate alandlikult ja kuulekalt Isa käsku, et tulla tagasi maailma, nagu on Isa tahe. 

Need teist, kes ei ole oma tööd lõpetanud, kes ei ole oma tööd lõpetanud, peavad uuesti tulema, ja 

teised peavad minema teistesse maailmadesse, teiste hingeliitude juurde. Kuid see ei tohiks teid kurvastada 

─ ärge mõelge igavese puhkuse peale Jumala rinnal. 

78 Teie "liha" mõtleb puhata, sest ta on nõrk. Aga hingele oleks puhkamine kõige hullem karistus, 

sest parim tasu hingele on aktiivsus, töö, võitlus, sest ta ülistab oma Isa, võttes eeskujuks oma Jumalat, kes 

ei puhka kunagi, kes ei maga ja kes ei väsi kunagi. Täielikus arengus olevas hinges ei ole väsimust, ei ööd, 

ei nälga ega janu. 

79 Piisab sellest, kui surm äratab su hinge Kõrgema Ülestõusmisse, ja juba sellest hetkest alates 

mõistab ta kõike, selle asemel, et olla segaduses, ja ütleb Mulle: "Isa, täna avanevad Minu tiivad, et võtta 

vastu lõpmatust, ja täna saan ma kõike mõista selle valguse kaudu, mille Sa oled Mulle alati andnud. Näita 

mulle Minu ülesannet, Minu missiooni." Kas te ei tea, kas teie, kes te täna tunnete end tähtsusetuna, lähete 

teistesse maailmadesse, et ilmuda seal suurte hingedena, prohvetitena, meistritena, keda inspireerivad 

universumi kaunid teosed? 

80 Te ei tea seda, kuid Isa ütleb teile väga hästi, et teie päevatöö ei lõpe surmaga, et teie tee ei ole 

lõppenud, kui te jõuate vaimselt Minu juurde, et teil on veel palju näha ja kogeda, palju õppida ja ka teha. 

81 Te kuulete seda Minu Sõna maa peal inimintellekti kaudu, ja teistest kõrgematel elutasemetel 

kuulevad seda ka sama, teiste hingede elanikud, nagu kuulevad seda ka teiste, veel kõrgemate elutasemete 

vaimud, kes on seal kodus. Sest see "kontsert", mida Isa kolmandal ajal koos Valguse Vaimudega annab, 

on universaalne. 

Ma olen seda öelnud: Minu kiir on universaalne, Minu Sõna ja Minu Vaimne Olemus (selles sisalduv) 

on samuti universaalne, ja isegi kõige kõrgemal tasemel, kuhu vaimud on jõudnud, kuulevad nad Mind. Te 

kuulete Mind praegu selles ilmutuses kõige ebatäiuslikumal viisil, mis on inimese kaudu. 

82 Sellepärast valmistan teid nüüd ette kõrgemateks kuulutusteks, et kui te sisenete vaimsesse ja 

lahkute täielikult siit maa pealt, siis saate ühineda uue eluetapiga, et kuulata "kontserti", mida Isa annab 

koos teie vaimuga. 

Täna oled sa ikka veel mateerias, värskendades oma südant ja vaimu selle sõnaga, ja need olendid, kes 

kuulusid sulle maa peal, keda sa ikka veel kutsud isaks, abikaasaks, naiseks, vennaks, lapseks, sugulaseks 

või sõbraks, on teistel eluetappidel ja kuulevad sama sõna; kuid nende jaoks on selle tähendus, selle 

olemus teine, kuigi nad naudivad sama õnne, sama värskendust, sama julgustust ja sama leiba. 

83 Kas see kontsert ─ küsib meister ─ ei ole imeline? Kas teie hing ei rõõmusta, kas teie hing ei 

rõõmusta mõtte üle, et see, mida te siin saate vaimse toiduna, on ka rõõmu ja vaimse elu põhjuseks teistes 

maailmakehades ─ teistes maailmades, kus elavad olendid, keda te armastate ─ olendid, keda te olete 

tundnud ja kes on teile spiritismi kaudu nii lähedal ja samas nii kaugel? 

84 Nii valmistan teid ette, oo, Minu jüngrid, täis valgust, nii lohutan teid ja panen teid nägema 

lõpmatuid horisonte, mida Minu Töö teile avab, et te saaksite viia selle lootuse ja valguse sõnumi kogu 

inimkonnale, et te saaksite panna neid mõistma inimelu ja vaimse elu tõelist tähendust. 

Kuid ärge tooge minu õpetusi ainult Sõnas, vaid ka Töö kaudu. Sest ma tahan, et te pühenduksite 

täielikult minu õpetuse praktikale ja oleksid seeläbi head spiritistid, kes "oskavad anda maailmale seda, 

mis on maailmast, ja Jumalale seda, mis on Jumalast". See, mis kuulub teie kehale, tuleks anda talle 

õigluse, halastuse ja armastusega, ja see, mis kuulub teie hingele, tuleks samuti anda talle armastuse ja 
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halastusega. Teil on aeg oma maiste kohustuste täitmiseks ja ka aeg oma vaimseteks harjutusteks, 

vaimseteks tegutsemisviisideks ja nende avamiseks. 

85 Sel viisil langeb teie hingest ja eemaldub teie südamest iga fanatismi, ebajumalateenistuse, 

materialismi ja isegi ebausu jälg, ning harrastades Spiritualismi sellise puhtuse, sellise siiruse, sellise 

lihtsuse ja ülevusega, annate te inimkonnale tõelise näite sellest, milline peaks olema kummardamine, 

mida Isa ootab teilt kolmandal ajastul. 

86 Olge tugevad ─ mitte ainult selleks, et te saaksite olla selle töö jüngrid, vaid ka meistrid, täis 

tervendavat jõudu, täis andeid. Avastage kõik need jõud oma rinnas, selles nähtamatus laekas, mille ma 

olen paigutanud igaühe südamesse. 

87 Astuge sisse ja te leiate sealt pühamu, lepingu laeka. Te avastate allika, armu ja õnnistuste allikas. 

Ei ole olemas abitut hinge, keegi ei ole pärandamata. Minu jumalikku halastust silmas pidades ei ole 

kogu universumis kedagi, kes võiks nimetada end vaeseks, kes on oma isa poolt välja heidetud; kedagi, kes 

võiks nimetada end Issanda maalt pagendatuks. 

Need, kes tunnevad end päratuina, teevad seda sellepärast, et nad ei ole avastanud endas armu andeid, 

või sellepärast, et nad on lihtsalt pattude tõttu eksinud, et nad on pimestunud või et nad tunnevad end 

väärituna. 

Te peaksite alati avastama need armuandjad enda sees; siis kogete, et teil ei ole kunagi puudust minu 

kohalolekust, et alati on "leib", "tervendav palsam", "relvad", "võtmed" ja kõik, mida te vajate, teie sees, 

sest te olete minu kuningriigi ja minu au pärijad. 

88 See on Minu sõna, mille ma kirjutan teie südametunnistusse sel armupäeval. 

89 Vaadake ja palvetage, inimesed. Sest nii nagu taastamise seeme, lunastuse seeme on väga lähedal 

teie ja inimkonna seas, nii idaneb ka see seeme, mida tõrva levitab, suurel määral minu väga armastatud 

laste südametes! 

90 Vaadake ja palvetage, sest sirp läheneb! Sirp ei ole inimese käes ─ see on minu käes. 

91 Ma luban inimese käel tuua hävingut, surma ja sõda, kuid ainult teatud piirini. Sellest piirist 

kaugemale ei suuda inimese ebaõiglus, kõlvatus, eksitus ja võimupüüdlikkus minna. 

Siis tuleb minu sirp ja see lõikab tarkusega ära selle, mida minu tahe määrab. Sest minu sirp on elu, 

armastus ja tõeline õiglus. Aga teie, inimesed, vaadake ja palvetage! 

92 Nii tahan ma sind näha, ja sinu palve väes olen leidnud ka põhjuse andeksandmiseks. Teie 

eestpalve kaudu tunnen Ma oma südames, et Minu õiglus ei ole enam vajalik. Teie palvetes leian ma 

palsamit, mida tuua nutule. Teie hinge tõstmises leian ma samuti põhjuse, et peatada hävitustöö, mida 

inimesed teevad. 

93 Seepärast tahan ma, et sa palvetaksid, palvetaksid, andestaksid ja armastaksid, Iisrael! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 346 
1 Ma annan teile oma sõna, et siluda teie südant, et teie vaim tunneks minu rahu. 

2 Mina olen valgus ja elu, ja kes iganes tuleb Minu juurde, saab midagi sellest armust. Isana 

kannatan ma, kui te kaotate vaimseid hüvesid, kui te oma vaba tahte tõttu toidate materialistlikke 

kalduvusi ja tõmbate seeläbi valu enda peale. Kui te kannatate ja nutate, siis on see teie enda 

jumalakartmatuse tõttu. Kuid ma eemaldan pimeduse sinust ja puhastan su tee okastest ja kividest, et sa 

võiksid otsida Minu teed, et sa võiksid unustada oma mineviku ja vaadata ainult oma tulevikku. 

3 Ma olen alati teiega, ma olen hea nõuandja ja ustav kaaslane ning ma räägin teiega teie 

südametunnistuse kaudu, et te ei langeks kiusatusse. 

4 Te olete nagu taim, mida Isa on hooldanud. Nagu hea aednik, olen ma teie seas, tõmban välja 

nõgesid ja eemaldan näriva ussikese. Ma toidan teie hinge, et see oleks minuga harmoonias. 

5 Te olete laevajätjad, kellele ma näitan päästepaati, et te ei hukkuksite rahutu mere lainetes. 

Kõndige vee peal, nagu ma ütlesin Peetrusele, kuid ärge öelge mulle, nagu ta tegi: "Meister, päästa meid, 

me uppume." Kui usk koos armastusega moodustab ühe jõu, kogete oma hinges suurt jõudu ja isegi teie 

keha on võimeline kõndima vee peal, sest teie Isa vägi toetab teid. Siiski ei ole kunagi kavatsus oma 

Issandat proovile panna. 

6 Õnnistatud on see, kes oma tegudega Isa rõõmustab, sest ma tasun talle vaikselt, andes talle mitu 

korda rohkem, kui ta on andnud. 

7 Suur on abivajajate, pimedate ja segaduses olevate inimeste arv. Aga mina, kui Isa, lähen neile, et 

anda neile oma halastust. 

8 See ilming on teiega koos kuni 1950. aastani ja jääb teie südamesse kirjutatud. Aga kuni selle aja 

saabumiseni juhin ma teid, et te saaksite Minule lähemale tulla. Ma olen teid õpetanud, sest Kolmas Aeg 

on saabunud ja selles olete kuulnud Taevase pasuna häält, mis on äratanud teie hinge. 

Mõned teist on Minult küsinud: "Isa, miks ma tulin uuesti maa peale elama?" Ja Isa vastab teile: Et teie 

hing saaks tagasi oma kaotatud puhtuse. Aga tõesti, ma ütlen teile: Õnnistatud on see, kes on heastanud, 

sest ta saab Minu kuningriiki, sest ta on puhastatud ja täitnud oma missiooni. 

9 Te esindate osa Iisraeli väljavalitud rahvast, kellele ma olen andnud valguse rõiva, et te saaksite 

homme õpetajatena, inimkonna juhtidena teele asuda. Praegusel ajal kutsun ma kõiki oma lapsi, ja igaüks, 

kes on minuga ja armastab mind, asub võitlema ja töötama. 

10 Kiusatused ümbritsevad teid ikka veel, kuid tuleb aeg, mille ma olen teile kuulutanud, mil 

kiusatused piiratakse, nii et teie teedel juhatab teid ainult valgus. 

11 Teil on käes võitluse ja töö aeg, mille jooksul peate end puhastama ja oma minevikku klaarima. 

Sest mitte teie "liha" ei ole see, millele ma olen usaldanud pärandi, vaid teie hing, mis on tulnud minust. 

12 Ma pean puhastama hinge, puhastama selle, et see oleks teel tagasi Minu juurde, et ühineda Minu 

Jumaliku Vaimuga igavesti, et ta saaks nautida Minu taevariiki. 

13 Armsad lapsed, teie, kes te olete tulnud väikestes kogustes, tõesti, Ma ütlen teile: Minu läbitungiv 

pilk avastab kõikjal Minu väljavalituid, kes tunnevad oma vaimus, et nüüd on Minu Kohaloleku aeg. Nad 

ei ole kuulnud Minu sõna nagu teie, kuid oma vaimus kuulevad nad häält, mis ütleb neile, et Ma olen taas 

kord inimkonna seas, et Ma olen tulnud vaimselt "pilvel". Mõnele annan Ma võimaluse näha Mind vaimu 

silmadega, teistele intuitiivse võime abil, teistele annan Ma oma armastuse tugevalt tunda, et nad 

tunnetaksid Minu Vaimu kohalolu. 

14 Ma koputan praegu inimeste südamete ustele. Mõned kohtan ma valmis, teised magavad, sest nad 

on jäänud erinevatesse sektidesse ja religioonidesse ning on lühikeseks ajaks teelt kõrvale kaldunud. Kuid 

on saabunud aeg, mil Minu vali kell kutsub neid üles, et nad kõik võiksid tulla Minu juurde, saada oma 

hinge ülestõusmise ja ühineda, et tunda Minu rahu maa peal ja jõuda tõotatud maale. 

Parable 

15 Kõrgel troonil istus suur isand, täis voorust ja võimu, ja tema võimusfääris ümbritsesid teda suured 

rahvahulgad, miljonid ja miljonid olendid. Kuid ükski neist rahvahulkadest ei saanud valitsejale läheneda, 

nad nägid teda ainult eemalt. Kuid oma südames igatsesid nad tulla talle lähemale, olla talle väga lähedal. 
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Äkki avanes uks ja selles ilmus veritsev tall ja silt, mis kõlas: "Siin on valgus, siin on avatud uks 

kõigile, kes tahavad siseneda ─ kõigile, kellel on südames voorus. Tulge, tulge lähemale!" 

Nähti säravat valgust ja rahvahulgad läksid selle ukse poole täis rõõmu. Mõned saabusid ja sisenesid 

sellesse hoonesse. Kuid mitte kõik neist ei jõudnud sinna, sest nad põrkasid teel vastu okkalisi hekke ja ei 

saanud edasi minna. Teised puutusid kokku suurte takistustega, mis ei võimaldanud neil sellest uksest 

siseneda. 

     Aga see Valitseja, see Kõigevägevam Issand, vaatas ülalt alla rahvahulkade peale ja ütles neile: "Tulge, 

tulge, sest Talle on valanud oma puhtaimat verd, et näidata teile teed, mida mööda te kõik tulete minu 

kuningriiki." 

16 Õndsad lapsed: Oma ülevoolava armastusega olen andnud teie hingele vabaduse ja vabastanud teid 

patu ahelatest. Oma kõige kallima vere kaudu olen andnud teile võimaluse, et teie hing teeniks oma tasu ja 

tõuseks üles, kuni ta jõuab Minu Kuningriiki.  

Parabooli lõpp 

17 Kas te mõistate Mind, inimesed? See valitseja on teie Igavene Isa, Suur Jehoova. Uks, mis avaneb, 

on Jeesus, teie Meister, ohverdatud Tall, kes tuli maailma, et teid päästa, ja kes valas oma verd viimse 

tilgani, et anda valgust ja ülestõusmist teie hingedele. 

18 Praegusel ajal olen teile taas kord usaldanud füüsilise katte, et te saaksite teha heastust, et te 

saaksite pöörduda eemale patust ja kõigist maailma kalduvustest, et te saaksite samm-sammult tõusta 

mäele, kus ma ootan teid lahtiste kätega. 

19 Ma olen õpetanud teile, kuidas tõsta end palves, et te saaksite eemalduda patust ja tõrjuda 

kiusatust. Sest on kirjutatud: Hingede surma enam ei tule, sest mina olen Tee ja Elu, ja tuleb aeg, mil ma 

tuletan teile meelde: "Kus on, oh surm, sinu vägi? Kus on, oh haud, sinu võit?" Sest tegelikult on patt 

surma põhjus, ja ma kõrvaldan patu sel ajal Minu Püha Vaimu valguse kaudu. 

20 Saabub aeg, mil näete saaki sellest, mida te külvate vähehaaval inimkonna seas. Teie kätte olen 

usaldanud tööriistad, et te saaksite harida põldu ja toita inimkonda nende heade viljadega. 

21 Ma töötan teie südant Minu Sõna peene tikkuriga ja valgustan teid Püha Vaimu valgusega. Ma 

olen parim Õpetaja ja olen tulnud teile õpetust andma, teile andeks andma, teid tõe teele juhatama, ja 

samuti olen ma parima Arstina teie seas, et tervendada teie hinge selle pidalitõvest ja vabastada see selle 

valust. 

22 Ma annan teile oma õpetuse, et te saaksite seda rakendada, et te kannaksite oma südames armastust 

ja puhtust, ja kuigi kiusatus läheneb teile, ei leia see teie sees ruumi, sest ma teen teid tugevaks oma 

valguse ja armastuse kaudu, nii et te lükkate tagasi iga nõrkuse. 

23 Õndsad inimesed: Vaadake maailma oma sõdadega, kuidas see tühjendab kannatuste karika. Kuid 

kõigest sellest olen ma teid päästnud, ärge omistage seda juhusele, õnnistatud inimesed. Teie olete 

andekad inimesed, et te valmistaksite end ette Minu Sõnaga, et näidata seda maailmale, sest see on Minu 

Tahe. 

24 Te olete Minu tööriist, Iisraeli väljavalitud rahvas, teie kätte olen usaldanud oma väe ja valguse, et 

te hajutaksite inimkonna pimedust. 

25 Oma kuulekuse ja missiooni täitmise kaudu tunnete end vaimselt ümberkujundatuna ja ühendatuna 

vaimsete vägedega, nii et te jätkate Minu teenijateks olemist selles Kõrgemas Maailmas ega lahku enam 

kunagi Minust. 

26 Olen usaldanud teile selle aja teie ettevalmistamiseks, et te saaksite end uuendada ja samm-

sammult mäele ronida. 

27 Tõesti, ma ütlen teile, minu armastus ja Püha Vaimu valgus on valatud kogu inimkonna peale. 

Ometi on sõjad üllatanud rahvaid, nagu minu apostel Johannes nägi teisel ajastul. Kas ma olen teile need 

kannatused ette valmistanud? Kas ma olen surm? Ei, Minu lapsed, Mina olen elu ja elu olen andnud 

kõigile oma lastele. 

28 Igas reinkarnatsioonis, mille olen teie hingele usaldanud, olen alati andnud teile kutse tõelisse ellu. 

Kuid see valgus ei ole ainult teile, Iisraeli väljavalitud rahvas, sest te esindate kogu inimkonda. 
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29 Ma räägin teie vaimuga, koputan teie südame uksele ja teen ennast tunnetatavaks 

südametunnistuse kaudu, et te tunneksite ära vastutuse, mis teie vaimul lasub. 

30 Ma olen märgistanud teile ühe ja sama tee, sest Ma olen üks Jumal ja üks Seadus ning olen igal 

ajal andnud ühe ja sama Õpetuse, et hing saaks täita Minu Tahet. 

31 Armastavate sõnadega annan teile teada, et te ei ole suutnud oma missiooni täita. Sest ma näen, et 

inimkond on eksinud ja on oma pimeduses ja materialismis lasknud end eksitada, ja nii on ta justkui 

kandnud oma hingele tumeda sideme ja on võtnud ära Minu armu. 

32 Mõistke, mu inimesed, kui paljudesse vigadesse on inimkond sattunud. Oma teadmatuse tõttu otsib 

ta Mind oma materialismis ja tema süda kummardab valejumalaid. Seetõttu ei ole ta tundnud Minu 

kohalolekut vaimselt. Minu lapsed naudivad ilusaid sõnu ja usuvad, et nad kõnnivad valguse ja tõe teel, 

ilma et nad tunneksid praegu ära Minu Vaimu kui päästvat tähte, mis saadab oma valgust lõpmatusest. 

33 Teid olen Ma maailmast välja valinud, ja kuigi te olete harimatu ja tähtsusetu, olen Ma teie 

vahendusel väljendanud oma Sõna, et selgitada maailmale Püha Vaimu valguse kaudu oma Tõde, et see 

inimkond ei langeks enam eksitusse ja et selle vaim saaks armuelu, et ta tunneks Mind oma südames ja 

saaks vaimustust. 

34 Ma olen valinud teid selleks, et teha teid Minu armu omanikeks ja et te saaksite teele asuda ─ 

niipea, kui te Mind mõistate ─, et päästa oma kaasinimesed hukust, päästa laevahukkunuid kurjast merest, 

vabastada kiusatuse orjad. 

35 Kolmandal ajal lasen Ma kutsuda kõiki võrdselt, et kõik Minu lambad saaksid tagasi pöörduda 

tõkkepuu juurde. 

36 Ma päästan hinge pimedusest ja äratan selle unest, sest ma lõin teid ja armastan teid väga, ning 

Teisel ajastul valasin inimkonna vastu tunduvast armastusest oma verd teie päästmiseks. 

37 Olen näidanud teile palju vaimseid hüvesid, et te saaksite valmistuda ja saada minu jumaliku asja 

sõduriteks. Ma olen teile usaldanud oma sõnumid ilmutuse kujul ja intuitsiooni kaudu, et te saaksite 

mõista minu tahet. 

38 Ma olen teile öelnud, armastatud Iisrael, et tuleb aeg, mil tõusevad halvad suukorvid, kes annavad 

juurdepääsu valele Jeesusele, ja oma materiaalses püüdluses petavad nad ja ütlevad, et nende kaudu räägib 

Meister. Tekivad vale-"juhid" ja vale-"prohvetid", vale-"sõdurid", kes püüavad teid oma sõnade ja 

materiaalsete püüdlustega valguse ja tõe teelt kõrvale juhtida. 

39 Ma olen teid hoiatanud. Pidage meeles, et ma olen teile igal aastal öelnud: Valmistage end ette, 

armsad inimesed, kasutage Minu kohalolekut ja koguge oma südamesse Minu Sõna, et see oleks homme 

teie julgustuseks ja sel viisil ei tabaks teid aeg ettevalmistamata. 

40 Ma olen teile usaldanud kolm viimast aastat, et te saaksite end üles korjata ja valmistada end ette 

eeskujuks häälekandjatele, et nad võiksid teid ära tunda kui tõelisi sõdureid ja Jumaliku Meistri tõelisi 

õpilasi. Aga seda armu on paljud teist tagasi hoidnud ja ei ole seda teadmiseks võtnud. 

Ma olen Iisraelile öelnud: Vaata inimkonda, kuidas ta on mässitud oma pimedusse, oma fanatismi ja 

ebajumalateenistusse, ja sellepärast on tema südames ärganud võimuhimu, ahnus, enesekesksus, mis teeb 

ta uhkeks, ja see kõik on Minu läbitungivates silmis jälestusväärne! Teid aga olen valgustanud, olen 

võtnud teid käest kinni, et te saaksite minna maailmale valguse teed näitama. 

41 Juba Teisel ajastul andsin teile oma ettekuulutuse, et kuulutada teile, millised katsumused 

toimuvad. Ma ütlesin, et maa väriseb, et loodusjõud vallanduvad, et katkud, kaebused ja surm laastavad 

maastikke, et uudised sõjast täidavad inimeste südamed hirmuga. 

42 Mina olen see, kes esitleb end valguse kujul inimkonna ees ─ mina olen see, kes annab hingele 

suuna ja usaldab talle minu väe ja armastuse, et ta saaks domineerida keha üle ja see täidaks minu tahet. 

43 Minu õiglus peatab inimkonna sõjapidamise tungi ja inimesed hakkavad üksteist armastama. Ei ole 

enam isekust, enesekesksust ega mõistmatust. Kõik valitsevad end vastavalt Jumalikule Seadusele, kõik 

alluvad Looja tahtele. Maal saab olema rahu ja rahvad ei hakka enam üksteise vastu sõdima. Ka teadus 

tunneb Mind ära. Kõik lähevad ja otsivad sama teed, neil on sama eesmärk, ja selles maailmas valitseb 

moraal, halastus ja tõeline harmoonia. 

44 Teie, armsad inimesed, olete need, kes puhastavad teed ja teevad need läbitavaks. Sest teie järele 

tulevad suured rahvahulgad, ja need rahvahulgad varustan ma oma sõnaga. 
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45 Mis kell see on, Iisrael? Te ei tea, aga ma ütlen teile: tõuse võitlema, et inimkond saaks minu rahu 

ja armastust ning et ta jääks minu jumaliku halastuse kaitseks. 

46 Väga lühike on see aeg, mille jooksul teil on minu Sõna veel olemas inimliku mõistuse kaudu. 

Kuid mõned räägivad ─ vastavalt oma arukusele ─ ja ütlevad: "Kuidas peaks Isa meid hülgama, kuna Ta 

on armastus? Tema kui Armastus on kohustatud olema meile lähedal, väga lähedal ─ täna, sest me oleme 

ohus, sest me ei ole veel mõistnud Tema õpetust, sest me ei ole veel kogunud endasse seda, mida Ta on 

meile andnud, ja me oleme veel nõrgad. Ta on armastav Jumal, kes ei saa meid hüljata aja möödumise 

halastamatuse kätte. Ta on kõrgeim Armastus, kes ei saa meid noomida, kui me rikume Tema seadust. Ta 

kui armastus ei saa meid vastutusele võtta, kui me ei kuuletugi tema ülimale tahtele. Tema Sõna võetakse 

tagasi ainult nendest kohtadest, kus keegi ei ole täitnud Tema Seadust ─ teatud kohtades võetakse tagasi 

Tema Valgus ja Tema Sõna. Aga neis kohtades, kus me aktiivselt tööle asume, jääb Ta meiega." 

Kuid Meister ütleb teile: Ma teadsin, et inimeste arusaamatus on takistuseks minu tõelisele Sõnale. 

Kuid Püha Vaimu templis ühendatakse kõigi sektide, kõigi religioossete kogukondade ideed. 

47 Meister on juba pikka aega olnud teiega koos. Ma olen teid ette valmistanud, ma olen teid 

märgistanud oma valgusega kui oma väljavalituid, ma olen andnud teile oma rahusuudluse, et te elaksite 

kindlalt ja kuulekalt. Sellele, kes on ennast ette valmistanud, on antud võimalus tungida Isa saladustesse, 

et ta teaks, et minu töö ei ole saladus. 

48 Ärge tundke end maailmas hüljatuna, kasutage halastust, rahu ja lohutust, mida ma teile iga päev 

oma sõnadega toon. Ma tahan, et te oskaksite homme juhtida ennast ja võtta vastu minu mõtete 

vibratsioone. On vaja, et homme, kui te ei kuule Mind enam häälekandja kaudu, rakendaksite Minu 

õpetusi ja õpiksite vastu võtma Minu valgust vaimselt. Minu vaimne maailm on teiega koos igas vaimses 

ilmingus. 

49 Kui te olete valmis, ei ole mingeid takistusi ega vahemaid, mis takistaksid teid selle valguse ja 

rahu sõnumi viimisel inimkonnale. Te olete oma kaasinimestele eeskujuks alandlikkusest ja õrnusest, teie 

kaudu annan ma neile elu ja julgustust. Õndsad on need teist, kes on vananenud oma töös minu põllul ─ 

need teist, kes on noorena pöördunud eemale maailma liialdustest, sest te saate nautida igavest rõõmu. 

Kuid ärge otsige selles maailmas tasu ega oota, et teid kiidetakse, sest need edevused võtaksid teilt ära 

selle armu, mille ma olen teie hingele usaldanud. Austage inimkonna häid või halbu ideaale, kuid kuulake 

ainult Minu häält oma südametunnistuse kaudu, et te saaksite ühineda ja olla alandlikud, et te saaksite 

tõestada end inimeste austuse vääriliseks. 

Parable 

50 Ühes piirkonnas oli palju abivajajaid. Kuid üks härra, kellel oli suur rikkus ja vara, saatis nende 

järele ja näitas neile päeva, mil ta annab neile seda, millest neil puudus oli. 

Kui see aeg saabus, tulid abivajajad selle Issanda juurde ja ütlesid talle: "Issand, me kiirustasime sinu 

kutsele, me oleme nüüd sinu juures." 

Issanda pilk oli täis kaastunnet ja halastust abivajajate alastuses ja vaesuses. Siis küsis ta neilt, kus on 

nende kodu, et saata neile armastuse kingitusi, mida ta neile annaks. Nad ütlesid talle: "Issand, meil ei ole 

kodu ega peavarju. Seal, kus pime öö meid üllatab, seal me puhkame." 

Siis andis iga Issand neile heldelt oma rikkusest ja ütles neile: "Kui teil on sellest armastuse kingitusest 

rohkem puudu, tulge uuesti, kui teil on seda vaja. Nüüd minge oma teed." 

51 Samamoodi astus selle Issanda ette ka orvuks jäänud naine ja lesk, kes andis talle armastuse 

kingituse. Sinna tulid noored ja neitsid, kes nuttisid ilma rahu ja lohutuseta, ja see Issand, kes nägi kõike, 

andis neile samuti oma rikkusest ja kattis nende alastuse oma mantliga. Siia tulid vanurid, kelle jõud oli 

ammendunud, ja neile andis ta julgustust, rahu ja heaolu. 

52 Nii üks kui ka teine lahkusid sellest linnast. Kuid tuli päev, mil Issand, kes oli neile palju andnud, 

soovis neid rahvahulki uuesti näha, et näha, kas nad olid osanud rikkust kasutada või olid nad jälle 

vaesusse langenud. Aga see Issand nägi, et nad olid jälle valusad. 

Parabooli lõpp 

53 Peremees küsib teilt: "Kellest ma olen teile rääkinud?" Ja te vastate Mulle: "Meister, iseendast." 



U 346 

58 

54 Pärast 1950. aastat, kui te ei kuule Mind enam sellisel kujul, toimuvad suured katsumused 

inimkonna seas. Aga teie, armsad inimesed, usaldage Minu väge, Minu armastust ja Minu halastust. Sa 

pead olema eeskujuks oma kaasinimestele, et ma saaksin nad sinu vahendusel hävingust päästa. 

55 Inimkond tühjendab oma kannatuste karika ja selle kaebus jõuab Minuni. Aga armastuse ja 

halastuse mõttes olen ma alati olnud koos inimkonnaga. Mina olen Isa, aga mida teha inimkonna 

hädaldamise ees? Väljendage Minu armastust ja julgustage hingesid nagu alati. 

56 Need, kes on nõrgad, kannatavad rohkem selle all, mida nad saavad maailmast, kui selle all, mis on 

nende hingele ülesandeks määratud. Need, kes vaatavad teid pilguga ja näevad, et te olete nõrgad ja rikute 

minu seadust, on ka need, kes teid teotavad ja näitavad teile, et te ei täida minu käske. 

57 Ma olen teid sageli hoiatanud kiusatuse eest, mis varitseb, et teid eksitada. Aga te peate olema 

vankumatud sõdurid lahingus ja mitte olema nõrgad katsumustes ega kurjuse salakavaluses. 

58 Väike on minu rahva hulk, kes on tõeliselt valmistunud minu tarkuse vastuvõtmiseks. 

59 Ma olen teinud ennast teatavaks tagasihoidlike, tagasihoidlike, intellektuaalselt kirjaoskamatute 

kaudu, et anda maailmale tõendeid oma väe ja tarkuse kohta. 

60 Erinevate mõistmisorganite kaudu olen andnud teile oma Sõna, et parandada teid ja anda teile oma 

armastust, oma valgust, oma halastust, et õpetada teile voorust, et kuulajate hulk võiks tõusta armuliku elu 

juurde. 

61 Inimene on näljane ja januneb minu tõe järele, kuid tema südames on viha, umbrohi, 

pahatahtlikkus ja eksitus on teda haaranud, sest erinevad maailmavaated on püüdnud teda teistsuguse 

õpetuse ja teistsuguse seadusega ära meelitada. 

62 Otsige osadust oma Jumalaga, armsad inimesed, ja ärge kummardage materiaalsete esemete ees 

ega kummardage neid, sest ma ei ole teile seda kunagi õpetanud ega toonud teile müstikat. Ma olen 

valanud teie hingedesse vaid oma valgust ja halastust, et materialism ei takistaks teid. 

63 Kui te vaatate ja palvetate, kui te uurite ja uurite, siis saate Minult palju, kui aasta 1950 saabub 

lõpule. Sest te olete arenenud hinged, kellele ma usaldan palju oma halastusest. Kuid ma olen teile öelnud, 

et kui te ettevalmistuse puudumise tõttu ei oska Minust tunnistust anda, siis räägivad kivid ja annavad 

tunnistust Minu kohalolekust inimkonna seas. 

64 Ma olen teile oma Sõnas selgitanud seda, mida te ei mõistnud, et te saaksite kõrvaldada vead, mida 

te Minu töösse tõite. Sest kuidas te saaksite anda oma kaasinimestele head eeskuju, kui te ei ole kõigepealt 

puhastunud oma endistest harjumustest? 

65 Ma olen teile andeks andnud ja teid kaunistanud, et hiljem te teeksite inimestele sama teene. Ma 

olen usaldanud teile oma sõna kui valguse mõõga, et te saaksite tõusta lahingusse ja kõrvaldada pimeduse 

ja fanatismi, mis on tunginud inimsüdamesse. Sest see on nagu halb seeme, mis on väga paljunenud, ja 

seetõttu on inimkond eksinud tõe teelt ega ole suutnud püüelda hinge täiuslikkuse poole. 

66 Ma tulen kavatsusega, et maailm tunneks ära oma vead, et ta ei kalduks enam kõrvale teelt, mille 

ma olen talle ette pannud. Sellel teel ei ole okkaid ja kivipragusid, mis paneksid jalad veritsema. 

67 Inimene tõuseb üles, et panna Mind proovile, mõistmata, et te kõik olete praegu suurte katsumuste 

all. Sest maailm on muutunud uhkeks oma teaduse ja rikkuse üle ning on eitanud Mind kui oma kuningat 

ja Issandat. Seepärast eitavad inimesed ka seda, et ma olen ennast teile inimliku mõistmisvõime kaudu 

teatavaks teinud. Kuid need, kes Mind niimoodi eitavad, saavad oma hinges armastuse ja halastusega 

kannatada, et nad ärkaksid ja mõistaksid, et see, mida nad on loonud, on mööduv, ja et Kõrgeim ja Igavene 

elu on Minus. 

68 Inimesed, ärge laske Minu kuulutuse viimaseid hetki häälekandjate kaudu kasutamata jätta, sest 

Minu Sõnaga valmistan teid ette, et vastu pidada kõikidele katsumustele, et teil oleksid valguse relvad, 

millega te võitleksite inimkonna eksituse ja isekuse vastu. 

69 Ärge tundke end nõrgana ega tähtsusetuna, sest ma olen andnud teile oma halastuse, õpetuse ja 

armastuse, et te saaksite tõusta kolmanda ajastu sõduritena. 

70 Inimese süda tunneb Minu armastust ja ülistab Minu Jumalikku Nime. Isana ei keela ma kellelegi 

oma halastust. Ma kõrvaldan pimeduse pimestatud inimestelt, sest Minu Püha Vaimu valgus hajutab 

maailma pimeduse, et vabastada hinged, ja need on need, keda Ma olen alati päästnud. 
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71 Kui sa vaimustad ennast, Iisrael ─ kes siis suudab sind tagasi oma teele ajada? Mis pilk on siis 

sinus nagu nool? Te näete ainult naeratusi, rõõmu südametes ja käsi, mis ulatuvad teid kallistama, ja see 

on nagu oodatud tasu teie võitluse eest, nii et te ei koge oma eluteel ainult valu. 

72 Ma usaldan teile veel palju muudki oma õpetuses, et te oleksite sõdalased, kes kannavad valguse 

relvi, armastuse mõõka ja hoiavad kõrgel usu, lootuse ja halastuse standardit. 

73 Mis on veel puudu, Iisrael, et sa, ühinenud mõtetes ja tegudes, tõstaksid end üles, et sa uuendaksid 

end, et sa oleksid selge peegel, milles inimkond saaks näha oma puudusi. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 347 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Sel päeval võtan teid vastu ja õnnistan teid. Sinu hing on valmis, kuulates tähelepanelikult oma 

vaimu häält, võtma vastu minu õpetust. Ma loen teie südameid, hellitan teid ja annan teile oma sõna, ja see 

on palsam, mis leevendab teie elu kannatusi. 

2 Kuid ma mitte ainult ei lohuta teid sel ajal, vaid kutsun teid üles olema Minu jüngrid. Ma ütlen 

teile: Võtke oma rist ja järgige Mind! Pidage meeles Minu näiteid Teisel ajastul igal sammul, mille te 

astute. Minu tulek sellesse aega ei olnud asjata. 

3 Minu kannatused, Minu Sõna ja Minu ülimad käsud on kirjutatud teie hinge. Seal on raamat, mille 

ma olen kirjutanud kolmel korral, seal on minu Sõna, mille ma olen andnud kõigi sõnumitoojate kaudu, 

seal on tunnistused ja teod. Te võite leida kõike endas, kui õpite oma hinge tungima. Te ei ole enam 

vaimselt väikesed lapsed, sest te olete läbinud selle tee ja olete küpsuses, kulminatsioonis. 

Teie, kes te kuulsite Minu Sõna esimesel, teisel ja kolmandal korral ─ kuidas saaksite te selles sõnumis 

kahelda? Kuidas te saaksite kustutada teateid, mis ma jätsin teie hingedesse kirjutatud, sest ma lubasin teile 

tagasi tulla ─ sest ma ütlesin teile: "Ma olen teiega veel üks kord"? 

Kuid ma ei öelnud teile, mil viisil, ma ainult andsin teile teada ja märkisin ära aja ja sündmused, mis 

räägivad minu tagasitulekust ─ kõik, mida ma teile ette ütlesin. Nüüd ma ütlen teile, et teid ootavad ees 

suured katsumused, et te saaksite olla kindlad, et Püha Vaim on laskunud teie vaimule, et täita oma 

missiooni inimkonna seas. 

4 Nüüd on see aeg! Kõik minu poolt antud teadaanded on täitunud. Kõik nende ettekuulutused, kes 

on rääkinud vaimus ja tões, on täide läinud. 

5 Ma olen siin kohal, alati teiega, ma ei ole end varjanud. Sel ajal, st alates Minu lahkumisest Teisel 

ajastul kuni Minu tulekuni Kolmandal ajastul, olen Ma alati inimkonnale kohal olnud. Minu valgus on 

alati teie seas paistnud, Minu armastus on sama, samuti Minu õpetus ja Minu eeskujud, see on vaid üks 

ilmutuse teine etapp. 

Sel ajal olen teinud oma Sõna füüsiliselt kuuldavaks, et teha ennast teile arusaadavaks. Ma olen 

kasutanud teie keelt, et te mõistaksite Minu edastusi, ja siin ma olen, inimesed, täis armastust teie keskel, 

avatud kätega, ja nagu Isa võtab vastu oma kadunud poja, nii olen ka mina teid vastu võtnud. 

Aga ma teen teid oma jüngriteks ─ ma tahan, et te oleksite kõigi minu sõnade ja ilmingute tunnistajad. 

Ma jätan teie südamesse kirjutatud Kolmanda ajastu testamendi, selle ajastu väärtusliku raamatu, mis 

vastab sellele perioodile. 

6 Te olete minu sõna kuulnud paljude häälekandjate vahendusel. Igaühel neist on sel ajal Minult 

saadud missioon, väga oluline osa, mida täita. Tema vastutus on väga suur, ja kui see inimaju kaudu 

kuulutamise aeg on möödas, siis nõuan Ma igalt sellelt häälekandjalt aruannet ja nad peavad vastama 

Mulle oma Sõnade eest, valguse eest, mille Ma andsin nende ajule, et see saaks sõnadesse üle kantud ja 

ustavalt edasi antud inimestele ─ inimestele, kes Mind armastavad, ja nad peavad vastama Mulle. Kuid ka 

inimesed peavad andma Mulle aru kõigist sõnadest, mida nad on saanud, ja kui täieliku tegevuse aeg on 

saabunud, siis nõuan Ma kõigilt aru. 

7 Täna olen ma tulnud teie juurde Isa ja Meistrina, minu kohus Iisraeli rahva üle ei ole veel alanud, 

ma ei ole veel nõudnud teilt saaki. Täna jätan teile veel aega, kuid Meister ütleb teile: kasutage seda 

tegutsemiseks, õppimiseks, Minu õpetusse süvenemiseks, mis on sügav, nii et te selle tõttu armastaksite 

Mind ja järgiksite Mind alati. 

8 Mul on oma Vaimus igaühe jaoks oma koht. Kui olete selle kõrge tasu ära teeninud, tulete Minu 

juurde. Kuni selle ajani võitle maa peal ja pärast seda võitle sellel teel, kuhu Ma tahan sind saata, et sa 

saaksid pakkuda Mulle oma missiooni täitmist. Pidage meeles, et Ma olen alati teiega kaasas, et Minu pilk 

jälgib teid kõikjale, et Minu kaitse on igaühe jaoks piiramatu, et teie valud ei jää Minult märkamata, et Ma 

loen teie südame põhjast ja tean teie tulevikku. 

9 Niisiis, inimesed: armastage Mind, uurige Minu õpetust, et te mõistaksite kõike, mida Ma tahan 

teile öelda ja mida Ma tahan teile pärandada. Mina kui Isa tulen täis armastust, et anda teile käske ja 

korraldusi, sest teie olete need inimesed, kes vastutavad inimkonna eest, kes peavad olema õpetajad, 
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eeskujud, juhatajad. Sellepärast olen ma teid päevast päeva õpetanud, sellepärast ei ole minu "Sõna" 

vaikinud. Ma olen andnud teile kaua aega, et kuulda Mind, et te lõpuks avaksite oma meeled ja 

valmistaksite oma südamed ette, et Mind mõista. 

10 Teisel ajastul rääkisin teiega vaid kolm aastat. Minu sõna oli lakkamatu. Sel ajal rääkisin Ma 

päeval ja öösel jüngritega ─ nendega, kes tulid Mind kuulama. Ma elasin koos sinuga, sa nägid kõiki Minu 

tegusid. Te olite Minu sünni tunnistajad, te nägite Minu kasvamist inimesena. Ma ei varjanud end teie eest, 

Ma tahtsin, et kõik Minu teod oleksid teada, kuid teie, inimesed, mõistsite Minu üle kohut, ilma et oleksite 

kohtumõistjad. Te olete hinnanud Minu lapsepõlve, Minu noorust, olete hinnanud Minu kirge, ja kuigi te 

olete Minu loodud, olete Te mõnikord Mind valesti hinnanud. Kuigi sa oled osa Minust enesest, sa oled 

Minu laps, sa oled mõistnud Minu kui Isa teod hukka. 

11 Ma olen armastus ja andestus. Ma vaatasin kaastundlikult teie hinnangut ja ütlesin teile: ühel 

päeval, pärast pikki katsumusi, suuri kogemusi teie elus, tunnete te armastust, mida Jeesus on inimkonnale 

osaks saanud ─ Tema seadused, Tema halastus, ja te ei hakka enam kunagi kõrvale kalduma teelt, mille Ta 

on teile ette pannud. Te kurdate oma mineviku üle ja palute Minult võimalusi, et heastada kõik oma 

üleastumised, järgida Minu juhiseid, ja te hakkate vabatahtlikult Minu teenijateks. 

Kuid ma ei taha teid näha teenijatena. Ma tahan, et te oleksite alati Minu lapsed, Minu jüngrid, sest mul 

ei ole sulaseid. Te kõik olete Minu loodud olendid, kellele Ma olen andnud oma omadused, oma väe ja 

armu. Te kõik kuulute Minule. Isegi kui maailm ei tunnusta Mind, kuulub see Mulle ja Mul on õigus seda 

armastada. 

Inimkond, sa ei saa takistada Mind armastamast sind, kuid sa pead võitlema selle nimel, et hoida kõik 

segadused oma teelt eemal ja otsida valgust, mis viib sind päästesadamasse. 

12 Te olete selle aja jooksul kogenud lõputuid katsumusi, armsad hinged. Te olete sageli komistanud, 

isegi teie "liha" paneb teid pisaraid valama. Aga kas vaim ei ole tugevam kui liha? Kas ma ei ole andnud 

teile tohutut jõudu, et võidelda kõigi takistuste vastu? Kas sa ei ole osa Minu enda vaimust? 

Teil on jõudu, võimekust ja energiat ─ kõike vajalikku, et võidelda kõigi ohtude vastu, mis teie hinge 

ähvardavad. Ma hoiatan teid täna, inimesed, sest te kohtate oma teel veel suuremaid ohte kui need, millega 

te täna kokku puutusite. Kuid ärge seepärast peatuge teel, ärge laske oma mõtlemisel segadusse sattuda. 

13 Ma olen teile teatanud tagakiusamise ajast, teistsuguste uskumuste inimeste hukkamõistmisest. 

Aga te olete minu jüngrid, teil on vägi ja valgus, ja selle abil suudate võita kõik maailmavaated, kõik 

"tuled", mida inimesed teile esitavad. Esialgu ei saa te neile näidata ühtegi materiaalset raamatut või 

materiaalset tööd. Te saate esitada ainult oma usku ja armastust, ja neid voorusi, mis on vaimsed, nad ei 

suuda puudutada. Te tunnete endas, et suur usk haarab teie olemuse, ja sellest piisab ka teie 

kannatamiseks. Te olete nagu hävimatu sammas teiste teel. 

14 Isegi kui materialistlikud maailmavaated peaksid teie juurde jõudma, isegi kui inimesed tahavad 

teid teaduse kaudu võrgutada, ei tohi te nende ees kaela kummardada. Te tunnete, kuidas minu armastus 

pulseerib täielikult teie südames, te tunnete minu elavat seadust, mis on vankumatu, mis on muutumatu 

läbi aegade, ja te teate, kuidas seda edasi anda põlvedele, mis tulevad teie järel. Sest ma jätan selle rahva 

teiste rahvaste õpetajaks. Ma kasutan igaüht teist kui suure puu juurestikku, millele ma annan oksi 

vastavalt oma tahtele. Mida suuremad on teie voorused, seda suurem on nende valgus, kes järgivad teie 

samme. 

15 Võitle oma lähedaste eest, püüdle nende olendite usu eest, kelle olen jätnud sinu hooleks. Nad 

toovad kaasa armu ja võimeid ning astuvad sammu edasi spirituaalsuse teel. Nad kinnitavad teie sõnu, ja 

kui teid enam ei ole, siis mäletavad nad seadust, mida nende vanemad maa peal järgisid, ja siis jäävad nad 

sellele truuks. 

16 See on Iisraeli rahva ajalugu ─ see rahvas, kes järgib mind ustavalt, sest ma olen neid kutsunud 

oma valguse ja tarkuse usaldusisikuteks. Teil on raske missioon inimkonna suhtes, te ei suuda kalduda 

mõnikord ühe poole, mõnikord teise poole. 

Te teate oma teed ─ teate, et teie Isa tuli teie juurde, tehes end füüsiliselt kuuldavaks, et teiega rääkida, 

teid juhatada, sest te ei olnud veel valmis minuga vaimust vaimule vestlema. 

17 Ma olen muutnud oma ilmingud käegakatsutavaks ja oma Sõna selgeks, et te saaksite mind mõista. 

Aga kui see aeg on möödas, pärast seda aastat 1950, siis te teate kindlalt, millist teed te peate järgima. Te 

vestlete Minuga ja teie intuitsioon ütleb teile, kuidas rakendada Minu õpetust, kuidas viia see väärtuslik 
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seeme südamesse, mis seda vajavad. Te ei raiska ühtegi seemet ega külva seda juhuslikult, vaid panete 

selle sinna, kus maa on valmis ─ sinna, kus teie intuitsioon ütleb teile, et see seeme hakkab idanema, ja nii 

olete nagu külvaja. 

18 Te asute apostlite eeskujul külvama seemet inimeste südamesse ja hingedesse. Aga raamat, mille te 

peate esitama, on teie enda elu raamat, teie enda eeskuju, teie usk ja teie usaldus Minusse. See on veenvam 

kui see, mida te saaksite sõnadega öelda. Seepärast, inimesed, võtke täna suuri otsuseid, et täita oma 

missiooni. 

19 Ma jätan teid oma kohale. Häälekandjate huuled vaikivad, kuid teie huuled on valmis, teie süda on 

inspireeritud. Ma juhatan teid mööda seda lõputute inspiratsioonide teed, siis homme räägite te õpetustest, 

mis on teile veel tundmatud. 

20 Ma lasen teil tungida Mind ootavate südamete sisemusse. Te lähete Minu sõnumitoojatena välja, et 

rääkida pühadest ilmutustest sellise austuse ja armastusega, millega te olete Mind kuulnud inimese 

vahendusel. Teie suu harjutatakse, kuid te peate oma sõnu jälgima, sest teie huuled ei tohi kunagi valetada. 

Ma vaatan teid ülevaltpoolt ja teie eeskujud jäävad kustutamatute tähtedega kirja pandud. 

Jah, Iisraeli rahvas, samm-sammult panen teid edenema missiooni täitumise teel. Kõik teosed vajavad 

mõistmiseks teatud aega. Ma olen andnud teile selle aja, et te saavutaksite täiuse, küpsuse ja astuksite 

spiritualiseerumise teele. 

21 Ma ei ole teie endiseid tavasid korraga ära võtnud, vaid olen sundinud teid vähehaaval loobuma 

neist, mis mulle ei meeldinud. Ma olen õpetanud teid vaimuga palvetama, ma olen rääkinud teile, kuidas 

rääkida oma Isaga, astudes vaikusse, meditatsiooni ja suheldes oma Jumalaga. 

22 Nii et jätkake oma teed, inimesed. Palve on teie kaitseks, usk teie päästeks. Proovitundidel on minu 

kohalolek teiega. Sisemiselt kuulete te Minu tervitust, nagu seekord: "Minu rahu olgu teiega", ja te tunnete 

siis kindlustunnet, et Minu tugev käsi on teie käes ja et see, mida te tahate teha Minu Sõnale kuuletudes, 

saab Minu õnnistuse ja kinnituse. 

23 Siiani olete jäänud minu ümber nagu lapsed ja jüngrid, ja ma olen teid armastavalt õpetanud, olen 

lasknud oma kõige armastavamad sõnad teie südamesse, et te saaksite nendega end toidetada. Hing toidab 

end armastusega, muud toitu ei ole. Nii et kui te eemaldute sellest armastusest, sellest sisust, mis on minu 

sõnas, siis tunnete tühjust, vaesust, vajadust võtta vastu seda hellust. Ja kui te pöördute Minu juurde tagasi, 

siis täidate oma südame tühjuse taas selle kristallselge veega. 

24 Ma olen täitnud selle purskkaevu ääreni, et te ei tunneks janu, et te oleksite alati täis armu ja 

inspiratsiooni, et minu Vaimu armastus elaks teie südames. 

Inimesed, see allikas ei kao, isegi kui minu Sõna sellisel kujul lõpeb. Te saate siis minu kiirgused, minu 

laused oma palvetes, oma vaimustuses. Kõik saab teile arusaadavaks, ma ei kasuta siis enam võõrkeelt, 

vaid räägin teile jätkuvalt selles vaimses väljendusvormis, milles ma olen teile rääkinud, ja mida suurem 

on teie ettevalmistus, seda kõrgemat õpetuste sisu te suudate mõista. 

25 Kui palju ilmutusi ma teile annan, inimesed! Kõik, mida ei ole öeldud inimese vahendusel, ütlen 

teile pärast seda vaimust vaimule. Aga selle eest peate te jätkuvalt pühendunult palvetama. Palvest 

saavutate vaimustuse, ja siis, kui teie hing on ülespoole tõstetud, tunnete, kuidas Jumalik Meister selgitab 

oma Sõna, kuidas see ütleb teile kõik ühes lauses, ja seda lauset, mille ma teile annan, peate te mõistma, 

teete seda oma kaaslastele teatavaks, ja nii saavad inimesed pärast 1950. aastat jätkata õppimist selles 

vormis. 

26 Ma ei lase teil päevagi tegevuseta olla. Kui te olete valmis, on minu inspiratsioon pidev. Kui ma 

leian teid alati valmis olevat, avaldan teile suured õpetused, mis puudutavad hinge, ja annan teile suured 

ettekuulutused, mis teenivad uusi põlvkondi, sest te jätate palju õpetusi kirjalikult. 

Pärast 1950. aastat luban teil need innustused üles kirjutada, et need ei kustuks nõrgast mälust, et need 

jääksid inimkonnale pärandiks igaveseks ajaks, ja see mõõtmatu nälg, mida see maailm Minule esitab ─ 

see janu armastuse ja tõe, mõistmise ja vaimsete ilmutuste järele kustutatakse õpetuste kaudu, mida Iisraeli 

rahvas peab sõnumitoojana viima kõikidesse piirkondadesse, suurtele rahvahulkadele. 

27 On saabunud kõikehõlmava kohtumõistmise aeg ning kõik teosed ja kõik religioossed kogukonnad 

saavad Minu poolt kohut mõistetud. Inimeste hingedest kostab hirmuhüüd, sest kõik vale paljastub; ainult 

tõde paistab esile. Inimkonna ärkamine toimub ja siis ütlevad inimesed Mulle: "Isa, anna meile Sinu abi, 
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anna meile tõeline valgus, mis meid juhiks." Ja see valgus ja abi on Püha Vaimu õpetus, see on õpetus, 

mille ma olen teile andnud ja mis kuulub ka neile kõigile, sest mina olen kõigi Isa. 

28 Minu vaim näeb juba praegu inimeste orbust ─ tühjust, mida igaüks tunneb oma südames. Ma 

näen, kuidas nad püüavad seda tühjust täita maiste naudingutega ja ei leia midagi, millega oma janu 

kustutada. Kõikjal otsivad nad seda leevendust, palsamit, ja leiavad seda niisama vähe. Aga kui ─ 

inimkond küsib endalt ─ ja kellega me seda palsamit ja rahu leiame? 

Aga Isa ütleb teile, inimkond: Ma ootan teid; kõik, mida te vajate, on Minus ja on teie sees, kuid te ei 

ole osanud seda otsida. Te olete eksinud erinevatele radadele ja otsinud rahu seal, kus seda ei ole. Te olete 

otsinud tõelist armastust ja tõelist valgust seal, kus neid ei ole. Otsige Mind, ja Minuga leiate armastuse, 

mis peab täitma teie südant, ja Minuga leiate meelerahu, valguse ja tervendava palsami. 

Te olete oma otsingutest juba ammendunud ja ei koputa enam minu Vaimu ustele. Sa oled rumal, aga 

ma ootan sind, ja kui sa koputad minu uksele, siis see avaneb kiiresti ja laseb sind sisse. Ma näitan teile 

kõik kuningriigi rikkused ja lohutan teid oma mineviku kannatuste üle, ja siis te kurdate raisatud aega, 

kurdate oma üleastumisi ja palute Minult andestust ja uut võimalust. 

Ma annan teile kõik. Ma annan teile kõik, mida te minult palute, et teha head teile ja teie 

kaasinimestele. Minu rikkus on piiritu, kuid see on vaimne. Kui te küsite Minult seda aaret, annan ma teile 

kõik ja ütlen teile: kasutage seda! Sest iga arm ja kingitus, mida ma teile annan, on igavene elu ja on 

mõeldud kõigile. 

29 Niisiis, inimesed, Ma olen tulnud sel ajal ja mõned teist on näinud Mind kui palverändurit, kes 

koputab maailma rahvaste juures ukselt uksele. Mõned on avanud oma uksed, teised on jäänud suletuks. 

Aga ma jätkan koputamist, ma täidan oma missiooni Isa ja Meistrina, ma juhatan teid samm-sammult oma 

teele, ma annan teile valgust, ja te kõik tulete mõistusele ja mõistate oma elu põhjust. 

Lõplik eesmärk on armastus, Minu seaduste täitmine, ja seni, kuni te seda ei tee, kuni te ei praktiseeri 

armastust, kuni te ei järgi Minu käske, te jätkate ekslemist. Kuid ma olen seadnud piiri ja see piir saab 

varsti kätte. 

30 Pärast seda ülemaailmset suurt katsumust, mis on välja kuulutatud ja millest te peate jooma 

viimased tilgad kannatuste karikast, algab taastamine. Sel ajal peab inimkond kahetsema ja õigele teele 

tagasi pöörduma. Ta peab tunnistama kõik oma üleastumised ja leidma Mind. 

31 Jah, Iisraeli rahvas, teie, kes te olete Minu ilmutuse tunnistajad, kes te kuulete, kuidas Ma räägin, 

ja mõistate kohut inimkonna üle, kuulake ka teie tähelepanelikult Mind: hoidke Minu sõnu, sest te olete 

osa sellest inimkonnast. Ka teie olete näidanud Minu Vaimule oma südame tühjust, ka teie olete tulnud 

janusena ja näljasena. Sa oled oma janu armastuse allikast kustutanud. Seepärast mõtle neile, kes ei ole 

veel valmis Mind leidma, sest kurjus on neis tugevam. Kuid ühel päeval saab see kurjus piiritletud. 

32 Inimkond peab leidma laia valdkonna, et täita Minu seadusi, uueneda ja elada minuga rahus. Ma 

olen pannud nad kõndima kõikidel radadel, sest ma tahan neid täis kogemusi kohata. 

Inimene, Minu laps, kes tuli Maale Minu tahte kohaselt, on läbinud tuhat katsumust, mis piinavad tema 

hinge. Aga pärast seda, kui tema usk püsib kindel ─ kui suur on tema tasu, mille ta saab! Pärast katsumusi, 

segadusi ja ohte leiab ta Minu Vaimu valguse. 

33 Seepärast, mu rahvas, ärge kartke minna läbi katsumuste, ärge kartke sattuda suurtesse 

konfliktidesse. Te ei hakka neis hukkuma. Ma annan kõigile oma lastele varustuse, et nende tundlikkus 

ärkaks. Pärast katsumusi, kogemusi ja vilju räägin ma teiega ja ütlen: "Vaadake, kui kasulik on see 

katsumus olnud, kuidas te olete selles tugevnenud ja kui terved ja terved te nüüd olete! Minu tahe ei ole, et 

te hukkuksite, Minu tahe on ainult see, et te teeksite oma hinge vastupidavaks ja armastaksite Mind ning 

tunneksite Mind vaatamata katsumustele ja keeristormidele." 

34 On rahvaid, kes on kannatanud tuleproovid, kibedad katsumused, kuid nende jaoks on mul tasu. 

Kõik need, kes on kannatlikult kannatanud ja usaldanud Mind, saavad vaimse rahu, tõusevad üle kõigi 

nende kannatuste ja annavad tunnistust Minust, ja Iisraeli rahvas võtab selle tunnistuse vastu. 

35 Minu Sõna mõjutab kõiki valdkondi. Ma olen teile näidanud kõiki rahvaid, inimesed. Teiega 

suheldes olen ma teile rääkinud nende kannatustest ja nende hädaolukorrast ning olen teile öelnud: 

"Palvetage, inimesed, olge vaoshoitud, tehke meeleparandust, et te saaksite aidata neid rahvaid nende 

katsumustes. Te olete tugevad, sest olete sisenenud kindlale maale. Palvetage ja valmistuge selleks, et olla 

teiste jaoks kaitsevalliks, et te sirutaksite oma käe välja ja annaksite armu kõigile, kes seda vajavad. 
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Te võite oma kaasinimeste suhtes halastust üles näidata isegi siis, kui te neid ei tunne. Teie vaim, millel 

on suur jõud ja mis on riietatud armuga, võib saata neile seda head, millega ma olen teid varustanud. 

Seepärast, inimesed, ma palun teilt eelkõige armastust ─ armastust, et te tunneksite Mind ja iseennast. 

Armastus on Minu Seaduse algpõhimõte. Armastus on kõigi tööde lõppeesmärk, seda olen teile alati 

õpetanud. Armastus, rahu ja halastus ─ need voorused on teie sees, te ei pea isegi mitte õppima 

armastama. 

36 Armastust ei õpita, seda tuntakse, seda kantakse endas, ja nagu kõik olendid, saite ka teie kõik 

selle võimed ja omadused, kui teid loodi. Seepärast sukelduge endasse, otsige voorusi, mille ma olen teie 

olemusse pannud, ja praktiseerige neid oma teedel. 

37 Kui õnnelik oled sa, Iisrael, kui sa saad täita oma missiooni inimkonna seas, kui sa suudad oma 

andeid avada ja neid tajuda, kui sa külvad ja lõikad vilja, mis on minu jumalikkusele meelepärane ja 

rahuldav. 

Täieliku aktiivsuse aeg ei ole veel saabunud, kuid see läheneb. See on aeg, mil te seisate silmitsi 

inimkonnaga ja peate kasutama kogu valgust, kogu tarkust, et teie sammud oleksid kindlad, et teie 

tunnistus oleks tõene. 

38 Nii valmistan ma teid ette ja hoiatan teid. Iga päev, mil teil on Minu Sõna, kuulete te hoiatust, 

nõuannet oma Isalt, sest homme vajate te seda. 

Täna olete te rahus, sest te kuulete Mind. Kuid tulevad suure võitluse perioodid ja ma tahan, et te 

oleksite nendeks aegadeks valmis, et te oleksite ühtsed ja et see ühtsus teeks teid tugevamaks, nii et ei 

jääks ühtegi haavatavat kohta, vaid Iisraeli rahvas koguneks Minu ümber just Minu lahkumise ajal, et 

kuulda Minu viimaseid sõnu, nagu isa maa peal, kes on ümbritsetud kõigi oma lastega, annab oma 

viimaseid nõuandeid ja lapsed ootavad selle elu viimaseid hetki ─ ja lubab üksteist armastada ja oma 

voorustes tugevneda, olla üks keha ja üks tahe, mis juhib inimkonda. 

Nii jätan teid, inimesed ─ täis vastutust, kuid ka täis armu, et te oleksite igal hetkel tugevad. 

39 Ma õnnistan sind, Iisrael. Erinevates kodudes, kus te kogunete, õnnistan ma teie head 

tegutsemisviisi. Ma annan teie südametele rohkem tundlikkust ja ütlen teile: eemaldage kõik see, mis ei 

ole täiuslik, mis ei vii Minu juurde ─ eemaldage see, et sobival hetkel saaks see Minu poolt kohut mõista 

ja et Iisraeli rahvas ei saaks valusat karistust ega näeks oma Meistrit veel kord veritsemas ja ristil suremas 

oma ebatäiuslikkuse tõttu, vaid näeks Teda täis armastust kogu inimkonda õpetamas. 

40 Sel armupäeval, kui ma teid tugevdan, kui ma annan teile oma Sõna, mis on teile toiduks, jätan ma 

teid ette valmistatud ja hoiatatud. Need on Minu Sõna viimased ajad ja Ma tahan, et te kuulaksite Mind 

neis kuni viimase hetkeni, nii et see Sõna oleks teie hinge graveeritud, valgustaks teid ja teeks teid 

tugevaks tulevasteks aegadeks. 

41 See on minu tänane õppetund, inimesed. Palvetage enda ja Iisraeli rahva eest, keda ootab ees suur 

kohtumõistmine. Palvetage maailma eest, mis on samuti suure katsumuse ees! Ärge laske mitte ühtegi 

päeva mööduda, ilma et te oma hinge üles tõstaksite ja kõik need katsumused läbi mõtleksite. Ma olen 

kuulnud teie palveid ja annan teile oma tahte kohaselt. 

42 Olge õnnistatud, te alandlikud, kes te loodate Minu halastusele, kes te teate, et teie üle valitseb 

kõrgem Tahe kui teie, ja annate Mulle õiguse käsutada oma elu. Ma õnnistan teid, mu lapsed, teie rist on 

kerge. 

43 Neile teist, kes küsivad Minult järjekindlalt, miks teid on proovile pandud, ütlen Ma: vaikige, ärge 

küsige Minult põhjust! Kas sa tunned oma süüd Minu ees? Kas sa tead, mil viisil Ma puhastan su hinge, 

nii et ta naaseb Minu juurde sama puhtana, nagu ta Minust välja tuli? Seepärast ütlen ma teile: Võtke vaid 

vastu katsumused, mida Ma teile iga päev kannatlikult ja ettevalmistatult saadan, sest Minu jõud on alati 

teiega. 

44 Ma annan teile valguse, mida vajate, et juhtida ennast õigesti ja juhtida oma lähedasi päästmise 

teel. 

45 Ma annan teile väärtusliku kingituse suhelda oma Isaga, mis päästab teid kõigis katsumustes. Täna 

hommikul on minu tervendav palsam ja minu lohutus teiega, on maailma ja kõigi minust tulnud 

olenditega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 348 
1 Armsad inimesed: Meister annab teile lehekülgede kaupa oma õpetuste raamatut, et te kannaksite 

seda oma südamesse sissepressituna. Need õppetunnid on teile homme hindamatu väärtusega aare, mis 

aitab teil täita oma missiooni maa peal ja töötada välja tasu oma hingele. Läbi teie võitluse jäävad need 

õpetused inimeste südamesse ja te laulate võidulaulu, kui jõuate tõotatud maale. 

2 Ma annan teile, et te võite oma ettevalmistuse ajal võtta minu varakambrist seda, millest teil 

puudus on, et anda seda oma kaasinimestele. Sest erinevatel viisidel tulevad minu väljavalituist minu 

jüngrid, minu töötajad, minu sõdurid, kes kaitsevad minu tööd. 

3 Kogu loodu allub minu seadusele ja kõik kummardab mind oma harmoonias. Tõstke oma pilk 

taevalaotusele ja te näete säravaid tähti, mille Minu tarkus on loonud. Vaadake neis kuulekuse ja 

harmoonia eeskuju, innustage endid sellest hiilgusest, sellest täiuslikkusest, et te võiksite mõtiskleda ja 

lasta minu Isa häälel oma südametunnistuse kaudu teiega rääkida. Puud annavad oma vilju, mis on alati 

maitsvad. Isa ilmutab ennast kõiges ja kõneleb teile, et te mõtleksite ja oleksite kuulekad seadusele, mille 

ma teile olen andnud. 

4 Ma olen loonud hõimud, rahvad ja rahvad ning kõigile olen andnud seda, mida nad vajavad oma 

vaimseks arenguks. Te olete kummardanud Mind tähtede ja inimtekkeliste objektide kaudu. Nüüd otsige 

Mind iseendast. Õnnistatud on see, kes siseneb sisemisse vaikusse, sest ta tunneb Minu kohalolekut ja 

saavutab hingerahu. 

5 Te olete saanud Minu Sõna treenimata ajude kaudu, mida ei ole koolitatud inimeste teadusega. 

Kuid ma olen valmistanud nad selleks, et nad oleksid aluspõhi, millel minu Universaalne Kiirgus toetub. 

6 Kui te kuulete Minu Sõna, siis tahate ka, et Isa teeks ennast teie füüsiliste silmade ees nähtavaks. 

Aga ma ütlen teile: Valmistage oma süda ette ja te tunnete Mind. Sest ma ei tule mitte ainult selleks, et 

teid sel valuaegadel lohutada, vaid ka selleks, et tuua teile õpetust, mida ma juba lubasin teile, kui ma olin 

teiega koos Jeesuses Teisel ajal. 

7 Minu näited, Minu kirg on kirjutatud teie hinge. Seal on raamat, mille ma olen kirjutanud kolmel 

ajastul, minu saadikute sõna, tunnistused, teod. Te võite avastada kõike, kui õpite oma hinge tungima. 

8 Sel ajastul räägib Meister teiega mäe tipust, kus ma teid ootan. Ma annan teie hingele elu, et see 

tõuseks Minu juurde. Tundke Minu armastust ja tundke Minu rahu endas. Otsige neid, kes on kadunud, nii 

selles maailmas kui ka vaimses orus. Õndsad on need teie seast, kes on öelnud mulle: "Issand, me järgime 

sinu jälgi, tee meist vaprad sõdurid, et kaitsta seda asja." 

9 Ma näitan teile veel kord teed, mida mööda te leiate tõe. Ma õpetan teid, et te saaksite anda 

tunnistust Minust inimkonnale, et te valmistaksite oma eeskujuga ette tulevasi põlvkondi, kes kannaksid 

endas Minu armastust ja tunneksid Minu rahu. Siis olete te muutunud jüngriteks, kes on minu teise ajastu 

apostlite eeskujuks. 

Ma saadan mõned teist erinevatesse provintsidesse ja rahvastesse, et nad näitaksid teed neile, kes on 

oma tee kaotanud. Kuid te peate alandlikult alustama ja olema puhas eeskuju rahvahulkadele, kelle ma 

teile usaldan. Te olete nagu tõrvikud, milles paistab Püha Vaimu valgus. 

10 Ma koolitan oma väljavalituid oma Sõnaga, arvestamata nende üleastumisi. Ma tervendan nende 

hingi, sest ma olen parim arst. Ma tõstan nad üles ja ütlen neile: Järgige seda tõe teed, mida ma teile 

pakun, ja te jõuate varsti Minu juurde. 

11 Teie olete Iisrael, kellest ma olen välja valinud 144 000, kes kannavad minu jumalikku pitserit, et 

inimkond saaks teie vahendusel päästetud. 

12 Erinevate rahvaste mehed, naised ja lapsed otsivad Mind, ja teie, väljavalitud rahvas, olete 

vahendaja, olete see, keda Ma olen andnud, et teie teel muutuksid kuivanud põllud ja kõrbed viljakateks 

põldudeks. 

Parable 

13 Suurel maa-alal oli väike arv elanikke. Nad teadsid, et saabub aeg, mil planeedi neljast suunast 

tulevad erinevatest rassidest ja värvidest rändurid, kes asuvad nendele maadele elama. Alandlik noormees 

õpetas neid tõe, rahu, valguse ja armastuse sõnadega. Üks vanamees otsis üles rahvahulgad ja kutsus neid 

üles tulema sellele maale. Ta juhtis neid, valmistas neid ette ja rääkis neile neist soodsatest maadest. 
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Tuli aeg, mil rahvahulgad ükshaaval saabusid, ja noormees ütles vanale mehele: "Mida sa tood 

mulle?". Ja vanamees vastas: "Siin on need rahvahulgad, keda ma olen valmistanud ja toonud siia, et nad 

oleksid sinu jüngrid." Siis ütles noormees talle: "Ole õnnistatud, otsi jätkuvalt kadunud lambaid erinevatel 

teedel ja kõrvalteedel. Valgustage maailma nelja nurka kui särav tuletorn, kandke oma õlgadel eksinud 

lambaid." 

14 Vana mees jätkas oma teed, täis alistumist ja kuulekust, et ühendada ja koguda kokku suuri 

rahvahulki. Siis pöördus Noorus nende maade elanike poole ja ütles neile: "Ma olen teid valmistanud oma 

armastusega, ma olen andnud teile oma õpetuse, sest te saate olema vahendajad, kelle kaudu Püha Vaimu 

valgus valgustab varsti saabuvat suurt rahvahulka. Vaata, ma olen katnud laua igavese elu leivaga ja selle 

sama leib, millega te toidate inimkonda". 

Parabooli lõpp 

15 Nii räägin ma teile, mu lapsed. Uurige minu õpetuste tähendust ja mõistke, kes on noor mees ja kes 

on vana mees. Mina olen see, kes teid õpetab ja valmistab teid ette lähenevaks maailmavaateliseks 

võitluseks. Vana mees on Eelija, hea karjane, kes ühendab ja kogub kokku minu hurtsiku lambad. 

16 Inimesed, kes olete palvetanud, et rahu taastuks ja valu leevendataks ─ te kuulete nüüd varsti 

rõõmuga oma kaasinimeste elava hääle tunnistust ja kinnitate palve väärtust. 

17 Täna lasen ma teil kuulda oma nõuandeid ja hoiatusi, sest homme vajate te neid. Ma palun teid 

ühendada, et te oleksite tugevad ja et teie seas ei oleks ühtegi haavatavat kohta. Nii nagu isa, kes tunneb, et 

tema lõpp on lähedal, kutsub oma lapsi viimasel hetkel enda juurde, et anda neile oma viimaseid 

nõuandeid, nii räägin ma teiega, paludes teil lubada mulle, et te armastate ja mõistate üksteist, et te 

muutute tugevaks vooruses, et moodustada üks ühtne vaim, mis valvab ja palvetab maailma eest. 

18 Ma jätan teile suure missiooni, kuid annan teile rahu ja jõudu. Te ise ei suuda oma tegude üle 

kohut mõista. Kuid mina, kohtunik, kaalun teie tegusid, võtan vastu teie viljad ja näitan teile lõpuks kõigi 

teie tööde ja pingutuste tulemuse. 

19 Õndsad olete teie, kes te tunnistate, et kõrgem tahe juhib teie saatust. Te omistate selle Minu 

Jumalikkusele ja annate Mulle õiguse käsutada teie elu, sest te teate, et Ma annan teile alati tunnistust Oma 

armastusest teie vastu. 

20 Te olete spiritistlik rahvas, kellele Isa on suunanud oma pilgu, et te ärataksite maailma üles võtma 

vastu Püha Vaimu valgust. 

21 Inimkond otsib Mind religioonide kaudu, mille hulgas on ka neid, mis näitavad oma 

tegutsemisviisides vaimsust. 

22 Ma olen usaldanud teile oma töö ja valgustanud teid, et saaksite väsimatult kasvatada Minu Sõna 

inimeste südametes, et te saaksite tõusta seaduse lipuga ja kaitsta heade sõduritena armastusega seda asja, 

mille olen teile usaldanud. 

23 Minu Vaim rõõmustab heade tööliste saagist, kuid ta kannatab ka, kui ma näen, et tööline on 

maganud, et ta ei ole osanud kasvatada seemet, mille ma talle usaldasin. 

24 Kui te tühjendate kannatuste karika, kuuleb Isa teid vaikselt ja lohutab teid vaimselt. 

25 Suur on nende arv, kes on sel ajal minu Töö raames sündinud armuliku elu juurde. Teie aga, kes te 

olete olnud esimesed, peate end ette valmistama, et homme, kui te ei kuule enam minu sõna häälekandja 

kaudu, ei tunneks teie kaasinimesed end vaeslapsena ega orienteerumatuna. 

26 Inimkond teab ainult Esimese ajastu seadust ja seda, mis on kirjutatud Esimeses ja Teises 

Testamendis; kuid Kolmas ühendab ja parandab nüüd seda, mida inimesed on ettevalmistuse ja mõistmise 

puudumise tõttu moonutanud. Inimkond peab uurima minu sõnumit, et iga sõna tuumani tungides avastada 

üks ja sama ideaal, üks ja sama tõde, üks ja seesama valgus, mis viib nad vaimustumiseni. 

27 Valmistage end ette, armsad inimesed, et te oskaksite valvata seda aaret, mille ma teile usaldasin. 

28 Õndsad on need, kes mõistavad Mind igas ilmingus inimintellekti kaudu. Õndsad on need 

perekonnad, mille kõik liikmed, esimesest kuni viimaseni, on Minu Vaimse Töö kätes. Nad on kuulekad 

perekonnad, õnnistatud seeme, kelle ma sean inimkonnale eeskujuks. 

29 Ma olen rääkinud teile hinge elust ─ sellest, mida te nimetate teispoolsuseks, ja Minu Jumalikust 

majesteetlikkusest. Kuid ma ütlen teile, et nendes õpetustes ei ole mingit salapära. Sest see, kes on puhas, 

saab privileegi näha ja mõista elu Kõigekõrgemal ─ seda vaimset maailma, mida valgustab Püha Vaimu 
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valgus, ja selle elanikke, kes koos moodustavad armastuse sideme. Ta vaatab selle mäe tippu, kust nägijad 

teile räägivad. Seal ootab Isa kogu inimkonda. 

30 Minu Vaimne Maailm töötab väsimatult, et inspireerida ja toita teid, et te saavutaksite 

spirituaalsuse. See aitab teid, et te saaksite oma missiooni täitmisel rohkem edu saavutada. 

31 Juba pikka aega olete minu kuulutustes kuulnud, et tuleb päev, mil te peate olema nagu teie 

Meister, et õpetada oma kaasinimesi, kes ei tunne spiritualiseerimist. Tuleb aeg, mil Püha Vaimu valgus 

valgustab ja valgustab teid täielikult, et te saaksite maailmale teatavaks teha minu Tööd, minu Sõna, mis 

on antud sel ajal ─ valguse, mis viib iga hinge Jumalikku Kodusse. 

32 Elage kooskõlas sellega, mis ma olen teile usaldanud teie inimelu jaoks. Toituge elupuu viljadest, 

mõistke, et leiate selle okste all puhkust ja kaitset. Toetage seda ise, et te näeksite, kuidas selle oksad ja 

viljad paljunevad. 

33 Allikas valab oma kristallselget vett ojadena, et kustutada rändajate ─ nende, kes läbivad kõrbe ─ 

janu, nii et nad tunnevad end tugevdatuna. 

34 Hunt lambanahas varitseb teid teel. Kuid te peate jälgima ja palvetama ning olema ettevaatlikud, et 

mitte langeda kuristikku. Kohati tunnete, kuidas päikesekiired halastamatult teie olemuses tunda annavad. 

Aga ma panen oma vaimse maailma olema nagu kaitsev mantel teie teel. Te aitate Minul luua uue 

maailma selles inimkonnas. 

35 Teie olete need jüngrid, kes on valmis homme võitlema. Te olete vaprad ja annate edasi palju, 

mille ma olen teile inimkonna heaks usaldanud. 

36 Ma ei taha, et te rikuksite seadust. Mõned teist on olnud pimeduse all, ja see on juhtunud teiega, 

sest te ei tahtnud kuulda oma Karjase häält, kes teid nii suure armastusega kutsub. 

37 Te olete harjunud Minu Sõnaga ja kahtlete, et Meister lakkab rääkimast teile inimliku 

mõistmisvõime kaudu. Aga ma ütlen teile: Miks te sekkute minu kõrgetesse nõuannetesse? Ma olen teile 

aja ette määranud, ja Minu tahtmine ei ole, et te ütleksite mulle: "Meister, mõtle, et saatuse löögid ja sõjad 

panevad maailma hirmu peale. See on inimkonna proovilepaneku aeg ─ ja te tahate meist lahkuda?" 

Siis vastab teile teie südametunnistus ja annab teile teada, kui kaua ma olen teile usaldanud Minu Sõna. 

Aga pärast 1950. aastat, nagu ka täna, kuulen ma Isa ja Meistrina kõiki teie palveid teie palve kaudu. 

Pärast minu lahkumist pühendute kõik võrdselt minu korralduste täitmisele, te avate oma andeid ja ma 

räägin teiega teie südametunnistuse kaudu, et te saaksite uueneda, ja ma annan teile minu Püha Vaimu 

valguse kaudu teada õige tee, et te ei langeksite hukatusse. 

38 Kui suured rahvahulgad tulevad teie juurde, kes vajavad lohutust ja Minu halastust oma hingede 

jaoks, siis valgustan teid ja innustan teid, et nad saaksid teie vahendusel Minu Sõna vastu võtta. Ma olen 

teile usaldanud oma armu, et teid tunnustataks valguse lastena. 

39 Ma olen teid puhastanud, armsad inimesed, sest ma olen usaldanud teie vaimule praegusel ajal 

suuri ülesandeid, et te omandaksite teeneid, et te saaksite tunnistada Minu Õpetuse tõde, tehes head 

inimkonnale ─ nii et teil oleks Minu rahu tulevases elus ja te ei hukkuks enam pimeduses. Ma tahan, et su 

hing, kui ta jõuab Minu juurde, ütleks Mulle: "Meister, ma olen täitnud Sinu tahtmist oma teel ja siin ma 

jälle olen, et Sa annaksid minu vaimule juhiseid ja korraldusi vastavalt Sinu Jumalikule Halastusele." 

40 Kui te vaimulikuks muutute, siis teie lapsed kuuletuvad teile ja rahvahulgad austavad teid, sest nad 

näevad, et te olete arenenud hinged, kes kannavad Püha Vaimu valgust. Siis pöörduvad need, kes on maha 

jäänud, teie eeskuju nähes tagasi teele, võtavad teie paremast käest kinni ja järgivad teie samme. Kui need, 

kes nälgivad tõe järele, pöörduvad sinu poole, siis anna neile minu sõnad, et nad muutuksid õrnadeks 

talledeks. 

41 Sel ajal seotakse kurjad kimbudesse ja visatakse tulle. Ma teen kõik need teod, ja sina, Iisrael, 

räägid maailmale ajast, milles ta elab, ja kõige toimuva põhjusest. Ma olen teile usaldanud oma tõe, sest 

minu armastus teie vastu on suur. Te olete suurte ilmutuste ja ettekuulutuste usaldusisikud. 

42 Teie kaudu tehakse seadus uutele põlvkondadele uuesti teatavaks. Seepärast olen ma teile öelnud, 

et te peate olema valmis. Sest te olete tulnud valmistama teed tulevikku, et tulevikus ei oleks uued 

põlvkonnad enam ebajumala kummardajad ega tekiks nende seas valeprohvetid, kes eksitavad inimkonda. 

43 Seda kõike pead sa avalikustama maailmale, Iisrael. Sel ajal, kui on tekkinud erinevad 

maailmavaated, tõusevad sektid sektide vastu, konfessioonid võitlevad omavahel ja lükkavad teid samuti 

tagasi. 
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Aga kuna te olete valguse ja rahu lapsed, siis peaksite neile ütlema: "Tõde sisaldub Kolmanda 

Testamendi tähenduses, seal on tunnistus Issanda kohalolekust ja tulekust sel ajal." 

Te peate näitama inimkonnale seda raamatut ja andma tunnistust selle tõesusest, täites minu seadust. 

44 Aga kui sa magad, Iisrael ─ kui palju valu tuleb, sest rahvad kannatavad minu õiguse pärast. Nad 

ei oska otsida tõelist Jumalat ja eksivad ainult oma maailmavaates ning tahavad, et te tunnustaksite nende 

valejumalaid, et teid segadusse ajada. 

45 Elage valvsalt, Minu rahvas, sest Ma olen teile usaldanud oma Sõna rikkalikult, et te ei oleksite 

teadmatuses. Sest te teate, kuidas tunda Minu kohalolekut, ja Ma olen õpetanud teid tundma Minu Sõna 

tähendust. 

46 Pärast minu lahkumist püüavad paljud teid uskuma panna, et ma jätkan enda tuntuks tegemist 

nende intellekti kaudu. Kuid ma ei tee end nendes ajudes teatavaks, ja ka minu vaimne maailm ei tee seda, 

sest pärast 1950. aastat ei kasuta ta enam inimaju, et end teile teatavaks teha. Ainult vaimselt saate te 

suhelda minu vaimse valguse maailmaga. 

47 Olge kuulekad lapsed, et te ei langeksite pettuse ohvriks, sest pärast minu lahkumist toimuvad 

suured sündmused. Kuid te peaksite äratama need, kes magavad, ja mitte langema tagasi 

ebajumalateenistusse. Siis, hetkel, mil te tõusete üles palves, tunnete Minu julgustust ja saate Minu armu 

voolu. Seega annan ma teile tõestuse, et te ei ole eksitusele allunud. 

48 Minu pilk on alati tähelepanelik sinu suhtes, ma ei hülga sind kunagi. Minu Vaim on teiega, jälgib 

teid teie võitluses ja kaitseb teid intriigide ja ohtude eest. Täitke Minu seadust, et inimene oma seadustega 

ei seisaks teie teel. Kui te olete Mulle meelepärased, siis seisate maailma ees ja tunnete kõigi oma naabrite 

vendlust. 

Nüüd on aeg, et maailm tunnustaks minu valgust ja ei lükkaks tagasi minu sõnumitoojaid. 

49 Teil on võim, et tõrjuda oma kaasinimestest välja pimeduse olendid, nii et teie naabrid ei rööviks 

üksteiselt jõuga elulõnga. 

50 Lühikest aega luban maailmal teha oma tahtmist, kuid pärast seda toimub kogu maailmas Minu 

tahtmine. Vaadake ja palvetage kannatuste karika ees, mida inimkond tühjendab. Sest aastad on möödunud 

ja aeg on teie jaoks möödunud üllatavalt kiiresti. 

Ma olen näidanud teile teed, mida te peate käima, ja olen andnud teile kõik, mida te vajate, sest ma 

olen teie hinge üle valvanud. Ma olen toitnud seda igavese elu leivaga ja äratanud selle unest, et see saaks 

ära tunda oma missiooni ja tunnetada oma vastutust Minu töös. 

51 Materialism ja arusaamatus on olnud suured, ja seetõttu, armsad õpilased, olete jäänud oma 

harjumuspärasesse rööpasse, ilma et oleksite lasknud oma hingel areneda. 

52 Oma armastuse sõna kaudu olen ma teid alati pannud mõistma, mida te olete jätnud tegemata, et 

teha inimkonnale teatavaks Töö, mille ma olen teile usaldanud. Aga kui te ei ole end varustanud, siis 

kuidas saab inimkond teie vahendamise kaudu saada Minu rahu, Minu valgust ja Minu armastust? Just 

teile olen usaldanud oma õpetuse levitamise missiooni kõikjal. Ma olen teile ilmutanud majesteetlikkust, 

mille kandjaks on teie vaim. 

Ma olen teile öelnud, et olen teid valinud ja määranud armastusest ja oma armu tõttu, ilma et te oleksite 

teenitud. Ma olen valinud teid apostliteks, kes näitavad maailmale Minu õpetusi, mis on teie südamesse 

sisse kirjutatud. 

53 Aeg on möödas, kuid te ei ole veel teenitud. Sa pead sirutama oma käe välja, et tõsta üles see, kes 

on langenud. Te peate näitama helge päeva valgust oma kaasinimestele, kes on pimeduses, et nad teaksid, 

et Ma olen ilmutanud ennast teile ja inimkonnale igal ajal. 

54 Esimesel ajastul vabastasin teid vaarao orjusest Moosese kaudu, kelle ma asetasin oma rahva 

etteotsa, et ta viiks nad tõotatud maale, Kaananimaale. 

55 Teisel ajastul andis Jeesus, Jumalik Meister, teile tunnistust Minu meelest, kohalolekust ja jõust. 

Kuid inimene oma egoismis ja materialismis lükkas Mind tagasi. 

56 Praegusel ajal olete taas kord orjad ─ mitte enam vaarao, vaid kiusatuse orjad. Sest see on andnud 

teile rikkust, naudingut ja võimu, et teid alistada, ja paljud teist on langenud ja eksinud valguse teelt, sest 

te olete olnud nõrgad. Ma ei ole teie eest armu ära võtnud, vaid te olete seda ise tagasi võtnud, sest te ei 

ole täitnud minu seadust. Kuid maailm ei ole oma mõistmatuses sellest teadlikuks saanud ja inimesed 

annavad oma kaasinimestele üle töö, mille nad ise on loonud. 
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57 Kui suur on see eksitus, millesse "esimesed" on langenud, ja kui suur on see eksitus, millesse ka 

teie olete langenud, sest te ei ole arvestanud, et see oli üks ja seesama Jumal, kes teiega rääkis, ja et te ei 

ole seetõttu saanud teist õpetust ega teist seadust. 

58 Üks Jumal on alati teinud ennast teile teatavaks, ma ei ole teid kunagi hüljanud, ma olen alati 

olnud teie südame lähedal. Jeesus näitas Teisel ajastul Minu jumalikku armastust ja andis teile Meistrina 

eeskuju seadusele kuuletumise kohta. Ma õpetasin teid palvetama ja näitasin teile teed. 

59 Selles Kolmandas Ajastikus saab Jumalik Tahe teoks, sest te olete saanud Minu õpetuse, igavese 

elu leiva teie hingele. Kuid ma olen teile teatanud, et pärast 1950. aastat ei kuule te enam Minu Sõna 

inimintellekti kaudu ja olete minuga ühenduses ainult vaimust vaimule oma hinge arengu kaudu. 

60 Olen usaldanud teile need viimased kolm aastat minu ilmutuse kohta häälekandjate kaudu, et te 

kaaluksite ja mõistaksite oma vastutust, et te lahkuksite oma harjumuspärasest rutiinist ja lubaksite oma 

hingel areneda. Kuid paljud teist on jätkanud magamist ja jäänud ilma mõistmise ja kõrgenduseta. 

Miks, Iisrael, sa ei ole pühendunud minu üksikasjalike juhiste õppimisele ja tõlgendamisele? Pimedad 

ei ole ikka veel näinud valgust, rammed ei ole teadnud, kuidas neid tervendada, et nad saaksid Mind 

järgida, ja rahvahulgad on segaduses ja imestavad, kas nad on leidnud õige tee? 

61 Paljud teist on uskunud, et nad täidavad minu Seadust, kuid nad on suures eksimuses, sest nad 

annavad oma kaasinimestele ainult halba eeskuju. Need on põhjus, miks inimesed on segaduses ja 

jätkavad ebajumalateenistuse toitmist ning otsivad tõelist Jumalat erinevate inimlike ideede abil. 

62 Armsad inimesed, te jääte minu kuulutuse lõppedes orvuks. Aga nagu Teisel ajastul, mõistate te 

Mind pärast Minu lahkumist. Kui te ei kuule enam Minu Sõna, siis te tunnete ära selle, mida Ma olen teile 

sageli õpetanud, kuid teie ärkamine toimub hilja. 

Seepärast, inimesed, minu isaliku südame suur valu on see, et ma heidan teile ette, et te ei järgi seadust 

ja ei ole kuulekad. Ma ei taha, et inimkond peaks teid homme minu jumalikku armu mitteväärseteks 

inimesteks. Ometi usuvad paljud Minu sõnumit ja armastavad Mind, ilma et nad oleksid Mind kuulnud, 

nagu te seda teete. 

63 Ma olen teile näidanud teie vigu, et te mõistaksite, et te ei näita Minu tööd tõe valguses ─ et te 

uuendaksite end ja avaldaksite maailmale, mida te olete Minult saanud. 

64 Sa mõtlesid, Iisrael, et kuna Ma olen armastav Isa, siis ma ei heida sulle ette sinu vigu ja ma pean 

sind katma oma mantliga, et teha sind maailmale teatavaks kui tõelisi jüngrid, sõdureid ja homseid 

õpetajaid. Kui ma seda teeksin, Iisrael, siis keelaksin ma ise sind oma armastusest. Sest kui saabub aeg, ei 

suuda te oma sõnade ja tegudega tunnistada Minu tõde, ja siis eitab homne inimkond Minu ilmutust. Sest 

täiuslikkus ei ole kunagi segunenud teie ebatäiuslikkusega. 

65 Ma olen teile öelnud, et te olete armastuse ja vihkamise, minu valguse ja pimeduse, alandlikkuse ja 

uhkuse vahelise võitluse ajal. Aga homme, kui teie ärkamine on, tunnete oma südames lõpmatut ja sügavat 

kurbust, kui mõistate, kui palju aega te olete raisanud, ja siis hindate kõrgelt nende häälekandjate 

ülesannet, kes teadsid, kuidas valmistuda, et anda teile minu tõde. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 349 
1 Armsad inimesed: Te olete uskunud Minu tulekule sel ajal ja isegi Minu ilmumise viimastel 

päevadel tulete te kiirustades, väsimatult ja Minu Sõna soovides. Paljusid on kutsutud, kõigile olen andnud 

selle allika vett, kuid vähesed on Mind kuulnud ja mõistnud. Kuid ma olen ennast tuntuks teinud ja 

levitanud armastust kogu maailmas. 

2 Teisel ajastul ütlesin ma teile: "Õnnelikud on need, kes on uskunud ilma nägemata!" Ja ka teile 

ütlen ma sel ajal: "Olge õnnistatud, sest te olete uskunud ja jäänud truuks Minu tööle, ilma et oleksite 

Mind näinud!" 

3 Minu tulek ei tohiks teid üllatada, sest see oli teatavaks tehtud. Aga te ei teadnud, millisel tunnil 

ma tulen. 

Pärast minu lahkumist Teisel ajastul kirjutasid mu jüngrid minu sõnad üles ja viisid need teistele, 

uutele jüngritele, et neid üle kogu maailma levitada. 

Minu tagasipöördumise lubadus oli neile, kes mind otseselt järgisid, stiimuliks raskes võitluses, ilusaks 

lootuseks ja toiduks nende teadmiste järele janunevale vaimule. Ja põlvest põlve lootsid mu jüngrid näha 

oma Meistri taasilmumist. 

Aga vaata, põlvkonnad järgnesid üksteisele, üks teise järel. Suur hulk olendeid tuli kehastuma maa peal 

ja seejärel pöördusid nad tagasi ülestõusmisse, ilma et nende silmad oleksid näinud selle lubaduse 

täitumist. Möödusid sajandid ja isegi aastatuhanded. Aga kui tund oli kätte jõudnud ja minu kohalolek 

vaimus avas uue ajastu, leidsin, et inimesed olid minu Sõna oma südamest kustutanud ja väga vähesed 

vaatasid minu tagasitulekut oodates. 

4 Ma olen tulnud teie juurde vaikides, ilma uhkeldamiseta. Kuid viis, kuidas ma olen ennast 

teatavaks teinud, on üllatanud paljusid, on olnud mõnele kahtluse ja teistele isegi naeruvääristamise 

põhjuseks. Ainult need, kes suutsid püsima jääda valvsa vaimu ja ärganud mõistusega, on tundnud Mind 

nii, nagu nad võisid Mind tunda mis tahes vormis, mille Ma valisin, et ennast avaldada. Kuid tõotus anti 

kõigile ja selle täitumine on samuti kõigile. 

5 See on minu seekordne ilmutus: Inimene on alati olnud minu häälekandja. Ma valisin ta välja, sest 

ta on Minu laps, Minu Töö ─ see on põhjus. Ja kuigi see laps tunneb end Minu vääriliseks, sest ta ei ole 

end täiustanud, näen ma nende puuduste taga seda valgusosakest, mis on osa Minu Vaimust ─ 

privilegeeritud olendit, arukat olendit, kes on võimeline Minu Sõna edasi andma. 

6 Teie kui inimesed ─ kas te armastate ainult oma häid lapsi? Olen näinud, kuidas vanemad toetavad 

oma haigeid või kadunud lapsi suurema hoolega, et vabastada neid nende kannatustest. Olen valinud selle 

aja, et täita seda ülesannet alandlike, lihtsate meeste ja naiste, patuste ja harimatute seas. Sest ma olen 

leidnud neis tänulikkust ja nad on osanud end puhastada ja ülendada, et oma missiooni vääriliselt täita. 

7 Kui ma ei saanud sel ajal inimeseks, et rääkida teiega, nagu ma seda tegin Jeesuse kaudu, siis on 

põhjus järgmine: kas te saaksite kuulda minu vaimset häält, tajuda ja mõista jumalikku keelt ─ täna, kui te 

olete muutunud nii materiaalseks, et te ei suuda kuulda ja kuuletuda oma vaimu häälele, mis on hirmunud 

ja nõrk selles maailmas, milles te elate? 

8 Seepärast valisin ma inimese ja andsin talle vaimsed võimed, et ta saaks olla Minu häälekandja. 

Ja selle kuulutuse kaudu olen ma leidnud usu ja paljud on mind mõistnud. Teised on aga jäänud oma 

uskumatusse. 

9 Ma olen lubanud vaimsel maailmal end inimestele samamoodi teatavaks teha ja ühendanud need 

olendid vaimus ja teised kehas. 

10 On vaja, et te maitseksite kõigi kannatuste "maitset", et te tunneksite valu ja ka rahu, nii et te 

tunneksite kõike ja see oleks osa teie eksistentsist. Sest ma tahan, et te oleksite tõelised jüngrid, et 

õpetaksite rohkem tegudega kui sõnadega. Näitusel on rohkem jõudu kui sõnal, ja on vaja, et te laseksite 

minu tööl jõuda kõigi oma kaasinimesteni, ja see on parim viis selle levitamiseks. 

11 Töötage kannatlikult, püsige kindlalt kuni lõpuni. Mitte miski ei takista teid teie teel, sest suur on 

valu, mida te peate leevendama, ja palju pimedust peate kõrvaldama. Usaldage eelkõige oma Isa ja 

iseennast ning tunnistage oma annete väärtust. 

12 Teisel ajastul, kui Jeesus pöördus oma sõnaga rahvahulkade poole, kes Teda järgisid, rääkis Ta 

kõigile ja kõigile ühes õpetuses, paljastades nende olendite sisemise elu, kes Tema poole pöördusid. Kuid 
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vaatamata erinevatele palvetele, vajadustele ja kavatsustele, mida nad Tema ette tõid, lohutas Tema tark, 

täpne ja selge sõna alati valu, lahendas probleemi või hajutas kahtlused. 

Kuigi mõne ettevalmistamata süda ei olnud võimeline sõna vastu võtma ja selle tähendust tõlgendama, 

võttis vaimne hing, mis oli lihast kättesaadavam ja jumaliku kiirguse suhtes tundlikum, õpetuse vastu ning 

pärast mõtisklemist ja võitlust oma kehaga lõpuks uskus. Sest ainult kõrgem Peremees, lõpmatu headuse 

Isa, võis tunnetada inimestes toimuvat draamat ning nende hingi rahustada ja lohutada. 

13 Paljud inimesed, kui nad nägid, et jüngrid elavad koos Meistriga, lootsid neilt samu tegusid, mida 

Jeesus oli teinud, ja nad pettusid sageli, kui nägid, et nad olid vaid väikesed lapsed, kes hakkasid vaimselt 

tõusma, püüdes mõista oma Issanda suuri õppetunde. Kuid Jeesus ei olnud veel öelnud rahvahulgale: 

"Kuulake neid jüngrid!" Ta ei tutvustanud neid õpetajatena oma jutluse ajal. Need olid ikka veel kivid, 

mida lihtsalt lihviti pärast läikivaks. 

14 Kui sageli püüdsid jüngrid tõrjuda ära väikesed lapsed, kes lähenesid Jeesusele, et kuulda tema 

sõna ─ arvates, et nad teevad õigesti ja hoiavad seega suuremat pühendumust, mõistmata, et ka nemad 

pidid võtma koha jüngrite seas. Kui see juhtus ─ kui palju valu nad tundsid, kui lapsed koos emadega 

lahkusid! 

15 Jeesuse järgijad hindasid alati hoolikalt tema ja tema jüngrite tegusid. Kui üks neist püüdis kaitsta 

oma Meistrit mõõka tõmmates, noomitses rahvahulk tema käitumist. Kuid Jeesus jätkas oma ustavate 

jüngrite parandamist ja õpetamist kuni päevani, mil Ta ütles neile: "Ma jätan teid minu asemele, et teeksite 

inimestele seda, mida ma olen teinud teile." 

16 Kõik ebatäiused, vead ja teadmatus olid neilt maha langenud nagu kasutud rõivad, et neid riietada 

Tema, kes neid saatis, andide ja autoriteediga. Nüüd võisid nad esindada oma isandat ja isegi kui inimesed 

neid halastamatult uuriksid, ei leiaks nad põhjust neid süüdistada. Kui palju pidid nad iseendaga võitlema, 

et saavutada oma Issanda õpetuse kuulutamiseks vajalik kõrgtase! Aga tõesti, ma ütlen teile, nende 

eeskuju on kustumatu. 

Kui palju alandlikkust ja kui palju armastust nad levitasid oma teel, et anda tunnistust minu Tööst, ning 

kui viljakas ja kasulik oli nende eeskuju sellele inimkonnale. Isegi paljude sajandite möödudes elavad 

nende nimed ja mälestus neist ikka veel inimeste südames, ja ma annan tunnistust nende suurest tööst 

kolmandal ajastul, ajastu pärast, sest nad oskasid tunnistada minu tõde. 

17 Täna, kui mind ümbritsevad taas kord jüngrid ja väikesed lapsed, nagu ma olin teisel ajastul, 

valmistan teid samamoodi ette ja riietan teid armu ja väega. Te jääte nagu nemad, nagu lambad huntide 

keskel. Kuid ärge heitke end meeleheitele, samuti ei tohi teile tunduda võimatuna, et te suudate suure töö 

ära teha ja jätta inimkonnale eeskuju. 

18 Te hakkate märkamatult elama vooruslikku elu ning teie sammud viivad teid üha suurema ja 

suurema arusaamise ja oma missiooni avanemiseni. Te ei tea, milline on teie eeskuju ja mõju, mida te 

avaldate, kui pühendute oma missiooni täitmisele. 

19 Ma näen, kuidas selle inimkonna tulevikus kirjutatakse säravate tähtedega üles selle alandliku 

rahva teod, kes teeb oma teed raskuste ja raskete katsumuste all. 

20 Kui palju pimedust kõrvaldavad teie armastuse ja halastuse teod ja kui palju fanatismi altareid 

kukub teie vaimustamise jõu ees maha! Sest te kannate minu õpetust rahust ja armastusest oma silmades, 

huultel, südames ja kõigis oma vaimu võimetes. 

21 Täna, kui minu Sõna varsti enam sellisel kujul ei ilmne, ütlen ma teile: Nende ilmingute 

puudumine ei tohiks panna teie südamed külmetama ja olla põhjuseks teie omavaheliseks 

võõrandumiseks. Te ei saa ikka veel üksi oma missiooni täitmisel võidelda. Te olete endiselt üksteisest 

sõltuvad soojuse, elu ja julgustuse osas. Pärast minu lahkumist tahan, et te jätkaksite oma kohtumisi. Sest 

ma jätkan teie tööde juhtimist ja palkan ennast, et valada inspiratsiooni nendele armastatud kogunemistele. 

Ma tahan, et te jätkaksite, nagu te seda praegu teete, pöörduda kannatlikult Minu Sõna, Minu uute 

ilmutuste poole, sest Jumalik Valgus jätkab piiramatult teie kõigi peale valada. 

22 Minu õpetusi uurides vältige igasugust vaidlust või kirge, et te ei hägustaks kunagi oma 

otsustusvõimet. Vaimsus, mis on pühendumine ja ülestõusmine, peaks alati juhtima teie kohtumisi ja te ei 

tohiks mõelda ainult iseendale. Tooge oma keskele haiged, nõrgad või elus väsinud ─ need, kes kogevad 

pettumust erinevates kultustes, mida nad praktiseerivad ─ need, kes nälgivad ja janunevad vaimse toidu 

järele, alandatud ja kaitsetud, sest nende asja ei mõisteta. Armastage neid kõiki ja tooge neid ja andke neile 
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lohutust, tervendage nende haavu, aidake neil palvetada ja tulge kõik üheskoos Minu juurde ühes palves. 

Otsige Mind kui Isa ja Arsti, siis piisab sellest tegust, et Ma valaksin tervendavat palsamit ja annaksin teile 

imet. 

23 Mida vaimsem on teie kogudus, seda suuremaid imesid näete te tegelikkuseks muutumas. Minu 

õpetuse head tõlgendajad tõusevad teie hulgast üles, ja kui nad räägivad, et teile oma tõlgendust teatavaks 

teha, siis ma valgustan neid ja ütlen neile, mida nad sel hetkel inspireeritud saavad. Keegi aga ärgu 

kõnelgu edevusest, et ta ei jätaks end ilma oma väärtuslikest andidest. 

24 Nii nagu ma praegusel ajal olen premeerinud teie ettevalmistust, andes teile selle ilmutuse, nii 

annan ma teile ka nendel tulevastel aegadel armuandeid teie tõusu ja innukuse eest Minu töös. Kui te nii 

käitute, siis tulevad teie juurde mehed ja naised, kes, kui nad saavad teada Minu tagasitulekust, on 

huvitatud Minu sõnumi tundmisest ja küsivad innukalt, mida Ma olen teile õpetanud ja kuidas Ma olen 

rääkinud inimkonnale kolmandal ajastul. 

Aga see raamat, mida "kuldsuled" praegu loovad ─ see inspiratsioon, mille häälekandja tõlgib 

sõnadeks, mida kogutakse ja hoitakse hoolikalt raamatute lehekülgedel ─ on püha pärand, mille ma jätan 

igale leiva näljasele ja kõigile neile, kes soovivad oma hingele toitu. 

25 Ärge pange neid lehekülgi oma unustuse nurka, sest need on relvadeks lahingupäevadel, kui teie 

huuled ei oska veel vajaliku ilukõnega rääkida. Kui teie nõrk mälu unustab minu õpetused, siis need 

trükitud sõnad räägivad sama veenvalt, millega ma olen teid õpetanud. Nende õpetuste valgus tungib 

nende südamesse, kellele te tunnistust annate, ning nad raputatakse ja usuvad minu kui Püha Vaimu 

ilmumisse. 

26 Teie jaoks saabub lahingu aeg ja te näete, et inimesed tunnevad end tugevana ja vapralt ning 

põlevad oma usus. Et teada saada, kas see tund on saabunud, ei pea te oma kaasinimestelt küsima, vaid te 

tunnete kutset, mille teie Isa teile esitab. Prohvetid on ärkvel, sest nende vastutus ei lõpe. Nende vaimsed 

silmad tungivad aukartuse ja armastusega sellesse maailma, kust nad näevad selgelt märke, mis viivad 

inimesed heale teele. Ja ka selles maailmas toimuvad sündmused, mis räägivad teile sellest täitumise 

tunnist. 

27 Mida tahate veel teada nendeks aegadeks, mida te ei ole veel mõistnud selle lihtsa ja selge Sõna 

kaudu, mis selgitab ja valgustab kõike? Sama selgusega peaksite te ka õpetama, et te oleksite tõelised 

õpetajad ja inimeste nõuandjad. 

28 Maad vaatavad sinu poole kui oma kaitsja, prohvetid leiavad usku. Haiged ihaldavad teie 

rahustavaid ja tervendavaid sõnu, teie nõuandeid küsitakse tungivalt ning teie palvet ja eestpalvet 

palutakse samuti rasketel hetkedel. 

29 Millised ilusad ajad on need teie missiooni täitmisel! Milline suurepärane võimalus teie hingele 

õitseda ja teie anded avaneda! Millist õnne te tunnete, kui näete, kuidas paljud, kes olid elanud kasutult, 

kasvavad tugevaks headuses ja tõusevad üles, tehes kasulikke, olulisi töid! 

See on teie missioon: lunastada oma ligimene ja anda talle tagasi kaotatud valgus, et ta tunneks end 

jumalikus armus osalisena. Kõik, millest ta oli ilma jäänud, saab ta siis taas omale, et saada jumaliku rahu, 

jumaliku tarkuse ja jumaliku armastuse omanikuks. 

30 Teie ettevalmistus selleks ajaks ei tohiks sisaldada müstikat ega inimlikke teooriaid. Te ei tohi olla 

kultuste või formaalsuste teenrid, vaid lihtsad õpetajad, kes sisenevad tegevuse aega. 

31 Mõistke, et inimkond on praegu ärkamas vaimsele elule ja varsti olete tunnistajaks suurtele 

sündmustele, mis näitavad selle arengut. Te näete, kuidas rahvused, kes on pikka aega olnud vaenlased, 

liituvad ja tunnustavad teineteist, paljud vastanduvad rassid ühinevad. Õpetused, mille juured ei ole 

spirituaalsuses ja mis on domineerinud rahvaste üle, kõrvaldatakse nende endi poolt, kes neid varem 

päästvaks kuulutasid, ja tekivad uued õpetused, mis kalduvad kõrgema poole. Ma luban neil omandada 

kehtivuse, sest need on liikumised, mis eelnevad kõige puhtamale vaimsusele. Aga kui te näete, et need 

protsessid ilmnevad maa peal, siis teate, et inimeste vaim on valmis jõudma teise suure ajajärgu lõppu. 

32 Paljud, keda täna nimetatakse tarkadeks meesteks, hakkavad neil päevil rabelema ja on häiritud, 

samal ajal kui teised, keda on taga kiusatud ja alandatud nende õigluse armastuse pärast, näevad oma 

püüdlusi, oma terved ideaalid särada neil tasakaalustamise ja moraalse uuendamise päevadel. 
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33 Vaimne elu avaldub täielikult sellel planeedil ja avaldab oma mõju kõigile inimestele, ja need, kes 

on olnud materialistid, sulgevad oma huuled, sulgevad oma raamatud ja avavad oma vaimsed silmad, et 

näha seda elu, mida nad olid eitanud, ja avavad uksed, mille nad olid sulgenud suurele hulgale. 

34 Te näete, kuidas minu valgus paistab üle kogu maailma ja iga hing on valgustatud. Aardekamber 

on avatud ja igaüks, kes tahab sinna sisse vaadata, saab seda teha, kui ta valmistab end veidi armastusega 

ette. 

35 Kui inimkond siis tunneb minu õpetust ja mõistab selle tähendust, siis usub ta sellesse ja tugevdab 

end selles veendumuses, et see on turvaline tee, teejuht igale inimesele, kes soovib elada õiglaselt, 

armastuses ja austuses oma ligimese vastu. 

Kui see õpetus juurdub inimeste südames, siis see helendab pereelu, tugevdades vanemaid vooruses, 

abielusid truuduses, lapsi kuulekuses ja õpetajaid täidab see tarkusega. See muudab valitsejad 

suuremeelseks ja innustab kohtunikke teostama tõelist õiglust. Teadlased tunnevad end valgustatuna ja see 

valgus avab neile suuri saladusi inimkonna hüvanguks ja selle vaimseks arenguks. Nii algab uus rahu ja 

progressi ajastu. 

36 Spiritualism ─ nagu ma seda õpetust nimetasin ─ ei tähenda müstitsismi ega fanatismi. See õpetus 

soovitab jumalateenistuse lihtsustamist ja hinge kõige puhtamat tõstmist. See juhatab teid sellel teel ja 

paneb teid samm-sammult astuma tõe teed. 

37 Kui vähesed on Mind mõistnud ja aimavad Minu õpetuse tõelist olemust! Ma näen oma jüngrites 

ka soovi jääda oma esivanemate traditsioonide ja tavade juurde ─ hirmu loobuda paljudest harjumustest ja 

riitustest, mis takistavad inimeste edasiliikumist nende varustamisel. Aga ma aitan neid väikeseid, neid 

nõrku hingi, et nad saaksid tugevaks ja jõuaksid esimestele jüngritele järele, sest te kõik ühinete ühes 

eesmärgis. 

38 Selle rahva missioon on töötada selle maailma rahu nimel, kuulutades ja külvates minu Sõna selle 

teele, nii et see maa org oleks taevase kodu peegeldus ja selle elanikud sarnaneksid minu kuningriigis 

elavatele õiglastele. 

39 Selleks, et saavutada eesmärk selles maailmas, peate võitlema, kannatama ja pisaraid valama, kuid 

te ei tohiks oma võitluses kaotada julgust. Teid raputab inimsüdame ebatäiuslikkus ja kõhedus, kuid te ei 

tohiks olla oma kaasinimeste üle kohtumõistjad. 

Pidage meeles, et teisel ajastul ei mõistnud Minu jüngrid ühtegi kaasinimest hukka. Mina üksi 

parandasin ja hindasin nende tegusid, kes Mind järgisid, ja kui keegi, kes on pahane selle üle, mida teine 

on teinud, pöördus Minu poole, et öelda: "Issand, miks see vend on pattu teinud? Mis temaga sellepärast 

juhtub, millised tagajärjed on sellel tema eluteel?", vastan talle: "Kui ta on pattu teinud, siis ära tee sama 

viga ega oota tema eest karistust, et tunneksid end täiuslikumana ja Minu väärilisemana." Isegi sel päeval, 

kui Ma pidasin oma jüngritega viimast õhtusöömaaja ja Juudase tegu oli kõigile teada, käskis Minu 

kohalolek vaikida, keegi ei mõistnud teda hukka, keegi ei nimetanud teda ebaõiglaseks või reeturiks, keegi 

ei noominud teda ega nimetanud teda tänamatuks. Vaikimine juhtus, sest jüngrid olid selle õppetunni juba 

oma Meistrilt saanud ja ainult Juudase südametunnistus kutsus teda vastutusele ja mõistis tema üle kohut. 

40 Ka teie peaksite sel ajal olema sellised: ärge mõistke kohut ega mõistke hukka oma kaasinimesi, 

olgu nad teie arvates kui tahes teadmatud ja vigased. Jätke oma mured Minu hoolde ja tehke oma 

kohustusi heade jüngritena. Näidake eeskuju, sest kui teete seda siiralt, ilma edevuseta, siis leiate vastukaja 

teie ümber olevate inimeste südames ja varsti näete, et nad astuvad samu samu samu samu samu samu 

samu innustusi. 

41 Vaadake ja palvetage, inimesed! Püüdke oma ühendamise ja rahu poole. Te olete juba selle aasta 

viimastel päevadel ja ma tahan, et te oleksite ühinenud. Ma olen olnud lauk, kelle tiibade all kõik tibud on 

leidnud peavarju. Nii et ma annan teile jätkuvalt soojust, et te ei hajuksite laiali. Ma olen teid sageli 

juhendanud, et te oskaksite esimesena juhendada neid, kes teid järgnevad. Pidage meeles, et nende hulgas 

on mõned, kes ei ole stabiilsed, ja neid on vaja aidata. Ja isegi nende seas, kes on Mind sageli kuulnud, on 

mõned, kes on nõrgad. Kordage neile Minu sõnu, andke neile soojust ja elu, et nad ei läheksid eksiteele, ja 

töötage oma töödega selle maailma rahu heaks. Palvetage ja see palve valgustab teie kaasinimeste elu. Ja 

teie hing, mis on muutunud rahu lõõtsaks, lendab nagu Meister üle maa ja toob minu sõnumi kõigile hea 

tahte inimestele. 
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42 Kuid ärge oodake oma külvi tulemust sel ajal, kui te seemne mulda panete. Ma olen teile öelnud, et 

vaimne seeme ei saa idaneda samasuguses kohas nagu see, mida te oma põllule külvate. Kui materiaalne 

seeme idaneb seitsme päevaga, siis vaimne seeme võib idaneda seitsme sekundiga, samuti seitsme igaviku 

etapiga. Te peate armastusega külvama ja kasvatama, ja ühel päeval kogeb teie vaimne hing, mis kuulub 

igavese elu juurde, rõõmu sellest, et ta näeb külvatud seemne idanemist, selle kasvu, õitsemist ja vilja 

kandmist. Aga mitte ainult see, vaid ka selle vilja paljunemine, millest te olete külvanud vaid ühe seemne. 

43 Sel viisil õpetan ja selgitan teile seda, mida te ei suuda mõista, teen teid iga päev tugevamaks, sest 

tahan, et te oleksite hingelt tugevad ja kehaliselt terved. 

44 Igaüks, kes tunneb end nõrgana või haigena, tugevneks minu juuresolekul, tunneks minu lohutust 

ja tõuseks usus ja usalduses oma saatuse vastu. Just see usk on see, mis on staabiks, mis hoiab end püsti ja 

jätkab edasiliikumist. 

Kui teie kannatused on pikad, siis ületage need selle jõuga, mille ma teile annan. Kui näete oma 

kaasinimestes valu ja tahate seda kõrvaldada, siis tulge lohutusallika juurde ja te muudate selle valu väga 

kiiresti rahuks ja naeratuseks. Ärge nähke surma seal, kus seda ei ole, sest Mina olen elu ja teie kõik, 

inimesed, elate Minus. 

45 Kui te soovite palvetada vaimse oru olendite eest, siis ärge pange päevi või tunde kõrvale, et neid 

kutsuda ja nende olendite poole pöörduda. Tehke seda armastusest, mis ühendab teid nendega, ja pidage 

meeles, et nad kuuluvad vaimsesse ellu, et nad elavad igavikus ega allu aja möödumisele. 

46 Nüüd elage ühenduses selle maailmaga, mis on üksteisele lähedal. Pingutage oma armastuse 

sidemeid ja kui need olendid, kellega te olete maa peal ühinenud, on teist kõrgemal vaimsel redelil, siis 

aitavad nad teid teie elus. Kui aga nad on maha jäänud ja vajavad teie palvet ja abi ─ eeskuju, mida te 

saate neile anda ─ aidake neid, ja nii säilitate harmooniat ja rahu selles maailmas. 

47 Ärge näidake kannatamatust, et olla taas koos lähedastega. See kannatamatus tuleneb 

inimsüdamest, mis tahab tajuda nende olendite kuju, nende nägu ja käitumist, et neid hetkeks nautida. 

Piirake seda kannatamatust ja oodake tõelise vaimse voorusega, kuni saabub selle taasühinemise 

rõõmustav hetk, ja siis kõnnite koos ühel ja samal teel, mis viib teid kõiki minu paremale poole. 

48 Vaadake ja palvetage teispoolsete olendite eest. Neile, kes ei vaja teilt midagi, on teie palve 

tervitus, suudlus, vaimne embus. Kuid neile, kes vajavad teie abi, on teie palve palsam, vabastamine, 

hellitus ja julgustav hääl katsumuste ja heastamise teel. Kui need vaimud, kes ei ole suutnud tõusta koju, 

mis on nende oma, maailma, kuhu nad kuuluvad ja mis neid ootab, saavad selle maailma hääle, mis neid 

palve kaudu ligi meelitab, ärkavad nad oma unest, tõusevad oma surmast ja pürgivad oma päästmise 

poole. 

49 Kuid inimkond ei tea, kuidas valgustada nende olendite elu ega kuidas kõrvaldada nende 

materialiseerumist. See ei suuda murda kahetsuse ja valu ahelaid, mis neid painavad. 

Teie, kes te omate valgust ─ palvetage ja halastage seda teile tundmatut maailma ning aidake neil end 

vabastada ja asuda teele selle elu poole, kuhu nad kuuluvad. Ärge kartke nende kohalolekut ja ärge kartke 

neid. Ma toon teid kokku, et koos palvetada ja tulla Minu juurde. Nii võtan teid vastu, et anda teile rahu, 

mis peab levima ja katma kõiki. Sest te kõik olete minu väga armastatud lapsed. 

50 Minu Jumalik Vaim embab teid ja õnnistab teid. Võtke vastu minu Sõna, et te oleksite täis valgust, 

jõudu ja tarkust, ja tungige sellesse, et te tunneksite minu tahet. Ma tahan, et te jälgiksite hoolikalt seda, 

mida te saate, ja teaksite, kuidas seda tõlgendada. 

51 Minu armastuse väljendustes olete tundnud, et ma annan teile elu. Te tunnete minu soojust ja 

kaitset ning ei ole enam külmad, nii et te muutute usku ja lootust täis olenditeks. 

52 Iga Minu sõna on käsk ja ma tahan, et te asuksite neid kiiresti täitma. Minu ettekuulutused, mis on 

antud lihtsate ja alandlike olendite kaudu, saavad teoks, ja te olete nende tunnistajaks. 

53 Minu töö pärast mõistetakse paljude teie üle halvasti kohut. Aga ärge võtke asja enda kätte, jätke 

see Minu hooleks ja Ma kaitsen teid. Püüdke ainult levitada seda valgust ja olge alandlikud. 

     Kui teid rünnatakse, kasutage ainult neid relvi, mis ma olen teile andnud: armastust, austust ja 

alandlikkust. Mida rohkem teid kritiseeritakse, seda rohkem ma avaldan oma väge teiega. Ja need teie 

seast, kellel on ande näha kaugemale sellest elust vaimu piirkondadesse, ─ tugevdavad nõrku, kinnitades 

Minu sõnu. Ja need teie seast, kellel on võime tõusta ja kuulda Kõrgema Hämaruse hääli, valmistuge minu 

sõnumeid edasi andma. Need kõrgemad ilmingud toetavad teie hingi isegi kõige suuremates katsumustes. 
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54 Teie teosed jäävad igavesti kirja. Seepärast, teie, kes te olete pühendunud minu teenimisele, 

kasutage oma mõistust ja sõnaannet õigel viisil. 

55 Ma annan teile oma õpetuse kui seemne, et te saaksite seda külvata ja kasvatada. Kui teie 

ettevalmistatud süda tunneb, et tund on tulnud, et alustada oma tööd, siis avage see, jagage seda kõigi 

näljastele ja seeme paljuneb. 

Paljud ei tea, kuidas võtta vastu rõõmusõnumit, sest nende mõistus ei ole veel valmis neid õppetunde 

mõistma. Teised tahavad varastada väärtuslikku vilja, et seda kuritarvitada. Kuid pärast seda teevad nad 

meeleparandust ja tulevad Minu juurde nagu "kadunud pojad". Kuid ma asendan selle seemne, mille nad 

teadmatuse tõttu kaotasid, ja iga hea tahte hing saab seda omada. 

56 Kui te oskate minu õpetussõnas leida kogu valgust ja julgustust, mida teie vaim vajab, siis järgite 

mind lõpuni. Te ei tunne väsimust, teid ei peata teie ülesanne teha Minu Sõna teatavaks, ja õnnetused ei 

pane teid kõhklema. Kui olete mõistnud ühte õppetundi, siis mõtestage järgmist ja jätkake lugemist 

lõputute õppetundide raamatus, mille ma jätan teile uurimiseks ja enesetäiendamiseks. Võtke sellest seda, 

mis on eluks vajalik. Elage kui Minu jüngrid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 350 
1 Ma võtan teid vastu inimkonna esindajana, te väike Iisraeli rahva hulk. Te eemaldute maailmast, et 

kuulata minu kontserti ja vaadata kaugemale sellest, mis on mateeria. Ma panen teid oma kaitse all teed 

käima ja igaüks teist kannab lampi, et ta ei komistaks, kui ta jõuab oma tee lõppu maa peal. 

Kui su hing lahutab end lihast, et tõusta Minu juurde ja esitada oma teod Mulle, näed sa kõiki oma 

tegusid, oma samme, mis on kirja pandud su eluraamatusse, ja koos Minuga mõistad sa oma tegude üle 

kohut. 

2 Täna tahan, et teie hing oleks vaba täitma oma ülesannet, valmis teenima ja tähelepanelik Minu 

inspiratsioonidele, nähes elutee lõppu, mis on lähedal, väga lähedal, ja tundes, et te saate varsti tasu, mida 

Ma pean teile andma. 

Ma ütlen teile: Tulge Minu juurde ─ teie, kes te olete mõistnud kuulda Minu Sõna inimliku 

mõistmisvõime kaudu, te, kes te olete elanud Minu käskude järgi ja külvanud armastust ja andestust. 

3 Igaüks, kes kannab minu sõna oma meeles ja järgib seda elus, saab minu kuningriiki, saab tervist, 

inspiratsiooni ja prohvetlikke andeid. Sel viisil saavad minu jüngrid praktiseerida minu seadust, olenemata 

sellest, kas nad on teadmatud või õppinud, vaesed või rikkad, lapsed või täiskasvanud. 

Hariduseta inimesed saavad valgustatud ja räägivad tarkusega. See, kellel ei ole midagi maa peal, 

tunneb, et tal on kõik, sest ta on ennast spirituaalseks muutnud ja on ükskõikne maailma hüvede suhtes. 

Tema süda saab täis rõõmu, sest ta saab jagada oma aaret nendega, kellel seda ei ole. Ja need lapsed, kelle 

hing on väga arenenud, räägivad otsustavalt ja nende tunnistused sütitavad uute initsiaatorite usku. 

4 Teie, kes te olete minult õppinud, olge alandlikud, õpetage kannatlikult ja andestage oma 

kaasinimeste vead. 

5 Ma olen valmistanud teid selleks, et anda elu uutele põlvkondadele, kes suhtlevad minuga kõige 

täiuslikumalt. Sel ajal näevad inimesed, et Ma tulen nende juurde ja rajan oma kuningriigi nende hinges. 

6 Olge valvsad ja valmis igaks katseks. Täna toovad sa inimkonna ja sinu valu Minu ette. Aga ma 

ütlen teile: Võtke see tass välja, tundke rahu ja edastage seda. Ma hellitan sind ja annan sulle rõõmu. Kui 

te vabastate hinge valust või pahedest, olete tõusnud teisele tasandile ja tunnete õnne, et olete töötanud 

koos oma Meistriga Jumalikes Töödes. 

7 Minu inglid on teiega. Mina, teie Issand, saadan teid teie teel. 

8 Ma ehitan praegu teie südamesse pühakoda. Ma ei otsi uhkeid elamuid ega kasutuid luksuskaupu. 

Ma kujundan lihtsat, õrna ja alandlikku südant, mis on vastuvõtlik minu kutsele. 

9 Ainult lühikest aega olen teiega ühenduses inimintellekti kaudu. Ma valmistan teid ette, et homme 

anda maailmale rahu. Minu halastus päästab kadunud hukkunu hävingust. Sest ma ei oleks Isa, kui ma 

pöörduksin ainult puhaste hingede poole. Sest õiglased elavad juba Minu kuningriigis. 

10 Inimene tahtis oma erinevate uskumuste kaudu Minuga ühenduses olla, kuid ta on vaimselt 

peatunud. Seepärast olen ma teile usaldanud oma Sõna, et te homme tõuseksite üles ja oleksite selge 

peegel, milles inimesed saavad näha oma puudusi. 

11 Ma olen igale südamele väga lähedal, kuid inimesed ei ole Mind mõistnud. Ma olen rääkinud 

teiega teie keeles, et te mõistaksite Mind. Sest kui ma annaksin teile oma õpetusi valitud keeles, siis te ei 

saaksite minust aru. Seepärast räägin ma õpilasele ja jüngrile lihtsate sõnadega, et nad ei satuks segadusse 

ja ei lükkaks tagasi Minu armastust. 

12 Teie varustamise ja uuendamise kaudu saab inimkond head. Sest ühe teie seast, kes on nii 

varustatud, peatab inimkonda vaevavad õnnetused üksnes palve. 

13 Ma selgitan teile seda, millest te ei ole aru saanud, et homme saaksite ka teie hakata inimkonda 

täiesti selgelt juhendama. Kui tuhat mõistust oleks koolitatud, siis ma levitaksin oma õpetust nende kaudu. 

14 Teisel ajastul valisin ma kaksteist oma last, et teha neist oma apostlid, ja nad unustasid oma vara, 

et mind järgida, ning jätsid oma sugulased maha. 

Ka tema oli minuga, kellele ma ütlesin: "Jäta maa rikkused, võta oma rist ja järgne mulle." Aga kuna ta 

ei tahtnud loobuda oma rikkusest, ütles ta Mulle: "Issand, ma ei saa Sulle järgneda." 

15 Ma olen halastaja ja ma ei nõua teilt ohvrisurma. Sest ka minu jüngrid läksid omast tahtest, minu 

jumalikku seadust järgides, inimeste kaluriteks. 
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16 Täna olete te minu jüngrid. Aga et teil oleks rõõmu, lohutust ja rahu, andke oma südames 

varjupaika minu sõnale. 

17 Tuletage meelde, et teisel ajal, kui abielurikkuja naine oli rahvahulga poolt tagakiusatud, ütlesin 

tema tagakiusajatele: "Kui keegi teist on ilma patuta, siis visaku ta esimese kivi." Samamoodi annan ma 

seekord abielurikkujale veel kord andeks. Seepärast ütlen ma teile, et ärge muretsege oma naabrite asjade 

pärast. Ärge muutuge kohtunikeks, et neid hukka mõista. Sest ma ütlen ka teile: "Kes teist on ilma veata?" 

18 Mina olen Valgus ja Halastus ja ma tean, millest teil puudus on. Seepärast tuleb kaitsetu inimkond 

Minu juurde ja Ma olen talle öelnud: "Tehke oma kannatused talutavaks, sest Ma tean seda. Mina olen 

lohutus, mina olen halastus, mina olen andestus." 

19 Praegusel ajal on inimkond segaduses ja segaduses ideedest, mida ta on kasvatanud, ning seetõttu 

on paljud teist kahelnud oma Meistri kohalolus kolmandal ajastul. Aga ma ütlen teile, mu lapsed: 

valmistuge ja mõistke, et see sõna pärineb minu Jumalikust Vaimust. 

20 Ma annan teile valguse, et te mõistaksite Minu Jumalikkuse avaldumise vormi inimliku 

mõistmisvõime kaudu. Häälekandja on vaid vahendaja, kelle olen valmistanud ette, et rääkida teiega tema 

vahendusel. On kirjutatud, et ma tulin, et teha ennast teatavaks, kasutades lihtsaid südameid, kohmakaid 

meeli ja mittekõnelevaid huuli, et rääkida teile seadusest, õiglusest ja armastusest. 

21 Ma olen alati saatnud suure valguse hinged kehastuma maa peale, et nende eeskuju ja armastus 

päästaks inimkonna kaosest, vihkamisest ja segadusest. 

22 Ma olen teile, armsad inimesed, öelnud, et nagu Teise ajastu apostlid, muutute ka teie 

inimkalastajateks. Armastusega ja kaastundega kannatava suhtes asute te teele. Milline süda keerab teid 

siis tagasi teele? Segaduses olev hing saab minu õpetuse valguse ja kristallvee, et kustutada oma janu. 

23 Ärge lubage kurjusel jätkuvalt õitseda. Noorus hukkub, neitsid tõmmatakse sohu oma õrnas 

nooruses. Halastage oma kaasinimestele. Vaadake kannatuste kruusi, mida inimkond praegu tühjendab. 

24 Minu ettekuulutused on nüüd täitumas. Seepärast palun teil olla valmis, et ─ kui saabub aeg oma 

missiooni täitmiseks ─ te ei tunneks end nõrgalt. 

25 Ma valin praegu välja need, keda ma pean saatma rahvaste juurde, et nad oleksid teile usaldatud 

õpetuse sõnumitoojad. Seda risti, mille ma panen teie õlgadele, ei tohi te võtta kui koormat ─ see on särav 

rist ja seda on kerge kanda. 

Ma muudan teid oma töötajateks esimesest kuni viimaseni. Minu vaimsed väed valvavad teie üle ja kui 

te lähete lahingusse ja jätate maa peal maha selle, mis teile kuulub, nagu teise ajastu apostlid, annan ma 

teile kõik, mis on vajalik, et te saaksite inimkonda ümber pöörata. 

26 Ma olen teile sümboolselt öelnud, et 144 000 tähistatud inimest moodustavad Minu väljavalitud 

rahva, Iisraeli. Sa näitad maailmale päästepaati ja sinu vahendusel annan ma inimkonnale rahu ja lohutust. 

27 Mitte mina ei ole see, kes teid valuga vaevab. Teie kannatuste põhjus on teie puudused ja 

sõnakuulmatus. Ma olen teile öelnud: "Ärge ärgake, armsad inimesed, sest katsumused koputavad teie 

uksele." Aga kui te kõik valvate ja palvetate, siis katsumused kõrvaldatakse ja kui kiusatus läheneb teile, 

siis te ei lange selle võrkudesse. 

28 Ma olen teid märgistanud oma valgusega, et te elaksite katsumused tervena üle. See kingitus on 

väärtuslikum kui kõik maapealsed rikkused ja aarded. See on jumalik suudlus, mille ma olen vajutanud 

teie hingele sel kolmandal ajastul, nii et isegi suurimates õnnetustes ja elu kõige raskematel hetkedel võite 

te tunda Minu rahu. 

29 See kingitus sisaldab tervendavat palsamit, et tervendada neid, kes on kehaliselt või hingeliselt 

haiged. Tal on võim, et peatada loodusjõud, kui need on vallandunud, tal on relvad, et muuta ebakõla ja 

sõda rahuks. See on osa teie vaimsest pärandist, mida peaksite praegu kasutama ja arendama. 

30 Teie süda soovis saada elus midagi suurt, teadmata, et see ei ole maailma vara ega rikkus, mida te 

omandate, vaid vaimsed hüved. 

31 Mis saab inimesel olla suurem eesmärk kui saada oma Taevase Isa sarnaseks? Tõesti, ma ütlen 

teile, see on suurim soov, mida te peaksite kasvatama. 

32 Ei ole võimatu saada oma Issanda sarnaseks. Sellepärast ma tulin kord inimesena maailma, et 

õpetada teid oma elu ja eeskuju kaudu saama armastuses ja õigluses Jumala Vaimu sarnaseks. Tõesti, ma 

ütlen teile, et kui te pühendate oma elu ülesandele saada Minu sarnaseks, leiate selle õnne ja rahu, mida te 

olete asjata otsinud teistel radadel, ja see rahu ei ole mitte ainult sisemine, vaid ka väline. Sest nüüd ei pea 
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teie südametunnistus teid enam igal sammul ja iga päev nuhtlema, nagu seda teevad praegu teie 

üleastumised. 

33 Armastage Mind ja võtke Mind Jeesuses oma eeskujuks. Pidage meeles, et Mina tõestasin teile 

selle tagasihoidliku galilealaste Meistri kaudu, et Minu jõud, tarkus ja rikkus on suuremad kui maailma 

omad. Sest kõik Minu teod on pärit armastusest, mis on elu, jõu ja valguse allikas, mis on loonud kõik 

asjad. 

34 Samamoodi ütlen ma teile, et selles kolmandas ajajärgus kuulub võit neile, kes võtavad Minu 

töödest eeskuju. Sest relvad, millega te võitlete, on samad, mida ma tol ajal kasutasin. 

35 Kui ma ütlesin teile Jeesuse kaudu: "Ma olen maailma valgus", siis tahan, et ka teie oleksite nagu 

majakas oma kaasinimeste elus, et teie kohalolek oleks alati kasulik ja teie mõju tervendav ─ et teie 

mõtted oleksid puhtad ja teie tunded ausad. Siis kogete, kui lihtne on elu, kui lihtne on võitlus elu eest maa 

peal ja kui ilus on teenida oma ligimest. Siis olete te tänu oma teenetele saanud valguse lasteks. 

36 Milline püüdlus ärkab teie südames minu sõna mõjul? Selle maailma viletsad püüdlused? Ei, 

armsad inimesed. Minu Sõna äratab sinus õilsa soovi tõsta oma hinge tõe teel. 

37 Ma ei taha ka, et te tõlgendaksite Minu õpetust valesti, sest arvate, et Ma tahan teid näha vaeseid, 

nutvaid, õnnetuid ja haigeid, räsitud või näljasena. Ei, ma tahan, et te õpiksite oma materiaalset eluvõitlust 

oma vaimse missiooniga nii kooskõlla viima, et teil oleks maailmas kõik vajalik ja et ka vaimul oleks 

mõned hetked aega oma andeid kasutada ja oma missiooni täita. 

38 Ma valmistan teid, oo inimesed, ette selleks, et olla selle aja prohvetiks inimkonna seas ─ heaks 

prohvetiks, kelle kaudu ma teatan teile tulevastest sündmustest ja annan teile oma korraldusi ja juhiseid. 

39 Ma ütlen teile: Kui te peaksite kunagi külvama pettust ja valet, siis peate oma plekki valude ja 

pisaratega ära pesema, ja mida rohkem teie valed levivad ja mida rohkem kahju nad tekitavad, seda 

suurem on teie puhastumine. Kas need, kes õigustatult nimetavad end "valguse lasteks", võivad levitada 

kurjust inimkonna seas? Ei, armsad jüngrid! 

40 Kui palju valgust ma olen teile andnud, teile, inimeste hulgale, kes te tulete päevast päeva Minu 

õpetusi vastu võtma. Mõtle, et ei oleks õiglane, kui sa muutuksid uniseks ja sind üllataks hetkega mingi 

katsumus, mis paneks sind komistama! 

41 Teie süda ütleb Mulle, täis valu: "Meister, kas Te peate meid võimeliseks truudusetuks, reetmiseks 

või läbikukkumiseks?" Aga ma vastan teile: Jah, inimesed, kindlasti pean teid võimeliseks oma lubadusi 

murda. Kas nende kaheteistkümne teise ajastu jüngrite hulgas ei olnud üks, kes andis Mind üle maailma 

õiglusele, kui ta oli veendunud, et Kuningriik, mida Ma pakkusin, ei ole sellest maailmast? Kas Peetrus ei 

andnud sajandikandjale surmava löögi sel hetkel, kui ta Mind kinni pidas, sest jünger tahtis oma Meistrit 

sel viisil kaitsta ja Teda kauem kinni hoida, kui see oli kirjas? Kas Toomas ei julgenud kahelda Minu 

vaimses kohalolus, kuigi Ma olin neile nii palju kordi lubanud, et olen alati nendega? Miks ma ei peaks 

täna sinus kahtlema? 

Kindlasti ei eirata kõik minu sõnu katsumuse hetkedel, sest täna, nagu ka neil päevil, on olemas 

ustavus, on olemas kohusetundlikkus, on olemas kuulekus ja tugevus. 

42 Jüngrid, ma ütlen teile ainult sel tunnil: "Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse." 

43 Iisrael: Kui ma näen teie südameid külmana, kurvastab minu Vaim, aga kui ma näen otsustavust 

uuendada ja kuuletuda, täitub see rõõmuga. 

Ma tean, et pärast 1950. aastat ründavad teid ägedad tormid. Aga teie olete väljavalitud rahvas, kelle 

ma olen päästnud kõigist õnnetustest oma Sõna valguse kaudu. 

Isegi teie endi seas jõuab teie kõrvu palju ebaausaid sõnu, kuid ma ei taha, et minu väljavalitute seas 

tekiks segadust. Kuid nendes sündmustes kõrvaldab minu tõde valed ja minu Püha Vaimu valgusega olete 

tugevad, te oskate kaitsta minu tööd ja suudate hoida segadust teistest eemal, sest te olete valguse lapsed. 

44 Nii nagu mina olen maailma valgus, nii peate ka teie olema inimkonna seas. Inimesed kannatavad 

ja nutavad, sest nad on olnud Minu inspiratsioonile kurdid. Aga teie olete need, kes neid suunavad. Te 

olete rändaja oaas ja annate talle alandlikult Minu rahu. 

45 Kui te ei valmistu, siis ma tõestan, et viimane on esimene, ja ma kirjutan oma seaduse tema 

südamesse, isegi kui ta ei ole kuulnud minu sõna. 
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46 Tõesti, ma ütlen teile, Iisrael: Te olete nõuandjad, kes teistele valgust ja rahu annavad. Te kaitsete 

Minu tööd sobival hetkel ja räägite õrnalt kõige tõrksama südamesse. Siis näete, kuidas neist saavad õrnad 

lambad. 

Ärge langege tagasi nendesse vigadesse, milles te olite, sest see jätab teie hinge ainult tagasilanguse. 

Ühinege, et tuua valgust ja õpetust. 

47 Veenduge, et teie lapsed tunnevad ära hea ja kurja tagajärjed. Õpetage neile neid näiteid, mis ma 

teile olen andnud. Valmistage neid ette, sest nad kuuluvad nende hulka, kes homme Mind teenivad. Ma 

tahan, et te oleksite õnnelikud ja rahulikud ning mõtleksite ainult heale, et teid juhiks Minu Püha Vaimu 

valgus. 

48 Ma kaitsen teid igal hetkel kõigi väärkäitumiste eest; samamoodi peaksite te palvetama teiste eest. 

Näha valu kõikjal: hüljatud lapsed, mudasse tõmmatud noored, abikaasa truudusetus. Aga kui te kohtate 

patuse naise, keda mehed kritiseerivad, siis õpetage talle tõelist teed ja eemaldage ta teda ümbritsevast 

kibestumusest ja rahutusest, et ta hakkaks ennast uuendama. 

49 Halasta maailma, Iisrael, ja nii nagu ma rääkisin talle Teisel ajastul, nii pead sa ka talle Minu Sõna 

edastama. 

50 Ma jätan inimkonnale Kolmanda Testamendi, mis sisaldab tarkuse aaret, mis jõuab teieni, sest ma 

teen teid selle vastuvõtmiseks vääriliseks, ilma et vaataksin teie plekke, sest ma olen Armastus ja 

Täiuslikkus. Aga Eelija puhastab teie hingi üha enam ja enam. 

51 Te olete eemaldunud maailmast, et mind kuulda.Ma olen koos alandlikega, et ehitada nende 

südamesse pühamu. 

Teisel ajastul rääkisin teile, et anda teile oma õpetus armastusest, halastusest ja andestusest. Kuid 

maailm on loonud teisi usutunnistusi vastavalt oma arusaamale. Ometi olen Mina kui Isa jätkanud kõigi 

Oma laste valgustamist. 

Paljud teist ütlevad Mulle: "Isa, kas mu kaaslased on eksinud? Miks Sa siis ei näita neile teed?" Aga 

tõesti, ma ütlen teile, õnnistatud rahvas: valgust, mis on teid valgustanud ─ õpetust, mille ma olen teile 

andnud, olen ma andnud kõigile võrdselt. Ometi on inimesed järginud oma vaba tahet ega ole tahtnud 

Mind vastu võtta. 

Ma ei sunni oma lapsi, igaüks peab tulema minu teele omal tahtel, omal jõul. Sest ma valgustan praegu 

kogu inimkonda. Mõned on Mind kuulnud ─ see olete teie, õnnistatud Iisraeli rahvas. Teistele näitan ma 

teed intuitsiooni kaudu ja ka ilmutuste kaudu saavad nad kolmanda ajastu valguse. 

52 Ma olen alati kuulutanud armastust, sest armastus on kaitsevõime, millesse ma olen paigutanud 

kogu oma jõu. Õnnistatud on see, kes elab armastusega südames, sest ta saab järk-järgult jagu kõigist oma 

elu probleemidest. Õnnistatud on see, kes kannab armastust oma elus ja ilmutab seda oma teedel. Sest 

need teod on talle ja teistele õnnistuseks. 

53 Minu lapsed, tunnustage Mind kui Isa ja Vaimu, et te ei otsiks Mind enam ebajumalateenistuses. 

Teie hinges on alati Mina kui Püha Vaimu valgus. 

54 Kui te rakendate halastust, siis olen Mina selles halastuses, ja kui te asute täitma kõiki Minu 

korraldusi, siis olge õnnelikud, õnnistatud inimesed, sest Minu õnnistused jäävad teisse igaveseks. 

55 Te ei kuule enam minu sõna nende vahendite kaudu. Kuid see aeg on ette nähtud teie hinge 

ettevalmistamiseks ja pärast 1950. aastat algab lahing. Ma ei lahuta end teist, kuid on vaja, et te ennast 

vaimseks muutsite. Sest nende kaudu, kes on end ette valmistanud, jätkan Ma enda ilmutamist vaimust 

vaimule. Nägijad näevad Mind jätkuvalt, ja neile, kes vaimseks muutuvad, räägin Ma läbi intuitsiooni, ja 

neis on intuitsioon. 

57 Õndsad inimesed: Teisel ajastul ütlesin Ma oma jüngritele: "Kogu võim taevas ja maa peal on 

antud Mulle", ja tõesti, Ma ütlen teile: minge kõikjale ja viige Minu Sõna, viige Minu armastust ja Minu 

õpetust. 

Samamoodi ütlen ma teile nüüd, õnnistatud rahvas: teie olete ettevalmistatud jüngrid ─ teie olete need, 

kes peavad minema kõikjale maa peale ja viima Minu Sõna ja Minu armastust. 

Taas kord tõuseb üles see, kes ütleb kahtlusega südames, et see, mida sa said, oli ainult vale. Nad 

peavad omakorda puudutama minu küljes olevat haava, et uskuda. 

58 Ma näen teda, kes, kuigi ta on Mind kaua aega kuulnud, lükkab Mind tagasi nagu Minu jünger 

Juudas Iskariot ja müüb Minu töö. Kuid ma lähenen nende südamete juurde ja eemaldan neist vale minu 
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õigluse kaudu. Sest minu töö on puhas ja puhas ja ilma veata. See tõuseb kogu oma puhtusega kõigis 

südametes ja hingedes, sest see on Minu Tahe. 

59 Tulge Isa juurde, tulge teie jaoks ettevalmistatud pidusöögile. Sellel laual on igavese elu leib teie 

hingele. Ma valmistan oma jüngrid ette, et homme saaksite tunnistada, et olete olnud Isa juures ja et Ta 

elab teie südames, sest te olete valmistanud selle tema pühapaigaks. 

60 Teie olete need, kes on saanud minu varakambrist väe anda elu "surnutele", et te saaksite olla nagu 

teie Meister. 

61 Kui te oskate end ette valmistada nii, nagu Ma olen teid õpetanud, siis on Minu vaimne kasu teiega 

ja teie kaasinimesed tunnevad teie saavutatud vaimustumise kaudu ära, et te olete valguse lapsed, et kuigi 

te kannate endas Minu kõrgeid omadusi, näitate te end kõige alandlikumana. 

62 Tõuske üles, armsad inimesed, ärge peatage oma hinge arengut. Kasutage juhiseid, mida teie 

Meister on teile andnud, suruge need oma südamesse. Sest lühikesed on need hetked, mil te kuulete Mind 

inimliku mõistmisvõime kaudu. 

63 Valmistage kolmas testament ette tulevastele põlvkondadele. Tulevad suured rahvahulgad ja kui te 

olete valmis, siis räägite neile minu Püha Vaimu innustusel. 

Parable 

64 Üks suurte valduste omanik, härrasmees, tuli võimsa puu juurde. Selle lähedal oli kristallselge 

veega allikas. Selles paigas kutsus ta möödasõitvaid rändureid üles ja kutsus neid selle puu varjus 

puhkama ja kustutama oma janu selle allika veest. 

65 Nende rändajate seast valis Issand seitse meest ja ütles neile: "Te olete palunud minu õnnistust, ja 

ma usaldan nüüd igale teie hulgast ühe suure osa sellest maast, et te töötaksite ja töötaksite seal nagu head 

töömehed, külvates seda seemet ja hooldades seda, et te saaksite rikkaliku saagi. Sest rahvahulgad on 

suured, nad on näljased ja janused." Siis usaldas see Issand neile seemne ja töövahendid ning käskis neil 

kõigil töötada selle 

puu ja valvata allikat, et ka nemad saaksid pärast selle Issanda lahkumist rahvahulki vastu võtta, ja ta lisas: 

"Te valmistage põllud ette ja pange sinna see kuldne seeme. Kastke selle allika veega põlde, et sa saaksid 

rikkalikku saaki, ja hooldage võimsat puud, et selle viljad oleksid alati hea maitsega. Te töötate koos ja 

siis, kui näljased, janused ja väsinud rahvahulgad saabuvad, pakute neile puu varju ja selle vilja magusust. 

Andke neile leiba ja vett, et nad tunneksid end tugevana ja kannaksid endas minu rahu." 

Meestele ütles Issand: "Ma lähen nüüd ära, kuid te tunnete minu kohalolekut väga lähedal, minu pilk 

vaatab teid ja minu kuulmine kuuleb teid." Ta ütles: "Ma lähen nüüd ära, kuid te tunnete minu kohalolekut 

väga lähedal, minu pilk vaatab teid ja minu kuulmine kuuleb teid."  

Parabooli lõpp 

66 Tõesti, ma ütlen teile: Sel kolmandal ajastul olen kutsunud oma töölisi, et anda neile oma pärand, 

nii et teie, nagu teie Isa, valmistate piduliku õhtusöögi ette ja võtate vastu need, kes nälgivad ja janunevad 

Minu Sõna järele. Nad saavad teie vahendusel need vaimsed aarded, mis ma teile usaldasin. 

67 Te olete minu lambad, kes on juhitud vaimsele takistusele. Karjane, kes teid sel ajal juhatab, on 

Eelija vaim. Keegi ei näe seda karjast, kuid kõik tunnevad teda. Mõned on sellest teadlikud, teised ei tea 

seda. 

68 Eelija avas Elu Raamatu kuuendas peatükis kohe, kui Mina, kellel on selleks volitused, lasin 

kuuenda pitseri lahti. 

69 Mida näitas teile kuues pitser? Millist sõnumit hoidis raamat oma kätes, et seda sel ajal maailmale 

näidata? Vaimne elu, enese tundmine, kõigi teie omaduste ilmutamine, vaimsete andide avanemise viis, 

vaimne avaldumine meele kaudu ja vaimust vaimule avaldumine. 

70 Teie hing on täis juubeldamist, sest ta tunneb end valgustatud ja näeb end sõnumitoojate ja inglite 

poolt kaitstuna. Olge oma Karjase suhtes ustavad ja te tunnete kogu oma maise teekonna jooksul seda 

õnnistatud rahu, mis teid nüüd üle ujutab, ning te ei pea põgenema, et end varjata, kui ta kuulutab minu 

õiglust selle paganliku, ebajumalateenistusliku ja materialistliku maailma ees. 
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Jah, inimesed, Eelija on teie keskel ja ta paneb taas kord valejumala preestrid proovile ning näitab neile 

veel kord, kes on tõeline ja kuidas teda tuleb kummardada. Aga Eelija ei tule inimeseks saama. Inimkeha 

ei ole vaimolendi ilmumiseks maa peal tingimata vajalik, ja kindlasti mitte Eelija oma, kes omab võtit, mis 

avab suhtlusuksed ühe maailma ja teise maailma vahel. 

71 Vaimumaailm tuleb inimestele veelgi lähemale, et anda tunnistust oma olemasolust ja 

kohalolekust. Kõikjal ilmuvad märgid, tõendid, ilmutused ja sõnumid, mis räägivad järjekindlalt sellest, et 

uus ajastu on alanud. 

72 Tekivad tülid ja rahvad hakkavad rahvaid üles kütma, sest religioossed esindajad levitavad hirmu 

nende seas, kes usuvad nendesse sõnumitesse, ja teadus kuulutab need faktid ebatõesteks. 

Seejärel võtab rahvas julguse ja tõuseb üles, et tunnistada saadud tõendite tõesust. Tõusevad üles need, 

kes ─ teaduse poolt hüljatud ─ taastasid oma tervise vaimsel viisil, ja nad annavad tunnistust imelistest 

tervenemiste, lõpmatu väe ja absoluutse tarkuse ilmsikstuleku kohta. 

Tavaliste ja tundmatute inimeste seast tulevad esile mehed ja naised, kelle valgusküllane sõna üllatab 

teolooge, filosoofe ja teadlasi. Aga kui vaidlus on kõige suurem ja vaeseid alandatakse ja nende tunnistusi 

eitavad uhked, siis saabub hetk, mil Eelija kutsub õpetlased, isandad ja valitsejad vastutusele ja allutab nad 

kontrollile. 

Häda valelikele ja silmakirjalikele sel tunnil, sest täiuslik õiglus tuleb siis nende juurde! 

See on kohtumõistmise tund. Kuid paljud hinged tõusevad sellest tõelisse ellu, paljud südamed 

tõusevad üles usku ja paljud silmad avanevad valguse ees. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 351 
1 Mina olen Valgus, Armastus, Halastus ja Andestus. Tulge, et saada Minult seda, mida vajate oma 

ja inimkonna hüvanguks. 

2 Armsad jüngrid, teie, kes te olete kogunenud Meistri ümber: Te tulete, et saada Minu tarkust, et 

anda oma elule suund ja täita missiooni, mille olen teile andnud. 

3 Kui teie Meister peaks teile rääkima kõigest, mis on Minu tarkuses, siis te ei saaks sellest kunagi 

aru. Ja peale selle, mis teil oleks väärtust avastada seda, mida ma olen teie jaoks Minu varakambris 

hoidnud? See on hinge kõrgendamine, mis teeb teid vääriliseks Minu Jumaliku inspiratsiooni 

vastuvõtmiseks. 

4 Te olete arenenud ja selle aja jooksul olen teile ilmutanud seda, mida te juba saate mõista. Kuid 

mitte mina ei ole see, kes seab teie mõistmisele piiri, vaid teie ise peate tõusma rohkem, et olla võimeline 

minult rohkem vastu võtma. 

5 See, mida ma olen teile õpetanud, on piisav, et te mõistaksite, mis on teie missioon ja kuidas te 

peaksite endas looma selle Kiriku, kes teiega rääkis, nii et te ühendaksite inimkonna maailmavaateid ja 

teaksite, kuidas ühendada seda õpetust Jeesuse õpetusega Teisel ajastul ja sellega, mida ütlesid prohvetid 

ja valgustatud inimesed Esimesel ajastul. 

6 Minu tulek praegusel ajal ei ole olnud kehalises vormis, nagu paljud on oodanud, kuid teie olete 

need, kes toovad inimkonna mõistma Minu õpetusi Teisest ja Kolmandast Ajast. 

7 Minu rahvas: Minu kuulutuse lõpetamise aeg sellisel kujul on lähedal, kuid te peate end veelgi 

rohkem varustama. 

8 Maailmas on palju kiusatusi. Aga mida paremini te mõistate minu tööd, mida rohkem te oma keha 

üle valitsete, seda rohkem ja rohkem lähenete te täiuslikkusele. 

9 Vaimustage end, et teie hing saavutaks vajaliku kõrguse astme, et jätkata oma tõusuteed igavese 

täiuslikkuse suunas, mis on eesmärk, kuhu ta peab jõudma. 

10 Pidage meeles minu teise ajastu sõnu: "Andke keisrile, mis keisrile kuulub, ja Jumalale, mis 

Jumalale kuulub." Nüüd aga ütlen ma teile: "Andke oma kehale see, mis talle kuulub, ja oma hingele see, 

mis talle kuulub. 

11 Nüüd ei ole minu "Sõna" muutunud inimeseks. See tuleb teie juurde "vaimselt" pilve kaudu, et 

avada teile see, mida te ei suuda mõista. 

12 Aastate jooksul on kiusatus teie teele sattunud. See on tahtnud teid eksitada tõeliselt teelt, 

segadusse ajada ja segadusse ajada, jättes teie südamesse ebakindluse. 

13 Ilmutuse ja intuitsiooni kaudu olen andnud sellele maailmale sõnumeid ning olen saatnud 

ettevalmistatud inimesi, valitud hingi, kes räägivad inimkonnale nende vahendamise kaudu. Ja alati, kui 

teie süda on valmistanud end, olete te andnud varjupaika Minu Vaimule. Ma olen ilmutanud end teie elus 

õpetuse, halastuse ja rahuna. Aga ma ei ole tähele pannud, kas te olete uskunud Minu ilmumisse või mitte. 

Sest Minu kui Meistri ja Isa soov on, et te tunneksite ära Tema hääle, kes räägib teiega südametunnistuse, 

rahu ja kõrgenduse kaudu. 

14 Ma ei ole tulnud päästma teie keha, vaid teie hinge. Seepärast olen ma teile armastusega rääkinud, 

et te tõuseksite ja oleksite nagu esimese ajastu patriarhid, nagu teise ajastu apostlid ja et te oleksite minu 

kolmanda ajastu jüngrid. 

15 Teie hing on igas arenguetapis jäänud materiaalseks ja seetõttu olete ka eemaldunud minu 

armastusest, olete langenud eksimuste ohvriks ja tõlgendanud minu sõna teisiti. 

16 Te lähete nüüd selle aja lõpule, mil te kuulete Minu Sõna, mis edastatakse inimintellekti kaudu; 

seega viimast korda. Aga Ma tunnen valu Oma Isa südames, sest te näitate, et te ei mõista ja harjute Minu 

Sõna, vaid ainult vähe hinge tõstate. Aga kas ma jätkan enese ilmutamist inimaju kaudu, sest te ei ole 

piisavalt ettevalmistatud? Ei, armsad inimesed. Sest te olete kuulnud, et Mina olen täiuslikkus ja Minu 

tahe on üks. 

Kas Isa võiks olla oma tahtes nagu inimene? Siis ma ei oleksin täiuslik, ma ei saaksin olla teie Looja 

ega teie Jumal. Pigem lakkaks kuninglik täht särama, kui et Minu Sõna ja Minu Tahe jääksid täitmata. 

17 Juba esimesel ajastul kuulutasid prohvetid seda armuperioodi välja, ja sel ajal valmistan ma teie 

hinge ette oma Püha Vaimu valguse kaudu, et te iga päevaga üha enam ja enam tõuseksite. 
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18 Te näete, et need, kes ei ole kunagi kuulnud Minu Sõna häälekandja kaudu ega olnud kohal Minu 

Universaalse Kiire avaldumisel, tõusevad üles, et Ma valmistaksin nende südamed ette, ja nad saavad 

Minu Jumaliku Sõnumi ja Minu juhised intuitsiooni kaudu. Nad armastavad Mind nagu teise ajastu 

apostlid. Nende puhul saab minu sõna: "Viimane saab esimesena", tõeks. 

19 Täitke oma missioon, te Iisraeli hõimud, mõistke oma vastutust inimkonna ees, mõistke, et te olete 

Minu Seaduse kandjad, et te olete Spiritistliku Õpetuse sõnumitoojad, mille Ma olen teile usaldanud. 

20 Iisrael, asuge te üheskoos teele ja püüdke ühe südame ja ühe tahtega ning kuuletuge Minu 

Seadusele ja Minu Jumalikule Tahele. Te teate, et mina olen teie päästja. 

21 Ma olen oma õpetuse teie südamesse sissepressinud ja minu jumalik kiirgus on olnud nagu elujõud 

teie hinges, tugevdades ja elustades teid, et te saaksite asuda täitma oma missiooni, et te oleksite nagu 

vanemad vennad ja õed inimkonna suhtes, et te oskaksite juhtida neid minu teel kuulekuse ja 

alandlikkusega. Teie olete homsed õpetajad. 

22 Teie "viimased": Ärge pidage Minu rahvast tundmatuks, sest sel ajal olen saatnud need hinged 

reinkarnatsiooni, et inimkond saaks nende kaudu Minu armu. 

23 Kui palju on maailmas segadust, kui palju pettust, sest inimaju on langenud materialismi, 

paganlusse ja ebajumalateenistusse, selle asemel, et juhinduda Minu Seadusest, ning ebapiisavad inimesed 

on julgenud nimetada end "Minu Jumalikkuse esindajateks", Minu Jumaliku Hääle, Minu Armastuse ja 

Minu Valguse häälekandjateks. Ometi näen ma, et nad toidavad isekust, pimedust, fanatismi, valet ja 

ebakõla. Kuid mina olen Täiuslikkus, kes näitab teile spirituaalsuse ja armastuse teed, et te saavutaksite 

andestuse. 

24 Maailmas valitseb materialism ja ebajumalateenistus; sellepärast on inimkond langenud kiusatusse. 

25 Keda kasutab Meister selleks, et rääkida inimkonnale minu tõe kohta? Minu valitud rahvas Iisrael. 

26 Kogunege vaimselt Meistri ümber. Te olete minu jüngrid, kellele ma olen andnud oma õpetuse 

nagu avatud raamatu ja koos sellega ka Püha Vaimu valguse selguse, et te mõistaksite minu sõna, 

kuuletuksite sellele ja jätaksite selle kustutamatute tähtedega oma südamesse. Te olete valguse lapsed, kes 

peate andma inimkonnale head eeskuju, näidates oma tegudega vaimsust, armastust ja usku. 

27 Meister on tulnud teie juurde vaimselt selles Kolmandas Ajastikus, et anda teile oma Sõna 

inimmeele kaudu, ja see õpetus on nagu valguskiir, mis on tulnud, et äratada teie hing ja panna teda 

mõistma, et see on tema Jumala ja Issanda hääl, Isa hääl, kes kutsub oma last ─ Meistri hääl, kes väljendab 

ennast Sõnana õpetustes, näidetes, ülevates põhimõtetes, nii et teie hing võib näha end riietatuna Minu 

Jumaliku Vaimu atribuutidega. 

28 Armsad inimesed: Ma tahan, et te võtaksite Mind eeskujuks ─ ma tahan, et te oleksite "minu näo ja 

kuju" järgi. Seepärast olen Ma tulnud teie juurde, et teha ennast teatavaks oma häälekandjate mõistuse 

kaudu. Need on need, keda ma olen valinud, ette valmistanud ja puhastanud, et te saaksite minu Sõna 

nende vaimsete andide kaudu. Need olid kõvad kivid, millest ma lasin teie hingede jaoks välja voolata 

kristallselget ja puhast vett. 

29 Ma olen tulnud sel ajal, et panna "pimedad" nägema minu valgust ja näidata neile uue päeva 

valgust. Ma olen tulnud teie juurde, et anda teile tunnistust oma kohalolekust, tuua teile oma armastust ja 

tõde, et teie seas ei oleks kahtlust. Ma tahan, et te, kui te kuulete minu sõna, tunneksite ära selle tähenduse 

ja tõstaksite end täis usku ja armastust oma Isa poole. 

30 Ma tahan, et te näitaksite sügavat kahetsust selle pärast, et olete ennast rüvetanud ja eemaldunud 

oma Isast ─ et te oleksite tundlikud vaimse suhtes ja et teie süda oleks pühamu, mida te valmistate oma 

Isale, et te kannaksite endas Tema armastust, Tema rahu, Tema valgust, igavest elu. 

31 Valmistage end ette, mu lapsed, et teie hing saaks vabaks igasugusest materialiseerumisest ─ et te 

saaksite eemaldada tumeda sideme oma silmade eest ja näha Mind kogu Oma hiilguses. Maailma 

sensuaalsus on takistanud teid täielikult tundmast Minu kohalolekut ja hindamast Minu tarkust, mis on 

valatud teie südamesse. 

32 Kui täiuslik ja puhas on see õpetus, mille Ma olen andnud teie hingele, et te saaksite Minu vaimse 

kasu vääriliseks ja selle aarde pärijateks, millega te homme Minu Jumaliku Vaimu innustusel teele asute, 

et näidata halastust kannatavale ja abivajajale inimkonnale. Sel moel täituvad teie jaoks ettekuulutused. 

Ma näitan inimkonnale teie vahendusel päästesadama, päästepaadi. Sest tõesti, ma ütlen teile, rahvad ja 

rahvad, suur hulk inimesi, kes elavad maa peal, on eksinud, on tapnud armu elu. 
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33 Mõistke, et te ei kuulu enam "surnute" hulka, sest ma olen teile elu andnud ─ sest igaüks, kes minu 

juurde tuleb, tõuseb üles. Laske sellel elul ja jõul olla ühenduses Minuga. Ärge sulgege oma silmi selle 

valguse, selle hiilguse ees. Mõistke, mu lapsed, kui suur on teie Isa halastus. 

34 Teie olete inimesed, kelle peale ma olen oma usalduse pannud, sest te annate inimkonnale lootust 

ja lohutust ning olete särav tõrvik, mis hajutab selle pimeduse. 

Inimesed otsivad Mind oma meeleheites ─ mõned teaduse kaudu ja teised oma ebajumalateenistuses. 

Kui näete, kuidas naised, lapsed, noored ja täiskasvanud kaebavad ja kutsuvad Mind, sest nad ei tunne Isa 

kohalolekut ─ seda Püha Maad, kes lubas naasta, et tuua neile rahu, lohutust ja halastust ─, kui näete, 

kuidas see inimkond puhastub ja puhastab end oma valus, siis peate olema varustatud, kooskõlastatult 

Minuga, jälgides ja palvetades selle inimkonna eest, et nad kuulaksid Mind oma vahenduse kaudu ja 

saaksid valgustatud Minu Püha Vaimu valgusega. 

35 Ma panen isegi kõige paadunumad südamed tundma minu armastuse impulssi, nii et nad ei ole 

enam kivid, mis põhjustavad inimkonnale valu. 

36 See on see aeg, õnnistatud Iisraeli rahvas, mil te olete varustatud ja kõnnite kindla sammuga oma 

raske missiooni täitmisel. 

37 Ma olen tulnud oma Sõnaga, et teid vaimselt vabastada, et võtta maha teie kantud koorem, et 

vabastada teid ahelatest, mis on teid sidunud selle maailma külge ja mis ei ole lubanud teie hingel Minu 

juurde tõusta. 

38 Teie olete need inimesed, kelles ma tahan näha õigete vaimulikuks muutumist. 

39 Kandke oma risti armastuse, alandlikkuse ja alandlikkusega, sest mina olen teie Küreenus*. 

Näidake inimkonnale head eeskuju ja olge selge peegel, milles ta näeb oma nägu. Olge heategevuslikud ja 

jagage oma jõudu kaasinimestega. Ma tahan, et te näitaksite maailmale oma naeratuse kaudu armastust, 

mille Isa on teile andnud. Sest ma ei jäta teid üksi loodusjõudude halastamatuse ees. 

Sel suure ohu ajal, mil kiusatused ja suured katsumused ristuvad teie teega, tunnete Mind väga 

lähedalt, sest Ma olen ise teie sees, nii et teil ei ole teie sees hirmu, mida maailm tunneb Minu Jumaliku 

Õigluse ilmsikstuleku ees. 
* Hispaania originaaltekstis on Cyrenaeus "Cirineo". See on selle mehe nimi, kes aitas Jeesusel kanda oma risti, 

kui ta selle raskuse all kokku kukkus. Piiblis nimetatakse teda ka Siimon Küreenlaseks. 

40 Ärge rikkuge seadust ja ärge eemalduge minu armastusest, ärge nakatage end maailma kurjusega. 

Ainult kartke oma Isast lahkumist, sest see hirm on tarkuse algus, mille kaudu te saavutate kõrgeima 

õndsuse. 

41 See, kes jääb valmis ja oskab valvata tööd, mille ma olen tema kätte usaldanud, saab pidevalt minu 

varakambrist taevariigi halastust, minu õnnistust, ja just tema on see, kes annab inimkonna ees ustavat ja 

tõelist tunnistust. 

42 Ma olen teile usaldanud valguse relvad, võimsad relvad, et te saaksite end kaitsta kiusatuste eest, 

millega te oma teel kokku puutute. Kiusatus on igal hetkel valmis nagu röövlind, et röövida teie hingelt 

armu ja kingitusi, mis ma teile usaldasin ─ võtta ära hea seeme ja jätta teile terad. See on nagu näljane 

hunt, kes tahab teid ära süüa. Teie aga elage selles tões, mille ma teile olen andnud, et te oleksite head 

jüngrid, kes oma eeskujuga inimestele seda teed näitavad. 

43 Kui te ei ole valvanud ega palvetanud, siis on kiusatus tulnud teie juurde nagu keeristorm, kiskudes 

maha teie pühamu ja kustutades teie tõrviku valguse, röövides teie õpetuse ära. Siis tundsid sa end minu 

halastusest ilmajäetuna, abivajajana ja minu juuresolekul nagu süüdistatav. Sa nutsid ja tundsid kahetsust. 

Sa palud taas oma Isa halastust, ja siis annan ma sulle jälle valguse raamatu kätte, puhastan su mõistuse, 

valmistan su südame ette, annan sulle uue rõiva ja ütlen sulle: Tõuse, valva ja palveta, et sa ei langeks 

kiusatusse. 

44 Ühinege, armsad inimesed, et Isa rõõmustaks oma laste kuulekuse ja kohusetundlikkuse üle. 

45 Ma tahan, et te oleksite nagu üks jünger, et tuua maailmale üks õpetus. 

46 Võitlege, Minu rahvas, valguse mõõgaga, mille Ma olen teile usaldanud Oma Sõnas ─ palvetades, 

et te suudaksite võita kiusatust. Võitle Minu armastuse tulega, et hävitada umbrohtu, ja Püha Vaimu 

valgusega, et hajutada pimedus segaduses olevatelt, asjatundmatutelt, ebajumalateenistusest ja rikutudelt, 

ja et juhtida süütuid, kes on otsinud Mind materiaalsetes pühamutes. 
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47 Teie, kes te juhatate neid tagasihoidlikke kogunemiskohti, võtate need rahvahulgad vastu ja räägite 

neile Minu armastusest Minu Sõna lihtsusega. Sa pead neile ütlema, et ma olen tulnud patuste pärast ─ 

mitte selleks, et neid hukka mõista, vaid selleks, et nad saaksid Mind tundma õppida, et kuivatada nende 

pisarad, et hajutada pimedus nende hingedest, et tervendada nende silmade pimedust ja panna nad tundma 

ja nägema Minu kohalolekut. Nii annate te "surnutele" elu minu nimel. Teie, väljavalitud rahvas, olete 

inimkonna jaoks nagu särav täht. 

48 Te olete minu Sõna oma südamesse sissepressinud, ja kui te olete valmis, antakse minu Jumalik 

Vaim teie kaasinimestele edasi sellest õnnistatud raamatust. Ma paljundan seda leiba, et hinged saaksid 

toituda ja tugevneda. 

49 Teie missiooni täitmine on teile südamelähedane mitte ainult selle aja jooksul, mil te elate maa 

peal, sest seal hakkate alles esimesi samme astuma. Sa paned suured rahvahulgad loobuma 

ebajumalateenistusest ja loobuma oma sõjarelvadest, et nad saaksid oma südames vastu võtta minu 

rahusõnumi. Teie hing aga jätkab väsimatult võitlust ja tööd, isegi pärast oma füüsilise kesta maha jätmist, 

kuni te näete, et inimestel on rahu ja hea tahe, et neil on Püha Vaimu valgus sees, et nad otsivad kõrgust ja 

on vaimseks saanud. 

Te võitlete põlvest põlve ja sel moel ronite mäele, kuni jõuate selle tippu, kus te värskendate end oma 

tööde viljadega. 

50 Pärast 1950. aastat, kui te ei kuule Mind enam sellisel kujul, ei ole te enam häiritud ega ütle: 

"Kuhu ma lähen?". Millist missiooni pean ma sel viisil täitma? Mis on sinu tahe, Issand?" 

Tõesti, ma ütlen teile, et te saate Minu inspiratsiooni, teie hing kuuleb Mind ja te tunnete, et Ma võtan 

teid käest kinni ja näitan teile teed, mida järgida, et pöörduda oma kaasinimeste poole. Ma panen su silmad 

nägema neid ja su kõrvad kuulma neid, kes mind otsivad ─ neid, kes mind kutsuvad, ja sa saad teada, et 

need, kes mind otsivad, otsivad sind. Siis täidan teid inspiratsiooniga ja teie vahendusel annan valgust 

neile rahvahulkadele. 

51 Inimkond on end puhastanud oma valus ja puhastab end veelgi rohkem, nii et hinged ärkavad ja 

mõistavad, et nende viljad kannavad endas kibedust ja surma. Nad otsivad oma Päästjat ja leiavad tee, 

millelt nad on kõrvale kaldunud. Aga selle valguse, rahu ja armastuse sõnumi annan ma maailmale oma 

väljavalitute kaudu. 

52 Te elate armuajal, uuel päeval, mil jumalik valgus valgustab kõigi inimeste teed. Mina, Meister, 

võtan teid vastu, lasen teil puhata oma rinnal ja õnnistan teid, ja kui ma seda rahvast siin hellitan, siis 

annan õnnistusi ja hüvesid kogu maailmale. 

53 Teie, Minu jüngrid, olete valmistunud kuulama Minu tänast õppetundi. Te olete tulnud usuga ja 

lootusega, nagu te olete tulnud ka varasematel aegadel, kui ma olen teie poole pöördunud. 

54 Tee, mida ma teile näitan, on seaduse tee ─ lai, täpselt määratletud tee, nii et te võite end sellel 

turvaliselt käia. Selle seaduse täitmine on teie päästmise hind. Kas te tahate end päästa ja jõuda selle tee 

eesmärgini, et omada õigete andeid ja väge? Teil on endas kõik vajalik selle eesmärgi saavutamiseks. Ma 

olen andnud teile voorusi, et te saaksite oma ideaali täiuslikuks muuta. 

55 Kui tunnete, et võitlus oma vaimu võidu saavutamise nimel on raske, kasutage oma jõudu. Kui 

selle maailma õnnetused teid rõhuvad, siis varustage end kannatlikkusega. Kui inimlik arusaamatus paneb 

teid kannatama, siis tõstke oma hing üles ja siin, ühenduses Minuga, vaigistage oma kaebused ja tooge 

oma maailma tagasi rahu, ilma murede ja kättemaksuta, vaid armastades ja andestades nagu head jüngrid. 

56 Levitage oma teel seda õpetust, mille ma olen teile toonud, et maailm saaks sellest toituda. Sest 

nälg ja janu, mida inimesed kannatavad, on ülevoolav. 

57 Ärge raisake hetke, mil teie kaasinimesed esitavad teile oma häda. Tooge hingele lohutust, et 

leevendada selle ahastust. Sest tema vaimne vaesus ja haigus on kurvem ja rõhuvam kui see, mida tema 

keha kogeb. 

58 Teie kui õpilase sõna on võimeline hajutama udu, kurbust, mis ümbritseb teie kaasinimeste südant. 

59 Ma olen teid kutsunud, et rahuldada seda õnnistatud soovi, mida te näitate Mulle, et täiustada oma 

hinge, minna inimlikest teadmistest kaugemale, et siseneda Jumalikku Varamusse. Ja mina, kes ma kuulan 

teie palveid ja soovin teie arengut, olen andnud oma Sõna ohtralt, et te tunneksite end õnnelikuna. 
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60 Kui tänane aeg on möödas ja teie sees on jäänud vaid mälestus sellest ilmutusest, peate end 

õnnelikuks ja kui te loete Minu Sõna raamatutest, siis kastate oma pisaratega neid lehekülgi, mis on kirja 

pandud armastuse ja õrnusega, mida te Minu lastena mulle näitate. 

61 Aeg on juba lähedal, mil te seisate selle inimkonna ees minu tõe tunnistajatena. Kuid te peaksite 

juba praegu tegema otsuseid ja end julgelt relvastama. Sest teid ootab ees suur katsumus. Mitte miski ei 

tee teid argpükslikuks, armsad jüngrid! Ja nii nagu minu Sõna on teile näidanud ühte suunda: Armastus ja 

Tõde, ka teie olete selle seemne väsimatud külvajad inimkonna seas. 

62 Sinu saagiks on palve, see valmistab ja teeb sulle valmis selle, mis on hea. Selles palves tunnete, et 

teie hing liigub teistele tasanditele, kõrgematele ja kõrgematele tasanditele, mida suurem on teie 

ettevalmistus. Ja nendel hingate rahu, tunnete end inspireerituna olenditest, kes neid asustavad ─ õiglased 

ja vooruslikud, ning nad toovad teid minu kohalolekusse. Selles osaduses annan teile oma uued ilmutused 

ja korraldused. 

63 Ma tahan, et te nüüd puhkaksite oma pikast rändamisest, et te ei valaks enam pisaraid selles 

maapealses orus ja tõstaksite oma tuju. 

64 Ma annan teile teada, et te elate, et näha maailmas toimuvad suurimad katastroofid, mis on 

inimliku isekuse ja võimuiha, armastuse ja halastuse puudumise tagajärjed. Mida sa teed sel ajal, Iisrael, 

kui sa näed, et kõik loodusjõud on vallandunud ja su kaasinimestel on vimma? 

Selles maailmas toimuvad rasked maavärinad, vesi murrab oma kaldad ja osad mered muutuvad 

kuivaks ning teised riigid jäävad vee alla. Inimesed kolivad oma maadelt ja isegi kodumaalt, et otsida 

päästmist. Veetulvad hävitavad paljud linnad, nagu esimese ajastu veeuputuse ajal, ja ainult mõned 

pääsevad sellest karmist kohtumõistmisest. 

65 Kuidas te võtate vastu need inimesed, kes põgenevad nii suure viletsuse ja valu eest ja otsivad 

päästvat arki selles riigis? Kas te kuuletute minu tahtele ja jagate nendega oma leiba ja kodu? 

66 Varsti algab maailma jaoks suurte sündmuste aeg. Maa hakkab värisema ja päike saadab sellele 

maailmale palavalt kuumad kiired, põletades selle pinna. Kontinendid vaevatakse valuga ühest poolusest 

teise, kogu maakera puhastatakse, ja ei ole ühtki olendit, kes ei tunneks raskusi ja lepitust. 

67 Kuid pärast seda suurt kaost taastub rahvaste rahu ja loodusjõud rahunevad. Pärast seda "tormilist 

ööd", milles see maailm elab, ilmub rahu vikerkaar ja kõik pöördub tagasi oma seaduste, korra ja 

harmoonia juurde. 

68 Taas kord näete selget taevast ja viljakaid põlde. Vesi on taas kord selge ja meri rahulik. Puudel 

kasvavad viljad ja niitudel lilled ning saak on rikkalik. Puhastatud ja terve inimene tunneb end taas 

väärtuslikuna ja näeb, et tee on sillutatud tema tõusuks ja tagasipöördumiseks Minu juurde. 

69 Igaüks saab puhtaks ja puhastatakse alt ülespoole, et olla vääriline tuleva Uue Ajastu kogemiseks. 

Sest ma pean rajama uue inimkonna kindlale alusele. 

70 On palju vaime, kes ootavad ainult vooruse taassündi selles maailmas, et tulla alla ja täita 

missiooni, mille ma olen neile andnud. Valmistage end ette ja tehke end valmis nende vastuvõtmiseks, kui 

see aeg saabub, ning lühendage oma puhastuse päevi oma halastustöödega. 

71 Ma sisenen kõikidesse kodudesse, et rääkida nende südametunnistuse kaudu nende hingele, kes 

valitsevad ─ perekonnavanematele, kohtunikele ja õpetajatele, ning ma jätan seadusesse sissepressitud 

jälje. 

72 Kurjuse valitsemine, mis on selles maailmas nii kaua valitsenud, kaob nüüd varsti, et teha ruumi 

vaimu valitsemisele, nende vaimsete andide ja võimete vabastamisele, mis on inimeses olemas ja mille 

kaudu on tal väga kõrge saatus. 

73 Paljud teist on nende sündmuste tunnistajateks, millest ma teile täna teatan. Mõned usuvad ja 

teised ei usu, ja te näete, et need sõnad lähevad täide. 

74 Oodake valvsalt nende ettekuulutuste täitumist, valvake alati, et ükski katsumus ei teeks teid 

nõrgaks, ja kandke minu sõnu, mis on teile sissepressitud. Sest igaüks neist sisaldab tarkust ja jõudu, mis 

päästab teid, kui te oskate neid oma elus rakendada. 

75 Kui te teate, kuidas säilitada end palvetades ja Minu juhiseid järgides, siis saavutate oma vaimse 

arengu ja suudate teadlikult läbida uue perioodi, mida hakkate elama. Te tunnete Minu kohalolekut oma 

tegevuses, oma kogunemistes ja Minust inspireerituna teete teoseid, mis on väärilised teie kui Minu 

jüngrite väärikusele. 
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76 Elage kooskõlas oma vaimuvendade ja -õdede soovide ja ideaalidega, isegi kui te olete üksteisest 

kaugel. Teie hinged ühendatakse nende hingedega ja te kõik elate ühenduses Minuga. See on Minu Tahe. 

77 Tundke minu julgustust, kui te kuulete minu sõna, sest see on elu igaühele, kes suudab seda 

mõista, et te homme oleksite minu jüngrid, kes täidavad minu seadust ─ et te ei annaksite Soodomale ja 

Gomorrale toitu. Ma annan teile oma sõna, et te mõistaksite, mis on teie hinge tõeline rikkus, et te saaksite 

end vaimseks muuta ja olla väärilised pärima minu kuningriiki. 

78 Ma annan teile oma Püha Vaimu valguse, et te ei vajuks pimedusse. Ma olen rääkinud sinuga, et sa 

annaksid Mulle elamispinna oma südames ja muudaksid selle Minu Jumalikkuse pühapaigaks. 

79 Mis toidab maailma sel ajal?: Uhkus, edevus, vaenulikkus ja tigedad naudingud, mis haigestavad 

hinge ja keha. Aga ma tahan näha sind vabana sellest meelelisest ihast, ja seepärast olen jätnud sinu 

hingele ainult valge rüü. Elutee lõpus tahan ma teid vastu võtta oma isalikku süles ja öelda teile: "Tere 

tulemast, te, kes te olete osanud elada Minu seaduse järgi ja olete eraldunud maailmast, et saada Minu 

töölisteks. 

80 Igaüks, kes kuuleb minu sõna ja rakendab seda, on väärt, et saada minu armu minu varandusest. Ta 

on see, kes näitab ennast teistele selge peeglina. Temas on tervendamise and, prohvetlik sõna. Ta on nagu 

kristallselge vee allikas neile, kes janunevad minu Sõna järele. Ma panen temasse oma Jumaliku Sõna ja 

usaldan talle oma tervendava palsami, nii et ta on see, kes annab lohutust kõigile, kes kannatavad. 

81 Ma annan talle rahu ja rõõmu, kuhu iganes ta ka ei asuks, ja ma usaldan talle mõõga, et võidelda 

igasuguse ebajumalateenistuse vastu. 

82 Õpetage oma lapsi otsima Mind tundmatus kohas. Öelge neile, et olete istunud Minu laua ääres ja 

et te ei ole enam ebajumala kummardajad. Kui nad Mind tagasi lükkavad, siis armastage neid ja andestage 

neile. 

83 Rahvad rajavad oma piire, lähevad sõdima ja külvavad surma. Kuid ma olen tulnud Vaimus, et 

valmistada ette mõned inimesed, ja need olete teie, kes te kuulute uutesse põlvkondadesse, kes homme 

Vaimust Vaimule mind otsivad. Sel ajal ei valmistu maa rahvad enam sõjaks. Inimesed võtavad Mind 

vastu oma hinges. 

84 Ma tahan, et te oleksite "esimesed" ja valmistuksite jagama rõõmusõnumit ning olema eeskujuks 

oma kaasinimestele. 

85 Minu Tahe on, et te puhastuksite, sest rüvetatu ei jõua Minuni, ja teie valu on siis väga suur. 

Tõstke end Minu juurde, et leevendada teie valu. 

Ma eemaldan sinust halva, et su hinges oleks heaolu ja rõõm, et sa saaksid tõusta Vaimse Mäe tippu. 

86 Tundke armastust oma Isanda ja inimkonna vastu, ärge hoidke tagasi minu halastust. Tehke 

jõupingutusi, et vabastada oma kaasinimesed fanatismist, siis on minu vaimne maailm teiega. Olge minu 

tunnistajad ja ma annan rõõmusõnumit maailmale teie vahendusel. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 352 
1 See on õnnistatud hetk, kui minu Vaim on teiega koos ─ päev, mil minu valgus valgustab teed, nii 

et jüngrid tulevad nendesse kohtumispaikadesse minu Sõna järele ihaldades. 

2 Inimesed, ma võtan teid vastu, olge teretulnud! 

3 Ma kuulen teie palvet ja teie südamliku palve tõttu laiendan oma halastust inimkonnale, et iga 

inimolend saaks vaimselt tunda Minu hellust. 

4 Hea tahte ja usuga olete valmistanud oma südamed ette ning teinud end füüsiliselt ja vaimselt 

vastuvõtlikuks jumaliku õpetuse vastuvõtmiseks. 

5 Selle ettevalmistuse kaudu panete te minu armastuse sõna olema teiega. 

6 Jüngrid, ma olen juba ammustest aegadest alates valmistanud ette teed, mis viivad teid selleni, kus 

te praegu viibite ─ hinge arenguni, mis võimaldab teil mõista vaimust vaimuga peetavat dialoogi oma 

Isaga. 

7 Sellega annan ma teile mõista, et ma ei lase teil kunagi juhuslikult oma teed käia ja et teie sammud 

Minu seaduse täitmisel on kuuletunud jumalikku nõuannet. 

8 Justkui oleksin olnud sinu vari ─ nii olen ma sulle alati järgnenud ja aidanud sind alati kõndida elu 

ja tõe teel. Sest kui te olete sellel teel, siis ei ole mitte mina see, kes järgib teie samme, vaid te järgite minu 

jälgi. 

9 Just siin, minu teel, avastate te kõik anded, mida teie vaim omab ─ ainus vahend, mille abil ta 

avastab endas vajalikud relvad, et kaitsta end tuhandete ohtude eest, mis teda rändamisel varitsevad. 

10 Paljude jaoks on elutee tundunud raske ja pikk, sest nad ei tahtnud mõista, et just nemad ise oma 

vigade ja nõrkustega teevad oma eksistentsi risti üha raskemaks. 

11 Neil on puudunud ideaal ja armastus, mistõttu, kui nad end materialistliku elu sülle viskasid, 

tundsid nad lõpuks vastikust ja väsimust. Nendele maailmast väsinud hingedele, kes on oma 

sajanditepikkuse väsimuse üle kandnud oma inimosale, olen toonud sel ajal oma julgustava Sõna, mis on 

nagu peen tikk, mis järk-järgult töödelda nende südamete karedat kivi, kuni see on andnud neile kauni ja 

harmoonilise kuju ─ mitte ainult vormi, mitte ainult välise välimuse, vaid tõelise elu, vaimse elu. 

12 Ma tahan, et alles jääks ainult selle kalju kõvadus, mis on hiljem pühamu vundamendiks, kus elab 

ainult tõde ─ kirik, kus minu seadus on säilinud ja kus südametunnistuse hääl on kuuldav. 

13 Minu pingutused õpetada teid selles Kolmandas Ajastikus inimliku mõistmisvõime kaudu on olnud 

jumalikku kannatlikkust. Sest ma tahan, et kui see ilmutus lõpeb, säiliks Minu Sõna igaühe südames. Nii et 

homme, kui te mõistate, et teie tunnistuse aeg on kätte jõudnud, tunnete, et teie hing on täis seda olemust 

ja et teie huuled ei keeldu välja ütlemast vaimset inspiratsiooni, mida ma teie sisse valan. 

Te näete end ümbritsetuna suurest rahvamassist ja ometi tunnete end hetkeks üksinda. Kuid teie 

üksindus on ainult väline, sest teile piisab, kui võtate minuga ühendust, et tunda sisemiselt minu 

armastavat toetust ja lisaks sellele valguse maailma kohalolekut, mis on teie füüsilisele pilgule küll 

nähtamatu, kuid teie vaimsetele meeltele tajutav. 

14 Kas te suudate tunda end üksi või mahajäetuna, kuigi te tunnete palve saladust, mis toob teid 

kokku Vaimse Eluga? Kas sa lased oma õnnetustel sind võita, kuigi sul on oma olemuselt olemas oma 

Meistri jõud? Ei, armsad jüngrid, te ei tohi kaotada enesekindlust ega muutuda oma misjonirännakul 

nõrgaks. Sest siis juhtub, et te valate pisaraid, pidades end pariaadiks, mõistmata, et teie pisarad langevad 

sellele aardele, mida te kannate oma olemuses ja mida te ei tahtnud näha. 

15 Täitke oma aardekirstu juba praegu, kuid olge teadlik sellest, mida te selles hoiate, ja teadlik 

kõigest, mis teil on, ning iga teie ande rakendamisest. 

16 Ma ei taha, et te lihtsalt korrutaksite huultega, et te olete minu kuningriigi pärijad ─ ma tahan, et te 

tõesti teaksite, miks te olete minu pärijad ja mis on teie pärand. 

17 Ainult see, kes teab altpoolt, mida ta oma hinges kannab, teab, kuidas minu tööd teatavaks teha. 

Ainult see, kes on teadlik kõigest, mida ta teab ja omab, suudab suurtes katsumustes kindlalt vastu pidada. 

18 Ma näen, et te olete mind kuulates vaimselt edasi arenenud. Sest kui te uurite oma 

südametunnistuse valguses, siis mõistate, et olete muutunud moraalselt paremaks, et teie usk on suurem, et 

olete imendunud midagi sellest jõust, mis lähtub Minu Sõnast. Kuid ma ütlen teile ka seda, et te ei tohiks 
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olla rahul sellega, mida olete seni saavutanud, vaid et te jätkate samm-sammult täiuslikkuse teel, ilma et 

satuksite stagnatsiooni. 

19 Nüüd te teate teed, mida te astute, teate, kuhu te oma sammud suunate, ja teil on kõrge ideaal. 

20 Kui paljud teist on jõudnud eluvõitluses lüüa, ilma püsivuseta oma töödes, ilma teadmata, kuhu te 

olete läinud, ilma eesmärgi ja päästmislootuseta. Kuid täna elate te uut elu täis enesekindlust ja täis 

ideaale. Kas see ei ole samm edasi teie vaimsel teel? 

21 Minu valgus on juba ammu paistnud teie teele, et päästa teid kuristikust, kuhu langevad need 

hinged, kellel ei ole usu ja lootuse valgust. 

22 Mina, kes tean, milline valu inimestel tuleb, tulen oma õpetusega, et näidata neile teed, kuidas 

taluda õnnetusi, võita kiusatusi ja saavutada võit kurjuse ja õnnetuste üle. Sel moel olete saanud veel ühe 

minu armastuse ilmingu. 

23 Ma olen tulnud teie juurde, et ühendada teid ja hakata moodustama uut Iisraeli rahvast vastavalt 

Minu poolt antud lubadusele, mille ma olen andnud inimkonnale juba ammustest aegadest alates. 

24 Kas ei olegi nii, et te olete korduvalt puhkehetkedel või meditatsiooni ajal tundnud, et midagi 

vaimset läheneb teile? See oli nii, sest minu lubadus oli kirjutatud teie hinge juba enne, kui te üldse maa 

peale tulete, ja kui see aeg saabub, ilmutab intuitsioon end selgusega ja laseb teil tunda minu kohaloleku 

hetke teie teel. 

25 Ärge arvake, et see eelaimus on olnud ainult teil, kes te olete seda sõna kuulnud ─ ei, see on olnud 

igas hinges, sest minu uus rahvas moodustab kogu inimkonna, eristamata rassi, sugupoolt, nahavärvi ja 

keelt. 

26 Täna, kui kogu maa inimesed tühjendavad valu kui kõige kibedamat karikat, olen ma leidnud, et 

paljud teie kaasinimesed mediteerivad ja isegi palvetavad pärast seda, kui nad on läbinud katsumuse. Ma 

olen näinud suuri patuseid ja kangekaelsete libertiinide pausi oma tegudes ja kuidas nad valmistusid 

kuulama südametunnistuse häält. 

27 See oli see hetk, kui Vaim näitas südamele minu tõotust ja kui inimene küsis endalt sisemiselt: 

"Kust tuleb see lootus, mis elab minus?". 

28 Ma ütlen teile: see tuleneb minu Jumalikust Vaimust. Minu õigluse vits puudutab teie südame 

kalju, et sellest voolaks välja meeleparanduse kristalliline vesi, milles te pesete oma plekke, kuni jõuate 

uuendamiseni ja panete armastuse sellest võrsuma. 

29 Nii karm, halastamatu ja halastamatu, kui te ka minu õigluse üle kohut mõistate ─ tõesti, ütlen ma 

teile, te leiate selles alati minu isalikku armastust. 

30 Pöörake oma tähelepanu iseendale: Te puhastate end pidevalt läbi valu, kuid samal ajal on teil 

lohutus, palsam ja tugevus, mida minu Sõna teile annab. 

31 Ma ei ütle teile midagi uut, inimkond. Sest kõik on öeldud esimestest aegadest pärit seaduses. Kuid 

teie vaimne ebaküpsus ja teie mõistmise kohmakus on pannud teie Isa, kes on Jeesuses inimlikuks saanud, 

tulema maailma, et teha teile seaduse sisu selgeks tegude kaudu. 

32 Kuid inimpõlvkonnad ei ole suutnud tungida minu Sõna tuumani ja on põhjustanud selle, et 

praegusel ajal tuleb uus selgitus Esimese ajastu seadusele ja minu Teoste ja Sõnade kohta Teisest ajastust. 

33 Ma otsin praegu südameid, sest mõnda ma kirjutan oma seaduse käsud nii, nagu oleksid need 

kivitahvlid, millele minu käsud raiuti esimesel ajastul, samas kui teistesse ma riietan need nii, et need 

oleksid nagu puit, millele Jeesus risti löödi. 

34 Jah, inimkond, inimeste seas on nii suur vaimne mahajäämus, et on vaja korrata minevikku, et nad 

võiksid ärgata ja võtta ─ kui nad on ärgatud ─ vastu minu uut sõnumit, mis on selgitus kõigele, mis 

ilmutati varasematel aegadel. 

35 Ma oskan kasutada hetke, mil ma leian inimese, kes on pühendunud eneserefleksioonile, 

südametunnistuse uurimisele või palvetamisele, et teatada talle, et tema ülestõusmise tund tõelisse ellu on 

kätte jõudnud. See on aeg, mil hing murrab ahelad, mis on teda maailma külge sidunud, ja hüüab oma 

olemuse kõige puhtamast osast vabaduse järele, nagu vang, kes pärast pikka aega kestnud vangistust näeb 

lõpuks oma silmade ees avanevaid trellid, mis on olnud tema märtrisurma ─ nagu merehädaline, kes pärast 

meeleheitlikku võitlust mässava mere vastu näeb lõpuks silmapiiril igatsetud randa. 

36 Ma ütlen teile: Katsumused, mida inimene on endale sel ajal tekitanud, on väga rasked, sest nii on 

need vajalikud tema päästmiseks. 



U 352 

90 

37 Iga inimese kõige armsamal päeval toimub jumalik õiglus, et nõuda aru iga inimolendi tegudest. 

38 Nüüd siis, armsad inimesed: teie, kes te olete aimanud Minu kohalolekut mõnes teie ebaküpsuse 

jaoks käegakatsutavas vormis ─ siin olen Mina, inimlikustades Minu Sõna, et te seda tunnetaksite ja 

mõistaksite. 

Teie, kes te olete palju mõtisklenud oma mineviku, oleviku ja teid ootava igaviku üle, võtate praegu 

endale suure vaimse vastutuse inimkonna ees: olla minu uue sõnumi tunnistajateks ─ selle sõna, mida te 

kuulsite kolmanda ajastu mäe jalamil. 

39 Teil tuleb veel palju võidelda "liha" ja maailma vastu, et te ei oleks enam selle sulased ─ ega teil 

ole veel palju vaja puhastada oma südant, et teha sellest Minu Sõna vääriline kandja. 

40 Seepärast on vaja, et minu Töö paneks teid pidevalt võitlema ja et katsumused kui targad 

õppetunnid ei puuduksid teie elust, et te saaksite elada ärkvel olles. 

41 Ma kinnitan teile, et see, kes on oma usku valusalt tugevdanud, on see, kes jääb kogu oma elu 

jooksul minu seadusele kõige kindlamalt truuks. Sest on mõned, kes tunnevad, et nende usk elavneb alles 

siis, kui nad saavad kasu. Aga kui see, mida nad paluvad või loodavad, ei jõua neile, siis nad pöörduvad 

Minule selja taha. Aga see ei ole usk, see ei saa olla buldoos, et otsida selles varjupaika elu suurtes 

lahingutes. 

42 Kui tähtis on, et inimene omandaks teadmise, mida tähendab vaimne lepitamine, et ta, tunnistades, 

et hingel on minevik, mida teab ainult Jumal, võtaks oma kannatuste karika vastu armastuse, 

kannatlikkuse, austuse ja isegi rõõmuga, teades, et sellega peseb ta ära mineviku ja oleviku plekid, tasub 

võlad ja omandab teened seaduse ees. 

43 Valus ei toimu vaimset tõusu seni, kuni ei kannatata armastusega, austusega minu õigluse vastu ja 

alistumisega sellele, mida igaüks on saavutanud enda jaoks. Kuid ainult see tõus keset katsumusi on 

võimeline andma inimestele teadmise, mis on vaimse heastuse seadus. 

44 Ärge värisege nende ilmutuste ees; vastupidi, rõõmustage selle mõtte üle, et see Sõna hävitab teie 

ettekujutuse igavesest karistusest ja kõik tõlgendused, mida teile on minevikus antud igavese tule kohta. 

"Tuli" on valu, enesesüüdistuste ja meeleparanduse sümbol, mis piinab hinge ja puhastab seda, nagu 

kuld puhastatakse tiiglis. Selles valus on minu Tahe ja minu Tahes on minu armastus teie vastu. 

45 Kui oleks tõsi, et just tuli on see, mis hävitab inimese patud, siis tuleks kõik pattu teinud inimeste 

kehad visata tulle siin maapealses elus, elus, sest surnuna nad seda enam ei tunneks. Sest kehad ei tõuse 

kunagi Vaimsesse Ruumi ─ vastupidi, kui nad on oma ülesande täitnud, vajuvad nad maa sisemusse, kus 

nad sulanduvad Loodusega, millest nad elu võtsid. 

46 Aga kui te usute, et see, mida te nimetate "igavene tuli", ei ole mitte keha, vaid hinge jaoks, siis on 

see teine tõsine eksitus, sest Vaimulikus Kuningriigis ei ole materiaalset elementi ega ole tule mõju 

hingele. See, mis on sündinud ainest, on aine, mis on sündinud vaimust, on vaim. 

47 Minu sõna ei tule alla, et rünnata mingit uskumust. Kui keegi seda arvab, siis ta eksib väga. Minu 

Sõna selgitab kõige selle sisu, mida ei ole õigesti tõlgendatud ja mis on seetõttu tekitanud eksimusi, mis on 

inimkonna seas põlvest põlve edasi kandunud. 

48 Milline väärtus oleks minu seadusel ja õpetusel, kui need ei suudaks päästa hingi eksimusest ja 

patust? Ja mis mõte oleks olnud minu kui inimese kohalolul maailmas, kui oleks olnud palju neid, kes 

pidid igaveseks hukkuma, lõputu lepituse käigus? 

49 Kuulake minu Sõna ja te saate kogeda, kui paljudest pimedustest see teid vabastab. Kuulake minu 

Sõna ja te avastate kõik ilmutused, mida teie hing igatseb, teadmised, mida peate omama, ja kõik 

selgitused teie kahtlustele. 

50 Kõik, mida inimene peaks teadma vaimsest elust, et suuta oma eluteed selle eksistentsi tasandi 

suunas juhtida, avaldan ma teile oma õpetustes. 

51 Nii saate te ettekujutuse hinge arengust, teil on teadmised etappidest, mida hing läbib, ja te teate, 

kui tähtis on heastamine. Aga kui te tõesti tahate mõista minu õpetusi, siis ütlen teile, et te peate õppima 

lahkuma sellest materialismi tasandist, millel te elate ja kust teil on võimatu näha tõe valgust. 

52 Mõistus üksi ei ole võimeline selle teose sisu mõistma. Samuti on vaja vaimset tundlikkust ja 

intuitsiooni, et olla võimeline tungima minu vaimsete õpetuste tuumani. 

53 See on põhjus, miks ma õpetan oma õpilasi palvetama vaimult vaimule. Sest ilma selle 

palvetamisviisita ei ole inimesed võimelised saavutama oma mõistuse valgustumist teiste vahenditega. 
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54 Need ajad, mida prohvetid ennustasid, need ajad, mil Tõe Vaim tuleb, et kõik selgeks teha, on just 

need, mida te praegu kogete. Kuid ma olen tahtnud teid üllatada, avaldades end sellisel kujul, et testida 

teie läbilöögivõimet nende ettekuulutuste tähenduses, mis ütlevad, et ma avaldan end vaimselt inimliku 

mõistmisvõime kaudu. 

55 Täna, kuna Minu lubadus täitus, kui Ma ennast inimestele nende kaudu teatavaks tegin, ei taha Ma, 

et te unustaksite, et Minu kuulutuse üks suurimaid eesmärke oli, et te levitaksite kogu maailmas 

palvetamise ja tõusmise viisi, mida Ma teile õpetasin, et inimene õpiks, kuidas valmistuda tundma Minu 

kohalolekut oma hinges, meeles ja südames. 

56 Kas te ei arva, armsad inimesed, et oleks parem, kui just teie kuulutaksite inimkonnale minu 

vaimset kohalolekut selles Kolmandas Ajastikus, mitte aga vallandunud elemendid, vallandunud tormid, 

maavärinad, mis hävitavad linnu, mered, mis laastavad maad, ja maa, mis muutub mereks? Kas te ei arva, 

et teie poolt oleks vaimsem ja inimlikum neid sündmusi ennetada oma armastuse ja halastuse täitmise 

kaudu? 

57 Valmistuge tões ja vaimus, siis ma kasutan seda rahvast nagu Noa, kes oli tugev usus, ja annan 

neile nõu, et ehitada vaimne laegas, mille rüpes inimesed leiavad pääste ─ laegas, mis on ehitatud usu, 

vaimulikkuse ja halastuse kaudu, mis on tõeline rahu ja turvalisuse tempel ning pelgupaik nii materiaalses 

kui ka vaimses õnnetuses. 

58 Kui ajad mööduvad ja inimesed uurivad ja uurivad tunnistusi ja märke, et tõestada minu kuulutuse 

tõesust, mõistavad nad, et kõik, mis neil aegadel juhtus, ei olnud midagi muud kui üks paljudest märkidest, 

mis kuulutasid maailmale minu kuulutuse lõppu ja teise ajajärgu algust. 

59 Kui palju on kolmanda ajastu prohvetid maganud! 

Ainult harva avad sa oma silmad ja teed need valmis, et näha, mis on tulemas. Seepärast ei tea see rahvas 

kõike, mida ta peaks tuleviku kohta teadma, nii nagu teistel aegadel valmistasid ja hoiatasid Iisraeli tema 

prohvetid sajandeid enne sündmust. 

60 See pidi olema Minu Sõna, mis hoiatab ja äratab teid, nagu Ma teen seda tänapäeval, kui Ma teatan 

teile, et Jumalik Õigus kannatab täievolilisi või maa valitsejaid, sest ka nemad peavad puhastama oma 

hinge. Nad kannatavad üha rohkem ja rohkem, sest sel viisil valmistan ma ette rahu, heaolu ja liidu aega, 

mis järgneb katsumuste ajale. 

61 Pärast uut veeuputust hakkab vikerkaar särama kui rahu ja uue lepingu sümbol, mille inimkond 

sõlmib vaimselt oma Issandaga. 

62 Te peate valmistuma raskeks võitluseks, sest te kõik peate võitlema kurjuse lohega, kelle relvadeks 

on auahnus, vihkamine, maapealne võim, liiderlikkus, edevus, isekus, valed, ebajumalateenistus ja 

fanatism ─ kõik inimsüdamest sündinud kurjuse jõud, mille vastu peate võitlema suure julguse ja usuga, 

kuni te neid võidate. 

63 Kui teie kirgede lohe on teie valguse relvadega tapetud, ilmub inimeste silme ette uus maailm ─ 

uus maailm, kuigi see on sama, kuid see ilmub ilusamana. Sest siis kasutavad inimesed seda oma heaoluks 

ja edasiminekuks, sisendades kõigesse, mida nad teevad, spirituaalsuse ideaali. 

64 Südameid õilistatakse, inimeste meeled valgustatakse, vaim saab tunnistust oma olemasolust. 

Kõik, mis on hea, õitseb, kõik, mis on ülendav, on inimtööde seemneks. 

65 Materjalis kogete te samuti ümberkujundamist: Jõed saavad rikkalikult vett, viljatud põllud 

muutuvad viljakaks, loodusjõud naasevad oma harjumuspärasesse ritta, sest harmoonia valitseb inimese ja 

Jumala, inimese ja jumalike teoste, inimese ja elu Looja dikteeritud seaduste vahel. 

66 Kas minu sõna tundub teile fantaasia? See tuleneb sellest, et te ei suuda mõista, et olete maise 

perioodi lõpus ja vaimse ajastu alguses. Teie teekond läbi selle maailma on nii lühike, et paljud teist ei ole 

võimelised märkama muutusi, mis toimuvad materiaalses või vaimses elus. Sest mõnikord võtavad need 

üleminekud sajandeid aega. Ainult usu, headuse ja palve poolt kõrgendatud meele uurimine võimaldab teil 

saada aru aja mõjust inimestele. 

67 Kui te, kes te kuulete Mind skeptiliselt, olete vaimsel tasandil, siis suudate seda tõde kogu selle 

täielikkuses mõista, sest siis teete võrdluse oma eksistentsi kohta maa peal erinevatel aegadel, mil te olete 

seal elanud, ja te suudate hinnata iga maise etapi ja iga vaimse ajastu arengut, eesmärke ja põhimõtteid. 

Siis kurvastate, et te ei osanud kasutada oma hinge kogemust, et teha teoseid, mis on väärilised nende 

jaoks, kes on olnud nii kaua elu õppijad. 
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68 Ma jätan need sõnad teie vaimus kirja pandud, et kui te näete nende täitumist, siis võite õnnistada 

Minu Sõna ja tõusta, et anda tunnistust Minu õpetusest ja kõigi nende sündmuste seletusest, mida Ma teile 

praegu ennustan. 

69 Ma tean, et nende meeleparandus, kes ei uskunud Minu sõna või lükkasid selle tagasi, on väga 

suur, kui nad näevad selle saabumist, ja nende südamed on siis täis lauseid, mis paluvad Minult andestust, 

sest nad kahtlesid. Kuid ma tean ka, et nende seas on neid, kes on täis innukust ja kes muutuvad kõige 

väsimatumatuteks Minu õpetuste külvajateks. 

70 Inimene on oma usu kui elava leegi säilitamiseks alati vajanud erakordseid sündmusi, mis panevad 

teda mõtlema ja tõstavad tema tundeid. Hinge arengu puudumise tõttu kahtleb ta tões, kui see ilmneb 

selgelt, mitte ei ole varjatud saladuse looriga. 

71 Alati olete Mind otsinud läbi valu, kuid vähesed on need, kes otsivad Mind armastuse ja 

tänulikkuse tõttu. 

72 Inimene peaks ennast tundma, et ta saaks teadlikuks, et ta ei ole ainult mateeria, vaid et tal on ka 

õilis, hea osa olemusest, mis on vaim. 

73 Need, kes on vaimselt arenenumad, tunnevad Maarjat kui vaimu, andmata talle konkreetset kuju. 

Kuid need, kes peavad nägema, et uskuda, on oma vaimse mahajäämuse tõttu sunnitud otsima pilte, mis 

esindavad nende vaimseid omadusi. 

74 Kui te võtate Meistrit eeskujuks, siis, kui te valitsete oma keha nii, et teie vaimsed anded 

avanevad, saate Minult kõike, mida vajate hea tegemiseks. Kuid te ei peaks seda tegema mitte selleks, et 

teiste ees uhkeldada, vaid selleks, et järgida oma Meistrit. 

75 Kui te otsite Jumalat, siis otsige Teda vaimulikus, heas, looduse imedes, kuid ärge otsige Jumalat 

piltides. 

76 Maarja on Vaim, kes on nii sulandunud Jumalikkusega, et moodustab ühe selle aspektidest, mida 

esindavad kolm ilmingut: Isa, Sõna ja Püha Vaimu valgus. Selles mõttes on Maarja see Jumala Vaim, kes 

ilmutab ja kehastab jumalikku hoolt. 

77 Maarja on see, kes innustab teid ja julgustab teid omandama teeneid ja võtma vastu selle maailma 

katsumusi, milles te elate, alistumise ja valmisolekuga, et leida katsumuste keskel vaimset õnne, sest see 

aitab teie hingel saavutada suuremat kõrgust. 

78 Hing naudib ja saab osa Jumalast. Kuid kõigepealt peab ta arenema, asustades erinevaid kehasid, ja 

seejärel jätkama oma arengut elu kõrgetel tasanditel, kuni ta jõuab igavesse täiuslikkusse. 

79 Minu rahvas, ärge rahulduge üksnes Minu Sõna kuulmisega ─ mõtestage seda, et kui te ei kuule 

Mind enam sellisel kujul, tunneksite end tugevana ja järgiksite oma Meistri eeskuju inimkonnale head 

tehes. Teie tegevus peab alati põhinema minu tõelusel. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 353 
1 Isa Süda avaneb armastavalt, et teid vastu võtta. Sest ma näen teie kannatusi ja annan teile oma 

armu. 

2 Armu allikas voolab välja selles Kolmandas Ajastikus, ja kui Ma Teises Ajastikus valmistasin oma 

apostleid oma Sõnaga, siis selles Ajastikus valgustan ma kogu inimkonda oma Püha Vaimu valgusega. 

Sest ma tahan teha kõik vääriliseks, et nimetada end Jumala lasteks. 

3 Te olete Iisraeli väljavalitud rahvas, tugevad, hellitatud, ja te peate edestama kogu inimkonna 

hulka, sest te kõik olete Minu lapsed. Sel ajal valin ma patuse, ma annan kadunud pojale võimaluse tema 

hinge lunastamiseks. 

4 Ma ei taha, et keegi läheks kaduma, ma ei taha, et keegi teist lahkuks mu rinnast, sest minu 

armastus on ainulaadne. Siin on minu halastus ja minu täiuslik armastus. 

5 Ma ei reeda teid ega vaata plekki teie südames. Ma kuulen teie meeleparandust, kui te ütlete mulle: 

"Isa, me tahame kõndida sellel teel ilma plekita." Siis annan ma iga patu andeks. 

Ma kuulen teid ka ütlemas mulle: "Isa, me tahame järgida sinu teed," ja ma ütlen teile: "Astuge sellele 

teele, mis on täis voorusi. See on puhas tee, mida mööda patt teie südamest eemaldatakse." 

6 Te palute Minult, et annaksin teile kontakti oma lähedastega, ja tõepoolest, Meister ütleb teile sel 

armupäeval: Ma annan teile selle armu viimast korda. Sest tõesti, ma ütlen teile: Pärast seda aastat ei ole 

enam mingeid selliseid ilminguid inimmeele kaudu. Aga need hinged, kelle jaoks te palute Minult valgust, 

annavad teile teada ainult vaimust vaimule. Seepärast valmistan teid ette, et teie hing tõuseks üha enam ja 

enam, et te saaksite selle armu vastu võtta. 

7 Inimesed, te ei ole kunagi kaitsetud, sest Ma ei ole kunagi eemaldunud teist, Ma olen teid alati 

kaitsnud oma halastuse õrnusega. Teie olete end aeg-ajalt Minust eraldanud. 

8 Täna tuletan teile meelde, et teie jaoks on olemas Isa, kõige armastavam Isa, kes annab teile oma 

armu, et juhtida teid tõelisele teele. 

9 Inimene on pannud teie silmadele tumeda sideme ja viinud teid turvaliselt teelt kõrvale, on viinud 

teid kuristikku, pimedusse. Aga tõesti, ma ütlen teile, õnnistatud inimesed, ma ei taha, et te hukkuksite. 

Seepärast annan teile uue võimaluse teie päästmiseks. 

10 Ma kirjutan praegu igaühe südamesse sõna "armastus" ─ armastus, mis on Iisraeli rahva parim 

kaitse ─ armastus, mis on kõige võimsam relv kogu inimkonna jaoks ─ armastus, mis tõeliselt viib teid 

valguse kuningriiki. 

11 Minevikus olite te eksinud, nagu kadunud poeg, kõndides maailma teedel, hinges häiritud, 

südames pettunud, kurbusega, mis oli graveeritud teie olemuse sügavustesse, ja te ei leidnud lohutussõnu 

ega kätt, mis teid juhiks, ning aeg-ajalt ilmus teie ette kõrbe imevägi. Ja siis, kui te arvasite, et olete 

avastanud turvalise tee, mõistsite samal hetkel, et olete eksinud ja et valgus, mis oli teie silme ette 

ilmunud, oli vaid pettus. 

12 Sel ajal olete astunud valguse teele. See ei ole olnud juhus, mis on teid sellele teele toonud ─ see 

on olnud Minu Tahe. Sest tõesti, armsad inimesed, ma ütlen teile: "Ükski leht ei liigu puult ilma Minu 

tahteta." Sest iga olendi saatus on minus. 

13 Isa ütleb teile: Teisel ajastul, kui Jeesuse ihu viidi hauakoobasesse, saatis minu Vaim, et anda 

valgust pimeduses olevatele hingedele ja vabastada nad oma ahelatest. Sellest hetkest alates said need 

hinged, kes olid mõistetud "igavese" öö peale, valguse. 

14 Minu sõna saab tõeks, hinged saavad minu armu ja armastuse kaudu ülestõusmise ja püüavad üha 

enam tõusta vaimses orus. Sest nad on ära tundnud oma Issanda, oma Päästja, kes võib minna nende ees. 

Nad laulavad Issandale Hosannat ja ma annan neile tõesti veel ühe armu: See on nende muutmine teie 

kaitseingliteks, nii et nad võivad teid 1950. aastani viia. 

Saate nende sõnumeid ja nõuandeid intuitsiooni kaudu ning katsumuse hetkedel võite neid kutsuda 

minu nimel. Nende tahe on minu tahe, nende armastuses teie vastu on minu armastus, sest nad on pesnud 

end Talle puhtaimas vees ja teinud end selle armu vääriliseks. 

15 Te olete valitud rahvas, kellele seadus anti, et inimkond saaks selle järgi end valitseda. Ja nüüd on 

selle inimkonna jaoks aeg tõusta valguse ja tõe teele, kuuletudes minu käskudele. 
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16 Ma olen andnud teile oma jumalikku valgust kolmel korral, kuid ma ei too teile erineva "maitsega" 

vilju. Minu õpetus sel Kolmandal Ajal on sama vaimne õpetus, mille olen teile alati usaldanud. 

17 Igal ajal on hing materialiseerunud. Seepärast on inimkond segaduses ega tea, kuidas juhtida end 

vaimselt teele, mis viib ta täiuslikkuseni. 

18 Meister on olnud teiega koos, et teid valida ja valmistada ette, et muuta teid töölisteks, kes 

külvavad minu Sõna tõde ihkavatesse südamesse. Kuid kahtlused ja vaimsuse puudumine on olnud 

põhjuseks, miks kogu inimkond ei ole minu tööd veel tunnustanud. 

19 Väike on nende arv, kes on mind sel ajal kuulnud. Minu Universaalne Kiir on teid valgustanud ja 

valmistanud ette, et kõik minu lapsed saaksid teie vahendamise kaudu kuulda minu kutset. 

20 Ole valmis, Iisrael, võtma enesekindlalt ja julgelt kätte armastuse mõõga, millega sa võitled 

pimeduse vastu, mis ootab sind ikka veel, isegi viimastel päevadel, mil ma kuulutan sind sellisel kujul. 

21 Minu Jumalik Sõna on teinud ennast teatavaks inimintellekti kaudu, et anda teile Minu Sõna 

olemuse kaudu ettevalmistust ja elu teie hinge tõstmiseks, et te saaksite olla inimkonnale eeskujuks. 

22 Ma olen paigutanud teie hinge oma õpetuse, et see võiks tõusta, muutes selle keha paindlikuks, et 

te saaksite olla Minu Sõna sõnumitoojad, et inimesed ei saaks takistuseks, mis takistab Vaimu töö 

edenemist. 

23 Maailm toidab paganlust ja ebajumalateenistust. Ma ei ole kunagi andnud teile õpetust, mis 

propageerib fanatismi või eitab minu Töös eksisteerivat vaimsust. 

Loodusjõud on Mind näinud, kuid maailm magab sügavas unes ja laseb hingel jääda kuristikku ja 

pimedusse. Tõuse, Iisrael, kuulekusega, väega oma vaimus, et rääkida maailmale ja äratada see üles. 

24 Seepärast, kuna te ei ole end ette valmistanud, kuna te ei ole kogunud Minu õpetust ega uurinud 

seda, ei tee Ma Enam ennast teile enam teatavaks häälekandja kaudu ─ ei, sest Minu Tahe on üks ja see 

avaldub Minu Sõna täitumise kaudu kogu maailmas ─ nii nähtavas kui ka nähtamatus. Pärast 1950. aastat 

jätkan ma teie juhendamist ja inspireerimist vaimust vaimule. 

25 Te ei hakka hukkuma, sest siis ma ei oleks enam Jumal. Aga kõik, mis on minust tulnud, peab 

minusse tagasi pöörduma. Kuid hing peab end puhastama ja teenima oma võitluses teenet, et levitada oma 

puhast saaki Minu läbitungiva pilgu ees. 

26 Tõuske julgelt üles, et astuda vastu pimedusele, pettusele. Näidake tõde, mille olete sel ajal saanud. 

27 Karjane Eelija läheb teie ette ja seletab teile, mida te ei ole mõistnud. Harjutage ennast, olge nagu 

õrnad ja alandlikud lambad, kes annavad maailmale tunnistust sellest, mida nad on saanud minu 

Jumalikkusest. 

28 Maarja katab teid oma mantliga ja tema emalikust südamest voolab jumalikku õrnust, nii et te 

kannate teda oma südames ja ta on teie julgustuseks. 

29 Valmistuge, inimesed, sest teile koitavad rasked ajad, ja Minu tahe ei ole, et te ettevalmistuse 

puudumise tõttu otsite juhatust pimedalt ja abivajajalt, kellel ei ole teile midagi anda. Ma olen teinud end 

sel ajal teatavaks, et tuua valgust pimedatele ja näidata neile teed. 

30 Pidage meeles, et Meister ütles teile juba ammu, et peate võitlema valehäälte kandjate pettuse 

vastu. Sest tulevastel aegadel ilmuvad valetöölised. 

31 See ei ole minu tahe, et te olete nõrgad või ilma teadmisteta. Aga kui te nii tunnete, siis mitte 

sellepärast, et teil on puudu Minu õpetusest, vaid sellepärast, et te ei ole seda oma südamesse 

sissepressinud. Paljud teist usuvad, et ma olen teiega kauem Meistrina, kes on inimintellekti kaudu teada 

saanud. Aga ma ütlen teile, et olge ärkvel, sest see aeg on lõppemas. Seepärast ütlen ma teile, et olge 

valmis, sest teie seas ilmuvad õpetajad, kes annavad maailmale Minu õpetust. 

32 Inimkond otsib Mind, otsib Minu tööd, otsib teid. See, kes on kõige rohkem teotanud, on see, kes 

otsib Mind kõige kiiremini, ja te peate siis olema valmis temaga Minu Õpetusest rääkima. 

33 Iisrael, ära kunagi eita minu halastust ja ära sulge oma huuli, et varjata minu tõde. Keegi ei oma 

seda tarkust nii palju kui teie, ja isegi kõige piiratum mõistus ei lase ühtegi teie sõna sobival hetkel 

tähelepanuta jätta. Kui te olete valmis, tulevad teie huultelt sõnad, mis hämmastavad maailma. 

34 Ärge laske sellel võimalusel mööda minna, Iisrael, olge alati valmis täitma oma missiooni ja 

andma valgust neile, kes on pimeduses. Usaldage minu sõna, sest aja jooksul näete, et ainult üks õpetus 

jääb maa peal püsima: see on armastuse õpetus. 
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35 Homme lähevad välja suured rahvahulgad, ja te peate siis andma neile juhatust, te peate 

kõrvaldama nende ebajumalateenistuse ja fanatismi, te peate palvetama, et minu valgus paistaks nende 

mõtetes, nende hingedes, et nad suudaksid suunata oma pilgu lõpmatusse ja nad võiksid näha minu 

kohalolekut, mis ütleb neile: "Olge teretulnud Isa juurde, te olete valmistanud end usuga ja lootusega 

minusse, et võtta vastu minu Sõna, ja mina võtan teid vastu." 

36 Ma olen juba algusaegadest alates valmistanud teie hingi ette, viies neid lähemale vooruse teele, ja 

olen andnud teile oma inspiratsiooni. 

37 Ma olen teile alati näidanud õiglust, armastust ja kuulekust minu seadusele. See võitlus on teile 

tundunud vaevaline ja raske käia. Seepärast töötan ma pidevalt teie südamete kallal. 

Minu Sõna on nagu tikker, mis läheneb kõvale kaljule ja töötab pidevalt, et anda sellele kuju, et luua 

pühamu, mille altaril säravad voorused, mille ma olen teile andnud. Seal asun Ma, et vaadelda teie usku ja 

võtta vastu teie palveid ─ seal peate te Minu tahte kohaselt hoidma Minu Jumalikku Sõna nagu kirstus, nii 

et homme, kui te usute end hüljatuks ja ümbritsetuks selle elu õnnetustest, te mäletate, et kannate oma 

südames aaret, et teie hing on selle omanik ja et te osutate halastust inimeste hulgale, kes surevad janust ja 

keda Ma näen näljasena tõe järele. Andke neile leiba, mille ma olen teile andnud, mis on elu leib, mis 

toidab hinge. 

38 Minu Sõna on nagu vali kell, mis praegu kutsub hingi üles, et anda neile julgust, jõudu ja usku. 

39 Te olete eksinud ilma orienteerumata, nagu rändaja, kes ei leia oma tee sihtkohta. Kuid Isa on teile 

lähenenud sel ajal, mil inimene võitleb. Kuna elu keerdkäigud rõhuvad teid ja ebaõiglus on haripunktis, 

olen ma tulnud kui särav valgus, mis hajutab pimeduse. 

40 Ma olen teid kutsunud, sest te kuulute Iisraeli õnnistatud rahva kaheteistkümnesse suguharusse. 

Ma ei tahtnud, et see aeg mööduks, ilma et teie hing tunneks Minu rahu ja et te naudiksite peol parimat 

toitu, mida Ma teile Minu lauas olen andnud. 

41 Ma sirutan oma isalikud käed, et tervitada teie hingi, et ma oma sõna teie südamesse sissepressin, 

et ma teile seadust näitan, et te tunneksite minu jumalikku kohalolekut Püha Vaimuna. 

42 Ma ootan teie ülestõusmist ja vaimulikuks muutumist, et anda teile täielikult oma armu. Patu 

ahelad seovad teid ikka veel. Seepärast ütleb Isa teile: Ma olen pannud teid raskesse võitlusesse, kuid ma 

olen andnud teile vajalikku jõudu, et te suudaksite ületada takistused. 

43 Vabastage endid patust, vabastage endid vihkamisest ja kurjusest ning tulge Minu juurde, et 

valmistada end ette Minu õpetusega. Sest homme olete te selle tõe sõnumitoojad. 

44 Ärge laske end segadusse ajada ja ärge perverteerige seda, mida Ma olen teile õpetanud, lisades 

Minu tööle erinevaid maailma uskumusi. Sest siis ma kutsun teid nagu halvad jüngrid, kes on oma lambid 

kustutanud ja magama jäänud nagu minu tähendamissõna rumalad neitsid. 

45 Tee, mille ma olen teile ette määranud, on nagu tiigel, milles teie hing puhastab end, et jõuda 

Minuni. 

46 See on laastritool, millele Isa teid allutab, mis paneb teid õiget teed tundma ja soovitab teil oma 

hinge puhastada oma heade tegude, missiooni täitmise ja vaimse heastuse kaudu. 

47 On vaja, et te puhastuksite, et saaksite tunda minu kohalolekut ja saada inspiratsiooni minu 

Jumalikult Vaimult. Seepärast olen ma teid ka palvetama õpetanud. 

48 Minu rahu peab olema igas kodus, teie lapsed peaksid olema nagu rahu seemned. Sa juhatad neid 

õigluse, armastuse ja halastuse ning heade eeskujude kaudu. Igas kodus elan ma palverändurina ja räägin 

seal oma seadusest, mis on perekonnavanemate südametunnistuses, et nad järgiksid minu tahet. 

49 Ma sisenen inimeste kodudesse ja kõrvaldan nende ahnuse. Ma õpetan neid elama vendadena ja 

õdedena, et nad armastaksid üksteist ja elaksid rahus. 

50 Õndsad inimesed: See ajajärk, milles ma nüüd teiega räägin ja mille lõpp on lähedal, tähistab 

kurjuse lõpu algust, selle korruptsiooni kulminatsiooni, mis on toitnud maailma sel ajal. 

51 Püha Vaimu valgus hakkab kogu maa peale paistma kogu oma hiilguses. Kõik mu lapsed näevad 

selle selgust ja see aitab neil taaselustada neid uuele elule, mis on täis rahu. 

52 Millal need sündmused toimuvad, mu rahvas?: Te ei tea. Ma jätan ettekuulutuse ainult teie 

südamesse kirjutatud; kuid kui te olete valmis, ei ole teil raske tunda minu kohalolekut ja kuulda minu 

häält vaimust vaimule. 
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53 Homme ühendate te end vaimselt, nagu ma teilt palusin, ja nii te alustate ja täidate oma rasket 

missiooni. Te ühendate oma mõtted, ideaalid ja tahte, et ma saaksin teie seas täita oma eesmärke. 

54 Õndsad inimesed: Jäta Minu Sõna oma südamesse, mõtiskle, uuri ja uuri, siis tunned selle toidu 

maitset, mille Ma sulle jätsin. Te lähete teele, te lähete oma lähedaste juurde, erinevatesse provintsidesse, 

ja te olete nagu Minu rahu, Minu valguse ja Minu armu sõnumitoojad, mille ma teen teist kandjad. 

55 Sellesse maakera nurka, kus te elate, on minu Vaimu valgus laskunud, et valgustada teie olemasolu 

ja muuta teid egoistlikest olenditest tõelisteks vennadeks ja õdedeks, kes on teie ligimeste vennad. 

56 "Minu põllutöölisteks" kutsun teid oma Sõnas, sest ma olen tulnud teie juurde, et õpetada teile 

täiuslikku viisi, kuidas kasvatada armastust inimeste südames. 

57 Ma ei nõua sinult veel viinapuu vilja, sest sa pead minult veel palju asju õppima, et olla võimeline 

pakkuma mulle Minule väärilist vilja. Sellegipoolest peaksite sageli meeles pidama, et Minu kuulutus 

sellisel kujul ei ole igavene, vaid ajutine, ja et te peaksite õppima Minu õpetusi kuni viimse ajani. 

58 See vali kell, mida te nii kaua aega kuulsite ja mis kutsus teid vaimselt kogudusse, teeb nüüd oma 

viimased löögid. Selle heli on raske ja täis õiglust, sest nüüd ei ole see enam juubelihüüd, mis kutsub 

teadmatuid vaimulikule pidusöögile, ega üleskutse haigetele, et nad vabaneksid oma raskest koormast, 

kuulates vaid minu elusõnu. Nüüd on see äratuskõne, mis kutsub jüngrid, kes on juba ammu saanud 

jumalikku õpetust, ─ see on hääl, mis käsib kõigil neil, kes on saanud tõendid minu tõe kohta, kingitused, 

ülesanded ja hüved, koguneda oma Isa ja Meistri ümber, et kuulda tema viimaseid õpetusi, tema viimaseid 

elureegleid. 

59 Õndsad on need hinged, kes, olles teadlikud nende hetkede tähtsusest, eemalduvad maailma 

ahvatlustest ja ebaloomulikest naudingutest, et olla Minuga vaimus. Sest nad teavad, kuidas tõlgendada ja 

järgida minu jumalikke käske. Nad saavad jätkata viinapuude hooldamist ja kui nad päeva lõpus, kui nad 

kuulevad Minu kutset vaimu kaudu, saavad nad pakkuda Mulle oma vaimustumise, armastuse ja 

ülestõusmise meeldivat vilja. 

60 Aasta 1950 on kirjutatud selle rahva mõtetesse, sest see on minu tahte poolt määratud aasta, et viia 

lõpule minu avaldumise etapp inimintellekti kaudu. 

61 Ma olen saatnud teile oma õpetuse, et te leiaksite sellest julgustust ja valgust kannatustes. Sest 

inimkonna jaoks on tulemas suurte katsumuste aeg ja ma tahan, et Minu rahvas tuleks neist läbi 

vigastusteta ja võidukalt. 

62 Ma näen, et teie usk on endiselt nõrk. Piisab sellest, et looduse elemendid on vallandunud ja juba 

on teie süda täis hirmu. Miks? Kas ma ei ole teile öelnud, et loodusjõud peavad teile kuuletuma ja teid 

austama, kui olete Minu seadusega tähistatud teel? 

63 Ah, inimesed, see on sellepärast, et teie südametunnistus ütleb teile igal sammul, et te ei tee oma 

kohustust heade jüngritena! 

64 Ma ei valeta ega liialda, kui ütlen teile, et looduse kuningriigid kuulevad teie häält ning kuuletuvad 

ja austavad teid. 

Iisraeli ajalugu on kirjutatud minu tõe tunnistuseks ja selles võite avastada, kuidas loodusjõud ja -

elemendid Jumala rahvast ikka ja jälle tunnustasid ja austasid. Miks ei peaks see teie puhul nii olema? 

Kas te arvate, et minu jõud või minu armastus inimkonna vastu on aja jooksul muutunud? Ei, teie, 

rahvas, kes te seda sõna kuulete, minu Vaimu valgus ümbritseb teid, minu vägi ja armastus on igavene ja 

muutumatu. 

65 Nüüd tahan, et see rahvas, uus Iisrael, ilmuks inimkonna keskele täis usku, jõudu ja vaimset 

valgust, et samuti anda maailmale tunnistust Minu olemasolu, Minu armastuse ja õigluse tõe kohta, nii 

nagu see esimese ajastu rahvas andis tunnistust elava ja tõelise Jumala olemasolust ja õiglusest. 

66 Pidage meeles, et te olete vangistatud rahvas, et Uus Egiptus on maailm ja et vaarao on valitsev 

materialism, mis orjastab ja märtitab. Kuid pidage meeles ka seda, et peate võitluses ühinema ja jätkama 

oma rändamist koos, et teie vaenlased teid kunagi ei võidaks. Siis näete te, kuidas korduvad kõik need 

imed ja võimsad teod, mida Iisraeli rahvas koges oma teel vabanemisele, kuigi nüüd vaimsel kujul. 

67 Minu rahvas, armastatud rahvas: Kui te tõesti armastate vaimuvabadust, kui te nälgite ja janute 

õigluse järele, kui häbistamise ja viletsuse ahelad, mida te endaga kaasa lohistate, tõesti rõhuvad teid, siis 

ühendage end vaimselt, palvetage tõeliselt, tugevdage oma otsuseid, valgustage end usu valgusega, 

inspiratsioonist ja ideaalist ning asusid teele uuele tõotatud maale, mille olemasolu on sama kindel kui 
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Kaananimaa oli selle Iisraeli rahva jaoks, kes esimesel ajastul pidas vastu kõrbe katsumustele ja 

pingutustele, kuni nad jõudsid jumaliku tõotuse täitumiseni. 

68 See on minu hääl, mis teid äratab, ja kui te seda ignoreerite, ei tule ta homme teist korda teid 

äratama. 

69 Iisrael: Tee oma teed väsimatult Minu õpetuse poole, mille ma olen pannud su südamesse ja hinge. 

Mina olen Meister, kes läheneb teile, et rääkida teiega teie südame intiimsuses ja panna teid tundma Minu 

armastuse tuld, et tõsta teie hing Minu Jumaliku Vaimu valguse ja armu juurde. 

70 Ma annan teile väsimatult oma halastust, et päästa teid hävingust. Arstina võidan ma teid oma 

palsamiga, ja Isana lähenen ma teile, lohutan teid ja panen teid nägema oma puudusi. 

71 Õnnistatud Iisrael, ma küsin sinult: Mida te homme teete, kui Meister ei tee end enam 

inimintellekti kaudu teatavaks? Te ei ole veel võimelised mõistma Minu Töö suurust, ja seepärast olen 

käskinud teil uurida ja uurida Minu Sõna, et te ei langeks fanatismi ja ebajumalateenistusse. 

Ma olen rääkinud teie kõigiga, olen istunud koos teiega oma laua ääres, ja teid kõiki olen istutanud 

parimale kohale. Ma olen näidanud teile oma Vaimu alandlikkust, et ka teie oleksite alandlikud. 

72 Mõistke, armsad inimesed, et nüüd on teie jaoks aeg olla õrn ja alandlik, et te saaksite olla tõelised 

spiritistid, kes kannavad endas oma Isa olemust, armastust ja jõudu, et te saaksite sel viisil teele asuda. 

Sest ma olen teid õpetanud Püha Vaimu valgusega, ja kui praegu olete veel jüngrid, siis homme saate te 

meistriteks. 

73 Ma annan teile kõik, mida vajate maailma toitmiseks. Te peate minema rahvaste, rahvaste, külade 

ja provintside juurde ning andma edasi seda, mis ma teile olen usaldanud. Ja inspiratsiooni kaudu on teil 

ammendamatu valguse, armu, armastuse ja õpetuse allikas oma kaasinimeste jaoks. 

74 Ma ei ole teile kunagi midagi ebavajalikku või halba õpetanud. Minu Seadus ja Minu Töö on 

puhtad ja kaugel materialismist. Seepärast olen kõrvaldanud fanatismi ja ebajumalateenistuse ning olen 

teid isegi ilma jätnud materiaalsetest sümbolitest, mis kehastavad vaimset. Ma olen õpetanud teile puhast 

ja täiuslikku palvetamise ja Minu otsimise viisi. 

75 Iisrael, minu tahe ei ole, et sa homme muudaksid palvekodud fanatismi majadeks. Sest ma olen 

teile õpetanud, kuidas praktiseerida spiritistlikku õpetust, ja kui te olete kasutanud minu õpetusi, siis on 

teil otsene dialoog vaimuga. Sel viisil on teie vahel alati harmoonia ja vendlus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 354 
1 Tulge veel kord Meistri juurde, oo jüngrid, teie, kes te kiirendate oma samme, et jõuda võimalikult 

kiiresti mäe jalamile, kust te kuulete tervitust ja nõuannet, mille teie Isa teile on saatnud. 

Alates hetkest, mil hakkate kuulma seda häält, mille Ma teile lõpmatusest saadan, hakkab teie hing 

tõusma, tõusma, kuni jõuab tippu ja leiab Mind, samal ajal kui Ma annan oma igavese armastuse ja tarkuse 

õpetuse. 

2 Nii valmistute te igal minu ilmutusel ette, tõustes mäe jalamilt üles, et jõuda tippu, kui minu 

õppetund jõuab lõpule, ühinedes ja muutudes üheks minu Vaimuga. 

3 Ma annan teile praegu oma ilmutuse selle etapi viimaseid õppetunde inimese kaudu, ja te kuulate 

neid innukalt, joote tilkhaaval nende essentsi ja tugevdate endid oma usus. Seda tehes annate te rõõmu 

minu Vaimule, sest kui minu Sõna sellisel kujul lõpeb, jääte te ustavate tunnistajatena alles. Ma jätan teid 

valmis jätkama oma tööd inimeste südametes. 

4 Kui te sügavalt järele mõtlete, siis mõistate, et ma olen võtnud teid oma hoole alla, et muuta teid 

tõelisteks apostliteks ─ et ma ei ole rääkinud teile mitte ainult oma Sõna kaudu, vaid ka teie elu 

katsumustes ja sündmustes, et ma olen teid neis kujundanud ja puhastanud, sest ma tahan teid jätta tõe 

kuulutajateks. 

Ärge rääkige minu sõnu, ilma et teie süda neid tunnetaks, ilma et te elaksite minu õpetusi, et teie teod 

sel ajal räägiksid rohkem kui teie möödunud aegade sõnad ja et te annaksite eeskuju alandlikkusest, 

alistumisest ja vaimsest ülestõusmisest. Ma tahan, et maailm, kui ta näeb teid kannatamas ja annab 

tunnistust hinge tugevusest, õpiks usaldama ja isegi naeratama isegi kõige suurema valu ajal. Kui te järgite 

minu juhiseid, jätab teie töö hea seemne teie kaasinimeste südamesse. 

5 Te ei saa enam inimkonnale valetada. Ta on arenenud nii kaugele, et oskab tuvastada nii tõde kui 

ka pettust. 

6 Ärgu korduks teie seas see juhtum, kus variseride ja saduseride sektid ülendasid end rahva üle, 

meelitades ja pettes neid valede näidetega. Praegusel ajal ei teki minu rahva seas selliseid sektoreid. Minu 

uute apostlite seas ei ole variserid ega saduserid. Igaüks, kes ei pea end valmisolevaks jutlustama, peab 

oma huuled kinni panema, peab oma käed kinni hoidma, kuni ta muutub minu jüngriks. Alles siis laseb ta 

oma huultel avaneda, et rääkida minu sõnu, ja laseb oma hinges hoitaval aardel üle voolata. 

Sellepärast olen ma teile palju rääkinud, et jätta teid valmis, et maailm ei petaks teid oma teooriatega 

ega hävitaks templit, mille te olete oma südamesse ehitanud. See on põhjus, miks Ma olen võtnud endale 

pika aja, et teid õpetada, et Minu Sõna puhastaks teie hinge, et usk juurduks sügavale ja et isegi teie keha 

osaleks vaimustamises ning et te oleksite seega valmis Minu tööriistadena ilmutama maailmale väge ja 

armu, millega teid on rüütatud. 

7 Ma ei ole kasutanud teadlasi, filosoofe ega õpetlasi, et levitada oma armastuse seemet selle aja 

inimkonna seas. Olen valinud alandlikud, need, kes nälgivad ja janunevad vaimse tõusu järele, need, kes 

igatsevad igavikku, need, kes igatsevad universumi rahu. Need näljased ja maailma hüvedest ilma jäänud 

inimesed kuuluvad vaimse Iisraeli rahva hulka. 

Kui ma kutsusin need olendid, et usaldada neile nii suur missioon, ei valinud ma neid juhuslikult. Ma 

valisin iga hinge targalt, et panna ta kuulma Minu häält ja määrata talle oma tee, oma päevatöö, anda talle 

põllu ja seemne ning ka töövahendid. Sest kui te olete varustatud, oh teie, maa alandlikud ja vaesed, 

saadan teid maailma, et näidata ja pakkuda seda valgust, mis täidab teid õndsusega ja mis seejärel levib üle 

kogu maailma. 

8 Ma panin teid ootama oma lubaduste täitumist, kuid alles praegusel ajal näete te nende täitumist. 

Oma eelmistes kehastumistes otsisite te selle minu lubaduse täitmist, et pöörduda teie juurde tagasi, kuid 

ei leidnud seda. Aga teie hing, kellel on igavene elu, jättis oma ajutised katted maha nagu lahingus 

rebenenud rõivad ja hoiab kinni oma lootusest, ning lõpuks näete, et teie usk ja usaldus, et minu sõna peab 

täituma, on tasutud. Täna nägite, kuidas teie hinge ees avaneb lai tee, mis viib Minu juurde. 

9 Kas Minu seadus ja Minu õpetused varasematel aegadel ei ole olnud samad, mida ma teile nüüd 

näitan? Ma ütlen teile: Oma õpetustes, mida ma olen teile õpetanud ja ilmutanud juba ammustest aegadest 

peale, olen teid ette valmistanud teadmiseks sellest, mida ma täna teile räägin. Moosese ja prohvetite 
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kaudu tegin ma teile seaduse teatavaks, et te elaksite omavahel õiglaselt ja lugupidavalt ning austaksite 

mind oma aruka ja korrapärase eluga. 

Te olete mõistnud, et ainult siis, kui teete head, elate armust, ja et ma premeerisin teie tegusid, kui nad 

kuuletusid seaduse ettekirjutustele, ja et kui te ei kuulanud nende häält, tundsite, et te ei olnud oma Isale 

meelepärased, ja teie südametunnistus nuhtles teie uskmatust. 

     Aga kuigi teil oli minu sõnumitoojate kaudu selliseid tarku õpetusi silme ees, ei olnud teil aimugi, et 

need viisid teid vaimse elu tundmiseni. Inimkond ei ületanud oma pilguga selle imelise elu läve, mida te 

kõik hakkate omama ja mis on eesmärk, mille jaoks te loodud olete. 

10 Möödunud ajad, ma saatsin teile Jeesuse, ja tema kaudu kõnelesin ma inimeste hingele ja 

südamele, et nad tunneksid, et Tema, kes nendega rääkis, õpetas oma elu ja eeskujuga, et Tema õpetust 

võetaks kui taevalikku sõnumit, kui kutset tõelisele elule. Ja sa avasid oma silmad, oma südame ja oma 

hinge ning said teada, kellelt see sõna pärineb. 

Te olete saanud tema eeskuju, tema imetegusid ja õpetusi ning koos temaga olete näinud vaimse elu 

ilu. Te olete õppinud, et see alandlik Meister ei tulnud valitsema selles maailmas, et Ta ei tulnud selleks, et 

jääda maa peale, ja et Ta läbib seda vaid lühikest aega ning pöördub siis tagasi koju, kust Ta oli tulnud, et 

oodata seal oma jüngrid pärast seda, kui Ta on lõpetanud oma lunastustöö. 

11 Aga kuhu pöördus tagasi see Meister, kes oli tulnud, et tõestada oma lõpmatut armastust 

inimkonna vastu? Kust tuli Tema, kes oli õrnuse ja tarkuse allikas? Ja kust võiksid tema jüngrid otsida 

seda elu leiba ja armastuse veini? 

Kui paljud on Teda armastanud ja tundnud, ja kui nad nägid Teda lahkumas, oleksid nad hea meelega 

järgnenud Temale koju, kuhu Ta naasis, ja seda seetõttu, et nende hing oli ärkanud ellu, kui ta tundis end 

kutsutud ja hellitatud Meistri hääle poolt ─ tänu sellele õpetusele, mis selgitas, mida tähendavad inimlikud 

armastuse tunded, materiaalne olemus ja ka Vaimse Elu tähendus. 

12 Ma ei pannud teid maailma põlgama, ma ei jätnud inimesi ilma heast toidust, tervislikest 

naudingutest ega pühadest perekonnakohustustest. Ma panen inimesed ainult selle maise elu moraalsele 

teele ja hinge lõpmatule teele, mis viib Minu juurde. 

Selle jumaliku juhise kaudu õitses voorus, hing nägi, et iga olendi, kes järgib Minu käske, teele avaneb 

uks tõusule. Kuid keegi ei aimanud, et pärast seda aega tulen ma veel kord oma sõnadega, et jätkata oma 

tööd, ja et ma avaldan teile veel rohkem, kui ma teile Jeesuses ütlesin. 

13 Enne kui ma siit maailmast lahkusin, ütlesin ma oma jüngritele: "Teie juurde tuleb Lohutaja, Tõe 

Vaim, kes avaldab teile, mis tal on oma varakambris." Teie aga, kes te tahtsite teada saada Vaimu elu 

saladusi, mis ei lõpe kunagi, olete oodanud ühte elu teise järel, ühte katsumust teise järel, ja igaüks neist 

on olnud nende sõnade täitumine. Te teadsite, et Isa ei saa oma lubadust rikkuda, sest juba kõige 

varasematel aegadel kogesite, et iga sõna, mis Temalt tuleb, täitub. Ja viimaks, sel ajal, saate te oma 

lootuse eest tasu. 

14 Vaadake siin minu Töö jätkumist, minu tulekut kolmandal ajastul kui Lohutaja Vaimu, keda 

ümbritsevad minu suured inglite väed, nagu on kirjutatud. 

Need vaimud minu järel esindavad osa sellest lohutusest, mida ma teile lubasin, ning nende 

tervendavates nõuannetes ja vooruse eeskujudes olete juba saanud tõendeid nende halastusest ja rahust. 

Nende kaudu olen ma teile andnud hüvesid ja nad on olnud vahendajad teie ja minu Vaimu vahel. 

Kui te tajusite nende armu andeid ja nende alandlikkust, tundsite end innustatuna tegema sama õigeid 

tegusid kui need, mida nad teie elus olid teinud. Kui nad külastasid teie kodu, tundsite end nende vaimse 

kohaloleku tõttu austatud. 

15 Olge õnnistatud, kui olete tunnustanud nende suuremeelsust. Aga Meister ütleb teile: Kas te arvate, 

et nad on alati olnud vooruslikud olendid? Kas sa ei tea, et suur hulk neist on elanud maa peal ja on 

tundnud nõrkust ja raskeid üleastumisi? 

Aga vaadake neid nüüd: Neil ei ole enam ühtegi plekki, ja seda sellepärast, et nad kuulasid 

südametunnistuse häält, ärkasid üles armastusele ja kahetsesid oma varasemaid üleastumisi. Selles 

sulatusahjus puhastasid nad end, et tõusta vääriliselt, ja täna teenivad nad Mind, teenides inimkonda. 

Nende vaim on armastusest võtnud endale ülesandeks aidata oma ligimestel heastada kõik see, mida 

nad maa asustamisel tegemata jätsid, ja jumaliku kingitusena on nad haaranud kinni võimalusest külvata 

seemet, mida nad varem ei olnud külvanud, ja kõrvaldada kõik nende poolt tehtud puudulikud tööd. 
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Seepärast olete nüüd hämmastusega tunnistajaks nende alandlikkusele, kannatlikkusele ja leebusele 

ning olete aeg-ajalt näinud, kuidas nad kannatavad oma heategevuse nimel. Kuid nende armastus ja 

teadmised, mis on suuremad kui takistused, millega nad kokku puutuvad, ületavad kõik ja nad on valmis 

minema ohvriks. 

16 Ärge suurendage nende kannatusi. Olge kuulekad, mõistvad ja järgige nende nõuandeid. Tagastage 

nende hellitus, nad on teie vaimsed vennad ja õed, siis olete homme sellised, nagu nad on täna. Ka teie 

elate selles maailmas ja teie armastus, pingutused ja meeleparandus pesevad teie sisse jäänud plekid ära, et 

te saaksite puhtaks ja lärmakaks nagu nemad. Teie püsivus ja armastus hea vastu paneb teid saatma oma 

palve neile, keda te jätsite maa peal õnnetustesse ja kurjusse takerdunud, ja te ütlete Isale: "Issand, luba 

mul naasta, kuigi minu vendadele ja õdedele nähtamatul ja puutumatul kujul, et tuua rahu ja tervise 

sõnumit neile, kes kannatavad", ja ma annan teile selle armu. Siis olete nagu inglid ja miski ei takista teid 

külastamast lepituse maailma, kandes endas seda armu ja headuse allikat, mille Ma olen teile kui Minu 

lastele usaldanud. Ja niivõrd, kuivõrd te lubate oma hingel üle voolata, muutute te rahulikumaks ja 

saavutate suurema kõrguse. 

17 Kui ma helistan viimast korda kellukest ja kutsun oma lapsi viimast korda kuulama minu sõna, siis 

lõpeb ka nende vaimsete väeosade ilmumine. Te ei kuule neid enam kingikandjate kaudu, te ei kuule enam 

nende nõuandeid sellisel kujul. Kuid nad ei lahku teie juurest, nad on jätkuvalt seal kui kaitseinglid ja 

inimeste kaitsjad. Teile piisab, kui te palvetate ja küsite nende nõu, ja nad tulevad teile appi. Aga tehke 

seda puhtalt südamest, et te tunneksite nende mõju ja ei kahtleks nende kohalolus. Sest nii kõrgelt 

spirituaalsete olendite puhul on ainult halastust nende ligimese suhtes. 

18 Mida on vaimne maailm selle aja jooksul õpetanud? See on toonud ainult Minu ilmutuste seletuse 

ja tõlgenduse. See ei ole teile ilmutanud ega õpetanud midagi sellist, mida Mina poleks varem öelnud. See 

ei ole minu õpetusi ette aimanud, kuid ta on siiski olnud prohvet, eelkäija ja kuulutaja, kui minu ilmutuste 

aeg inimestele lähenes. 

19 Kui te valmistasite end ette, et pakkuda oma intellekti nende entiteetide ilmutamiseks, siis te, kes 

te omate seda võimet, saite neilt nende siiruse ja jõu ilminguid, mis on nende omad. Kui palju alandlikkust 

nende sõnades ja kui palju kuulekust ja armastust Minu Töö vastu on teie vaimulikud vennad ja õed üles 

näidanud ning kuidas nad on oma õpetustega valgustanud teie elu! 

20 Juba lähenevad minu viimaste ilmingute päevad, ja kui te, häälekandjad ja sõnade edastajad, ei 

valmistu selleks, siis ei saa te vastu võtta minu viimaseid ilmutusi, juhiseid ja direktiive, mis ma pean teile 

jätma. Aga pärast seda aega ─ kui palju peate te end pingutama, et saada seda, mida minu varandus teile 

varuks on. Te peate omandama teeneid, et saada vaimult vaimule seda, mida te oleksite pidanud saama 

oma väärtusliku kingituse kaudu. 

Minu Vaimne Maailm, kui see etapp lõpeb, lakkab end kuuletuma kui kuulekas teenija, ja isegi kui 

teda kutsutakse minu nimel, ei kasuta ta enam inimaju ja piirdub ainult oma tervendavate nõuannete 

valgustamisega ja sisendamisega neile, kes teda kutsuvad, ning kõigile valab ta halastust. 

Ma olen selle päeva kindlaks määranud, nii nagu ma olen piiranud iga ajastu igal ajal või perioodil, mil 

ma olen ilmutanud oma Vaimu. Ja selles, kus Ma olen tulnud oma Vaimsete Vägede poolt ümbritsetuna, 

on aasta 1950 lõpp, nagu Ma olen öelnud kõigi oma Häälekandjate kaudu. 

21 Kasutage seda aega maksimaalselt ära! Olge järjekindlad, jüngrid, olge püüdlikud, jüngrid! Siiski 

avastan mõnel teist letargiat, teistel teadmatust ajastust, mida te elate, ja tunnist, mis on inimeste jaoks 

lähenemas. Ma näen mõnes kavatsust jätkata vaimumaailma poole pöördumist ja teised loodavad, et ma 

võtan oma otsuse tagasi. Aga ma ei anna ei ühele ega teisele, miks nad Minult küsivad. 

22 Pöörake silmad tagasi ja laske oma hingel meenutada sündmusi, mis toimusid Moosese ümber, kui 

ta jõudis oma elutee lõppu. Inimesed nägid selles mehes teie isa kehastust. Te teadsite, et ta oli vaimselt 

võimas, õiglane ja tark seadustes ja määrustes, mida ta käskis, julge lahingus ja pühendunud katsumustes, 

täis usku, energiat ja elu. 

Samal ajal kui rahvas puhkas vaevarikkal ja pikal rändamisel, vaatas Mooses, tema hing üles tõstetud 

Minu poole, ja oma palves tugevdatuna mõtiskles ta oma rahva üle ning ümbritses neid oma armastusega. 

Samal ajal, kui see lahingutes kõhkles ja usalduse puudumise tõttu räuskas, tõstis Mooses oma käed ja 

kutsus Jehoovat, paludes jõudu ja julgust neile, kes teda järgnesid, ning pärast oma palvet pöördus ta tagasi 

omade juurde, et neid lahingus hästi ergutada, ja nii viis ta nad võidule. 
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23 Pärast nii palju võitlusi ja katsumusi hakkasid inimesed oma juhti usaldama. Nad ei arvanud, et 

ühel päeval peab ta nad maha jätma, et nagu iga inimene, peab ka tema lahkuma maapealsest elust, et 

lennates tõusta lendu. 

Ja lõpuks saabus see Minu määratud päev. Moosese päevad olid juba loetud ja mitte üks päev enam ei 

möödunud, kui need, mis olid märgitud. Ja kuna ta tundis, et tema lõpp on ees, ronis ta mäele, kust ta nägi 

Kaananimaad, kuhu nad veel ei olnud jõudnud. Sellelt mäelt ümbritses ta oma pilguga inimesi ja ütles: 

"Minge edasi, kuni jõuate tõotuse maale." Ta ütles: "Minge edasi, kuni jõuate tõotuse maale." 

24 Kui rahvas sai teada, et nende juhi, seaduseandja ja prohveti jaoks on kätte jõudnud surmatund, siis 

pöördusid nad oma palvega Minu poole, öeldes: "Issand, jäta ta meiega, sest me ei ole veel jõudnud 

Kaanani väravatesse. Lase tal meid sinna viia ja seejärel kanna ta Sinu sülle." Mehed ja naised olid 

vapustatud, täiskasvanud ja lapsed nutsid, kuid tund oli kätte jõudnud ja juhi elu ei olnud enam hetkekski 

pikenenud. Kuid mitte sellepärast, et ma ei olnud liigutatud inimeste valu ja armastuse pärast, mida nad 

väljendasid selle vastu, milles nad nägid minu kehastust, vaid sellepärast, et tund oli kindlaks määratud ja 

minu nõuanded on targad ja tagasivõtmatud. 

25 Mooses tuli minu juurde ja rahvas järgnes tema järeltulijale. Sel ajal pani Iisrael proovile võimu, 

mille Mooses oli talle andnud. Ta suutis ära tunda takistusi ja kaitsta end vallandunud elementide eest ning 

nii võitles ja võitis oma vaenlasi. Ta kannatas raskusi ega kaldunud kõrvale teelt, mis viis ta tõotatud 

maale, ja tõestas, et Issandal oli õigus, kui ta Moosese enda juurde kutsus. Sest ta oli oma missiooni 

täitnud ja võis nüüd puhata oma Isa armastava rinna juures. Inimesed olid õppinud elama ja kuuletuma 

seadusele, mille ma olin neile andnud oma väljavalitu kaudu. 

26 Kolm aastat elas Jeesus koos oma jüngritega. Ta oli ümbritsetud suurest rahvahulgast, kes armastas 

teda sügavalt. Nende jüngrite jaoks ei olnud midagi muud, kui kuulata oma Meistrit, kui ta oma jumalikku 

õpetust kuulutas. Järgides Tema jälgedes, ei tundnud nad nälga ega janu, ei olnud mingit komistamist ega 

takistust, kõik oli rahu ja õnnelikkus atmosfääris, mis ümbritses seda rühma, ja ometi ─ kui nad kord olid 

eriti vaimustuses oma armastatud Jeesuse vaatlemisest ─ ütles Ta neile: "Nüüd tuleb teine aeg; ma lahkun 

teie juurest ja te jääte nagu lambad huntide keskele." Ta ütles neile: "Nüüd tuleb teine aeg; ma lahkun teie 

juurest ja te jääte nagu lambad huntide sekka. See tund läheneb ja on vaja, et ma pöörduksin tagasi sinna, 

kust ma tulin. Te olete mõnda aega üksi ja annate tunnistust sellest, mida olete näinud ja kuulnud, neile, 

kes nälgivad ja janunevad armastuse ja õigluse järele. Töötage Minu nimel, ja edaspidi võtan teid enda 

juurde Igavikusse Kodusse." 

27 Need sõnad kurvastasid jüngrid ja kui tund lähenes, kordas Jeesus seda teadet suurema 

rõhuasetusega, rääkides oma lahkumisest. Kuid samal ajal lohutas Ta nende südamed, kes Teda kuulasid, 

öeldes neile, et Tema Vaim ei lahku ja valvab jätkuvalt maailma üle. Kui nad valmistuvad viima Tema 

Sõna kui lohutus- ja lootuse sõnumit tolle aja inimestele, siis räägib Ta nende suu kaudu ja teeb imesid. 

28 Jumalik Vaim kuulutas selle perioodi lõppu nende sõnadega. Ja kui Jeesus võeti rahvahulkade 

poolt kinni, et teda kui avaliku korra rikkuja üle kohut mõista, olid jüngrid ärevuses ja tõusid üles nende 

vastu, kes teda süüdistasid. Kuid Meister rahustas nende meelt ja ütles neile: "Ärge muretsege, sest minu 

tund ei ole veel käes." 

     Paljud kavatsesid Jeesuse järgijad laiali ajada ja isegi Meistrit nuhtleda. Kuid Ta, teades aega, mil Ta 

peab ennast üle andma, jätkas oma missiooni, et valmistada seda rahvast ette, et nad oleksid võimelised 

julgelt katsumusele vastu astuma. 

29 Aga kui Ta andis end vaenlaste kätte, protesteerisid Tema jüngrid ja ütlesid nördimusega: "Miks 

Ta annab end niimoodi kätte ja ei osuta vastupanu? Miks ei põgene Ta nende eest, kes ei tea, kes Ta on?" 

Ja üks neist jüngritest tõmbas oma mõõga ja haavas üht neist, kes kavatses Meistrit kinni võtta. Kuid 

Meister pöördus tema poole ja ütles talle: "Pane oma mõõk tuppa, ära kaitse Mind sel viisil! Ennustatud 

tund on saabunud ja see, mis on kirjutatud, peab toimuma." 

30 Kui need mehed ja naised nägid oma Issandat rahvahulga keskel, tundsid nad, et nüüd kaotavad 

nad Teda igaveseks, et nad ei kuule enam Tema jumalikku Sõna ─ et need päevad, mil Meister oli neid 

vaimulikes piirkondades elama pannud ja neid oma vaimustuses Taevase Isa jalge ette viinud, on nüüd 

igaveseks kadunud ja neis elab vaid mälestus neist õnnelikest päevadest, mil nad olid osaduses ja 

õndsuses. 
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31 Need jüngrid palusid armu oma süütule Meistrile, lootes teda taas vabana näha, jutlustades teedel 

ja külades, nagu nad olid teda nende lühikeste aastate jooksul näinud. Kuid Teda armastanud rahvahulkade 

pisarad ja palved ei olnud piisavad ning Meistri elu ei pikenenud üle määratud tunni ─ mitte hetkekski. 

32 Alles pärast seda, kui ohver oli lõpule viidud ja need jüngrid pöördusid tagasi igapäevaellu ning 

nende kurvad südamed rahunesid, hakkasid nad õppima, süvenesid sügavasse mõtisklusse ja mõistsid, et 

nende Meister ei jätnud oma tööd pooleli, vaid see oli täielikult lõpetatud ─ et Ta oli saanud tundmatu 

kingituse. 

et Tema elu inimesena ja jumaliku sõnumitoojana oli eeskujulik ja et see kehtestab etapi, väärtusliku aja, 

mille jooksul Ta jätab oma usklike südamesse tarkuse aarde ja näitab neile teed, mille kaudu nad saavad 

jõuda tõotatud kuningriiki. 

33 Mõne aja pärast said nad üha enam ja enam tõendeid, et Meister innustab neid ja annab neile 

imetegusid nende apostlimissiooni täitmisel, ning nad leidsid, et Tema Vaim rääkis nende suu kaudu, kui 

nad valmistusid ja valmistusid viima Tema armastuse sõnumit neile, kes neid ootasid. Need esimesed 

jüngrid olid tõelised Tema esindajad, ja kuna nad võtsid eeskujuks selle, kes oli neid õpetanud, kordasid 

nad Tema suuri tegusid patuste seas. 

34 Selle missiooni täitmise kaudu mõistsid nad oma Meistrit palju paremini, nad tundsid end 

valgustatuna ja täis Tema Vaimu, et täita missiooni, mille Ta oli neile andnud. 

35 Jumalik Sõna, mis kõneles Jeesuse kaudu, on sama Sõna, mis on nüüd teie juurde tagasi 

pöördunud, et jätkata oma tööd. Ma olen teinud ennast teatavaks Minu poolt valitud meeste ja naiste 

kaudu. Nad on inimlikud, lihtsad ja alandlikud inimesed, kes teadsid, kuidas valmistuda oma raske 

missiooni täitmiseks, ja kes, kui see aeg on möödas, jätkavad teie seas elamist, jätkavad tööd ja teevad 

suurimaid jõupingutusi, et saavutada vaimne osadus Minuga. 

36 Mooses tõusis sümboolselt üles mäele ja kui ta oli jõudnud oma elutee lõppu, tõusis ta Minu 

juurde. Jeesus tõsteti üles ristile ja sealt kiikas Ta üles, et ühineda Minuga. Kuid täna, kolmandal ajastul, 

mil ma olen rääkinud oma häälekandjate kaudu, tõmban ma ainult tagasi oma Universaalse Kiire ─ selle 

võimsa kiirte, mis, laskudes minu kasutatud vahenditele, on valgustanud ja raputanud seda maailma ühest 

poolusest teise. 

Iga olend sai oma valguse, mis on Minu Vaimu tarkus ja vägi. Ja need häälekandjad, kes on Mind 

selles etapis teeninud, jäävad veel mõneks ajaks siia maailma, et Minust tunnistada. 

37 Häälekandjad: Pühenduge palvele, olge kokkuhoidlikud ja kandke Minu Sõna alati elusalt oma 

hinges, ja kui Minu ilmutuse viimane päev on saabunud, ühendage end Moosesega ja pidage meeles, et see 

tund on sarnane sellele, mil Sõnumitooja, Seadusandja, nägi lähenevat hetke, et esitada oma töö Minu ees. 

Saage üheks Meistriga ja kogege Tema piinu ristil, et saaksite palvetada ja öelda, nagu Tema tegi sel 

surmatunnil: "Kõik on teostatud." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 355 
1 Ma õnnistan teid, Iisraeli rahvas, kes te olete praegu kogunenud maapealsesse orgu, ja ma õnnistan 

ka neid olendeid, kes kuuluvad selle rahva hulka ja elavad vaimses orus. Sest mõlemal on olnud üks otsus 

oma missiooni täitmisel: Armastada ja teenida oma vendi ja õdesid. Teid ühendab see eesmärk ja mõlemad 

hakkavad elama täiuslikus harmoonias. 

2 Ma olen saatnud teid erinevatesse kodudesse, et te seistaksite sealt lähtuvalt rahu eest ning tooksite 

oma vendade ja õdede hingedele valguse ja õigluse kiirte. Te olete tulnud maa peale osana sellest suurest 

rahvast, kes järgib Mind kõige suuremate katsumuste tunnil ja võitleb sõdurina selles hea lahingus kurja 

vastu, ja kui te seissite silmitsi selle lahinguga, tundsite end tugevana, turvaliselt ja kindlalt oma saatuses. 

3 Kuulake Mind valmis hingega, et te mõistaksite Minu Sõna. Isegi teie mõistus ei tohi sekkuda, ja 

olge sel Minu ilmumise tunnil üleni tundlikud, tähelepanelikud ja innukad, et te võtaksite Minu sõnu 

endaga kaasa ja oleksite oma töös tähelepanelikud. 

4 Te olete juba veendunud ja kõnnite oma missiooni täitumise teel. Te olete omaks võtnud kõik 

minu õpetused, mis rahuldavad teie teadmiste ja vaimse elu tundmise soovi. 

5 Õppige Minult, võtke endale vajalikku tööjõudu. Ma olen ammendamatu allikas. Aga ärge arvake, 

et ma ütlen seda uhkusega. Sest kuigi ma olen kõige Looja, õpetan ma teile alandlikkust. Seepärast paluge 

Minult kõike, mida te vajate oma päästmiseks. Kui teil on puudu valgusest, siis võtke see vastu. Kui teie 

kavatsused on nõrgad, teen teid tugevaks ja annan teile tahtejõu. Kui te ei tunne armastust oma ligimese 

vastu ja palute Minult seda võimet, annan ma selle teile. Kuid teadke, et teil on kõik need võimed ja 

omadused algusest peale olemas ja et need on vaid uinunud teie hinges, oodates häält, mis neid äratab ja 

paneb need vibreerima ning muutuvad aktiivseks ja rikkalikult aktiivseks. 

6 Ma valmistan teid praegu ette, et te saaksite õpetada inimesi ja muuta materialistid Minu 

jüngriteks. Seda inimese kaudu antud Sõna on kuulnud vaid väike osa inimkonnast, kuid kõik saavad teie 

tunnistuse ja Minu poolt kirjutatud raamatu päranduseks käesolevale ja tulevastele põlvedele. 

7 Ma ei taha enam näha teie hinges teadmatust ja rõhumist. Ma annan teile jõudu võita iga ike, 

valitseda oma keha õigesti ja hoida hinge ja keha Minu seadustes, nii et selle elu viimasel tunnil, mille Ma 

teile maa peal annan, näete oma tööd lõpule viiduna ja valmistatuna tee, mis viib teid Kõrgeimasse. 

8 See aeg, mida te praegu elate, on ajutine, see on hetk keset igavikku. Seetõttu soovitan teil seda 

võtta kui sügavat õppetundi. Sest see on üks paljudest õpetustest, mis moodustavad vaimse tarkuse 

raamatu, mida igaüks teist omab. Koguge selles elus kõik kogemused ja nii palju teeneid kui võimalik, et 

te saaksite lühendada oma teed. Tee, mille peate läbima, on pikk ja on vaja, et te kiirendaksite oma 

samme. 

9 Ärge juurduge maa külge rohkem, kui teie südametunnistus lubab. Kasutage mõõdukalt selle 

pakutavaid vilju, et saaksite elada ka vaimse arengu nimel. See elu kogu oma iluga, kogu rikkusega, mida 

ta teile pakub, on vaid nõrk peegeldus elust, mida te elate teistes, kõige täiuslikumates maailmades. 

10 Ma olen andnud teile maa oma ajutiseks elukohaks ja kui te kehastute, siis moodustasite te osa 

sellest inimkonnast. Aga et te saaksite olla "liha" roolis, mis juhib selle kurssi, ja seda saaksite juhtida 

nagu tahtlikku paati sellel suurel ookeanil, olen andnud teile valguse teie hinges, et te saaksite järgida 

marsruuti, mille olen teile ette määranud, järgides alati märke, mis tähistavad teie saatust, kuni jõuate 

sadamasse, mis teid ootab. 

11 Ma olen saatnud teid kui valguskiire kogukondade, ühiskondade kätesse ja tahan, et te avaldaksite 

oma andeid selles väikeses maailmas, kus te elate, et teenida oma ligimest, aidata neil lahendada oma elu 

probleeme ja juhatada neid nende teel. Ma olen teid targalt paigutanud kohta, kus te saate töötada oma 

kaasinimeste hüvanguks. 

12 Kui raske on teie ülesanne ja kuidas te saate segaduse hetkel lasta oma sammudel eksida! 

Seepärast olen ma teile alati soovitanud palvetamist. "Vaata ja palveta", olen ma teile öelnud, et te ei 

satuks kiusatusse. Elage tähelepanelikult oma südametunnistuse juhiste järgi, mis soovitab teil alati olla 

oma tegudes õiglane ja armastav. 

13 Te olete tulnud maa peale, et olla minu töökaaslased. Sest on kirjutatud, et ma tulen ümbritsetuna 

vägedest, kes võitlevad minuga koos kurja vastu sel ajal, ja ma kinnitan praegu oma sõnu tegudega. Suur 
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hulk olendeid ─ mõned vaimseid ja teised kehastunud ─ on tulnud Minu juurde, et viia lõpule see 

puhastus- ja taastamistöö, et tuua kõik hinged tagasi oma õigele kohale. 

14 Ma kutsun teid mediteerima ja kahetsema. Sest raske tund, see pidulik päev on saabunud, mil te 

kuulete Minu Sõna viimast korda, ja on vaja, et te visake ära igasuguse ebapuhtuse, sest Ma tahan, et te 

oleksite puhtad ja patust vabad. Ühendage oma head teod ja pakkuge need Mulle. Sest ma olen pakkunud 

teile, et te paljundaksite nende vilju ja lasksite neil jõuda inimkonnani kui lohutus-, lootuse- ja 

rahusõnumil. 

15 Aga kui ma mõistan kohut selle rahva üle siin, kes on minu jüngrid, siis ma mõistan kohut ka 

rahvaste üle ja jätan neile kõigile oma armastuse pärandi, Kolmanda Testamendi, et te saaksite nautida 

kingitusi ja armu, mida ma jagan kõigi oma lastega. 

16 Need rahvad, kelle juhid on olnud karmid ja paindumatud, kes on neid halastamatult viinud 

kannatuste kuristikku, on talunud ikke ja vaatamata oma kannatustele ei ole nende hing kummardunud, ei 

ole tõstnud silmi Minu poole ega palunud Minult vabastust. Nad püsivad ikka veel oma uhkuses ja nende 

ülbe pea ei ole kummardunud, et armu paluda. Ta on eelistanud kannatada ründava sõja raskusi, aimamata, 

et Ma ilmutan end praegu iga olendi teel, et aidata tal oma katsumusi üle elada. 

17 See vihkamises paadunud inimkond ei ole tahtnud tunda Minu kohalolekut ja ta ei tea, et Ma tean 

ja tunnen kõiki tema valusid ning et Ma olen valmis andma talle vabaduse ja võidu, mida ta igatseb. 

Aga need hüved, mida inimesed loodavad, annan ma tema hingele, mitte tema "lihale". Ma annan talle 

võimu tema keha üle, selle maailma üle, mis on teda nii palju sidunud. Ma panen ta võitma materialismi 

üle, et teha temast vaimsete hüvede omanik, ma panen ta sisenema sellesse tarkuse varakambrisse, mis on 

minu Vaim, et ta selles kustutaks oma teadmistejanu ja valdaks tõelise elu teadmisi. 

18 Vahetage oma võimu- ja ülemvõimu püüdlused tervislike hingesoovide vastu ja te avastate, et teie 

töö toob teile õigustatud rahuldust ja rõõmu. 

19 Millal te tunnete Mind ära ja moodustate harmoonilise ja kuuleka perekonna, mis oskab täita Minu 

seadusi? See aeg on juba lähenemas. Pärast katsumusi, mis teid tabavad, pöördute tagasi rahu juurde ning 

teete vastastikusest armastusest ja austusest tõelise jumalateenistuse. 

20 Ma mõistan praegu teie üle kohut, ja nii nagu Minu kohtumõistmine on järeleandmatu, nii ilmneb 

ka Minu armastus ja andestus igaühes teist. Mida te teeksite, kui ma teie tegusid kaaludes teid hukka 

mõistaksin ja teid pöördumatult vastutusele võtaksin, nagu seda teevad selle maailma kohtunikud? 

Mõistke, et ma olen teie kohtunik ja teie kaitsja samal ajal. Mõistke Mind ja mõistke, et Mina olen teie Isa 

ja seetõttu tahan, et te oleksite terved. Sest ma armastan sind lõpmatult, hoolimata sinu nõrkusest. 

21 Katsumused, mis inimesi täna vaevavad, ja need, mis tulevad hiljem, tugevdavad nende hingi ja 

asetavad nad oma õigele kohale. Iga loodu lepitab oma üleastumisi, kuni ta on puhas ja valmis sisenema 

juba alanud vaimustumise ajastusse. Ja kui see puhastuse ajastu on möödas, siis pöördute Minu juurde 

tagasi, et Mind tänada. Te ei kurda kannatatud valu üle ja tunnete end ainult tugevana, et võidelda oma 

tõusu eest. 

22 Aga kui te tühjendate oma kannatuste karika, ärge tundke end alandatuna ega alandatuna Minu 

halastusest. Pidage meeles, et tänu Minu armastusele olete loodud puhtaks, terveks ja tugevaks, ja nii peate 

te minu juurde tagasi pöörduma. 

23 Kui rikkalik ja pikk on elu, mille ma teile annan, et omandada selles hingele vajalikud teeneid! 

Sellel teel, mida te läbite, peate tõestama oma hinges peituvat voorust ─ kuid mitte Minule, sest Ma 

tunnen teid ja tean, milleks te olete võimelised, vaid iseendale, sest te ei tunne end veel ära. 

24 Täna olete piisavalt valmis mõistma minu praegust ilmumist, sest olete elanud kaua ja arenenud. 

Teie uurimiseks ja uurimiseks jätan teile õpetused, mis moodustavad väärtusliku armastuse pärandi: Elu 

Raamatu. Iga selle lehekülg paljastab teile tarkuse, mille ma olen sinna paigutanud, kasutades teie piiratud 

keelt ja kasutades teie mõistust. See teadmine viib teid minuga täiuslikul viisil suhtlema, kui teie palve ei 

kasuta enam sõnu, vaid kasutab vaimset keelt, siirast väljendusviisi, armastuse väljendusviisi, mida 

kõrgem hing oma Jumala vastu tunneb ja mida mina tunnen ja võtan rõõmuga vastu. 

Ma tahan, et te räägiksite minuga sel viisil, et ma saaksin teile avaldada tuleviku ja anda teile juhiseid. 

Aga need ettekuulutused ja juhised, mis te saate, peate te oma kaasinimestele teatavaks tegema. Kui te 

olete niimoodi valmis, avanevad teie huuled, mis on jäänud suletuks. Ilmneb suur sõnade kingitus ja see, 

mida te siiani olete varjanud, saab täielikult ilmsiks. 
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25 Teie, kes te olete palunud tervendamise annet, sest te suudate teiste valu kaasa tunda, kogete selle 

tegevuse avanemist ja teie palve, sõna või pilk toob haigetele tervendavat palsamit. 

Need teist, kes paluvad sellele maailmale rahu, harmooniat ja vendlust inimeste vahel, kannavad seda 

jõudu endas ja külvavad rahu oma teele ning saadavad oma hinge ka sinna, kus rahu puudub. Juba läheneb 

tund, mil te kõik valgustute ja tunnete, kuidas teie anded ellu ärkavad ja avalduvad täies selguses. 

26 Selle aja jooksul on mõned kuulnud minu kutset nagu kõva kellahelinat, mis on jõudnud teie hinge. 

Teisi aga otsib Eelija ikka veel igat moodi. 

27 Te olete otsinud Mind erinevates usutunnistustes ja erinevates maailmavaadetes, ilma et oleksite 

leidnud päästvat paati. Aga ma ütlen teile: Ma näitan teile taas teed ja annan teile juhiseid, et te mõistaksite 

Mind. 

28 Sellest suurest rahvahulgast, mille Eelija koondas selles Kolmandas Ajastikus, on mõned jätkanud 

oma vaba tahte järgimist. Kuid teised on näidanud mulle oma usku ja otsustavust mind järgida ja töötada 

minu põllul. 

29 Te olete tulnud puudust tundes, janusena ja näljasena. Aga ma olen andnud teile puhkust võimsa 

puu lehe all, ma olen teid terveks teinud, ma olen andnud teile kristallselget vett ja igavese elu leiba. 

30 Õndsad on need teie seast, kes on tõega oma südames läinud päästma hukkunuid mere keerlevate 

lainete vahelt. 

31 Inimesed, ma olen ennast teie vahendamise kaudu suurel määral teatavaks teinud, ma olen toitnud 

teid parimate toitudega, ma olen teile usaldanud hindamatu väärtusega juveeli, ma olen andnud teile 

armuliku rõiva ja varustanud teie jalad kingadega, et te ei tunneks okkaid. Sa oled väike laps, kes ütleb 

Mulle: "Jumalik Meister, ma kannan Sinu õpetust, mis on minu südamesse sissepressitud, ja annan selle 

edasi inimkonnale. Ma olen Sinu sõnumitooja, kes toob selle valguse maailma." 

32 Meister ütleb teile: Ma olen teid ette valmistanud ja usaldanud teile oma seaduse, et te oleksite 

nagu teise ajastu jüngrid. 

33 Ma olen andnud teile rahu, Püha Vaimu valguse, et teie hing ei jääks enam pimedusse. 

34 Kui teretulnud on need ilmingud, mida ma olen teile inimmeele kaudu andnud. Inspiratsioon 

kerkib nende südamete põhjast nagu helendav tõrvik. Need on kiviklibud, mida ma töötan üha rohkem, et 

anda neile kuju ja panna neist voolama kõige puhtam ja selgem vesi. Nad on kanal, mille kaudu ma annan 

teile oma Sõna. 

35 Vaadake allikat, võimsat puud, mille oksad on täis head vilja, mis annab oma varju rändajale, et 

anda teile puhkust teie kirgedest, teie ambitsioonikatest püüdlustest, teie kiusatustest. Te ei ole kurdid ega 

pimedad, kes te ei tunne Mind ära, kui te kuulete Minu sõnu. 

     Kui te kuulete Mind ja lasete sellel valgusel olla oma hinges, siis mõistate Mind kiiresti ja teate, kuidas 

paluda Mind nende eest, kes ei ole Mind ära tundnud. 

36 Pöörduge spiritualiseerimise poole ja te saate kogeda, et teie mõtete pimedus kaob ja neid 

valgustab kaunis valgus. Te saate Isa inspiratsiooni ja tunnete tema kiirgusi, nii et te olete nagu selge 

peegel inimkonnale. Siis peegeldavad teie näod rõõmu ja headust teiste suhtes. 

37 Õnnistatud on see, kes ei hoople, kui ta teeb head, sest ta saab varanduse tulevases elus. Ärge 

oodake tasu selle eest, mida te Minu töödes teete. Las see olen mina, kes teile teie tööde eest maksab. 

38 Ma ütlen teile veel kord, et armastage üksteist, sest kuigi te olete erinevatest rassidest ja värvidest, 

olete Isa silmis üks laps. 

39 Te olete Isalt tulnud hinged, kellele Ma annan oma helluse, ja Meistrina usaldan teile õpetuse, et 

parandada teie eksimused ja muuta teid Minu jüngriteks. 

40 Kuna ma andsin teile minevikus lubaduse, siis täidan seda täna. Ma tulen taas, et vabastada teid 

valust, mida te väärite, ja tuletan teile meelde, et armastage üksteist rahvusest rahvuseni, ühest maailmast 

teise. 

41 Ma olen teid selleks kutsunud, inimesed, et te oleksite minu rahu, minu valguse ja armastuse 

sõnumitoojad kõigis rahvastes. Te olete minu sõnumitoojad, kes pasunasse puhuvad, mille kutsumise 

peale inimkond ärkab. Te olete nagu vaimne kell, mille heli kõlab igas hinges ja igas südames. Nii 

valmistan ma teid praegu ette, et te saaksite olla inimesed, kes toovad õndsust kõikjale maa peal. 
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42 Õnnistatud on see, kes kaotab oma inimelu oma missiooni täitmisel, sest tema hing jõuab Minu 

juurde täis õndsust ja võitu. 

43 Pärast 1950. aastat jätkan Ma enese teadvustamist teile vaimult vaimule. Teie missioon ei ole siis 

veel lõppenud. Te hakkate minu õpetusi praktiseerima ja nagu teie Meister, levitate te minu õpetusi. Te 

peate olema head jüngrid, kes õpetavad eeskujuks ja toovad head sõnumit inimkonnale. 

44 Te peate minu õpetusi, mis on üles kirjutatud "kuldsulgedega", kogu puhtuses ja selguses teatavaks 

tegema, ja kõigist neist tekstilehekülgedest peate koostama raamatu, et seda inimestele teatavaks teha. See 

on Kolmas Testament, mida Isa dikteerib sel ajal Püha Vaimuna inimese meeleorgani kaudu. Selles annan 

ma teile oma õpetused silp-silpide kaupa, et te saaksite neid mõista ja rakendada. 

Lühike on juba aeg, mil ma räägin selles vormis. Aga kui te olete valmis ja teie süda on Minu 

Jumalikkuse jaoks pühamu, siis asun ma teie sees. 

45 Ma annan teile oma õpetuse, et te oleksite valguse lapsed. Ma annan teile oma tarkuse, et te 

saaksite homme õpetajateks. Sest te võtate vastu need rahvahulgad, kes on kurnatud, näljased ja janused, 

kes on vaid kannatuste karika tühjaks saanud. Teile, minu jüngritele, langeb see, et võtta see kibe karikas 

nende huultelt ära, anda neile heategevust ja rahu ning viia nad päästesadamasse. Tõuske üles, 

moodustades ühe keha, ja teil on üks ja sama tahe armastada Mind ja teenida inimkonda. 

46 Ärge vaadake nende plekki ja pattu, sest juba Teisel ajastul õpetasin ma andestama. Pea meeles: 

Kui patune kummardus Minu jalge ette, ütlesin neile, kes teda hukka mõistsid: "Kes teie seast on ilma 

patuta, see visaku esimene kivi." Siis need olid jahmunud, sest nad kuulsid südametunnistuse häält. Ja kui 

see naine vaatas üles, ütlesin ma talle: "Kus on need, kes sind süüdistavad? Tule koju tagasi ja ära tee 

enam pattu." Nii ka, armsad jüngrid, ärge mõistke kohut oma kaasinimeste üle, sest mina üksi saan teie 

tegude üle kohut mõista. 

47 Hing peab tulema Minu juurde puhtana nagu lumehelbeke. Valmistage end ette, õnnistatud 

inimesed, et te ei tunneks end orvuna pärast seda, kui te enam seda Sõna ei võta vastu, vaid kannaksite 

Mind oma südames ja suhtleksite Minuga vaimust vaimule. 

48 Olen alati näidanud teile teed, olen valgustanud teie hinge, et te saaksite ühineda Minu Jumalikus 

Töös. 

49 Mõned teist on täitnud Seadust, mille ma olen kinnitanud selles Kolmandas Ajastikus 

inimintellekti abil. Te olete olnud eeskujuks, mida ma olen maailmale näidanud. Kuid teised teist on 

peatunud. 

50 Te küsite Minult: "Meister, millist teed ma peaksin järgima, et omandada oma elus teeneid?" Ja kui 

Meister, kes väsimatult õpetab teid, et te ei oleksite teadmatuses, olen andnud teile valgust, olen teid 

inspireerinud ja rääkinud teile teie südametunnistuse kaudu, et te saaksite töötada Minu koridoris. 

51 Ma annan teile ohtralt võimsa puu vilju, et te tunneksite end tugevana, et te pingutaksite ja 

töötaksite väsimatult. 

52 Ma olen sinu hinge oma halastusega üle ujutanud, nii et sul ei ole millestki puudust. Ma olen 

kustutanud teie janu ja nälga oma Sõna sisuga ja olen usaldanud oma Töö teie kätte kui hindamatu 

väärtusega juveeli. 

53 Mõned teist on läbinud valguse tee ja sellel te olete end värskendanud. Teised on eksinud valedel 

teedel ning valu ja kurnatus on tunginud nende ellu. 

54 Ma olen kutsunud oma väljavalituid, vaatamata nende rassi, nahavärvi, sotsiaalset klassi või 

positsiooni, kaalumata, kas nad on harjutanud oma intelligentsi või on neil harimatud ja kohmakad 

mõistuseorganid. Ma olen nad maailmast välja valinud ja valmistanud neid oma valguse ja armuga, et teha 

ennast nende vahendamise kaudu teatavaks. Ma olen helistanud meestele, naistele, lastele ja 

täiskasvanutele, kes on maailmast väsinud ja selles pettunud. 

Naised, kes on joonud kibeda karika, olen ma puhastanud, olen neid lohutanud ja muutnud nad oma 

sulasteks. Ma olen seadnud piiri noortele, kes selles Kolmandas Ajastikus maailma korruptsiooni tõttu 

hukkuvad. Ma olen andnud neile oma laua toitu ja kutsunud neid suurendama oma töötajate, minu jüngrite 

arvu sel ajal. 

55 Te olete pühendunud Minu teenimisele ja palute Mind aidata teil jõuda elutee eesmärgini. Ma 

julgustan teid, aitan teid ja tugevdan teie hinge ja keha, et jõuda Minuni. 
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56 Ma olen teid päästnud, kui olete olnud lähedal sellele, et langeda kuristikku ja saada näljase hundi 

saagiks. Mõned teist tunnistavad Minu suurt armastust teie vastu ja kiidavad Minu nime. Aga teised 

esitlevad Mulle ainult seda valu, mille nad on endale ise tekitanud. 

57 Mõned teist paluvad Mind pikendada teie eksistentsi päevi maa peal, et olla Mulle abiks. Aga 

teised näitavad mulle oma väsinud jalgu ja selle elu keerdkäikudest haavatud südameid. Aga ma ütlen 

teile: Ma olen saatnud teid kõiki siia planeedile, et te teeksite oma hingede edendamiseks teenetuid 

tegusid. 

58 Tõesti, ma ütlen teile: Ma olen tulnud patuseid päästma. Mõned teist on otsustanud järgida Minu 

õpetusi. Aga teised elavad oma tahtmise järgi ja esitavad oma valu Minule. Aga Isa ütleb teile: 

"Tunnistage, Minu lapsed, et te ei järgi Minu õpetusi ja seetõttu kannatate valu, kuigi see ei ole Minu 

Tahe. Tunnistage Eelija kui väsimatu karjane, kes otsib teid üles radadel, alvarites, et tuua teid taas kord 

karjamaale. 

59 Ta laseb teil puhata oma karjase süles ja toob teid minu lähedusse. Seejärel palvetab ta oma karja 

eest, et te saaksite taas kord minu halastust, minu andestust ja õnnistust. 

60 Mida sa palud Minult täna, mida sa vajad, mida Ma ei anna sulle? 

Sa ütled mulle, et ma annan sulle andeks ja julgustan sind võitluses ─ pealegi, et sa oled kannatanud ja 

vajad lohutust. Mulle ei jää midagi märkamatuks. Ma olen jälginud teie samme ja sisenenud teie 

südamesse nagu varas, et teada saada kõike, mis on teie sees. Kõik, mida te Minult palute, antakse teile. 

61 Teil, kes te otsite Minu kohalolekut vaimus, ei ole vaja teostada välist kultust ega osaleda riitustel 

ja tseremooniatel. Te tulete nendesse tagasihoidlikesse kohtumispaikadesse, kuhu Ma tahan, et te 

koguneksite, et lasta Minu Sõna teile kuuldavaks saada, ja siin te tõstate end üles, et leida Mind. 

62 Ma otsin praegu hea tahtega hingi, kes võtavad oma eeskujuks minu teise ajastu apostlid. Täna ei 

ole Ma tulnud inimeseks saama ja Minu ilmutus on peenike. Seepärast peate te end ette valmistama ja 

puhastama, et te saaksite tajuda iga märki või vihjet Minult. 

63 Võtke eeskujuks Eelija, väsimatu karjane, kes võitleb ja valmistab rahva hinge ette. Aidake teda 

tema raskes ülesandes ja rõõmustage, kui avastate oma andeid. Avage hinge silmad ja vaadake juba selles 

maailmas teiste ─ vaimsete maailmade ─ täiuslikkust. 

64 Andke Mulle austust oma missiooni täitmise eest, nagu seda teevad kõrged olendid, õiglased. Ärge 

uurige Minu Tööd pealiskaudselt, sest siis te ei mõista seda ega leia selle täiuslikkust. Võtke seda kui 

Kolmandat Testamenti, mille ma jätan inimkonnale, ja pidage meeles, et minevikus rääkisin teile sama 

armastusega: Jehoova oma õigluse häälega, kui ta rääkis inimestele esimesel ajastul ─ siis Jeesus oma 

lunastava sõnaga ja tänapäeval on Lohutaja Vaim viinud inimhinge ühele teele. See on üks ja seesama 

Jumalik Vaim, kes on teile alati säranud. 

65 Ära ütle, et sa armastad Mind alles siis, kui oled saanud leevendust oma kannatustele ja siis 

lahkud. Vaadake, kuidas lilled säilitavad oma ilu ja lõhna isegi siis, kui ilm on karm. Nii et ka teie peate 

mind armastama ─ nii rahu kui ka katsumuste ajal. 

Parable 

66 Üks noormees oli paadiga segasel merel. Kuid hoolimata lainete vägivallast jäi paat rahulikuks. 

See noormees avastas keset seda merd kaksteist lihtsat meest, kes näisid laevahukkunutena. Ta tõmbas 

nad oma paati ja ütles neile: "Ma viin teid sadamasse ja annan teile, mida te vajate. Need mehed põlvitasid 

oma Päästja ees ja tänasid teda. Kuid oma hinges tundsid nad, et nad ei ole väärilised temaga koos olema. 

Kui noormees neid nii nägi, ütles ta neile: "Ma olen tulnud patuseid päästma, ma olen otsinud vaeseid, 

et neid oma armuga rikkaks teha. Ma otsin haigeid, et anda neile 

Tervis anda." 

Neid sõnu kuuldes tundsid laevajätjad ära, kes oli see noormees, kes oli neid päästnud hukkumisest 

mere lainetes. Siis nad ütlesid talle: 

"Issand, uue päeva valgus on tõusnud meie ja kõigi abivajajate jaoks." 

Noormees ütles neile: "Ma annan teile nüüd korralduse ületada see segane meri. Siis need kaksteist 

päästetud inimest olid hämmastunud, kui nad nägid, et selle paadi teel muutusid tormavad lained nende 

päästja hääle peale õrnaks ja kuulevaks. 
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Need hüljatud, kes olid käsku, seadust eiranud ja kes olid muutunud patusteks ja abivajajateks, 

kahetsesid ja ütlesid talle: "Issand, anna meile uuesti oma õpetus." Ta ütles: "Issand, anna meile uuesti oma 

õpetus." 

Siis näitas Issand neile avatud raamatut, kuhu oli kirjutatud täiuslik õpetus, ja ütles neile: "Ma usaldan 

nüüd selle paadi teile, et te päästaksite hukkunuid." Nad võtsid selle ülesande rõõmuga vastu ja lubasid 

olla kuulekad, et täita seda missiooni. 

Selle paadi teel päästeti need, kes uppusid selles meres, ja need mehed olid hämmastunud, olles 

veendunud, et Issand oli neile andnud väe.  

Parabooli lõpp 

67 Meister ütleb teile tõtt: Ma olen teid kutsunud sel Kolmandal ajastul, kui maailm liigub oma 

laostumise tippu, et päästa teid sellesse paati selle Õpetuse kaudu, mille ma olen teile usaldanud, et te 

saaksite seda inimkonnale näidata. 

68 Pärast seda õpetuste aega olete võimeline täitma oma missiooni maailmas. Teid saadavad teie 

kaitseinglid ning teie normiks on usk ja õiglus. Te peate võitlema teadmatuse vastu järeleandmatult, kuid 

te peate kasutama ka halastust ja kannatlikkust oma raskes juhendamis- ja parandamisülesandes. 

69 Ma mõistan teie palveid, kuulen teie palveid ja tean teie soove ja lootusi ning ütlen teile: olge 

rahulikud, midagi ei puudu. Teil on olemas kõik vajalikud vahendid oma vaimse missiooni täitmiseks ja 

teie keha säilitamiseks annan teile kõik, mida te vajate. 

70 Ma õnnistan teid sel armu hommikul. Teie siiras palve olgu nagu mantel, mis mähib rahvaid, sest 

ma õnnistan neid nüüd ja igavesti. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 356 
1 Teie olete need, kes uskusid minu tulekut. Need on juba minu ilmumise viimased aastad, ja te 

tulete ikka veel kiirustades mind kuulama, justkui oleksid need päevad, mil te alustasite minu õpilasteks 

olemist. 

2 Paljusid on selle aja jooksul kutsutud, kuid vaid vähesed on Mind järginud. Aga kõigi nende peale 

laskus Minu Vaimu valgus. Kui ma tol Teisel ajastul ütlesin: "Õndsad on need, kes usuvad ilma 

nägemata," siis nüüd kordan teile: "Õndsad on need teie seast, kes usuvad ilma nägemata, järgivad Mind ja 

jäävad püsima!" 

3 Kuigi ma pean teile ütlema, et keegi ei peaks olema üllatunud Minu ilmumisest ja kohalolekust 

sellisel kujul, sest see on juba ette kuulutatud ja lubatud Minu poolt Teisel ajastul. Ma ei üllatanud teid, 

see ei olnud minu kavatsus. Kui te üllatusite minu tulekust, ja kui paljud olid üllatunud, kui nad minu 

ilmumisest teada said, siis selle põhjuseks oli see, et te olite vaimselt sügavas unes. See oli sellepärast, et 

te ei olnud ärkvel. 

4 Pärast minu lahkumist Teisel ajastul ootasid minu tagasitulekut põlvest põlve need, kes minusse 

uskusid. Vanematelt lastele anti edasi jumalikku tõotust ja minu sõna hoidis elus igatsust kogeda minu 

tagasitulekut. 

Iga põlvkond uskus end olevat andekas, oodates, et nende Issanda sõna täitub neis. 

5 Nii möödus aeg ja möödusid ka põlvkonnad ning südamest suruti minu lubadus üha enam ja enam 

maha ning unustati valvata ja palvetada. 

6 Sajandid möödusid ja kui inimkond ei oodanud enam isegi, et Ma võin tulla kõige vähem oodatud 

hetkel ─ kui inimesed olid tõest kõige kaugemal, tegin Ma oma vaimset kohalolekut oma sõna 

täidesaatmisel tuntavaks. 

7 Vorm, mille Ma valisin, et teha ennast inimestele teatavaks, on üllatanud ja isegi julgustanud 

paljusid seda hukka mõistma, ilma et nad oleksid kõigepealt mõtisklenud Minu varasemate ilmutuste üle. 

8 Ma ütlen teile, et iga vorm, mille Ma oleksin valinud, et ennast ilmutada, oleks segadusse ajanud 

kõik need, kes ei olnud valmis Mind vastu võtma. Aga seda, kes oli ärkvel ja valmis, ei oleks üllatanud 

ükski vorm, mida Ma oleksin kasutanud Oma ilmutuseks, sest ta oleks tundnud Mind igas ilmutusvormis. 

9 Kõik, kes on mind sel ajal uskunud ─ kõik, kes on mind tundnud ja kõik, kes on mind järginud ─ 

tõesti, ma ütlen teile, nad on mind vaimselt oodanud. Ilma et nad oleksid sellest teadlikud, on nad otsinud 

Minu tagasipöördumist ja oodanud Minu Sõna. 

10 Minu tollane lubadus ei olnud antud mitte ühele rahvale, vaid kogu inimkonnale, mistõttu ütlen 

teile täna, et Minu valgus ei ole laskunud mitte ainult nende rahvahulkade juurde, kes kuulevad Mind 

häälekandjate mõistmisorgani kaudu, vaid et Ma ilmutan ennast tuhandel viisil kõigi inimeste teel, et 

muuta uue aja saabumine neile tajutavaks. 

Ma pean teile ka ütlema, et on olnud neid, kes, kuigi nad ootasid Mind ühest päevast teise ja ühest elust 

teise, ei suutnud Minu kohalolekut uskuda ja lahkusid, kui nad nägid Mind sellisel kujul, nagu te mind 

näete. Miks?: Sest pikka aega lõid nad oma kujutlusvõimes avaldumisvormi, mis ei olnud täpselt see, mille 

mina valisin. 

11 Mõistke, et minu otsused ja minu inspiratsioonid on väljaspool inimlikku aimamist või 

kujutlusvõimet. 

12 Ma olen andnud teile palju tõendeid, et minu teosed on kõrgemad sellest, mida inimene suudab tõe 

ja täiuslikkusena mõista. 

13 Midagi, mis on mõnda inimest kõige rohkem segadusse ajanud, on Minu õpetus, mida 

väljendatakse piiratud inimintellekti organite kaudu. Aga kui need, kes tunnevad end sel põhjusel 

ärritatuna, püüaksid tungida Minu Sõnasse ─ tõesti, ma ütlen teile, avastaksid nad varsti põhjused, miks 

Ma valisin just harimatu ja isegi ebapuhta inimese Minu õpetuse kuulamiseks. Siis avastaksid nad, et 

põhjused, miks ma valisin selle vahendi, olid Minu armastus, Minu õiglus ja igavene seadus, mille abil 

inimhing saaks otse suhelda oma Isaga, mis on suhtlusvorm, milles osalevad samaaegselt nii hinge 

omadused kui ka keha võimed. 
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14 On loomulik, et see, kes teab, et ta on patune, peab ennast sellise armu omandamiseks vääriliseks. 

Kuid on õige, et te peaksite ka teadma, et ma näen teie kohalolekust kaugemale ja et ma olen teie 

puudustest kõrgemal. 

15 Mõistke ─ kuna te olete osa Minust -, et ainus asi, mida Ma teen, on aidata teil end puhastada ja 

täiustada, et te saaksite elada Minus. 

16 Enam ei ole kohane, et teised teeniksid patuste eest teenet. Need ajad on juba möödas, kuid need 

teeneid on näited. 

17 Täna on see patune ise see, kes omandab oma päästmiseks teened. Ma tahan olla tema teejuht, 

tema õpetaja, tema päästja. 

18 Millal on vanemad maa peal armastanud ainult häid lapsi ja vihkanud kurje lapsi? Kui tihti olen 

näinud neid kõige armastavamaid ja hoolivamaid just nende suhtes, kes neile kõige rohkem haiget teevad 

ja neid kõige rohkem kannatama panevad! Kuidas peaks teil olema võimalik teha suuremaid armastuse ja 

andestuse tegusid kui minu omad? Millal on kunagi nähtud, et Meister peab õppima jüngrite käest? 

19 Seepärast teadke, et Ma ei pea kedagi Minu vääriliseks ja et päästetee kutsub teid seetõttu igavesti 

seda tallama, nii nagu Minu kuningriigi väravad, mis on valgus, rahu ja hea, on igavesti avatud, oodates 

nende saabumist, kes olid kaugel seadusest ja tõest. 

20 Kõige selle tõttu tahtsin ma valida patuste olendite hulgast need, keda ma kasutaksin tööriistadena, 

et Minu Sõna kuuldavaks teha. 

21 Kui palju on olnud tõelise uuenemise juhtumeid nende seas, keda ma olen selleks teenistuseks 

valinud! Kui palju tõendeid pöördumisest ja meeleparandusest! 

22 Ma kuulutasin, et Minu tagasitulek toimub vaimus, ja nii ma ka täitsin selle sel ajal. Miks ma 

oleksin valinud mõne muu vahendi, mis ei oleks olnud inimene, et teha ennast teatavaks, kuna ma olen 

otsinud inimesi? Neile rahvahulkadele piisas sellest, et nad end veidi spirituaalsemaks muutsid, ja nende 

tundlikkus võimaldas neil tajuda Minu kohalolekut ja Minu olemust ning leida sellist ilmutust õigeks ja 

loomulikuks. 

23 Pean teile ütlema, et mitte kõik ei ole tulnud piisavalt tundlikult, et oleks saanud tunda minu 

kohalolekut esimesest hetkest alates. Sest kui mõned on tulnud valvsa vaimse pilguga, et näha seda valgust 

ja mõista minu Sõna olemust, siis teised on tulnud otsivate füüsiliste silmadega, mistõttu nende hinnangud, 

hinnangud ja tähelepanekud on olnud pealiskaudsed ja alati ainult välise poolega seotud. Sest selle asemel, 

et otsida sõna tähendust või olemust, on nad hinnanud keele suuremat või väiksemat korrektsust ja seejärel 

uurinud häälekandjate elu, nende eluviisi, kõnelemisviisi ja isegi riietuse kohta. 

24 Need viimased pidid muidugi avastama puudusi neis, kes on selle Töö suhtes alles algajad, ja siis 

nad eitasid kogu tõde minu õpetuse suhtes, samas kui esimesed jätsid tähelepanuta minu teenijate vead, 

piirangud ja vaesuse, arvestades, et nad on ainult inimesed ja seetõttu teevad vigu, ja otsisid ainult selle 

Sõna tähendust, olemust, mistõttu nad leidsid selles "kimpus" minu Vaimu kohalolu. 

25 See, kes ei pööra minu sõnadele vajalikku tähelepanu ega süvene nende sisusse, ei leia kunagi 

nende tõde ega leia selgitust või lahendust kõigile oma kahtlustele. 

26 Mina olen see, kes seletan kõike oma sõnas ise, nii et jüngrite seas poleks vähimatki eksimust ega 

kahtlust. 

27 Tuletage meelde, kui tihti ma olen teile öelnud, et õppige otsima selle sõna olemust, tähendust, mis 

on väljaspool teie keele inimlikku vormi. Pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et te ei tohi solvuda Sõna 

maise vormi pärast, sest siis ei leia te selle tähendust, ja et te peate alati arvestama, et ma olen ennast 

teinud teatavaks patuste kaudu, harimata meelega, ilma hariduse ja õppeta inimeste kaudu, et te ei 

omistaks liiga suurt tähtsust Sõna välisele vormile ja õpiksite omistama Minu ilmutusele seda tõde, mis tal 

on, samuti omistama nendele kehadele seda, mis neile kuulub. 

28 Tunnistage, et kõik ei ole otsinud minu valgust ega ole olnud jüngrid, kes püüavad saada 

jüngriteks. 

Saage nüüd teada, miks paljud on Mulle selga pööranud ja väidavad jätkuvalt, et nad on Minu töötajate 

käes pettumust kannatanud! 

29 Nad on janunevad südamed, kes on käinud ammendamatu tõe allikas ja ei ole suutnud laskuda, et 

juua küllastumiseks. Neil on endal väga suur tühjus ja nad jätkavad otsimist ja kutsumist, ilma et nad 

leiaksid seda, mida nende hing vajab. Kuid ühel päeval lähenevad nad sellele teele uuesti ja siis ütlevad 
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nende valusad kogemused neile, et nad ei otsi Mind enam väliselt, vaid sügavamalt. Kui nad naasevad, 

näete tarkust säravat neis, kes on Mind innukalt kuulanud ─ neis, kes on jäänud Meistri juurde ja kes on 

saanud tasu oma usu ja vaimsuse eest, sest valgus on neile valgunud, avades neile suuri saladusi ja õpetusi. 

30 Ma panin teid kõiki proovile, enne kui te tulite tunnistajaks Minu ilmumisele. Ma saatsin igale 

Minu jüngrile targad tõendid, et nad annaksid teile võimaluse tunnistada Minu kohalolekut. Aga tõesti, ma 

ütlen teile: Kui mõned on olnud Minu kutsele pühendunud, alandlikud ja kuulevad, siis teised, kuigi ka 

nemad on Mind kuulnud, on jäänud ilma usuta, ilma tahteta ja on sageli olnud täis uhkust, vastumeelsust ja 

isegi tahtmatust. Mida saab hing vastu võtta, kui mõistus on hägune ja süda mürgitatud? Selline inimene 

näeb ainult puudusi. 

31 Ma testin teid kõiki. Ma panen proovile ka need, kes Mind pidevalt järgivad, kavatsusega, et kogu 

nende olemus tugevneks ja ─ kui Minu Sõna ei ole enam kuulda selle kaudu ─ neil oleks Minu Sõnas 

sisalduv tarkus ja samal ajal kogu vajalik jõud, et levitada seda õpetust tõelise puhtusega. 

32 Minu jüngrid peavad olema veendunud, et kui nad ei kuule Mind enam nii nagu praegu, on nende 

eeskuju väga oluline. Sest siis on need suurepärased jüngrid, kes õpetavad teisi oma tegudega. Nad peavad 

teadma, et tunnistusega, mida nad Minu Sõnast annavad, peavad alati kaasnema teod. 

33 Kui homme, kui selle rahva jaoks saabub tunnistamise aeg, ei ela minu rahvas minu sõna järgi, kui 

nad ei vii oma tegusid minu tõele vastavusse, siis ei ole neile kasu minu sõnade kordamisest, olgu need kui 

täiuslikud tahes. 

34 Kellel on soov teha minu sõnad südametes tuntavaks, peaks riietuma armastusega, olema 

läbipõimunud halastusest, omandama alandlikkuse ja kannatlikkuse varu, olema valmis andestama ja 

olema hea tahtega oma kaasinimeste kannatusi leevendama. Siis ta kogeb, kuidas kõige kõvem ja 

vastumeelsem süda raputatakse ja liigutatakse minu sõnast, mis mõjub minu jüngrite südames. 

35 Kuna te teate, et põhjus, miks paljud teie kaasinimesed ei jää püsivalt kuulama seda sõna, on see, 

et nad on avastanud teie puudused, siis püüdke end võimalikult palju ära hoida minu seaduse rikkumisest, 

teades, et teie eeskuju avaldab neile suurt mõju. 

36 Ma tahan, et te tunneksite end rahul, et teie südametunnistus ei heidaks teile kunagi ette, et mõni 

teie kaasinimene eksis õigelt teelt, sest te ei osanud talle näidata minu Töö puhtust ja tõde. 

37 Kui ma teisel ajastul rahvahulkadega rääkisin, kuulsid kõik Minu Sõna ─ mis on täiuslik nii sisult 

kui ka vormilt ─. Minu pilk, mis tungis südamesse, avastas kõik, mida igaüks neist endas kandis. Mõnes 

oli kahtlus, mõnes usk, mõnes kõlas hirmu täis hääl, mis kõneles Minuga: need olid haiged, kelle valu pani 

neid lootma, et nad saavad minult imet. Oli neid, kes püüdsid varjata oma pilkamist, kui nad kuulsid Mind 

ütlemas, et Ma tulen Isalt, et tuua Inimkonnale Taevariik, ja oli ka südameid, milles Ma avastasin viha 

Minu vastu ja kavatsuse Mind vaigistada või kõrvaldada. 

38 See olid ülbed, variserid, kes tundsid, et neid tabab Minu tõde. Sest kuigi Minu Sõna oli nii selge, 

nii täis armastust ja nii lohutav ─ kuigi seda kinnitasid alati võimsad teod ─ tahtsid paljud inimesed 

jätkuvalt avastada Minu tõde, hinnates Mind inimese Jeesuse järgi, uurides Minu elu ja pöörates oma 

tähelepanu Minu rõivaste tagasihoidlikkusele ja Minu materiaalsete hüvede absoluutsele vaesusele. 

Kuid nad ei piirdunud Minu hukkamõistmisega, vaid mõistsid hukka ka Minu jüngrid, jälgides neid 

tähelepanelikult, kas nad räägivad, kas nad järgivad Mind teedel või kas nad istuvad lauas. Kui pahased 

olid variserid, kui nad ühel konkreetsel juhul nägid, et Minu jüngrid ei olnud enne laua taha istumist käsi 

pesnud! Vaesed pead, kes ajasid segamini keha puhtuse ja hinge puhtuse! Nad ei teadnud, et kui nad püha 

leiba templis puudutasid, olid nende käed küll puhtad, kuid nende süda oli täis mädanikku. 

39 Niikaua kui ma maailmas jutlustasin, ei öelnud ma kunagi, et minu jüngrid on juba meistrid või et 

neid tuleks kuulata. Nad olid ikka veel jüngrid, kes Minu Sõna valgusest vaimustatuna järgisid Mind 

meeleldi, kuid tegid ikka veel vigu, sest neil kulus aega, et muutuda ja seejärel inimestele eeskujuks olla. 

Nad olid kiviklibud, mida jumaliku armastuse tüürimees ikka veel lihvib, et hiljem ka nemad muutuksid 

kividest teemantideks. 

40 Kui Ma ütlen teile, et Minu jüngrid tegid vigu, siis meenutage seda juhtumit, kui Ma kõnelesin 

rahvahulga ees ja kuna nende seas olid mõned naised, kellel olid väikesed lapsed käes või süles, siis tegid 

Minu jüngrid, arvates, et lapsed võivad Mind ahistada, selle vea, et käskisid neil emadel oma lastega 

minema minna, sest nad arvasid, et Minu Sõna on mõeldud ainult täiskasvanutele. Sest nad ei teadnud, et 

Minu Sõna on mõeldud vaimule, olenemata sellest, kas tegemist on vana mehega, täiskasvanud inimesega, 
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noorukiga või lapsega, ja et see on sama, olenemata sellest, kas tegemist on mehe või naisega, sest sool ei 

ole vaimuga midagi pistmist. 

41 Millist valu kogesid need emad, kes pöördusid Jeesuse poole, et Ta oma lapsi õnnistaks, ja kuidas 

nad kahtlesid Minu jüngrite teo puhul halastuses ja armastuses, mida Ma oma sõnas välja pakkusin! 

Seepärast pidin Ma tõstma oma häält, et öelda neile: "Laske lapsed Minu juurde tulla." 

42 Ma kasutasin neid vigu selleks, et anda oma jüngritele õppetunde. Kui Mind oli Õlipuuaias kinni 

peeti, tegi üks Minu jüngritest, Peetrus, püüdes Mind kaitsta, mõõga löögi ülempreestri sulase vastu. Siis 

ma ütlesin: "Tõstke oma mõõk uuesti üles. Sest kõik, kes haaravad mõõga, hukkuvad mõõga läbi." 

43 Ma lahkusin oma jüngrite juurest ja siis jäid nad minu asemele, et anda tunnistust oma tegude ja 

sõnadega. Minu Vaim ujutas neid üle valgusega ja innustas neid kõigisse nendesse töödesse, mis aitaksid 

levitada minu seemet kogu maailmas ja püsida armastuse, alandlikkuse ja kõrgenduse eeskujuna. Nad ei 

olnud enam nõrgad lapsed ja olid muutunud tuliseks jüngriks, oma Meistri väärilisteks esindajateks maa 

peal. Pusillanimity, kahtlused ja eksimused olid andnud teed tõele, mida nad tunnistasid igas oma teoses. 

44 Armsad inimesed, ka teie olete minu kuulutuse ajal sel ajal teinud vigu, teil on olnud nõrkusi, te 

olete langenud kiusatuste kätte ja te olete aeg-ajalt kahelnud. Kuid ma katkestan oma kuulutuse ja annan 

teile aega mõtiskleda, valmistuda ja tugevaks saada, sest ka teie jääte maa peale, et anda tunnistust Minu 

sõnast ─ tunnistus, mis toimub teie tegude kaudu. 

45 Ärge aga mõelge, kas teie missioon saab olema vaevaline ja kurb. Tõesti, ma ütlen teile, kui te 

saavutate vaimse varustatuse, ei tundu teile miski raske ega raske. 

46 Märkamatult hakkate te elama vooruslikku elu ja see on kõige selgem tunnistus, mida te annate 

oma kaasinimestele minu tõe kohta. 

47 Pidage meeles, et vaatamata oma puudustele olete te sageli juba imet teinud. Pidage siis meeles, et 

kui teie vaimsus teie sees täielikult õitseb, on teie teod suuremad. 

48 Ma näen, et te ei pea veel nii oluliseks, mida teie eeskuju teistele tähendab. Te ei tahtnud selgeks 

teha jõudu, mis peitub nii teie sõnades kui ka teie palvetes ja tegudes. 

49 Mina olen ainus, kes teab, milliseid seemneid teie teod südamesse külvavad, ja ma lasen oma elu ja 

armastuse kastet teie seemnetele langeda, et need ei hukkuks. Kuid on vaja, et te usuksite oma tööde 

tõesusse, et te ei loobuks neist, sest te olete neid vaevalt alustanud. Olge teadlikud, et kõike, mida te teete, 

jälgivad alati silmad, ja oleks hea, kui need silmad avastaksid alati eeskuju minu õpetustele kuuletumisest. 

50 Teie teelt on langenud paljud teadmatuse silmaklapid. Teie sõna kaudu on mõned teie kaaslased 

eksinud pahede teelt. Teie rahumeelsuse eeskuju on aidanud taastada harmooniat paljudes kodudes, mida 

on piitsutanud lahkhelide keeristorm. Paljud haiged inimesed on tundnud oma kannatustele palsamit, mida 

sa oled nende peale valanud ja neid nii oma kannatustest vabastanud, ning sa oled teinud ka paljud 

südamed tugevaks maailma tagakiusamistele ja ohtudele vastu astudes. 

51 Miks te siis ei anna oma töödele seda väärtust, mis neil on? Ma ei ütle teile, et nendega uhkustada 

ega neid teatavaks teha ─ ei, ma tahan teile ainult öelda, et igal juhul, kui ma oma halastust välja valan, 

tunnetate te, kui tähtis on see valgus, mis teie kaudu voolab, teie kaasinimeste elus. Sest siis ei saa te enam 

oma seemneid hüljata. 

52 Armastatud külvajad! Kandke Minu rahu kogu maailma, selles on Minu armastus, Minu halastus, 

Minu tõde ja Minu palsam! Võtke seda palsamit palves, mõtetes, sõnas, pilgus, hellituses, kogu oma 

olekus, ja tõesti, ma ütlen teile, ainult teie vaimne päevatöö maa peal saab olema teie jaoks rikkalikult 

rahuldust pakkuv, kuid mitte kunagi kibe. 

53 Varsti ma ei ilmuta end enam sellisel kujul. Aga ma jätan teid täis oma väge ja valgust, ja seepärast 

ei pea te kartma, et ma jätan teid nagu lambaid huntide keskele. 

54 Minu sõna puudumine ei tohiks olla põhjus, miks te külmetaksite, nende ilmingute lõppemine ei 

tohiks panna teid üksteisest kaugenema ─ vastupidi, just siis peaksite veelgi enam ühinema, et saaksite 

vastu astuda võitlusele ja katsumustele. 

55 See aeg on veel kaugel, mil te teineteisele vaimselt lähemale tulete, niikaua kui te füüsiliselt 

teineteisest kaugel olete. 

56 Praegu peate te veel üksteist nägema ja kuulama ─ praegu peate te veel üksteisele soojust, jõudu, 

usku ja julgust andma. 
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57 Ma olen väljendanud teile oma tahet, et te jätkate kogunemist veel mõnda aega pärast Minu 

lahkumist, et teie ettevalmistus teeks teid vääriliseks, et olla tunnistajaks Minu vaimsele kohalolekule teie 

kogunemiskohas. Aga kui teie usk on muutunud tugevaks, teie otsused on küpsenud ja te olete harjunud 

otsima ja vastu võtma Mind vaimult vaimule, siis olete valmis hajutama mööda erinevaid radu selle 

Õpetuse külvajatena, mis vabastab ja tõstab hinge. 

58 Ma panen end alati teie kohtumistele ja valan neis oma inspiratsiooni igale meeleorganile. Aga 

isegi praegu ütlen ma teile: Õndsad on need südamed, mis nendel päevadel, kui Minu Sõna enam ei ole 

kuulda, jätkavad sama emotsiooni tundmist selle levitamisel, mis neid praegu valdab, kui nad ootavad 

Minu kiirte laskumist. 

59 Ma tahan, et teie kogunemisi läbiks rahu, nii et teie meditatsioon oleks sügav ja võimaldaks teil 

avastada minu Sõna olemust, kuid et nendel puhkudel ei tekiks kunagi tüli ega kirge. Sest siis lõikate 

ainult pimedust. 

60 Ma annan teile nähtamatu võtme, mis lukustab ukse igale kiusatusele. Kuid samal ajal avan ma 

uksed inspiratsioonile. Sest olge alati teadlikud, et just siis valatakse kolmanda ajastu ilmutus teie peale 

ohtralt, sest see kuulutus Minu häälekandjate kaudu on olnud vaid teie ettevalmistamiseks. 

61 Spiritualiseerumine, sisemine kogunemine ja teie mõtlemise tõstmine on võti, mis avab ukse uutele 

ilmutustele, mille valguses leiate kõigi saladuste ja kõige valgustamata jäänud mõistatuste selgituse. 

62 Püüdke jätkuvalt meelitada uusi koguduseliikmeid, kes on siis uued jüngrid, "viimased", kelle 

peale ma samuti valan välja oma Vaimu. Teie süda ei tohiks sulgeda end teiste valu ees ─ vastupidi, teie 

halastus peaks olema suurim nõrkade ja kannatajate suhtes, nende suhtes, kes on kurnatud, vaimselt 

näljased ja armastuse järele janunevad. 

63 Te peate hoolitsema selle eest, et teie kogudustel oleks vaimne jõud, mis tõmbab teie kaasinimesi 

ligi, nii nagu minu sõna on praegusel ajal tõmmanud ligi ja kogunud suuri rahvahulki. 

64 Teie palve teeb imet nendes kogunemistes, kui te ühendate oma mõtted ja võtate oma kaasinimeste 

asjad nagu omaenda omad. Siis tunnete, kuidas lohutus, tervis nende kehale või hingele voolab nende 

peale ─ rahu nende südamele, valgus, mis tõstab nad tõelisse ellu. 

65 Arvestades kõiki neid tõendeid minu kohalolekust, ei jäta teie süda praeguse perioodi lõppu 

vahele, sest teil on minu Sõna kirjalikult, et seda võimalikult ettevalmistatult tõlgendada; siis tunnete seda 

sügavalt. 

66 Seal ilmuvad minu õpetuste tõlgendajad, selge nägemuse ja tõelise sõnaga nägijad. Te kasutate 

haigete tervendamiseks rohkem vaimset viisi. Tervendav jõud, mille ma olen sinusse paigutanud, jõuab 

kõigepealt haige hinge ja innustab teda üles tõstma oma lamavat keha ning õpetab teda, kuidas ületada 

kannatusi ja kirgi, et taastada hinge tõeline vabadus. 

67 Olgu kogu teie töö tagasihoidlik ja salajane, ärge laske kellelgi oma südames kadedust või edevust 

idanema. Sest kui see juhtuks, siis ei toimuks vaimude vahelise dialoogi imet, mida te peate hakkama 

harjutama, kui praegune etapp on lõppenud. 

68 Nii nagu ma olen nendel viimasel ajal, mil ma ilmutasin oma sõna, mis on täis ilmutusi, olemust ja 

õpetusi, premeerinud teid selle kuulamiseks ─ nii oskan ma ka teie vaimust vaimule dialoogi ajal 

premeerida teie tõusu inspiratsioonide ja ettekuulutustega, mis raputavad maailma. 

69 Minu jüngrite innukus, austus ja kuulekus saavad tasu vaimse kasu eest. 

70 Inimesed tulevad teistest maadest küsima, mida ma õpetasin ja mida ma kuulutasin, ja siis te 

kordate minu sõnu. Aga kui mõni või paljud Minu õpetused peaksid teie mälust kustuma, siis vaadake 

raamatut, mida Minu inspiratsioon praegu dikteerib neile jüngritele, keda nimetatakse "kuldsulgedeks". 

71 See raamat on eranditult ja ilma privileegideta kõigile, nii nagu minu sõna on olnud kõigile. Sel 

viisil ei jää minu õpetus väheste südamesse ja annab oma valgust igavesti. 

72 Juba praegu manitsen ma seda rahvast, et ta võtaks arvesse seda raamatut, mille ta varsti omab, ─ 

et te ei laseks selle õppetundidel unustusse vajuda, et selle leheküljed ei jääks suletuks. Pidage meeles, et 

eelseisvatel lahingupäevadel leiate neis õppetundides lahinguks vajalikud relvad, sobiva vastuse 

küsimustele, mida inimkond teilt küsib, ja lahenduse teie katsumustele. 

73 See raamat aitab nõrga mäluga jüngrit, aitab ka seda, kes on kõnetu, ja on vajalik ainult seetõttu, et 

tema kavatsus on inspireeritud halastusest ja armastusest kaasinimeste vastu, nii et hetkedel, mil ta kordab 

Minu sõnu, kui ta neid loeb, võib ta Minu kohalolekut tunda ja nautida need, kes ei ole Mind kunagi 



U 356 

114 

kuulnud häälekandja kaudu. Tõesti, ma ütlen teile, et kui te valmistute Mind sellisel kujul vastu võtma, 

värisevad isegi kahtlejad ja kõvasüdamlikud, sest teie tunnistus on olnud puhas. 

74 Juba praegu jätan teile need soovitused, mis aitavad teil valmistuda. 

75 Jääge pärast minu lahkumist ühtseks, mõtestage minu õpetust ja mõtisklege selle üle, siis näete, et 

saabub aeg, mil teie rahvas on piisavalt tugev, et seista lahingus. 

76 Te ei pea kelleltki küsima, mis kellaaeg või päev on, et alustada selle missiooni täitmist, mille ma 

teile praegu usaldan. Te tunnete oma südames aega, mille Ma olen määranud, täpselt nagu möödunud 

aegade prohvetid, kes kuulsid sisemiselt jumalikku kutset ja, täis usku, kuuletusid sellele impulsile ja 

asusid täitma Minu tahet. 

77 Selgeltnägijate ülesanne saab neil päevil olema väga raske ja nende vastutus väga suur: anda 

inimestele juhatust, äratada neid ja julgustada neid. Selleks, et minu valguse selgus jõuaks alati neisse, 

peavad nad jääma heasse ettevalmistusse ja mitte kunagi laskma edevusel neid eksitada või valedeleda 

neid kiusata. 

78 Maailmas toimuvad ka sündmused, mis on nagu märgid või märguanded, nii et te teate oma 

lahkumise tundi. 

79 Mida te siis ei saa teada? Millised kahtlused on teie südames? Milliseid küsimusi esitatakse teile, 

millele te ei oska vastata? 

80 Kuna ma olen teile seletanud oma Sõna ja kogu oma tööd lihtsalt, kuigi see on kõige sügavam asi 

teie elus, siis seletage oma õpetust ka oma kaasinimestele sama lihtsalt. 

81 Siis oled sa kaitsevalliks nõrkadele ja neile, kes igatsevad valgust, kes otsivad sinult nõu ja paluvad 

sinu palveid katsumuse hetkedel. 

82 Need saavad olema ilusad tegevusaegadest selle rahva jaoks, kui nad oskavad neid hinnata ja 

kasutada, ning valgusküllane võimalus teie hingele, kes naudib kõiki oma kingitusi külluses. 

83 Kui paljude pöördumiste tunnistajaks te saate olla! Kui palju imepäraseid tervendusi kehaliselt või 

hingeliselt haigetele! Kuidas te rõõmustate, kui näete, et teie kaasinimesed, kes seni elasid kui paria, 

ilmutavad samuti andeid, mida te olete õpetanud neid oma olemusest avastama! Need, kes teie kingitusi 

nähes arvasid, et nad on ilma pärandita, kinnitavad, et te kõik olete Minu pärijad ja et seda, mida Ma teile 

annan, Ma ei võta teilt kunagi ära, isegi kui Ma mõnikord võtan selle teilt tagasi oma täiusliku armastuse 

seaduste tõttu. 

84 Teadke, kuidas minu Sõna valmistab teid ette, et astuda kindlalt tegutsemise aega, andes eeskuju 

vaimsusest ja alandlikkusest. 

85 Nüüd on teie ettevalmistamise aeg, sest inimkond on juba lähedal ärkamisele. 

86 Ma jätan teid ärkvele ja palvetama, sest te olete tunnistajaks suurtele sündmustele, mis raputavad 

kõiki maailma rahvaid. Te näete kõige kohutavamaid sõdu, mis teie maailmas on toimunud. Te näete 

võitlust erinevate religioossete kogukondade ja õpetuste vahel, te näete nälga, katku ja surma, mis 

laastavad rahvaid ja linnu, ning kõik see näitab ühe perioodi, ühe ajastu lõppu. Kuid pärast seda näete te 

elu ülestõusmist. 

Te näete rahvaste ühendamist, kes on elanud sajandeid vaenlastena. Te saate tunnistajaks rahvaste ja 

rasside leppimisele, te näete, kuidas seda kinnitab mõnede armastus teiste vastu. Te näete, kuidas suurte 

religioossete kogukondade maapealne jõud kaob ja kõikjal ilmuvad spiritualiseerumise viljad. 

Te näete paljusid teadlastena tuntud inimesi segaduses ja te näete suuri kõneisikuid häiritud, kes ei tea, 

mida öelda, sest tõe valgus mõjutab neid. Teisest küljest näevad need, keda on alati tagakiusatud või 

alandatud nende armastuse eest õigluse ja tõe vastu, silmapiiril paistab vabaduse ja õigluse päike. 

87 See on sobiv aeg selleks, et inimeste vaimne areng saaks täielikult ilmsiks ja et nad saaksid 

tõeliselt tunda Vaimset Elu, mis on olemas väljaspool inimesi. 

88 See on materialismi kokkuvarisemine, kui inimesed, kes on armastanud ainult maailma, vaatavad 

vaimu pilguga tõelisele elule ─ kui kogu inimkonda piinava kurjuse toimepanijad viskavad oma raamatud, 

milles nad on sageli tõde eitanud, tulle. 

89 Mina, kes ma ei saa kellelegi oma valgust keelata, annan seda kõigile ja avan seeläbi meele uksed 

inspiratsioonile, mis on kutse tarkusele, igavikule ja kõrgemale. 
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90 Uurige, oo jüngrid, minu õpetust ja öelge, kas mõni selle osa tähendab mahajäämust, taandarengut, 

stagnatsiooni või segadust. 

91 Kui teie usk minu Sõnasse on täiuslik, siis kandke seda hävitamatult oma hinge sissepressituna, nii 

et vaimsus väljenduks igas teie tegevuses. 

92 Minu Sõna tõotab teile kuningriiki, mis minu tahte kohaselt luuakse teie südamesse, et see 

valgustaks teie elu ja selle valgus oleks kodudes, vanematel, abieludes, lastel ja kaasinimestel, et valitsejad 

oleksid helded, õpetajad targad ja kohtunikud õiglased. 

93 See on minu õpetus. Ärge lubage seda segada nende teadustega, mille kaudu inimesed otsivad 

ainult oma hinge ilmutamist ja realiseerimist. 

94 Ma olen nimetanud oma õpetust spiritismiks, sest see õpetab hinge tõusu ja avab inimesele kõik 

anded, mis tal on tema täiuslikkuseks. 

95 Kui vähe on tänaseni neid, kes aimavad selle õpetuse tõelist olemust! Ainult vähesed on need, kes 

mõistavad Mind vähehaaval! Ma näen, et suurem osa teist on ikka veel sukeldunud traditsioonidesse ja 

tavadesse, mis ei tee teie hingele head. 

96 Kui palju hirmu ma näen paljudes südametes, kui tegemist on nende harjumuste, traditsioonide ja 

tegevuste hülgamisega, mille te olete minu Töö raames loonud! Ja kui palju te tunnete, et teie süda on 

haavatud, kui seda teile räägitakse, ilma et te tahaksite mõista, et nende traditsioonide järgimise nimel 

loobute te Minu Seaduse tõelisest täitmisest. 

97 Mõistke, et inimkonna väljapoole suunatud Jumala kummardamine on alati olnud selle vaimse 

stagnatsiooni põhjuseks. Kuid te ei tohiks enam sellesse eksitusse langeda ja peaksite alati teadma, et 

vaimse arengu ja täiuslikkuse saavutamiseks on oluline, et Minu kummardamine oleks sisemine, puhas, 

sügav, vaimne. 

98 Ma panen oma rahva proovile tarkuse ja õigluse abil, et vabastada nad teadmatusest või 

eksimusest. Ma hoian neid fanatismi langemast ja ka sel põhjusel panen nad proovile. 

99 Selleks, et armastada oma ligimest, levitada rahu, teha teatavaks Minu Sõna, näidata halastust ja 

palvetada inimkonna rahu eest - see on vaimne jumalateenistus, mida ma teilt ootan -, ei ole teil vaja 

väliseid jumalateenistusi ─ ei kogunemissaalides, kus te kogunete, ega ka oma kodudes. 

100  Pidage meeles: seni, kuni te ei ühenda end tõelises vaimustuses, ei ole teie palvetel vajalikku 

jõudu, et teie kaasinimesed seda tunnetaksid. 

101  Nende sõnade pärast ärge tõusetagu üles need, kes arvavad end piisavalt puhtaks, et oma 

kaasinimeste üle kohut mõista. Sest tõesti, ma ütlen teile, ainult mina üksi saan otsustada ühe ja teise 

tegude üle. 

102  Samuti ärge mõistke kohut oma vendade üle, isegi kui on kätte jõudnud tund, mil te näete, et nad 

mind reedavad. Sest te peate meeles pidama, et ma olen teile öelnud, et ainult mina üksi võin otsustada 

vaimse puhtuse või ebapuhtuse üle. 

"Ärge mõistke kohut," olen ma teile öelnud, kuid andke head nõu, püüdke vältida oma kaasinimeste 

kiusamist. Aga kui te ei saa teha ühtegi neist asjadest, siis püüdke jääda tõele kindlaks. Siis saabub päev, 

mil need, kes on teelt kõrvale kaldunud, pöörduvad sellele teele tagasi, olles veendunud oma eksimuses, ja 

tulevad uskuma, et te olete püsinud Minu käskudes. 

103  Vaadake ja palvetage, et te oleksite ühtsed ja rahus. Te olete juba Minu Sõna viimasel päeval ja 

ma tahan, et kui viimane päev saabub, leian teid vaimselt ühtsena. 

104  Ma olen andnud teile palju õppetunde, et te teaksite, kuidas takistada ühe teie venna ja õe 

eraldumist rahvast. Mõistke, et need, kes on suutnud Mind väga vähe kuulda, võivad olla nõrgad. Anna 

neile jõudu ja usku. 

Isegi nende seas, kes on Mind sageli kuulnud, võib olla südameid, millel puudub kindlus, et sa 

annaksid neile soojust ja julgustust eluteel. 

105  Kui te olete ühinenud, inimesed, siis kogunete maailma rahu eest palvetama, saates oma hinge, 

mis on muudetud mõtte tiibadel rahutuvi, rahvaste juurde. 

106  Ärge kunagi oodake, et teie palvete tulemus oleks kohene. Mõnikord peate ootama veidi, 

mõnikord peate ootama kaua ja mõnikord ei saa te isegi kogeda, et see, mida te Minult palusite, saab 

teoks. Kuid teie missioon on siiski täidetud. 
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107  Te peate olema rahu külvajad, kuid ma ütlen teile veel kord, et te ei tohi oodata, et te enne aega 

lõikate. Sa pead laskma sellel seemnel idaneda, idaneda, kasvada ja vilja kanda ning alles siis saad saaki 

korjata ja lubada oma hingel olla rahuloluga täidetud. 

108  Jüngrid, imestage, et te õpite seda kõike ühe oma venna ja õe kaudu, kelle Ma muutsin Minu 

tööriistaks, et te saaksite tunnistajateks töödele, mida Minu vägi teeb, muutes kohmaka olendi vaimselt 

kasulikuks olendiks kõigile ja muutes patuse olendiks, kes on südamelt ja meelelt puhas, et anda edasi 

Minu Sõna. 

109  Olen usaldanud teile ka oma häälekandjad, et te juhiksite neid edasimineku ja täiuslikkuse poole; 

ja nüüd, minu kuulutuste viimasel ajal, naudivad kogukonnad, kes on suutnud oma häälekandjad ülespoole 

viia, küpsete viljade vaimset "maitset", mida on visalt ja armastusega hooldatud. 

110 Mitte kõik ei ole osanud seda teha, sest paljud neist on häälekandjad hooletusse jätnud, nad on nad 

hüljanud. Teised on nad ilma hoolimatuse ja halastamatusega oma elujõust ilma jätnud, ja jälle teised on 

nad lõiganud ära elupuu rohelised oksad. Siin on põhjus sellele kibedale maitsele, mille rahvahulgad on 

sageli saanud magusa asemel; ja sellest on tekkinud palju eksimusi, nagu see, et peetakse täiuslikuks seda, 

mis on olnud ainult hääle kandja ebatäiuslikkus, või et omistatakse Mulle hääle kandjate ebapuhtused, 

materialiseerumised või ebatäiuslikkus. 

Pärast minu lahkumist peate te eraldama nisu teradest, see tähendab, et peate eemaldama kõik lisandid, 

mis oleks pidanud minu sõnale lisanduma, et saaksite selle õpetuse läbi maailma viia. 

111. Kui keegi peaks küsima teilt, miks Ma end nii paljude häälekandjate kaudu teatavaks tegin, siis 

peaksite ütlema neile, et kui Ma oleksin tulnud andma oma Sõna, nagu Ma tol ajal Jeesuses tegin, siis 

oleks Mulle piisanud ühest inimesest. Aga kuna Minu ilmutus toimus lihtsate ja harimata inimeste kaudu 

ja samal ajal oli Minu sõnum väga suur, ei saanud piisata ühest inimlikust mõistuseorganist, vaid neid pidi 

olema nii palju, kui vajalik. 

112. Alates Roque Rojasest, Minu kuulutuse eelkäijast, kelle kaudu Eelija rääkis, ja Damiana Oviedost, 

kelle kaudu Ma andsin oma esimese sõna sel ajal, kuni viimaste häälekandjateni, on igaüks neist teinud 

teatavaks vaid osa Minu Tööst, kuid mitte kogu Minu sõnumit. 

113. Näiteks andsin teile Roque Rojase kaudu teada, et inimkonna jaoks on algamas Kolmas ajastu. Ma 

ilmutasin teile Kuuenda Pitseri avamise, mis sisaldab oma tarkust, oma otsust, oma andeid ja paljude 

iidsete ettekuulutuste täitumist, et valada oma valgust igale vaimule ja kogu lihale. 

114. "Tunnuse" või "märgi" saladuse tegi teile teatavaks see mees ja ta tuletas teile meelde kolmanda 

ajastu väljavalitute sümboolset arvu. 

115. Hiljem ilmutati teile Damiana kaudu minu tuleku eesmärk ─ kingitused, mida iga jünger endas 

kandis, ja ka kuupäev, millal minu ilmumine lõpeb. Neilt huultelt tuli sõna, mille minu Vaim tol ajal tõi ja 

mida ta väljendas lihtsate õpetuste ja väikeste tähendamissõnade kaudu esimestele jüngritele. 

Kuid ka vaimne sõna tuli Maarjalt kui lõpmatu õrnuse ja väljenduseta lohutus sõnumi igale vaevatud 

südamele. 

116 Roque'i ja Damiana puhul oli kõik vaid algus, lubadus. Kuid aastate möödudes tungisid neile 

järgnenud häälekandjad üha enam ja enam häälekandja ülesande saladusse, võimaldades mu sõnal 

muutuda ulatuslikumaks, mu töö omandada selge kuju ja avada saladusi. 

117. Kui paljud südamed on saanud julgustust ja lohutust, kui te olete kuulnud Minu Sõna Minu 

väljavalitute meeleorgani kaudu! Kui palju hingi on päästetud pimedusest, sest nad on kuulnud Mind 

vahenduse kaudu! 

118 Ma õnnistan oma häälekandjaid, kes oskasid end ette valmistada ja pühitsesid end minu 

teenistusse. 

119. Kuid Ma ütlen teile ka, et paljud Minu lapsed on pööranud Mulle selja ja eitanud Mind, sest 

häälekandjad ei ole vaimustunud. Neile annan ma andeks ja annan neile võimaluse oma plekid ise ära 

puhastada. 

120 Armsad inimesed: Vaadake ja palvetage kuni minu ilmumise viimaste hetkedeni, et te saaksite 

alustada minu ilmumise uut etappi kindla sammuga vaimust vaimule. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 357 
1 Sel päeval seisavad noormees ja neitsi Minu ees, et paluda, et nende liit oleks õnnistatud ja 

kinnitatud Minu armastusega. 

2 Ja ma võtan teid, mu lapsed, vastu ─ mitte ainult sel tunnil, sest te olete alati olnud minuga ja mina 

teiega. 

3 Te tulete oma liitu tähistama, aga ma ütlen teile: Teid on juba ammu ühendanud saatus. Kuid siiski 

on vaja, et inimesed tähistaksid aktust, mis annab tunnistust kahe inimese osadusest, abielust, et see oleks 

vaimselt ja inimlikult tunnustatud ja austatud. 

4 Te ei osale tseremoonial, vaid tulete, et saada hellitus, nõuandeid Isalt ja õpetusi Meistrilt. 

5 Te olete kaks hinge, kaks südant, mis ühinevad üheks olemiseks ja üheks tahteavalduseks. Te olete 

olnud teineteisest kaugel erinevates maailmades ja olete tulnud maa peale ─ kõigepealt üks ja siis teine, ja 

selle ülemineku ajal on teid proovile pandud teie armastuses, teie kannatlikkuses ja te olete jäänud Minule 

truuks. Te olete pidanud oma lubadusi, ületades kõik takistused armastuse ja usuga. 

6 Te olete oma Issanda juuresolekul, kes kaunistab teie hinge ja julgustab seda, nii et selle raske 

ülesandega, mida ma teile näitan, te saaksite täita kõige kõrgemat, mida ma olen inimestele andnud 

inimkonna sees. 

7 Nüüd astute te sellesse armastuse, ohvrite ja elu institutsiooni ─ loobumise ja saatusele 

kuuletumise ─, et täita ideaal. Ja selleks, et teie samm uuel teel oleks kindel, tulete te valgust soovides, ja 

seda ma valan teile ohtralt. 

8 Sina, inimene: Need võimed, mis ma andsin esimesele inimesele maa peal, olen ma andnud ka 

sulle: Andekus, tahe ja energia ─ ka jõud, elu ja seeme. Te hoiate sümboolselt mõõka paremas käes ja 

kilpi vasakus käes. Sest maapealne elu kutsub teid välja lahingusse, milles te, mehed, olete sõdurid, rahu, 

õigluse ja vooruse hoidjad, inimkonna kaitsjad. 

Ma teen teid selles lahingus sõduriteks ja panen teie vasakule küljele, südame lähedale, neitsi. Ta on 

vaimselt, moraalselt ja füüsiliselt lill, mida Ma hooldan kaunis aias ─ inimlike kirgede poolt ihaldatud 

naudinguaias, mida Maarja, Jumalik Ema, alati valvab ja kaitseb ning kastab oma süütuse ja kasinuse 

kristallselge ja puhta veega. 

9 Te palusite Minult alandlikult seda lille ja Ma andsin selle teile armastusega. See on suurim asi, 

mida inimene saab selles elus omada. 

Te ei ole oma vanematega seotud. Sest selleks, et seda saatust täita, liigute te neist eemale ja jääte 

eluvõitluse teele. Ka teie lapsed kolivad teie juurest ära, kui saabub aeg oma saatuse teele asuda, lahkuvad 

vanemate kodust ja siis jääb mehe südamele lähedale vaid tema elukaaslane ─ naine, kelle ta valis, kes 

jagas tema rõõme ja kannatusi ja kelle sidet temaga saab katkestada vaid surm. 

10 See on minu armastuse sõna, mis ühendab teid ja annab jõudu teie ettevõtmisele. 

11 Tõstke oma nägu üles, kõndige kindla sammuga, olge üksteise jaoks nagu saag! Olge armastav 

mantel, mis kuivatab pisarad, ütlen ma teile mõlemale. Sest vaimselt olete mõlemad ühesugused, vaimus 

ei ole sugu ega erinevust. Kumbki teist ei ole teisest kõrgemal. Aga kui ma olen kehastunud, siis olen 

pannud mehe naise ette. 

12 Meheks olemine on hinge jaoks katsumus, millele ma selle allutan. Naiseks olemine on samuti 

hingeparandus. 

13 Inimeses on jõud ja ta peaks seda alati mõistvalt kasutama. Naises, kes on loodud helluse ja 

tundlikkusega, peitub armastus ja ohvrimeelsus ning mõlemad täiendavad teineteist. Sellest ühendusest, 

sellest hingede ja kehade ühendusest, võrsub elu ammendamatu vooluna. Sellest seemnest ja sellest 

viljakast mullast võrsub seeme, millel ei ole lõppu. 

14 Ma õnnistan teid ja ühendan teid oma Meistri käega, oma jumaliku suudlusega. Ma jätan teid selle 

rahva seas eeskujuks, sest te olete tulnud siia vaimse ettevalmistuse ja austusega. 

15 Rahvas teenib teid tunnistajana ja ma pean neid teie eest vastutavaks. Ma tahan, et nad oma 

tõusuga sel hetkel teie teed õnnega üle külvaksid, et nad alati rõõmustaksid, nähes teie naeratusi ja rahu, ja 

et nad õnnistaksid teid paljunemisel, nagu ma teid õnnistan. See on Minu Tahe. 

16 See ei olnud mitte vaimulikku käsi, mis kinnitas teie lepingut, vaid minu igavene seadus, minu 

armastus. Ma juhin teid täitumise teel ja kui teie elutee on lõppenud, annate te oma Issandale aru. Ja sel 
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hetkel kuulete te taas selle sõna kõla ─ kuid mitte enam inimhääl, vaid seda, mida te kuulete oma 

südametunnistuse sügavuses, ja te ütlete: "Isa, kes on meie hingele tee ette määranud, ütleb meile täna, et 

me oleme jõudnud eesmärgini ja esitame oma töö." 

Seal ootan teid oma kodus, mäe tipus, et te näeksite oma Issandat. Ma võtan teid praegu vastu, annan 

teile oma hüvesid ja õnnistan teid. 

17 Täna annan ma teile seemne, ainult ühe, aga homme annate te selle mulle mitmekordistatuna 

tagasi. Aga kui te tahate teada, kas teie töö on mulle meelepärane, siis saate teada, millal teie süda teid 

rõõmustab ja teile rahulolu pakub. 

Maarja õnnistab teid samuti, annab teile soojust ja õndsust, kutsub teid samm-sammult kõndima 

vooruse teel, alati selle vooruse ja kannatlikkusega, mille kohta ta on teile eeskuju andnud. 

18 Ma õnnistan teid ja ühendan teid. 

19 Inimesed, need on Minu viimased kuulutused inimese vahendusel. "Kuidas me seda abieluakti 

tulevikus tähistame?" küsite Minult, armsad jüngrid, ja Ma vastan teile: Tehke seda oma kogukonna kätes. 

Ühinege nende ees, kes on valmistunud selle õpetuse apostliteks. Aga nad ei ühenda teid, sest ma ei ole 

seda ülesannet kellelegi usaldanud. Mina olen teie saatuse Issand. Valmistage end füüsiliselt ja vaimselt 

ette, et tulla minuga osadusse, siis jääb teie eluleping kustumatult kirja igavikulisse raamatusse. 

20 Kui sel pidulikul hetkel, mil kaks olendit ühinevad üheks ja käivad seda armastuse, enesest 

lahtiütlemise ja ohvrite teed, soovite lugeda minu õpetusi ─ neid, mis räägivad nendest asjadest, siis võite 

seda teha. Siis saavad teie südamed minu sõna peale julgustust ja teie sammud muutuvad kindlamaks. 

21 Ma tahan, et te elaksite selles lihtsuses ja nimetaksin õnnelikuks neid, kes tähistavad oma abielu 

rahulolu ja rõõmuga. Sest nad saavad armu ja õnnistusi oma teekonnal läbi elu. 

22 Teie kaaslased erinevatest religioossetest kogukondadest tulevad ja kuigi mõned mõistavad selle 

vaimse teo tõepärasust, on teised nördinud. Aga te tõestate oma vooruslike tegudega, et olete Minu poolt 

õnnistatud, ja teie liit on lahutamatu. 

23 Ma olen teile sel päeval öelnud, et see hetk, mil seda tegu tähistatakse, on ainult teie lepingu 

kinnitamine. Sest teie kohtumine oli ette määratud juba varem ning teie vahel oli juba olemas tõmme ja 

armastus. Ma luban ja kohustan teid sooritama seda abielu oma sugulaste, sõprade ja vanemate 

juuresolekul, et teie abielu tunnustataks ja austataks. 

24 Inimese kõrgtase ja intuitsioon ei ole veel piisavalt suur, et tunnistada, et kaks inimest on minu 

nimel pühas lepingus ühendatud, isegi ilma et neid oleks ühendanud registripidaja või vaimulik. Aga see 

aeg tuleb, ja siis ei ole kahtlust ei mehel ega naisel, kui nad kohtuvad. Nad tunnevad ära Minu määratud 

tunni ja teavad, kuidas valmistuda oma abielu kindlalt ja turvaliselt tähistamiseks, ning ühiskond ei mõista 

neid hukka sellepärast, et vaimulik ei ole neid altari ees kinnitanud. See aeg saabub, kuid kõigepealt, kui 

maailm liigub hinges ülespoole, tegutsege nii, nagu ma olen teid täna juhendanud. 

25 Teisel ajastul läksin ma paljude abielupaaride kodudesse, kes olid abiellunud Moosese seaduse 

järgi, ja kas teate, kuidas ma paljud neist leidsin? Tüli, mis hävitab rahu, armastuse ja usalduse seemned. 

Ma nägin vaenu ja ebakõla nende südames, nende lauas ja nende laagris. 

Ma astusin ka paljude kodudesse, kes ─ ilma oma abielu seadusega kinnitamata ─ armastasid ja elasid 

nagu laigud oma pesas, hellitades ja kaitstes oma väikest kallimat. 

26 Kui palju on neid, kes elavad ühe katuse all, kuid ei armasta üksteist, ja kuna nad ei armasta 

üksteist, siis ei ole nad ühendatud, vaid vaimselt lahutatud! Ometi ei anna nad oma jagunemist teada, sest 

kardavad jumalikku karistust või inimseadusi või ühiskonna kohut, kuid see ei ole abielu; nende 

inimestega ei ole ei osadus ega tõepärasus. 

Ometi esitlevad nad oma võlts ühistunnet, külastavad perekondi ja kirikuid, käivad jalutamas ning 

maailm ei mõista neid hukka, sest nad oskavad oma armastuse puudumist varjata. Teisest küljest, kui 

paljud, kes armastavad üksteist, peavad end varjama, varjama oma tegelikku ühtsust ning taluma 

mõistmatust ja ebaõiglust. 

27 Inimene ei ole piisavalt kõrgelt arenenud, et oma ligimese elu õigesti läbi näha ja hinnata. Need 

inimesed, kes hoiavad vaimseid ja ilmalikke seadusi oma käes, ei kohalda selliste juhtumite karistamiseks 

tõelist õiglust. 

Aga need mõistmise ja arusaamise ajad, mida ma teile kuulutan, mil inimkond saab täiuslikuks, 

tulevad, ja siis kogete te, nagu patriarhide ajal enne Moosest, et armastajate liit toimub nii, nagu ma olen 
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seda teinud tänapäeval oma lastega: vaimsel viisil. Nii teete te ka nendel tulevastel aegadel: nende 

vanemate, kes ühinevad, sõprade ja sugulaste juuresolekul, suurimas vaimsuses, vendluses ja rõõmus. 

28 Kui rahu ja hea tahte inimesi on maa peal palju, näete, kuidas minu jumalikud institutsioonid 

õitsevad ja minu seadused muudavad teie elu ilusamaks. Rahu, üksmeele ja heaolu aeg naaseb, ilma et teie 

tsivilisatsioon või teadus väheneks. Pigem ütlen ma teile, et kui inimene, vaatamata oma vähesele tööle 

iseenda kallal, on avastanud palju asju, sest tal on puudu kõrgust, armastust ja halastust, ja on röövinud 

Looduselt palju tema saladusi ─ kui palju rohkem saavutab ta, kui ta tõuseb Minu juurde ja palub, et ma 

talle saladusi avaldaksin ja valgustaksin tema olemust, et ta saaks teha suuri, heategevuslikke tegusid! Ma 

annan inimestele, et nad teeksid sellest maailmast valguse, pääste ja heaolu kuningriigi kõigile Minu 

lastele, sest ma tahan, et teil oleks Minu tarkus ja rahu. 

29 Ma ümbritsen teid oma Universaalse Kiire valgusega, mis laskub alla ja tungib teie südamesse 

ning rajab seal oma kodu, oma templi. Selles võtan vastu teie ohvri, teie, kes te mind armastate, annetuse, 

ja ma kuulen teie häält, mis on ühtlasi palve ja kuulekus Minu tahtele. 

30 Hoolimata õnnetustest, mida te läbi elate, näitate end tugevana, sest olete kõrgendatud, ja tunnete 

end õnnelikuna, et olete minu õpilased. Te olete kaasatud suurde vaimsesse ja maapealsesse võitlusesse, 

kasutage aega, mille ma teile olen andnud, ja oodake selles võitluses, et saate õigel ajal vilja lõigata. 

Teie töö maa peal annab päevast päeva saaki, kui te lähete puhkama, ja teie vaimne töö õitseb 

täielikult, kui te olete jõudnud oma missiooni lõppu minu seaduste täitmisel. 

31 Teie hingest lähtub pidev palve rahu ja kergenduse eest teiste rahvaste eest, kes kannatavad 

lõpmatult rohkem kui teie. 

Teated hävingust, meeleheitest ja surmast jõuavad teie rahvani, täites teid valuga ja hirmuga ─ mitte 

teie või teie perekonna elu pärast, vaid teiste kannatajate ja naabrite pärast, kes on teist kaugel, kes 

kannatavad ja kes on teie naabrid. Ma tunnen kaastunnet, kui ma kuulen teie palveid ja kui ma toon teie 

rahu- ja halastussõnumeid nendele rahvastele. 

32 Armsad jüngrid, te elate selle kontinendi südames. Mulle on meeldinud saata teie iisraellaste 

hinged sellele rikkalikule ja viljakale maale, kus on särav päike, helendav taevas, rohelusega kaetud orud 

ja mäed, ilusad ja veeküllased jõed ja imelised lilled ─ kõik see võib värskendada ja kaunistada teie maist 

elu. Kuid keset seda hiilgust ja armu ähvardab keskkonda halastamatu sõda. 

     Valuhüüded, hädakisa, jumalateotused ja solvangud jõuavad sinuni. Kuid ma ei näe teie seas 

sõjameelsust, te ei ole haaranud relvi, et end kaitsta või rünnata. Ma näen selles rahvas ainult alistumist 

õiglusele ja vastumeelsust inimliku kurjuse suhtes. Kuid ma palun teilt midagi enamat kui seda. Ma tahan 

näha teie usaldust Minu vastu, teie vaimset ettevalmistust, et aidata oma ligimest tema katsumustes. 

33 Tänapäeval, nagu ka minevikus, elab inimkond sõdades. Ta ei ole tahtnud kasvatada rahu 

seemneid, kuid need seemned langevad alati, nagu manna kõrbes, iga rahunäljase inimese südamesse. 

34 Ma olen saatnud perekondadesse kehastuma suure kõrgusega olendid ─ inglid, kelle ülesanne on 

juba lapsest saati painutada ja muuta armastavaks eri rasside ja usutunnistuste inimeste südamed. Kuid 

mida on inimkond teinud nende saadikutega: ta on nende sõnumit kahtluse alla seadnud, neid taga 

kiusanud ja tapnud. 

35 Ma nägin, kuidas inimesed pidasid varajastel aegadel mõrvarlikke sõdu: Vana Foiniikias ja Süürias 

ning roomlaste ja kreeklaste seas. Ei olnud austust, armastust ja õiglust ─ ei omavahel ega ka ühelt rahvalt 

teisele. Mitte kunagi ei ole tugev tõstnud nõrku üles ega ulatanud vägev oma kätt abivajajale. Ta, kes 

näitas tsivilisatsiooni valgust, ei toonud seda armastusega, tõelise idealismiga rahvastele, kes olid 

pimeduses. Tema vallutused toimusid alati jõuga, vaenu, võimuiha või ebaõigluse kaudu. 

Kui Mina, Isa, nägin, et nii mõnel kui ka teistel valitseb teadmatus, saatsin ma oma maailmavaate ja 

tavade poolest erinevate rahvaste sekka oma prohvetid ja teejuhid, et nad räägiksid ainsast tõest ja 

juhataksid nad ühe ja sama eesmärgi juurde. 

     Nad rääkisid ja valmistasid inimeste meelt ette minu tulekuks selles ajastul, mida te nüüd Teiseks 

ajastuks nimetate. Ja kui minu tuleku aeg oli kätte jõudnud, kinnitasin ma nende ustavate prohvetite sõnu 

ja kõik sai teoks, nagu nad olid öelnud. 

36 Minu õpetus ei olnud mõeldud ainult juudi rahvale, isegi kui see oli vaimselt ettevalmistatud, juba 

algusaegadel suurte katsumuste läbi puhastatud, et võtta Messias oma sülle. Kuid testament, mille ma talle 

usaldasin, oli mõeldud kõigile inimestele, olenemata rassist. 
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Selle rahva seas ilmusid apostlid, märtrid ja suur hulk mehi ja naisi, kes elasid eeskujulikult ja oskasid 

külvata armastuse seemet. Kuid ka teistes kodumaades ja Juudamaast kaugel asuvates maades hakkas 

minu sõna õitsema, mida tõid minu esimesed jüngrid. 

37 Kuid oli vaja, et selles "Uues Maailmas", mida asustavad inimesed, kes armastavad Mind innukalt 

ja otsivad Mind, et pakkuda oma annet ja ohvrit, koitaks valgus, saabuks Minu armastuse sõnum, Minu 

õpetus, mis nõuab vaid seda, et te armastaksite üksteist Minus. 

38 Ma võtsin vastu nende olendite ebatäiusliku kummarduse, kes Mind armastasid, sest seda pakuti 

teadmatusest. Hiljem, kui vahemaa kahe kontinendi vahel oli ületatud ja seeme toodi siia, et see siia uude 

maailma laiali pillutada ja selle elanike armastavasse südamesse panna ─ kui palju ebaõiglust ja vägivalda 

kasutasid need, kes nimetasid end Minu jüngriteks, nende inimeste üle, kellel olid lihtsad südamed ja 

ülestõstetud hinged! 

39 Nende puhtad ja siirad rituaalid ja kombed said ainult nende tsensuuri ja karmi hinnangu, kes 

pidasid end kõrgemaks, kuid näitasid siiski suurima mahajäämuse märke. Alles aeglaselt sai see rahvas 

minu pärandi ustavate jüngrite kaudu ning mõistis nende jumalikku puhtust ja päritolu. 

40 Täna näen teid uuesti ohus, ümbritsetud võimsate rahvaste poolt, kes ihaldavad teie pärandit ja 

häirivad teie hinge. Te ei ole veel jõudnud oma hiilguse tippu, kuid te särabite veel nii vaimselt kui ka 

maapealselt. Ma hoiatan teid, et te ei langeksid letargismi, et te peaksite palvetama ja valvama oma 

pärandit. 

41 Olen tulnud teie juurde sel ajal ja annan teile taas oma armastuse pärandi. Minu seeme ei hävi. 

Tugevatel tormidel võib seda piitsutada. Kui aga ilmastikuolud rebivad kõrvad ära, langevad terad mulda 

ja idanevad uuesti, et paljuneda lakkamatult. 

42 Te olete valgus selles maailmas, teie rahvas on tõrvikuks teiste rahvaste ees, kui te armastate rahu 

ja headust kõigis selle vormides. Teie seas on juba neid, kes saavad olema rahu apostlid. Ma olen 

valmistanud nende hinged ette, et see valgus nende sõnades ja juhistes õitseks. Siis õnnestub teil, kes te 

töötate vaimselt, koos oma valitsejatega, kes muretsevad selle rahva heaolu pärast, laiendada oma hüvesid 

neile, kes janunevad rahu, tõe ja õigluse järele. 

43 Valgus tuli sümboolselt idast läände, kuid nüüd liigub see sõnum, mille ma olen teile toonud, 

läänest itta ja mõlemad sulanduvad üheks, nagu ka teadmised tõe kohta, tsivilisatsioonid ja rassid. Siis, kui 

olete ühinenud, mõistate, et valgus ei ole tulnud inimeselt inimesele, vaid Jumalikult Vaimult Tema 

lastele. 

44 Täna lükkavad paljud Mind tagasi, eitavad Mind ja püüavad luua uusi viise. Aga seaduse sirge ja 

kitsas tee on kõikjal, kus on inimesi. Sest see Seadus on iga inimese südames, talendis, vaimus ─ üks tee, 

mida mööda te jõuate Minuni, mis kutsub alati headusele, halastusele ja arukusele. Teid suudavad suured 

katsumused koormata ja nende raskuse all kokku variseda. Aga kui te armastate õiglust, siis tõusete taas 

üles tugevamana kui varem ja võidate, sest ainult headus püsib läbi aegade. 

45 Kui sa soovid rahumeelsust, ei ole vaja, et sa läheksid nende juurde. Tehke rahu oma südames või 

kodus. Sellest piisab, et tuua harmooniat ja ühtsust selle rahva vaimule. 

46 Nii head kui ka kurja saab edastada kaugelt. Seepärast olen õpetanud teid valmis hingega appi 

tulema neile, kes vajavad teie abi, olgu nad siis lähedal või kaugel. Kuid hoiduge sõda õhutavate mõtete 

saatmisest. Ärge soovige ühe rahva kaotust ja teise rahva võitu, sest see mõju saabub ja põhjustab 

murranguid. Armastage üle kõige ja olge leebed kõigi oma kaasinimeste suhtes. 

47 Kui teid raputab haavatud inimeste valu, kes on kannatanud sõja halastamatuse all, ja te tahate 

saata neile veidi rahu ja lohutust, siis otsige üles lähim haige, võtke ta puuduvate inimeste asendajaks ja 

asetage Minu nimel oma halastus temasse, ja Ma hellitan ja tervendan hulga haigeid nendes valuga 

täidetud rahvaste seas. 

48 Veenduge, et teie kodu on tempel, millest valgus kiirgab, et ümbritseda neid, kes teid ümbritsevad, 

ja et väljaspool neid piire tunnevad teised heaolu ja jagavad teie ettevalmistust. 

49 Varsti tähistate te Messia sündi. Lähenevad päevad, mil inimkond mäletab seda sündmust. Rahvad, 

kes veel rahus elavad, tähistavad seda rõõmuga. Kuid kaugetes rahvastes on palju inimesi, kelle jaoks on 

saabunud viletsuse aeg ja kes püüavad hetkeks unustada ärevust, hirmu, kutsuda minu Vaimu ja tuletada 

meelde seda sündmust. Teised kannatavad juba praegu selle sõja tagajärgede all, mis on nad orbudeks ja 

viletsaks teinud ning sundinud neid tundma valu kõigis selle vormides. 



U 357 

121 

50 Ma ümbritsen kõiki oma armastusega, ma vastan nende palvetele ja valgusvoog paistab alla sellele 

inimkonnale. 

51 On vaja, et te valmistaksite end ette, et te hoiaksite oma südames kogu seda armastust, mida ma 

teile oma kahel korral ilmutasin, et te saaksite üksteist armastada täiusliku armastusega ja olla alati 

eestkõnelejateks ja tõelise õigluse vahendajateks. Sest ma olen valinud sind, et sõlmida leping kõigi 

inimestega sinu vahendamise kaudu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 358 
1 Õndsad olete te kõik ─ mitte ainult siin, vaid kõigis kohtades, kus te kogunete, et olla koos oma 

Isaga ─ kes te kuulete tema sõna kui üks hing. 

2 Väga lühike on see aeg, mis teil on jäänud Minu õpetuste vastuvõtmiseks Minu häälekandjate suu 

kaudu, et te õpiksite, kuidas valmistada end ette, et mind hiljem vaimses vaikuses kuulata. Aga tõesti, ma 

ütlen sulle, ma ei jäta sind kunagi maha, ma olen sulle alati nii lähedal, kui ma olen neil hetkedel. 

3 Ma olen kõikjal olemas, ma olen kogu universumis ja igas oma lapses. Kuid mitte kõik teist ei 

tunne oma Isa lähedust, oma Jumala kohalolekut. 

4 Mul on oma pühamu teie südames, ma olen andnud teile võtme, et te saaksite selle avada. Aga see 

peab sündima teie enda tahtest, see on teie kohustus. 

5 Ma olen andnud teile vaimu, mis on osa Minust endast, ja materiaalse kesta, milles elada maa peal. 

Aga tõesti, ma ütlen teile, et kui te teate, kuidas ületada katsumusi, mida peate selles elus läbi tegema, siis 

saavutate vaimse vabanemise. 

6 Esimesel ajal andsin valgustunud vaimsetele olenditele ülesande kehastuda sellel planeedil ja 

rääkida inimkonnale prohvetitena. Teisel ajastul sai minu suurest halastusest minu Jumalik Sõna 

inimeseks, et te mõistaksite paremini oma Jumalat. Ma tulin Jeesuses, et rääkida teile armastusest. Ja nüüd, 

kolmandal ajastul, olen ma taas kord tulnud ─ vaimus ─, et anda teile oma õpetust. 

7 Inimkonna vaimse küpsuse saavutamiseks on kulunud palju aega. Te olete alati allunud kahele 

äärmusele: üks neist on olnud materialism, mille kaudu te otsite suuremaid maiseid rõõme; kuid see on 

tegelikult kahjulik, sest see takistab vaimul täita oma ülesannet. Kuid te peate vältima ka teist äärmust: 

"liha" mortifitseerimist, kõige selle elu juurde kuuluva täielikku eitamist; sest ma saatsin teid siia maa 

peale, et elada inimesena, inimesena, ja ma olen näidanud teile õiget teed, et te elaksite nii, et "annaksite 

keisrile, mis keisrile kuulub, ja Jumalale, mis Jumalale kuulub". 

8 Ma olen loonud selle maailma teie jaoks, kogu selle ilu ja täiuslikkusega. Ma olen andnud teile 

inimkeha, mille kaudu saate arendada kõiki võimeid, mis ma olen teile andnud, et saavutada täiuslikkus. 

9 Isa ei taha, et te keelduksite kõigest sellest heast, mida see maailm teile pakub. Kuid te ei tohiks 

asetada keha kõrgemale kui hinge, sest keha on mööduv, kuid hing kuulub igavikku. 

10 Maadle, maadle, et saavutada hinge täiuslikkus. Ma olen näidanud teile teed selle eesmärgi 

saavutamiseks. Ma olen usaldanud teile palve kui "relva", mis on parem kui mis tahes materiaalne relv, et 

kaitsta teid reetmise eest eluteel. Aga parim relv on teil siis, kui te täidate minu seadust. 

11 Millest koosneb palve? Palve on palve, eestpalve, kummardamine ja vaimulik mõtisklus. Kõik 

selle osad on vajalikud ja üks tuleb teisest. Sest ma ütlen teile ausalt öeldes: Palve seisneb selles, et 

inimene palub Minult oma soovide täitmist, oma igatsuste rahuldamist ─ seda, mida ta peab oma elus 

kõige olulisemaks ja päästvamaks. Ja tõesti, ma ütlen teile, mu lapsed, Isa kuuleb palveid ja annab igale 

seda, mida ta kõige rohkem vajab, kui see on tema hüvanguks. Kuid hoiduge sellest, et palute midagi, mis 

on vastuolus teie hinge päästmisega. Sest need, kes paluvad ainult materiaalseid hüvesid, kehalisi rõõme ja 

mööduvat võimu, paluvad, et nende hinged pannakse ahelatesse. 

12 Füüsilised naudingud toovad kaasa ainult kannatusi ─ mitte ainult selles maailmas, vaid ka pärast 

üleminekut vaimsesse maailma; sest isegi sinna võib nende füüsiliste ihade mõju jõuda; ja kuna hing ei saa 

neist vabaneda, siis piinavad teda jätkuvalt need ihad ja ta tahab ikka ja jälle maa peale tagasi pöörduda, et 

uuesti kehastuda ja jätkata materiaalset elu. Seepärast, mu lapsed, paluge ainult seda, mida te tõesti vajate 

oma hinge hüvanguks. 

13 Teine palve liik, eestpalve, tuleneb armastusest ligimese vastu, sellest armastusest, mida ma 

õpetasin teile kui Meister, kui ma siia maailma tulin. Palvetage oma vendade ja õdede eest lähedal ja 

kaugel, nende eest, kes kannatavad sõja tagajärgede all erinevates riikides, kes kannatavad selle maailma 

ajutiste valitsejate türanniat. 

14 Valmistuge, mu lapsed, palvetage oma kaasinimeste eest, kuid isegi selles eestpalves peate te 

teadma, kuidas paluda, sest oluline on hing. Kui vend, teie vanemad või lapsed on haiged, palvetage nende 

eest, kuid ärge nõudke, et nad jääksid sellesse ellu, kui see ei ole see, mida hing vajab. Pigem paluge, et 

see hing vabastataks, et ta puhastuks oma kannatustes, et valu edendaks hinge ülespoole liikumist. 
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Seepärast õpetas Meister teid juba Teisel ajal ütlema: "Isa, Sinu Tahe sündigu." Sest Isa teab paremini kui 

kõik tema lapsed, mida hing vajab. 

15 Kolmas palve liik, jumaliku Vaimu kummardamine, tähendab kummardamist kõige selle eest, mis 

on täiuslik; sest selle palve kaudu saate ühineda täiuslikkusega, armastusega, mis hõlmab kogu 

universumit. Palvetamises leiate täiuslikkuse seisundi, milleni te kõik peate jõudma, ja palvetamine viib 

teid edasi vaimsele kontemplatsioonile, mis koos palvetamisega viib teid ühendusse Jumaliku Vaimuga, 

Igavese Elu Allikaga ─ Allikaga, mis annab teile iga päev jõudu, et jõuda Isa Kuningriiki. 

16 Nii peaksite te palvetama: alustades palvetamisega ja lõpetades vaimse mõtisklusega. See annab 

teile jõudu. 

17 Siis, kui olete hästi ette valmistatud, ei peaksite võitlema mitte ainult enda eest, vaid aitama ka 

oma kaasinimestel seda teed järgida. Sest te ei saa saavutada oma päästet ainult enda jaoks, vaid peate 

võitlema kogu inimkonna päästmise nimel. 

18 Inimesed hüüavad: "Kui on olemas halastuse ja armastuse Jumal ─ miks peavad head kannatama 

kurjade käte all, õiglased patuste käte all?". Tõesti, ma ütlen teile, mu lapsed, ükski inimene ei tule siia 

maailma ainult omaenda päästmiseks. Ta ei ole üksikindiviid, vaid osa tervikust. 

19 Kas terve ja täiuslik organ inimkehas ei kannata, kui teised organid on haiged? 

See on materiaalne võrdlus, et te saaksite aru, milline on suhe iga inimese ja teiste vahel. Head peavad 

kannatama halbade käes, kuid head ei ole täiesti süütud, kui nad ei tööta oma vendade ja õdede vaimse 

arengu nimel. Kuid üksikisikuna on igaühel oma vastutus, ja kuna ta on osa Minu Vaimust ja sarnane 

Temaga, on tal tahe ja intelligentsus, et aidata kaasa kõigi arengule. 

20 Alates esimesest ajastust olen ma teile oma prohvetite kaudu rääkinud, et juhendada teid, kuid 

mitte selleks, et sundida teid täitma minu seadust. 

Kuid aeg on möödunud ja inimese vaimne hing on arenenud, saavutanud küpsuse ja saab nüüd aru oma 

missioonist vaimse hingena. Inimkond, mis on nii lähedal kuristikule, hukule, vajab teie vaimset abi. 

21 See on lahing, viimane lahing, kõige kohutavam ja kohutavam lahing pimeduse ja valguse vahel. 

Kõik pimeduse vaimud ühendavad end sel ajal ja kõik valguse vaimud peavad sellele jõule vastu astuma. 

22 Teie, kes te olete Mind kuulnud, kes te kannate endas Püha Vaimu valgust, ärgake! Ärge raisake 

enam aega maiste naudingute ja ajaliste eesmärkidega. Võitle inimkonna eest, võitle selle eest, et Isa 

Kuningriik tuleks sellesse maailma. See on missioon, mille ma annan kõigile, alates kõige vähem haritud 

inimestest kuni kõige haritumate inimesteni. 

Vaimne maailm on teiega ja ennekõike Isa, kes on täis armastust ja halastust ─ Isa, kes näeb lõpmatu 

valuga kannatusi, mida inimesed üksteisele põhjustavad. 

23 See on valguse võitlus pimeduse vastu ja igaüks teist peab võitlema, kuni võit on saavutatud. 

Palvetage, mu lapsed, siiralt. Järgige teed, mida Isa näitas teile, kui Ta rääkis teile palvest sel armu 

hommikul. See on teie missioon, see on viis, kuidas te saavutate enda spirituaalsuse ja päästmise nende 

jaoks, kelle eest te palvetate. 

24 See tund on juba lähedal, mil te kuulete minu häält viimast korda inimvahendite kaudu. Aga Isa 

ütleb teile veel kord: teil ei ole pärast 1950. aastat midagi karta, kui te ühendate end armastuses. 

25 Ärge arvake, et ma otsin ainult neid, kes on puhtast südamest ─ ei, ma otsin eksinud, plekilisi, kes 

vajavad kõige rohkem minu halastust. Samuti ei usu, et mul on eelistusi ─ ei neile, kes elavad luksuses, 

ega neile, kes elavad vaesuses. Ma otsin valgust vajavat hinge ─ haigeid, vaevatud, näljaseid, ja ma 

rahuldan neid vajadusi nii rikastes kui ka vaestes. 

26 Ma tulen kõigi juurde, et tuua neile valguse, lohutuse ja lootuse sõnumit armastava õigluse õpetuse 

kaudu. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes läheneb sellest allikast jooma, ei saa kunagi pettuda. 

Igaüks, kes otsib selles midagi oma hüvanguks, leiab selle. Kõik, mida ma teile pakun, on tõsi, kõik, mida 

ma teile luban, saab teoks. Minu sõnas ei ole mingit valet, mida teie maailm on praegu täis! 

27 Ma olen teiega nõus, et te olete muutunud maa peal kahtlejateks, sest teie kaasinimesed on teile 

palju lubanud ja mitte midagi täitnud. Seepärast on miljoneid inimesi, kes ei usu midagi ja ei oota midagi, 

sest nad on ühest pettumusest teise ohvriks langenud. Aga ma küsin teilt: Mida te ootate materialistlikust, 

isekast ja ebainimlikust maailmast? Mida te ootate neilt, kes valitsevad maailma ja keda ei juhi 

südametunnistus, mis on ainus valgus, mis viib tõelisele teele? 
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28 Tulge tagasi Minu juurde, kuid lähenege ilma kaebuste ja pahameeleta oma kaasinimeste suhtes. 

Tulge Minu juurde ja laske Minu Sõnal taas kord süüdata usu valgus teie hinges. Sest siis ei ole te enam 

nõrgad, kibestumus lahkub teilt ning usaldamatuse ja inimeste kartuse asemel on teil julgust elada, lootust 

ja ligimesearmastust. 

29 Kui minu valgus on tunginud kõikidesse südamesse ja inimesed, kes juhivad ja õpetavad rahvusi, 

ja kõik need, kellel on täita kõige tähtsamaid ülesandeid, lasevad end juhtida ja inspireerida sellest 

kõrgemast valgusest, mis on südametunnistus, siis võite te üksteist usaldada, siis võite te usaldada oma 

vendi, sest minu valgus on kõigis ja minu valguses valitseb minu kohalolek ja minu armastuse õiglus. 

30 Te elate täna vaimse segaduse ajal, kus te nimetate kurja heaks, kus te usute, et näete valgust seal, 

kus on pimedus, kus te eelistate üleliigset olulisele. Kuid minu alati valmis ja abivalmis halastus sekkub 

õigel ajal, et teid päästa ja näidata teile tõe helendavat teed, seda teed, millelt te olete kõrvale kaldunud. 

31 Rahvad arenevad ja nende teaduslikud teadmised suurenevad. Aga ma küsin teilt: Mis on see 

"tarkus", millega inimesed, mida rohkem nad sellesse tungivad, seda rohkem eemalduvad nad vaimsest 

tõest, milles peitub elu allikas ja päritolu? 

32 See on inimteadus, see on teaduslikkus, mida egoismi ja materialismi tõttu haigestunud inimkond 

on mõelnud. 

33 Siis on see teadmine vale ja see teadus halb, sest te olete sellega loonud maailma, mis on täis valu. 

Valguse asemel valitseb pimedus, sest te ajate rahvaid üha enam ja enam hävingusse. 

34 Teadus on valgus, valgus on elu, on jõud, tervis ja rahu. Kas see on teie teaduse vili? Ei, inimkond! 

Seepärast ütlen ma teile: seni, kuni te ei lase vaimu valgusel tungida oma mõistuse pimedusse, ei saa teie 

teosed kunagi olla kõrge ja vaimse päritoluga, need ei saa kunagi olla midagi enamat kui inimlikud teosed. 

35 Tõeline teadmine, hea teadmine, on Minus, ja Mina olen see, kes inspireerib seda neis, kes on 

pakkunud Mulle oma meelt Minu ilmutuste hoidmiseks. Need on need inimesed, kes on ennast ohverdades 

pühendanud oma eksistentsi avastusele, ilmutusele, mis on inimkonna hüvanguks. Need inimesed on tõesti 

avanud valguse teed, on tõeliselt toonud oma kaasinimestele rahu, tervise ja lohutus sõnumi. Mõned on 

teinud täiuslikke töid, teised on olnud teerajajad. Kuid mõned, nagu ka teised, on õpetanud teile tööde 

kaudu, et headus, armastus, hinge tõstmine on olnud nende võidu võti. 

36 Tõesti, ma ütlen teile, et kui teil on ideaal teha head ja tuua rahu neile, kes seda vajavad, siis 

suudate te avada Minu varakambri kõige salajasema ukse, sest seal ei ole ühtegi 

uks, mis vastustab armastuse kutset. See aga, kes egoistlikest ja ülbetest eesmärkidest ajendatuna otsib 

õppimist, teadmisi ja võimu, peab varastama, peab röövima, et omada midagi sellest, mida ta tahab, et talle 

avaldataks. 

37 Kõigest sellest võite järeldada, et kui teie teaduse eesmärgiks on inimkonna heaolu ja kõrgem 

areng, siis avanevad varakambri uksed ja avavad inimesele elu lõpmatuid saladusi. 

38 Kui vähe oled sa saavutanud oma hüvanguks ja kui palju oled varastanud vastutasuks, et sulle 

kurja teha! 

39 Õnnistatud Iisraeli rahvas: tõuse palvega, et sa tunneksid minu kohalolekut. Õndsad on need, kes 

palve kaudu tunnevad minu Jumaliku Vaimu mõju, sest nad ei tunne end orvuna, kui minu Sõna on 

lakanud end häälekandjate kaudu teatavaks tegemast. 

40 Õndsad on need, kes palvetavad armastusega ja puhtusega ning kes tõstavad end üles, et läheneda 

Minule. Tõesti, ma ei hinda, kas teie palved on paremad või ebatäiuslikud. Ma olen tähelepanelik iga palve 

suhtes, kuid ma olen Meister ja õpetan teid palvetama. Ma olen täiuslik ja parandan teid, et te ei teeks 

ühtegi puudust. 

41 Armsad inimesed: Kui tihti on Isa näinud, kuidas inimesed maa peal on teinud täiuslikku tööd 

inimese sees ja see on olnud Mulle meelepärane. Kuid te ei näita veel Mulle täiuslikke töid vaimsel 

tasandil, sest te ei saavuta vaimset täiuslikkust enne, kui olete loobunud igasugusest materiaalsusest. Siis, 

inimesed, näeb teie vaim kõrgemat elu, ta näeb minu nägu ja kuuleb minu armastavat häält. Ta mõistab 

tõeliselt minu Seadust ja teab, kes ta on, kes ta on olnud ja kes ta saab olema igavikulises elus. 

42 Sel ajal, Iisraeli rahvas, olete selles kehakestas, millesse ma teid reinkarneeruma olen saatnud, 

nagu laps. Kuid ärge muretsege, unistage täiuslikkusest, püüdke selle poole ja püüdke selle poole. Sest teie 

saatus on sillutada inimkonnale teed, rahu, vooruse, õpetuse ja ilmutuste teed. 
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43 Teie missioon, väljavalitud inimesed, on teha inimhingele lõhe, et ta leiaks oma Looja oma 

olemusest. 

44 Kolmel korral olete leidnud tee, mis viib täiuslikkuseni, sest teie südametunnistus on nagu särav 

tuletorn, milles põleb tõrvik. Kuid te olete olnud nõrgad ega ole suutnud tajuda vaimset hiilgust sellel teel. 

Vanadus ja ülbus on alistanud teie hinge ja te olete kasutanud oma andeid ainult selleks, et luua selles 

maailmas kuningriike, kuhu te ei kuulu; kuid te olete olnud isandad ja omanud rikkusi, teil on olnud 

teenijaid ja omandanud tiitleid, te olete end teistest kõrgemale tõstnud ja unustanud oma Isa, te olete 

unustanud oma missiooni. 

Kuid pärast seda tõusis isegi maailm teie vastu, alandas teid ja alistas teid. Aga selles orjuses, millesse 

sa oled langenud, Iisrael, ei ole sa Mind unustanud, sa oled kasutanud oma ettevalmistusaega, et astuda 

uuesti teele, mis viib sind Minu juurde, ja sa oled kuulanud oma südametunnistuse häält. 

45 Miks on Isa neid kukkumisi lubanud? Miks on Isa lubanud teil tunda kõiki selle elu edevusi, kõiki 

raskusi ja valesid hiilgusi? Kas Isa tõesti lubas seda? 

Jah, Minu väljavalitud rahvas, Ma olen lasknud rüvetuse ja inimliku patu tornil Minu ette tõusta. Ma 

olen lasknud oma loomingus tekkida seitsmel suurel pattul, mille tõttu kõik teisedki on tingitud. Aga 

tõesti, ma ütlen teile: Patt ei tule minust, see ei pärine minust. Ma olen lubanud seda eksisteerida ainult 

selleks, et teie hing saaks kogemusi, et te saaksite hinnata teie Jumala suurust, Tema täiuslikkust, Tema 

õiglust, Tema armastust, Tema tõesust ─ nii et te saaksite hinnata seda, mis on täiuslik, ja ka seda, mis on 

ebatäiuslik. 

46 Aga Isa ütleb teile: Nüüd piisab! Ma leian teid vangistatuna, ahelate, raskuste ja haigustega 

koormatuna. Ometi ei ole te oma vanglas mind unustanud, ja ma ütlen teile: Uskuge minusse ja sinusse, 

Iisrael, ma vabastan teid! 

47 Teie areng on suur, teie hing on suur ja tunneb Mind. Te kogute sellesse tõde, siirust, halastust ja 

armastust ning nende andidega saate tuua maailmale rahu, harmooniat, valgust ja päästet. 

48 Kes võib teile anda rahu selles maailmas ja ohjeldada sõdu, mis haaravad rahvaid? Need on teie 

võimed, see on teie tõeline suurus, mis põhineb alandlikkusel, alandlikkusel. Õndsad inimesed, ärge 

kunagi andke armastuse sõna või tõde maa raha eest, ärge kunagi võltsige halastuse tegu meelitusega, sest 

siis ei anna te tunnistust, et te olete minu jüngrid. 

49 Selle kolmanda ajastu Iisraeli rahvas peab olema alandlikkuse, alandlikkuse ja vaimsuse eeskujuks. 

Kõndige täiuslikkuse teel. Te teate nüüd, õnnistatud inimesed, et rahu, tarkus ja õpetus, mida ma teie 

hingedesse valan, ei ole ainult selleks, et neid koguda, vaid et neid levitada, edasi anda ja levitada 

inimkonna seas. Teie olete need, kes on selleks volitatud. 

50 Meister ütleb teile: teile ei piisa sellest, et te ei tee kurja. Te peaksite tegema head, et te oleksite 

minu taevariigi väärilised. Ma olen andestanud kõik teie vead, kõik teie kukkumised, ma olen teid 

puhastanud kõigist teie plekkidest oma sõnaga, oma vere ja pisaratega. Seepärast palun ma teil võidelda, 

teha pingutusi, et te jõuaksite elutee lõppu, kus mina olen. 

51 Olge teadlikud suurest missioonist, inimesed, mille Isa usaldas teile juba teie loomise hetkel. Te ei 

tea, kas see ei ole mitte viimane võimalus maa asustamiseks. Aga kui te jätate oma missiooni lõpetamata, 

saadan ma teid uuesti maailma ─ mõned, et korjata saaki, ja teised, et viia lõpule missioon, mida te olete 

alustanud. Kuid teised teist ei naase maa peale. Ma annan neile missioonid, et nad saaksid töötada ja 

võidelda vaimulikes küsimustes. 

52 Ma avaldan teile suured õppetunnid Kõrgema Ülestõusmise kohta. Sest ma valmistan teid praegu 

ette vaimseks eluks, tõeliseks eluks - selleks eluks, millel ei ole algust ega lõppu. Ma valmistan teid ette, 

näitan teile teed ja näitan teile ka ukse, sest teie olete esmasündinu, kellele ma olen alati õpetanud teed, 

mida te peate õpetama ka teistele. Ja nii nagu ma olen teile näidanud teed selles maailmas, peate te seda ka 

Kõrgemas Maailmas ära tundma. Siis jätkate hingede suunamist teel, mis viib teid tõelise rahu juurde. 

53 Inimesed: Teie jaoks on tulnud aeg, et te oskaksite palvetada. Täna ma ei ütle teile, et langetage 

maale, ma ei õpeta teid huultega palvetama või kutsuma mind valitud sõnadega ilusates palvetes. Täna 

ütlen ma teile: Pöörduge vaimselt Minu poole, tõstke oma hing üles ja Ma tulen alati alla, et panna teid 

tundma Minu Kohalolu. Kui te ei oska oma Jumalaga rääkida, siis piisab Mulle teie meeleparandusest, teie 

mõtetest, teie valust, teie armastusest. 
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54 See on keel, mida ma kuulen, mida ma mõistan, sõnadeta keel, tõe ja siiruse keel. See on palve, 

mida ma olen teile õpetanud selles Kolmandas Ajastikus. 

55 Iga kord, kui te olete teinud head tööd, olete tundnud minu rahu, kindlustunnet ja lootust, sest Isa 

on siis teile väga lähedal. 

56 Minu Sõnas on tuli, ja selle tulega hävitan ma tõrva. 

57 "Armastage üksteist! Ärge tehke nalja valejumala üle, keda teie kaasinimesed kummardavad. Ärge 

kuulutage oma kaaslase õpetust valeks, ükskõik kui ekslik see ka poleks. Kui soovite, et inimesed teid 

austaksid ja järgiksid, peate kõigepealt austust näitama. Aga ärge kartke kedagi, sest ma olen teile andnud 

tõe ja sõnaande. Tõuske püsti, rääkige ja veenke oma kaasinimesi. Sõnas on palsam, armastus, jõud ja elu. 

Sõnas on vägi, et te saaksite end avada. 

58 Minu Sõna jääb kirja pandud igaveseks ajaks, sellest koostate te Kolmanda Ajastu Raamatu, 

Kolmanda Testamendi, Isa viimase sõnumi; sest kõigis kolmes ajastus oli Jumalal oma "kuldsuled "*, et 

jätta oma tarkus inimkonnale. 
* See termin viitab nende jumalikus kuulutuses osalejate nimetusele, kelle ülesanne oli kirja panna üles Issanda 

sõna stenogrammiga. 

59 Mooses oli esimene "kuldpliiats", mida Isa kasutas, et kirjutada Esimese ajastu sündmused 

kustutamatute tähtedega kirjarullile. Mooses oli Jehoova "kuldne pliiats". 

60 Minu teise ajastu apostlitest ja järgijatest oli Jeesusel neli "sule" ja need olid Matteus, Markus, 

Luukas ja Johannes. Need olid Jumaliku Meistri "kuldsuled". Aga kui tuli aeg, mil Esimene Testament 

ühendati Teise Testamendiga armastuse, teadmiste ja vaimse arengu sidemete kaudu, sai sellest üks 

raamat. 

61 Nüüd, kolmandal ajal, kui teil on Minu Sõna uuesti, olen määranud ka "kuldsuled", et see jääks 

kirjalikult alles. 

Kui aeg on käes, koostate te ühe raamatu, ja see raamat, kolmanda ajastu raamat, ─ kui aeg on käes ─ 

ühendatakse samuti teise ajastu ja esimese ajastu raamatuga, ja siis tekib kolme ajastu ilmutustest, 

prohvetlikest avaldustest ja sõnadest Suur Elu Raamat* kõigi hingede ülesehitamiseks. 

Siis te saate teada, et kõik sõnad ─ esimesest kuni viimse ajani ─ on tões ja vaimus täitunud, et kõik 

prohvetlikud ettekuulutused olid Isa poolt inimkonnale ilmutatud ajaloo oodatud käik. Sest ainult Jumal 

saab panna kirja sündmused, mis toimuvad.  
* Seletav tekst Tõelise Elu Raamatu 85. juhendi 24. salmist: "Te ei pea muretsema, et see (praegu ilmuv) Testament 

või raamat oleks ühendatud eelmistega, sest mina olen selles raamatus ühendanud kolme aja ilmutused ja õpetused, võttes 

neist sisuliselt ühe sõnumi." 

62 Kui prohvetid rääkisid, siis ei rääkinud mitte nemad, vaid Jumal tegi seda nende vahendusel. 

63 Ma olen andnud oma uutele väljavalitutele piisava ettevalmistuse, nagu Moosesele ja neljale teise 

ajastu jüngrile, et Minu Sõna oleks kirjutatud täiesti terviklikult, täies selguses ja tões, sest see on mõeldud 

homsetele põlvkondadele; aga kui keegi kavatseb sellele raamatule midagi lisada või sellest kustutada, siis 

ma kutsun teid selle eest vastutusele. 

64 Noh, mu armsad lapsed: kes peab tähtsaks raamatut, mida te hakkate koostama? Tegelikult ─ mitte 

keegi! Aga tuleb aeg, mil inimkond, täis soovi, täis uudishimu, küsib teie raamatut, ja siis ta ärkab, uurib 

minu sõna ja arutleb selle üle. Selles ideede kokkupõrkes tekivad osapooled ─ teadlased, teoloogid ja 

filosoofid. Rahvastele tuuakse tunnistus sinu Sõnast ja Tarkuse Raamatust ning kõik räägivad minu 

õpetusest. See on uue lahingu algus, sõnade, mõtete ja ideoloogiate sõda; kuid lõpuks, kui kõik on tões ja 

vaimus teada saanud, et Issand on kirjutanud Suure Elu Raamatu, siis võtavad nad üksteist omaks kui 

vennad ja armastavad üksteist, nagu on minu Tahe. 

65 Miks ei piisanud Jehoova Sõna esimesel ajastul maailma ühendamiseks, ega ka Jeesuse õpetus ei 

suutnud seda teha teisel ajastul? Miks ei ole sel ajal piisanud sellest, et Ma olen alates 1866. aastast alates 

edastanud oma Sõna, et rahvad armastaksid üksteist ja elaksid rahus? 

66 On vaja, et need kolm raamatut moodustaksid ühe, et see Sõna valgustaks kogu maailma. Siis 

järgib inimkond seda valgust ja Babüloni needus tühistatakse, sest kõik inimesed loevad Tõelise Elu Suurt 

Raamatut, kõik järgivad sama õpetust ja armastavad üksteist vaimus ja tões nagu Jumala lapsed. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 359 

127 

Juhend 359 
1 Armsad jüngrid: Rõõmustage oma Meistri viimaste ilmingute üle ja tulge pärast seda aega 

palveteele, et minuga rääkida. Palvetage alati ─ rahupäevadel, katsumuste päevadel, et te tunneksite end 

tugevana ja julgeksite katsumustele vastu astuda. 

2 See aeg on olnud vaimse silmaringi avardumise ja õnne aeg neile, kes on mõistnud, kuidas minu 

õpetusi tõlgendada. Laps on tulnud oma Isa juurde ja tundnud end saadud õpetuste kaudu nii turvaliselt 

tema rinnal, nii tugevalt oma veendumustes ja ka nii armastatuna, et ta elab ainult selleks, et hoida oma 

aaret ja mäletada privileegi, millega ta on autasustatud. Mõistke aga, et ma armastan kõiki oma lapsi sama 

armastusega. Te kõik moodustate Minu perekonna, ja isegi kui vaid väike osa on olnud otseselt 

tunnistajaks Minu ilmumisele inimese kaudu, olete kõik saanud Minult valgust ja inspiratsiooni. 

3 Igal inimesel on kohtumine Minuga, ja te kõik tulete Minu juurde. Viisid on ette valmistatud. 

Kõigepealt on kutsutud kõige lihtsamad meeled, siis tulevad teised. Nad saabuvad alandlikult, 

kummardunud hingega, vabana mässust ja valest suursugususest. Ja sel tunnil annan neile andeks nende 

alandlikkuse ja eneseteadvuse ning annan neile suured tellimused neid ootava suure missiooni täitmiseks. 

4 Sel ajal, kui ma kõiki kutsun, muutuvad kangekaelsed pühendunuks, kõvasüdamilised muutuvad 

hellasüdamilisteks ja uhked oskavad tõelise kuulekuse abil kummarduda. Sest minu Vaim õpetab kõiki, 

valgustab ja õnnistab minu väga armastatud lapsi, ja nende hingedest tõuseb palve, üks armastuse laul 

nende Isa ja Looja jaoks. Neil päevil tulevad siia planeedile suure voorusega hinged ja need, kes on siin 

juba pöördunud, lähevad suure täiuslikkuse sooviga teistesse vaimsetesse kodudesse. 

5 Tõesti, Ma ütlen teile, kes te olete järginud nende Minu õpetusi, et kui need häälekandjad vaikivad 

ja ei edasta enam Minu Sõna, siis te ei tunne, et Ma olen teist eemal. Te tunnete Mind lähedal, Ma olen 

teie sisemises templis, ja selles kuulete jätkuvalt Minu häält ja sellega koos Minu juhatust ja lohutust. 

6 Sellest, mis tuleb sellele maailmale pärast 1950. aastat, te teate vähe. Kuid ma hoiatan teid ja ütlen 

teile, et selles kibedas karikas, mida inimkond praegu joob, on veel pärmid põhjas ja valu suureneb. Kuid 

pärast seda võetakse see temalt ära, kui tema lepitamine on lõppenud, ja talle pakutakse uus karikas 

rõõmu. 

7 Vaimumaailm jätkab inimeste varjamist ja kaitsmist nende elu ja täiuslikkuse tähelepaneliku 

valvurina, täites seega minult saadud missiooni. 

8 Pärast minu viimast õppetundi jätkate minu sõnade õppimist, et te teaksite, mida teha, ja kui see 

juhtub, siis moodustate minuga ühtse abi- ja kaitsevaimu inimkonna jaoks. 

9 Jumalik Ema valab oma kõige õrnema armastuse kõigisse oma lastesse. Ta on vaeste ja orbude 

kaitsev mantel ning haigete ja abitute õrn hoolitsus. Tema vaim, mis seisab kõigi eest, aitab seda maailma 

selle katsumuse tunnil. 

10 Käige oma mõtetes läbi oma maailma ja tooge oma kaasinimestele lohutus- ja vennaliku sõnumi. 

Minu ilmumise viimasel päeval räägin ma kõigi rahvaste juurde ja minu sõnad jäävad kustumatult minu 

jüngrite kirja. Ma jätan teid apostlitena nende juurde, kes teid vajavad. 

11 Tunne end rahulikult Minu rinnal ja unusta oma hädad. Sest Minu ilmumise viimasel päeval 

lahendan ma teie jaoks need suured probleemid, mida te Minu ette toite. 

12 Valmistuge, sest katsumuse tund on juba lähenemas! Õndsad on need häälekandjad, kes on minu 

inspiratsiooni pühendunult ja oma missioonist teadlikuna edastanud kuni viimase hetkeni. 

13 Nägijatele jääb mulje, et Minus toimub uus ohvrisurm, sest Minu Vaim kordab inimeste vastu 

tunduvast armastusest lõputult oma kannatusi. Pidage meeles kõiki neid armastuse tõendeid, et te võiksite 

leida pääste. 

14 Maarja hoolitseb teie eest teie pikal teekonnal, seisab teie kõrval, nagu ta tegi seda minu jüngritega 

teisel ajastul. Ta oli armastav ja õrn ema, kes andis oma hellusega neile hingedele julgust, täitis nende 

südamed rõõmuga ja jagas nendega nende valutunde. Ja kui ta palvetas, tõusid ka Ema mõtted üles ja 

ootasid Isa tahet. 

15 Praegusel ajal katab Maarja teid oma vaimse mantliga, et teid ei üllataks lähenevad katsumused. 

16 Te moodustate oma hingede ja südamega templi, milles Püha Vaim teeb ennast teatavaks, et te 

saaksite jätta maailmale kuulekuse ja vaimulikkuse jälje. 

17 Minu Sõna, nagu uue koidiku valgus, valgustab ja äratab järk-järgult kõigi rahvaste elanikud. 
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18 Mina olen täht, mis viib teid tõotatud maale. Siin on minu Sõna kontsert, mis on läbi imbunud 

armastusest ja mis julgustab teie hinge teekonnal. 

19 Kui valu on teid Minule lähemale toonud, võtan teid vastu armastusega ─ usaldage Mind. Ma 

tahan olla teiega ja teie peate olema minuga, et teie ja mina oleksime selles harmoonias üks. Ma tahan olla 

teie kaaslane, kes näitab teile teed teie arengule ─ valgus, mis läheb alati teie ees. 

20 Mina olen Meister, kes muudab ja vaimustab teid, kes täidab teie südame hellusega, et see 

väljenduks teie sõnades, välimuses ja töödes. 

21 Olge kooskõlas armastusega, mis on jõud, mis liigutab maailmu universaalses kooskõlas. Tulge 

Minu juurde, et saaksite vastu võtta Minu Sõna olemuse, et saaksite tunda Minu armastuse mõõtmatust, et 

saaksite ka teie julgustada kannatanuid ja kuivatada nutjate pisaraid. 

22 Ma annan teile lohutust teie kannatustes, ma tervendan teie haavad ja jätan teie sisse ainult 

kogemuste valguse, et te saaksite mõtiskleda ja tagada, et teie hing tõmbub Minule lähemale. 

23 Kui te vaimustate end, siis on teie teod Minu ees nagu lõhnavad roosid. Kui te palvetate, siis ma 

vastan teile ilma häälega, ilma lauseteta, magusa lohutava vibratsiooniga. Kui kosutav on see hetk, kui te 

tunnete Minu hellust vastuseks. 

24 Inimkond, kuulge Mind, Ma ei taha, et keegi teist hukkuks. Tulge sellele kutsele, millega karjane 

kutsub oma lambaid. Paljud on jäetud laiali valu teele. Kuid te kõik jõuate takistusele, kus Minu armastus 

ootab teid, et teid lunastada. 

25 Armsad inimesed: ühendage end oma vendadega, et kui te olete minuga ühenduses, siis minu poolt 

teile sisendatud armastuse kaudu võite andestada isegi kõige raskemad solvangud. Miks te ei peaks 

andestama sellele, kes ei tea, mida ta teeb? Ta ei tea seda, sest ta ei saa aru, et ta teeb seda kurja iseendale. 

26 Teisel ajastul elas Messias inimeste seas, et neid armastavalt juhendada, nende kannatusi 

leevendada ja anda neile oma õpetust, et nad üksteist armastaksid. 

27 Neil päevil leidsin, et rahvas on vajunud sügavasse unne, mida teevad suureks ainult maailma 

rikkus ja varandus. Kui nad said teada, et tõotatud Messias oli sündinud märkamatus sünnikohas, oli nende 

hämming seetõttu väga suur. 

28 Ma leidsin, et minu rahvast on saanud keisri alamad. Ometi andsin neile valgust, rahu ja lohutust. 

Oli kirjutatud, et Isa Sõna tuleb, et rääkida inimestele ja õpetada neid seadust järgima ning päästa nad 

hävingust. See oli vajalik, et ta jooks kannatuste karika, et näidata teile teed pääsemiseks. 

29 Juba oma õrnast lapsepõlvest alates rääkisin ma seaduse õpetajatele ja olin nagu päästetähis, mis 

juhatas eksinud inimesi nende päästepaika. 

30 Armsad inimesed: minu apostlite raske oli võitlus, et valmistada inimkonda ette minu õpetusega. 

Pärast minu lahkumist asusid nad kõhklematult võitlema, kartmata oma kaasinimeste kurjuse eest. Nad 

usaldasid Mind ja levitasid päevast päeva Minu armastuse ja halastuse õpetusi. Aga mida tegi inimkond 

nendega? Lükake nad tagasi ja lohistage nad verestatud tellingule. Neid kiusati taga ja mõnitati, kuid nad 

täitsid minu missiooni oma elu viimse hetkeni. 

31 Sel ajal ütlen ma teile, inimesed: te ei ole enam märtrid, täna palun ma teilt ainult ettevalmistust, et 

te saaksite tuua leiba ja vett inimkonnale. Kuid ka sel ajal seisavad mehed teie teel. 

32 Sa oled Iisrael, inimkonna tugev, kelle olen määranud oma kaasinimeste toetajaks. Teie kaudu 

saavad nad teie Jumala halastust, andestust, armastust ja halastust. 

33 Teisel ajastul pakkusid targad mehed, keda te nimetasite "tarkadeks", Mulle kulda, lillakat ja mürri 

oma teadmiste tõestuseks. Ka lihtsad karjased panid oma ohvrid Minu jalge ette. Täna aga võtan teie 

hingedelt armastuseohvrina vastu teie ülestõusmise, teie palve. 

34 Armsad inimesed: Kõigil ajastutel olen ma teile rääkinud ja sellel kolmandal ajastul olen teile palju 

õpetanud. Mõned teist on Mind kuulnud, kuid vähe. Ometi on Minu suured õpetused kirja pandud Minu 

"kuldsulgedega", ja kui te ei kuule Mind enam häälekandja kaudu, siis juhivad ja julgustavad need teid 

jätkuvalt. Sest toit, mida ma teile oma lauas annan, on maitsev ja annab teie hingele jõudu. 

35 Unustage oma valu hetkel, mil te saate minu sõna. Eemaldage end selle maailma ahvatlustest, olge 

pühendunud selle vaimse laua juures. Õndsad on need, kes kuulevad minu sõna selle ettevalmistusega, sest 

see on elu teie hingele. 

36 Kiusatus röövib teid puhtast riietusest. Aga kui ma näen sinus kurbust ja sügavat valu, siis katan 

sind jälle oma vaimse mantliga. 
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37 Olge tugevad selle elu katsumuste ees, lahendage oma probleemid valguse kaudu, mille olen teile 

usaldanud. Eemaldage oma teelt kõik takistused, mis võiksid teid arengus peatada. Eemaldage fanatism ja 

silmakirjalikkus oma südamest, olge selles maailmas tugevamõistuslik ja sepistage armastuse ja vendluse 

ahelat. 

38 Te olete spiritistid, te ei ehita materiaalset kirikut pronkskelladega, te ehitate kiriku oma hinges, 

oma südames, ja Isa tuleb sellesse kirikusse ja on igavesti teiega koos. Ma ise olen selle kiriku valgus. 

39 Mõistke, et ma olen tulnud sel ajal, et äratada teid surma unest, et näidata teile uut päeva, et te 

kuulaksite minu häält ja et te näeksite mind. 

40 Te olete valguse lapsed, kelle ülesandeks on valgustada saladusi, mida inimesed on Minu töös 

avastanud, et kõik saaksid Mind mõista. 

41 Kõik varasemad tavad, mida te olete minu tööle lisanud, peate te hülgama, siis te vaimustate end 

ühe eesmärgi ja ühe tahtega. 

42 Teid rõhus kurjus ja aheldas materialism, ja te ootasite Mind kivikirikute katuse all, mille inimesed 

olid loonud. Te ei mõistnud, et sel ajal tulin ma vaimus, et anda teile oma õpetust. Ometi olen siin, kus ma 

teen ennast teatavaks alandlike seas, et nad saaksid tuua maailmale sõnumi, mis vabastab inimkonna 

vaimselt. 

43 Ma tulen teie juurde kui armastav Isa, et näidata teile oma armastust. Sest isegi kohtuniku ees olen 

mina teie Isa, kes annab teile andeks ja katab teie vaimse alastuse oma mantliga. Kuid täiusliku 

Kohtunikuna annan teile oma Sõna ja annan teile võimaluse taastada teie hinge algne puhtus. 

44 Nüüd on aeg täita Minu seadust. Kas te tahate, et Ma teid jälle vastutusele võtaksin, sest te ei ole 

Mind mõistnud? Te peate olema head ja ustavad kolmanda ajastu jüngrid ─ ärge magage enam! Pidage 

meeles, et Minu haavad valavad ikka veel jumalikku verd. 

45 Ärge oodake, et Minu õiglus teie seas tunda saaks. Tõuske, inimesed, ja näidake mulle, kuidas 

paljundada seemet, mille ma teile olen usaldanud. Aga kui te ei ole veel kogenud maailma pöördumist, siis 

selle põhjuseks on see, et te ei ole end ette valmistanud ja vaimseks muutnud. 

46 Iisrael, valmistu, sest sa pead minema ja levitama minu õpetust, et inimkond saaks sellest aru, ja 

siis, kui sa enam minu sõna ei kuule, ei ole sinus valu. 

47 Valitud inimesed: Vaimustage end, liikuge edasi, et aja tõusulaine ei tabaks teid ettevalmistamata. 

Tehke end vääriliseks tasu eest, mis ootab teid kõrgel teisel pool. 

48 On saabunud aeg, mil Meister ei anna teile enam oma sõna häälekandjate kaudu. Kuid minu tahe ei 

ole, et te pöördute tagasi viiside juurde, mille puhul võite kaotada varustuse, mille olete saanud minu 

õpetuste praktiseerimise kaudu. Kasutage minu väge ja teie mõtetes saab olema valgus. 

49 Ma olen valgustanud teie teed, sest ma olen teie hinge teejuht. Ma töötan sind, et sind päästa. Mina 

olen teie Isa ja isana olen andnud teile oma Sõna, et te ei langeks enam oma teel. 

50 Otsige mind, mu lapsed, oma südames, sest seal ma elan. Tundke meeleparandust, et saaksite elada 

tõotatud maal. 

51 Mina olen valgus, mis lakkamatult valgub. 

52 Mina olen "Igavene Sõna", kes küsib teilt: Millal te pöördute Minu juurde tagasi? 

53 Olge terved, õnnistatud inimesed, Minu rahu, Minu valgus ja Minu armastus on teiega. 

54 Minu rahvas: Täna on mälestuspäev, mil kogu inimkond valmistub tähistama Jeesuse sündi. 

Inimesed on ühinenud vaimselt, et esitada oma palveid, paludes maailma rahu. Kuid kui mõnede jaoks 

tuleb see palve südamepõhjast, siis teiste jaoks koosneb see ainult sõnadest. Tõelist palvet, mis on 

sündinud spirituaalsusest, harrastavad vaid väga vähesed. Kuid kõigi maa rahvaste ettevalmistus, mis on 

ühendatud spiritistlike inimeste ettevalmistusega, moodustab ühe palve, ühe palve, mis jõuab Minuni. 

55 Armastust, mida ma maailmale Meistrina kuulutasin, ei ole mõistetud, ja seepärast õhutab inimene 

oma vaenuliku vaenuga mõrvarlikke sõdu. Just teie teod kannavad vilja, mida te pärast lõikate. Kui te 

tahate olla õiglane, on teil kõik võimalused head teha. 

Ma valan oma armu teie sisse, et te saaksite oma missiooni täies täiuslikkuses täita. Aga kui te tahate 

oma tahet ja egoismi peale suruda ja ei järgi minu seadust, siis olete vastutav kurja eest, mida olete 

põhjustanud. 
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56 Spiritualistid: Teie ülesanne on ühineda vaimsete jõududega, mis tegutsevad kosmoses, et aidata 

maailma. Ühinege ka nendega, kes mõtlevad rahu ja vaikuse, armastuse ja heaolu maailmast. 

57 Armsad inimesed: Minu Sõna ei toida mitte ainult teid. Minu Sõna kiirgab inspiratsioonina 

kõigisse, kes tunnevad inimlikku valu ─ nendesse, kes soovivad headust ja halastust inimkonna jaoks. 

Õndsad on need, kes andestavad ja kahetsevad oma võlgu, kes on valmis end puhastama ja ületama, et end 

vaimselt tõsta ja teenida inimkonda. Neile annan ma oma armu, oma inspiratsiooni, oma andestust. 

58 Ainus viis, kuidas rahvad elavad rahus, on kuuletumine kristlikele põhimõtetele, mida Jeesus 

õpetas maailmale teisel ajastul ja mida ma teile praegu meelde tuletan. 

59 See on armastuse, mõistmise ja halastuse põhimõtted, mida inimkond peab praktiseerima, et elada 

rahus. Kuid ma annan oma armastust ja halastust ka neile, kellel puudub vaimne areng, pööramata 

tähelepanu nende võlgadele. Ma pean teid kõiki oma karjaks ja armastan teid kõiki võrdselt. Seepärast 

ütlen ma teile: Keegi ei ole Minust kaugel; Minu andestus hõlmab kogu maailma. Isegi kui te mässate 

Minu Seaduse vastu ja toidate oma vaenu, annan ma teile kord ja tuhat korda andeks, et teil oleks võrdsed 

võimalused end uuendada ja saavutada igavene täiuslikkus. 

60 Spiritualism ei ole religioon; see on sama õpetus, mida ma levitasin Jeesuse isikus, et juhendada 

kõiki inimesi kogu maailmas igal ajal. See on Minu õpetus armastusest, õiglusest, mõistmisest ja 

andestusest. 

61 Sel Kolmandal ajal olen ma teiega rääkinud vaid suurema selgusega, sest teie vaimne, füüsiline ja 

intellektuaalne areng on toimunud. 

62 Spiritualism peab olema kõigis ja igas inimeses. Ma räägin hingele, et ta saaks tõusta koos oma 

kehaga ja et viimane saaks oma hingelt ilmutusi ja inspiratsiooni, mida ta saaks rakendada enda ja üldise 

hüvangu heaks, täites nii universaalset seadust töötada inimkonna hüvanguks. 

63 Minu vaimset tööd on alati mõistnud kõik need inimesed, kes on ärkanud ja arenenud igavese 

täiuslikkuse suunas. Nad on saanud minu armu ammendamatust allikast ja minu jumalikust tarkusest ning 

on vaimse maailma innustusel valmistanud inimkonnale paremat tulevikku. Kogu teaduslik ja kasulik 

areng inimkonna jaoks on inspireeritud kõrgetelt vaimsetelt olenditelt, kes õpetajatena juhivad lakkamatult 

ajusid, mis valmistuvad töötama ühise hüvangu nimel. 

64 Sel viisil saab aju minu õpetuse tähenduse, minu tarkuse inspiratsiooni. Kuid vastavalt inimese 

vaimsele ettevalmistusele, tema kalduvustele ja mõttevabadusele võib ta need ideed vastu võtta kas oma 

hüvanguks või oma hävinguks. 

65 Kui teadlane töötab oma intellektuaalse võimekusega inimkonna hävitamiseks ja hävitamiseks, siis 

ärge omistage seda kõrgete vaimolendite inspiratsioonile. 

66 Need vaimsed olendid on inspireerinud tema aju, et ta saaks mõista loodust, et ta saaks seda uurida 

ja avastada selle suuri saladusi ning mõista kõiki selle ilminguid. Kuid inimesel on vabadus rakendada 

seda inspiratsiooni, seda armu, nii nagu ta tahab. See tuleb talle kui kasu; kuid kui tema tunded on ilma 

õilsuseta või kui ta oma rikutud instinktide või vaimsuse puudumise tõttu soovib seda inspiratsiooni 

kasutada kurja tegemiseks, võib ta seda ka teha. 

67 See on tahtevabadus, mille ma olen inimesele andnud, et ta saaks vastutada oma tegude eest ja 

omandada nende kaudu teenet või saada puhastust, mille tema ebatäiuslikud teod kaasa toovad. 

68 Inimene on loodud oma Jumala "kuju ja sarnasuse" järgi, mis puudutab tema vaimset osa, sest ta 

on varustatud samade võimetega kui Jumalik Vaim. Teie keha kuulub maa juurde, kuid teie vaimne hing 

on tulnud Minust ja peab minusse tagasi pöörduma puhtana ja täiuslikuna. Seetõttu on hinge tee pikk 

evolutsioon. 

69 Teie hingele ei piisa igavikulises eksistentsis ühest kehast, nagu ei piisa teie kehale selle elu 

jooksul siin maailmas ühest rõivastusest. Seepärast on hinge reinkarnatsioon vajalik tema arenguks. Igas 

etapis õpite te rikkusest ja vaesusest, tervisest ja kõigist haigustest, mis inimesi vaevavad. Te saate teada 

egoismi, uhkuse, kurbuse ja halastamatuse kohta, aga ka andestuse ja armastuse, õilsuse ja suuremeelsuse 

kohta. 

70 Te olete tänaseni jõudnud, kehastunud erinevatesse kehadesse. Teie hing on järk-järgult 

puhastunud oma plekkidest. Sest algusest peale laskis ta end kehaliste kalduvuste poolt vallutada ja 

eemaldus seega puhtusest ja täiuslikkusest, mis tal oli, kui ta Minust välja tuli. 
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71 Te olete jõudnud kolmandasse aega ja teie hing on arenenud, kuid mitte piisavalt, et olla võimeline 

oma füüsilisi instinkte täielikult valitsema ja elama täiesti vaimses etapis. 

72 Sel Kolmandal ajal olen selgitanud oma õpetust inimliku mõistmisorgani kaudu, et anda teile uus 

võimalus teie hinge arenguteel. 

73 Õnnis rahvas: Nii nagu Minu jüngrid Teisel ajastul ei mõistnud Minu õpetuste suurust seni, kuni 

nad kuulsid Mind ja olid Minu suurte tegude tunnistajad, kuni Ma ei olnud enam nende juures, ja alles siis 

otsustasid nad oma tegusid võimalikult palju Minu õpetustega kohandada, nii juhtub ka teiega, rahvas. Ma 

jätan teile vaimse tarkuse, et teie teod oleksid Minu Töö väärilised ja väärilised, ning et see teeniks teid 

aluse ja inspiratsioonina, ja et te saaksite iga oma teoga öelda maailmale, et Kristus on ilmutanud end 

vaimselt ja valab välja oma inspiratsiooni mõistuse kaudu, mille Tema lõputu armu ja tarkuse 

ammendamatu allikana on ette valmistanud. 

74 Ma olen õpetanud teid mõtlema Jumalast kui Kõiksusest, kui vaimse kujutlusvõime piirideta 

imestusest, kui Jõust, mis põhjustab liikumist ja tegevust kogu universumis ─ kui Elust, mis avaldub nii 

kõige lihtsamas taimes kui ka neis maailmades, mis jooksevad miljonite kaupa kosmoses, ilma et ükski 

neist ei kuuletuks neid valitsevale Seadusele. 

75 See seadus olen mina, teie Jumal, on lakkamatu evolutsiooni seadus, mis hämmastab inimest ja 

avab talle tohutuid uurimisvaldkondi, mis võimaldavad tal üha sügavamale tungida looduse saladustesse. 

76 Nii saab inimese ja Jumala vaheline osadus kinnitust ka selle looduse tundmise kaudu, milles 

ilmneb Jumala suurus ja vägi. 

77 Jumal ei ole siis kuju, ei sümbol ega nähtus. 

78 Kõik, mis on loodud, on kujunenud pideva evolutsiooni kaudu ─ ma juba ütlesin teile ─ alates elu 

algusest, st sellest hetkest, kui ma ilmutasin elu aatomis, ja sellest arenesid molekulid, molekulid 

elementideks, ja nendest tekkisid maailmad, mis asustasid end sama loogilise ja loodusliku evolutsiooni 

seaduse järgi. 

79 Minu õpetus on kõigi teadmiste, kogu tegevuse alus ─ see on valgus, mis võimaldab ära tunda 

kõiki imesid, mida inimene ei ole veel võimeline mõistma, sest tal puudub vaimsus. 

80 Inimene on see, kes püstitab tõkkeid oma vaimsele arengule. Jumal ei karista ega ole 

hukkamõistja. Jumal on kõikvõimas, Ta on jõud, valgus, elu ja armastus. Ta kehastas oma "Sõna", et elada 

nagu teie maa peal, alludes samadele kiusatustele, ja selle kaudu armastas Ta teid veelgi enam. Kuna 

Jumal on tarkus, mõistmine, universaalne rahu ─ kuidas sa usud, et kuigi ma armastan sind, nagu ma sind 

armastan ─ et kuigi ma annan inimesele nii palju armu ja andeid ─ et kuigi ma valmistan teda igavese 

vaimse elu jaoks ette, ma võiksin teda karistada? 

Ei, inimkond, te ise olete need, kes kannavad kõiki neid valupiinasid, mis teid tabavad. Te viskate oda, 

mis haavab teie kaaslast, te tõstate mõrvarliku käe, et kõrvaldada see, kes teid häirib. Seepärast ütlen ma 

teile, et minu jumaliku õigluse kohaselt peate puhastuma just teie. Kui teie teod on suunatud kõikehõlmava 

täiuslikkuse poole, siis olete oma teenetega teeninud tasu. Aga kui teie teod on halvad, siis on puhastus, 

kas siis kehaline või vaimne. 

81 Kurja esindavad jõud moodustavad järk-järgult võimsa tuumiku, et sukelduda maailma oma 

sõdadesse, nii et inimesed tõrjuvad üksteist ja kõikjal 

Hävitamine on. 

82 See on viimane aasta, mil tuletan teile meelde kristlikke armastuse ja andestuse põhimõtteid 

inimliku mõistmisorgani kaudu. 

83 Armastage oma ligimest, elage rahus iseendaga, andestage neile, kes teid solvavad. Sest Kristus 

annab teile andeks, ja teie Meister, kes on ilmutatud selles Kolmandas Ajastikus Püha Vaimu Valguse 

kujul, annab samuti andeks inimkonnale. 

84 Minu rahvas: Avage oma huuled, et anda lohutust, julgustust ja nõu. Iga teie tegu olgu armastuse 

eeskujuks, et Minu õpetust mõistetaks rohkem teie tegude kui sõnade kaudu. 

85 Sel viisil saab maailm aru, et Kristus kõndis taas maa peal ─ mitte kehalises vormis, kehaga, mida 

Jeesus omas 33 aastat, vaid valguse ja vaimse tarkuse kaudu, mis valati välja igale Tema jüngrile. 

86 Armsad inimesed: selle pärast, mis on teie hinges üllas ja heldekäeline, ütlen ma teile: Tooge minu 

õpetust, tehke head, ärge mõistke kedagi hukka. Hoolitsege selle eest, et teie keha ei oleks vahend, mis 
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põhjustab teie degeneratsiooni ja ebapuhtaks muutumist, vaid et see aitaks teil oma hinge tõsta ja isegi kui 

te satute kiusatuste ohvriks, saate neist võidukalt välja tulla. 

87 Mõistke oma keha kui midagi habrast, mis on antud hingele tema arenguks. 

88 Ärge mõistke teisi õpetusi hukka kui ebatäiuslikke, piirduge sellega, et teete head tööd. 

89 Ma annan oma puhta ja puhta töö teie kätte ja te vastutate selle eest, kuidas spiritism areneb. 

90 Ma ei jäta teile mingeid kindlaid riitusi ega kohustust täita teatud riitusi. Sest see ei ole minu tahe, 

et te jälle fanatismi langeksite. Te peate kogunema kokku, et uurida minu Sõna ja hoolitseda selle eest, et 

ka teised saaksid sellest teadmisest osa. 

91 Spiritualiseerumine muutub käegakatsutavaks siis, kui kõigil rahvastel on sama maailmavaade. 

Siis saab Kristuse kuningriik olema. 

92 Kristlik põhimõte saab olema valdav ja vaimsus on inimestele juhiseks, et kehtestada õiglased 

seadused, mis hakkavad inimkonda valitsema. Ainult nii saab maailmas rahu olla. 

93 Kui tihti te tulete kokku, et uurida minu Sõna, jagada oma probleeme, teha midagi üldiseks heaks, 

paluda vaimset abi, palvetada vaimset palvet. Keskenduge iseendale, siis igaüks teist, kes on niiviisi 

valmis, räägib ja annab nõu. Temas korduvad Meistri sõnad, mille Ta on andnud häälekandjate kaudu. 

Kuid tal ei ole vaja olla vaimustuses, vaid ainuüksi inspiratsiooni kaudu on tal võimalus teostada halastust 

ja põhjustada minu töö tunnustamist ja tunnetamist. 

94 Inimesed, minge inimeste juurde, rääkige nendega nii, nagu Kristus rääkis teiega, sama halastuse, 

eesmärgi ja lootusega. 

95 Tunnistagu nad, et on olemas kõrgendamise viise, mis annavad suuremat rahuldust kui need, mis 

annavad maiseid hüvesid. Las nad mõistavad, et on olemas usk, mis paneb uskuma ja lootma rohkemat kui 

seda, mida saab puudutada. Öelge neile, et nende hing elab igavesti ja et nad peavad seetõttu valmistuma 

nautima seda igavest õndsust. 

96 Täitke oma ülesanne sel viisil, asuge teele tõe ja suuremeelsusega, ja kui te jõuate Minuni, ütlen 

Ma teile: Olge õnnistatud, moodustage osa Minust, nautige Minu Jumalikkuse sõnulseletamatut õnne. 

Unustage asi, unustage, et teil oli maailmas kannatusi, ja teil ei ole enam põhjust tunda jälle valu ja olla 

avatud hulgaliselt kiusatusi. 

97 Teist saavad ainult need vaimsed olendid, kes on oma teenete kaudu roninud mööda täiuslikkuse 

redelit - Jaakobi redelit taevasse, arengutreppi, mis algab maa peal ja kaotab end lõpmatuseni. Te olete 

samm-sammult roninud ja lõpuks viib see teid igavese elu, valguse kuningriiki. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U 360 

133 

Juhend 360 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Jumaliku Meistri armastatud jüngrid: Tulge veel kord Minu juurde ja ma annan teile koha Minu 

laua ääres. 

Ma näen, et te olete õppinud armastavalt rääkima. Isegi kõige kibedamatel päevadel oskate te kõige 

suurema valu keskel lootusrikkalt ja usuga naeratada, sest te olete end minu õpetusega julgustanud. 

2 Just sellisena tahan ma teid näha, alati täis rahu, julgust ja usaldust. Te olete jõudnud aega, mil 

tunnete Mind täielikult oma olemuse sees ja väljaspool, mis on teile igal hetkel lähedal. Te ei ole enam 

need, kes ütlesid: "Isa, miks Sa unustad mind katsumuses, miks Sa ei kuule mind?" Täna oskate te 

katsumuses palvetada ja pärast palvetamist ootate alandlikult minu rahu saabumist. Sa lubad meisteril sind 

kuulekalt proovile panna. 

3 Nüüd olete te tõesti minu jüngrid. Te teate oma eeliste väärtust ja oskate oma vigu avastada ja 

hinnata. Täna on teie hing valgustatud nii suure heledusega, et te teate, millal te olete oma Isale 

meelepärane olnud ja millal olete Teda solvanud. 

Teil on külmuse, masendumise hetki. Aga kui need hetked on möödas, põleb teie südames taas 

armastuse ja usu leek, teie sisemise Jumala kummardamise altar süttib taas ja te tunnete Isa kohalolekut 

oma pühakojas ─ see Isa, kes on alati teie sees ─ olenemata sellest, kas te olete valmis või mitte. 

4 Ma ei saa ühtegi oma last hukka mõista, sest see tähendaks nende elu äravõtmist. Ma lõin teid 

eluks, mitte surmaks. 

5 Oo õpilane! Seitsmendal päeval puhkab selle aja inimene, ta tõstab hetkeks oma hinge Isa poole 

tänutäheks või abitaotluseks. Kuid mitte kõik ei ole ärkvel, mitte kõik ei palveta. Aga nende pärast, kes 

elavad ─ nende pärast, kes töötavad rahu nimel, inimeste heaolu nimel, lasen ma maailma saada killukese 

oma rahumantlist, tilga oma jumalikku palsamit, minu armastuse suudlust, milles on minu andestus ja 

võimalused, mida ma annan igale hingele tema päästmiseks. 

6 Praegu on hingede jaoks otsustav aeg, tõeline võitluse aeg. Kõik on võitlus ja võitlus. See sõda 

leiab aset iga inimese südames, perekondade sisemuses, kõikides institutsioonides, kõikides rahvastes, 

kõikides rassides. 

Mitte ainult maapealsel tasandil, vaid ka vaimses orus käib võitlus. See on Suur Lahing, mida teiste 

aegade prohvetid nägid sümboolsel kujul ja mida nähakse ka selle aja prohvetite või nägijate nägemustes. 

Kuid seda lahingut, mida peetakse ja mis kõigutab kõike, ei mõista inimkond, kuigi ta on osa ja 

tunnistajaks just sellele lahingule. 

Inimkonna areng on tänapäeval kiirenenud ─ aga kuhu see suundub? Kuhu inimene nii kiirustades 

läheb? Kas ta leiab sellel peadpööritaval teel õnne, kas ta saavutab igatsetud rahu, kuulsusrikka elu, mida 

iga süda isekalt ihaldab? 

7 Ma ütlen teile, et see, mida inimene oma kiirustamisega tegelikult saavutab, on täielik kurnatus. 

Inimese vaimne hing ja süda liigub eluväsimuse ja väsimuse poole, ja selle kuristiku lõi inimene ise. 

8 Sellesse kuristikku langeb ta ja selles täielikus kurnatuses, selles vaenude, naudingute, rahuldamata 

võimuhimude, patu ja abielurikkumiste, vaimsete ja inimlike seaduste rüvetamise kaoses leiab ta hingele 

näilise surma, südame ajutise surma. Aga ma panen inimese tõusma sellest surmast ellu. Ma lasen tal 

saada oma ülestõusmise ja selles uues elus võidelda kõigi ideaalide taassünni eest, kõigi põhimõtete ja 

kõigi vooruste ülestõusmise eest, mis on hinge omadused ja pärilik omadus, mis on tema päritolu, tema 

alfa. Sest Minust sai hing alguse, Minust võttis ta elu, Minu täiuslikkusest jõi ta, Minu armust sai ta 

küllastuda. 

9 Seiske oma palvetega inimeste kõrval sel suure vaimse võitluse ajal. Kui te näete neid nutmas, ärge 

seostage oma nutmist põhjusega, mis neid nutma paneb, vaid nutke nende pärast, sest nad on teie 

kaaslased ja teie armastuse pisarad on palsamiks ja lohutuseks. Kui te näete neid rahutuid, siis ärge osalege 

nende rahutuses, sest te olete rahu lapsed. Aga palvetage nende eest ja kõik muutuvad rahuingliteks. Las 

rahu laskub teie hingest nagu kaste, mis on armastuse vili kogu maailma jaoks. 

10 Kui leiate, et nad alustavad arutelusid ja arutelusid, mis on vastuolus teiste arvamusega, tõuske 

sellest kõigest üle. Mõtle sel hetkel minu tööle, minu sõnale ja võiduta põhjused, mis julgustavad inimesi 
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nende võitlustes ja sõdades Püha Vaimu valgusega, oma palve, oma eeskuju ja oma sõnaga. Kui te näete, 

et nad lähevad välja relvadega õlal ja mõistavad siis halastamatult kohut omaenda venna üle, siis võtke ka 

teie üles oma armastuse, halastuse, andestuse ja igavese elu relvad. 

11 Võida hinge rahu riigi jaoks! Pattude pöördumine armuliku elu juurde. Sel moel paljunevad Isa 

sulased ja teie võitlus hävitab patu, hävingu ja surma kuningriigi! 

12 Õndsad on need, kes leiavad keset nii palju pimedust ikka veel jõudu oma südames, et otsida 

Mind, või kes hoiavad selles veel natuke puhtust, et muuta see lühikeseks ajaks pühapaigaks ja lubada oma 

südametunnistusel rääkida neile Minust, endast ja oma ligimestest. 

13 Ma olen teile teatanud ajast, mil inimvaim hakkab Jumalat kummardama nagu kunagi varem, mil 

ta pakub oma Isale vaimset kummardamist, mida ma olen õpetanud inimestele juba algusaegadest alates 

Minu täiusliku õpetuse kaudu. Ma olen alati teinud suuri ilmutusi, olen alati olnud õpetaja, ja ka Isana olen 

tõmmanud loori oma saladuste eest ära, et inimolendid võiksid Mind paremini ära tunda ja sel moel saaks 

mind täiuslikumalt armastada. Kuid inimesele on maapealne eksistents tundunud nii imelise, nii rikkaliku 

aardega, mida see maailm sisaldab, et ta on alati unustanud õpetused, mis räägivad talle vaimsest elust. Tal 

on olnud silmad ainult suurepärase materiaalse loodu jaoks, mis on Isa töö ja peegel, nõrk peegeldus elust 

Kõrgema Ülestõusmisse. Ja kuigi ta on avanud oma silmad, oma meele, oma meeled, et vaadata, 

puudutada, igatseda selle maailma hüvesid, on ta sulgenud oma vaimu silmad ja ta on unustanud, et kõige 

selle kohal on teine imeline eksistents, teine veel rikkam elu ja teised tõeliselt suuremad rikkused. Selles 

armastuses, selles inimese kalduvuses maiste hüvede poole, on ta ennast materialiseerinud. 

Sellegipoolest ei ole tema hing Mind unustanud, ta säilitab aimu Minu olemasolust ja lisaks sellele 

tunneb ta soovi saada toitu, mida maa ei suuda talle pakkuda, ning ta otsib Mind. Kuid see otsib Mind 

pooleldi ja mitte alati parimal viisil. 

14 Kuna inimene on materialiseerunud, peab ta otsima Mind mõistliku kummardamise kaudu, ja kuna 

tema vaimu silmad ei ole avatud, peab ta looma Minu kuju, et Mind näha. Kuna ta ei ole end hingeliselt 

tundlikuks teinud, nõuab ta alati materiaalseid imesid ja tõendeid, et uskuda Minu olemasolusse, ja seab 

Mulle tingimusi, et teenida Mind, järgida Mind, armastada Mind ja anda Mulle midagi tagasi selle eest, 

mida Ma talle annan. Nii näen ma kõiki kirikuid, kõiki religioosseid kogukondi, kõiki sektid, mida 

inimesed on loonud üle kogu maailma. Nad on läbi imbunud materialismist, fanatismist ja 

ebajumalateenistusest, salatsemisest, pettusest ja rüvetamisest. 

15 Mida ma sellest kaasa võtan? Ainult kavatsus. Mis jõuab Minuni sellest kõigest? Minu laste 

vaimne või füüsiline vajadus, nende väike armastus, nende soov valguse järele. See on see, mis jõuab 

Minuni, ja Ma olen kõigiga. Ma ei vaata kirikute ega vormide, riituste poole. Ma tulen kõigi oma laste 

juurde võrdselt. Ma võtan nende hinge vastu palvega. Ma tõmban ta oma rinna juurde, et teda omaks võtta, 

et ta tunneks Minu soojust ja et see soojus oleks talle stiimul ja stiimul külaskäikude ja katsumuste teel. 

Aga kuna ma aktsepteerin inimkonna head kavatsust, ei pea ma lubama tal jääda igavesti pimedusse, oma 

ebajumalateenistusse ja fanatismi mässituna. 

16 Ma tahan, et inimene ärkaks, ma tahan, et hing tõuseks Minu juurde ja oma kõrgenduses näeks 

oma Isa tõelist hiilgust ning unustaks liturgiate ja riituste vale hiilguse. Ma tahan, et kui ta saavutab oma 

tõelise tõusu, siis ta uuendab ennast, vabastab end inimlikest vajadustest ja ületab meelelisuse, kirged, 

pahed ja leiab iseenda; nii et ta ei ütleks kunagi Isale, et ta on maavits; nii et ta teaks, et Isa lõi ta oma näo 

ja sarnasuse järgi. 

17 See on teie vastutuse põhjus selles Kolmandas Ajastikus, oo Iisraeli rahvas! 

18 Ma olen teile öelnud, et inimkond on nagu põld, mille ma olen teinud viljakaks, ja selles viljakuses 

on selle andide ja varjatud võimete äratamine. Intuitsiooni kaudu saab inimkond praegu minu sõnumit, läbi 

vaimsete unenägude ja mitmesugustes muudes vormides. Minu vaimne maailm on samuti ärkamas ja 

valmistab inimesi ette. 

     Sündmused, sündmused räägivad selgelt südamele ja hingele, ja kõige selle kaudu on inimkond saanud 

natuke varustust. Ta teab, et ta on teelahkmel ─ ta tunneb, et on sisenenud tähtsuse ja vaimse täiuse 

ajastusse. Ta tunneb, et jumalik õiglus kaalub kõikidel olenditel järeleandmatult. Kuid tal puudub elav 

Sõna ja lõplik tõend tema silmade ees. Aga see tõend ja see sõna, mis teil on, inimesed. Teile olen selle 

usaldanud, te olete selle ilmutuse kandjad, mis on jumaliku armastuse seeme, mille te külvate minu 

täiusliku tarkuse kaudu juba viljakatele põldudele. 
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19 Sukelduge jätkuvalt meeleldi palvetesse, et ma saaksin jätkata teie kujundamist, et ma saaksin teid 

varsti muuta selle Töö teenijateks ja apostliteks, mida ma olen nimetanud spiritistlikuks, trinitaarseks ja 

mariaanlikuks - nimed, mis kaovad, kui maailm täidab Minu seadusi. Siis ei ole vaja nimesid ega 

sümboleid, sest te kõik kannate oma olemuses justkui vaimset kivi, mis koos kõigi teistega moodustab 

tõelise templi, tõelise pühamu, milles elab teie Isa ja Looja. 

20 Kas kogu inimkond on trinitaarne? Ei, jüngrid. Mitte kõik ei kanna oma hinges kolme aja pärandit. 

On palju neid, kes ei hoia isegi kahe möödunud aja testamenti, ja mõned isegi mitte esimese aja 

testamenti. Aga te viiksite Kolmainsuse seemne ─ minu Seaduse, minu Õpetuse või õpetuse, kuidas iganes 

te seda nimetada tahate, mille ma teile kolmel korral usaldasin, seemnena kõigi rahvaste ja kõigi inimeste 

südamesse. 

Ärge suruge minu õpetust peale needuste, ähvarduste ega valuga. Esitage see ainult, esitage see puhtalt 

ja valjusti nii, nagu see on. Paku seda igavese tarkuse allikat ja lase janunevatel juua selle kristallveest. 

Tõesti, ma ütlen teile, need, kes tunnevad, et nad on oma janu kustutanud, on siis teiega koos. Need, kes 

joovad, kuid ei ole suutnud oma janu kustutada, jäävad tõrjuvaks. Kuid jätke see asi minu hooleks. Ja on 

ka teisi, kes keelduvad joomast, kuid te peate ootama, sest Allikas on igavene. 

Kui need, kes täna keelduvad sellest veest joomast, siis homme on nende janu veelgi suurem. Nende 

janu piinab neid, ja siis nad jõuavad allika juurde, ja kui nad ei leia seda lähedalt, siis otsivad nad seda läbi 

kõrbete ja piki pikki teid, mäletades, et see oli värske ja värskendav, kuni nad selle leiavad. Sest kuigi 

minult on vett keelatud, ei keeldu ma seda kunagi sinult. 

21 Inimkond ei ole veel spiritistlik, kuid juba ärkavad hinged ja mõistavad oma ebajumalate kurtust ja 

pimedust, ja juba saavad nad aru valede ohvrite ja patukahetsuste mõttetusest, ja paljud, keda ma kohtan, 

on väsinud ja väsinud fanatismist. Nad igatsevad toitu, mis on magus ja meeldiv vaimsele maitsemeelele, 

nad igatsevad veini, mis tõeliselt elavdab hinge. 

22 Ma näen kogudusi, väikeseid sektoreid ja suuri ühendusi, mis koosnevad inimestest, kes püüdlevad 

spirituaalsuse poole, kes sisenevad vaimsesse pühakotta, hingede kodusse ─ mõned neist lähevad teed, mis 

on lähedased vaimsele kavatsusele, mis on see, mis jõuab Minuni. Ühel päeval premeerin ma neid ja 

tõeline spiritualism, sügav õpetus, mis on täis õpetusi ja ilmutusi, Püha Vaimu lohutust ja vaimset toitu, 

ilmub kõigile ─ igatsevatele, janunevatele ja ka külmaverelistele ja ükskõiksetele. 

23 Kas kogu inimkond on Marian? Tõesti, ma ütlen teile: Ei, paljud ei tunne isegi Maarja. Ma näen 

osa inimkonnast, mis ei tea isegi tema nime, teist suurt osa, mis teie kaudu on langenud suurde fanatismi, 

suurimasse ebajumalateenistusse, rüvetamisse, ahnusesse. Ja teine osa inimkonnast ja religioossetest 

kogukondadest, kes ei tunnista teid kui inimkonna Vaimset Ema. 

24 Ma olen teid nimetanud "Maarja inimesteks", sest te õpetate inimkonnale, kes on Maarja. 

25 Ma ütlen teile, inimesed: Maarja ei ole ainult see naine, kes võttis Päästja vastu teisel ajastul. Ma 

ütlen kõigile neile inimkonna osadele, keda ma just mainisin, kõigile sektidele ja religioossetele 

kogukondadele, kõigile rassidele ja kõigile inimestele, et Maarja on emalik, jumalik olemus, mis on alati 

olemas olnud. Ta on naiselik, universaalne essents, mida saab avastada ja näha kõigis loodu teostes. Ta on 

õrnus, ta on eestpalve ja toitev rind. 

Juba möödunud aegadel ilmutati teile Maarja olemasolu ja tema maapealne tulek. Sest tõesti, esimesest 

kuni viimaseni ─ kõigile olen ma rääkinud kui Isa, kui Kohtunik ja kui Meister. 

26 Juba esimesel ajastul hakkasid patriarhid ja prohvetid rääkima Messia tulekust. Kuid Messias ei 

tulnud ainult vaimus ─ ta tuli sündida naisest, saada inimeseks, saada naiselt keha. 

Jumala emalik Vaim pidi samuti saama inimeseks, naiseks, puhtuse lilleks, et tema lillekroonist 

voolaks Jumala "Sõna", milleks oli Jeesus, lõhn. 

27 Kui see naine oli jõudnud neiupõlve, oli ta kihlatud. Isa saatis talle ingli, kes teatas tema 

missioonist. Aga kuidas kohtas ingel teda, kuidas üllatas ta kihlatud neitsi? Palvetamine. Ja kui ta leidis, et 

ta on valmis, ütles ta talle: "Tere, Maarja, kes sa oled leidnud armu Jumala silmis. Ära karda, sest su ema 

võtab vastu selle, kes valitseb Jaakobi kojas, ja tema valitsemisele ei ole lõppu." 

28 Maarja teadis, et ta võtab vastu kuninga, kes on võimsam ja suurem kui kõik kuningad maa peal. 

Aga kas ta kroonis end sellepärast kuningannaks meeste seas? 

29 Kas tema huuled kuulutasid väljakutel, tänavatel, lihtsates majades või paleedes, et temast saab 

Messia ema, et tema ihust tuleb välja Isa "ainusündinud Poeg"? Kindlasti mitte, mu rahvas: suurim 
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alandlikkus, alandlikkus ja armu oli temas, ja lubadus sai teoks. Tema inimliku ema süda sai õnnelikuks ja 

juba enne sünnitust ─ sel ajal ja pärast seda kogu Poja elu jooksul ─ oli ta kõige armastavam ema, kes 

teadis vaimselt Jeesuse saatust, missiooni, mida ta pidi täitma inimeste seas, ja mida ta oli tulnud tegema. 

Ta ei olnud kunagi selle saatuse vastu, sest ta jagas sama tööd. 

30 Kui ta mõnikord pisaraid valas, siis oli see inimliku ema nutmine, see oli kehaline olemus, mis 

tundis valu pojas, tema enda lihas. 

Aga kas ta oli Meistri, tema Poja, jünger? Ei. Maarja ei pidanud midagi Jeesuselt õppima. Ta oli Isas 

endas ja oli kehastunud ainult selleks, et täita seda ilusat ja rasket ülesannet. 

Kas selle suurepärase ema süda piirdus ainult oma kõige armsama Poja armastamisega? Kindlasti 

mitte; selle väikese inimsüdame kaudu ilmutas Emakeele Süda end lohutustes ja ülevates sõnades, 

nõuannetes ja hüvedes, imetegudes, valguses ja tões. 

Ta ei kiitnud end kunagi, ta ei mõistnud kunagi Meistri sõna valesti. Aga nii nagu ta oli tema hällina 

kasutatud sõime jalge ees, nii oli ta ka selle risti jalge ees, millel Poeg, Meister, kogu loodu Isa suri ja 

hingas inimesena viimast hingetõmmet. 

31 Nii täitis ta oma saatust inimemana ja andis kõigile emadele ja inimestele eeskuju. 

Ja et inimkond teda kuulaks, et ka teda armastataks ja et tema eeskuju ei kustuks inimeste südamest, 

pühendas veritsev Meister ristil ühe oma seitsmest sõnast ristil emale, öeldes talle: "Ema, see on sinu 

Poeg!", ja ütles Pojale, kes sel hetkel oli Johannes, Issanda apostel: "Poeg, see on sinu Ema!". 

32 Sellega tahtis Meister jätta Johannese kui inimkonna esindaja ja inimeste südamesse armastuse ja 

austuse pühamu Universaalse Ema vastu. 

33 Kas apostel Johannes väitis seda emadust ainult enda jaoks? Ei, tõepoolest, ta läks omade juurde, 

kaaslaste juurde võitluses ja õpetuses, teiste jüngrite juurde ja ütles neile: "Seda ütles Meister enne Tema 

lahkumist", ja seal jäid jüngrid Maarja juurde, kuni Ta tõsteti üles lõpmatusse. 

34 Nelipüha päeval, sellel pühal, mida rahvas oli esimest korda tähistanud paasapühana, kogunesid 

jüngrid kokku, ja nende keskel oli Maarja. Ja Püha Vaim lähenes, mida sümboliseeris valge tuvi, ning 

täitis nad oma valgusega ja täitis neid oma armuga. 

35 Jüngrid tundsid Maarja vastu sügavat austust ja armastust. Ja kuna need külvajad, need 

hingedoktorid, tundsid seda austust Lunastaja Ema vastu nagu inimene ─ miks siis ei peaks neile 

järgnenud aegade põlvkonnad seda tundma? Ma ütlesin teile, et Maarja on igavene, ja tõesti, ma ütlen 

teile, et kui te pöördute Tema poole, siis paljud teist leiavad Tema. 

36 Kui minu jünger Johannes oli üksi Patmose saarel oma taganemiskohas, kus ta sai suuri ilmutusi 

tulevastest aegadest, kus ta tungis vaimselt ülestõusmisse ja nägi Issanda suuri saladusi, mis olid riietatud 

allegooriatesse ja kujutatud kujunditega, nägi ta seal ka Maarja kuju. 

Selles suures ilmutuses, mille Isa usaldas Johannesele tulevaste aegade inimeste jaoks, nägi ta seal 

pärast suurt märki naist, kes oli riietatud päikese ja kuuga oma jalge ees ning kelle otsaesisel oli kroon 

kaheteistkümne tähega. See naine tundis sünnitusvalu ja kui see valu oli kõige suurem, nägi Johannes kurja 

lohe kujul teda varitsemas, kes ootas ainult lapse sündi, et teda ära süüa. 

     Aga Meister ütleb teile: Kuna see Ilmutus, mille Isa andis Johannesele, rääkis tulevastest aegadest, siis 

ütlen teile: Ta nägi Maarja kolmandal ajastul, vahetult enne seda, kui Ta sünnitas Marioni rahva ja kurja, 

mis varitses Issanda rahvast. 

Johannes nägi ka, et sündimise hetkel puhkes suur inglite lahing inimeste kurjust kehastava draakoni 

vastu ─ lahing, mis toimub praegu teie seas, sest Mariani rahvas on sündinud, on juba ilmunud maa 

pinnale ja saab täna oma armastuse kilbi ja mõõga, et minna suurde lõpplahingusse. 

37 See on see, mida see ilmutus tähendab, armsad inimesed! Seepärast on Isa teile täna öelnud: Need, 

kes tunnevad Maarja, ei tunne teda tema tõesuses. Nad näevad teda ainult naisena, nad peavad teda ainult 

inimemana ning on loonud tema ümber kultusi, riitusi, festivale ja vaimustusi. Selle ebajumalateenistuse 

kaudu on nad unustanud Issanda seaduste täitmise, Meistri Sõna ja omavahelise armastuse. 

38 Isa ei taha, et maailm tunneks Maarjat sel viisil, ja mina ei taha, et te teda sel viisil armastaksite. 

Maarja ei ole lihtsalt naine, nagu ma teile juba ütlesin: Maarja on emalik olemus, mis eksisteerib 

Jumalikus ja mis avaldub kõiges loodavas. 

39 Kui te otsite Teda öises üksinduses, vaikuses, mida ei häiri miski, seal kosmoses, siis kohtate Tema 

kuju, ja kui te otsite Teda lillede lõhnas, siis kohtate ka Teda, ja kui te otsite Teda oma Ema südames, siis 
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saate Teda. Kui sa soovid kohtuda Temaga Neitsi puhtuses, siis näed Teda ka seal, nagu ka Tema 

lugematuid teoseid, kus peegeldub igavene naiselikkus, mis on olemas Jumalas ja mis on olemas kogu 

Tema loodu sees. 

40 Kui te füüsiliselt alustate missiooni täitmise, õpetuse kuulutamise teed, siis põrkute kokku kõvade 

südamega, nendega, kes on loonud suletud ukse, et mitte lasta sisse Maarja armastuse ja tema nime 

olemust. 

Paljude jaoks seda olemust ei ole olemas. Mida te siis teete, oh rahvas? Kas te kasutate jõudu, et 

lõhkuda see müür, see uks, et lasta Mariani õpetusel tungida nendesse inimestesse ja rahvastesse? Ei. Ma 

olen teile öelnud, et te peaksite ainult tutvustama minu tööd, ainult osutama minu õpetusele, kuid et te 

peaksite rääkima nii suure hingega, nii suure südamega, nii tõepäraselt, et paljud neist kangekaelsetest 

pöörduvad ümber ja ütlevad: "Tõesti, Universaalse Ema olemus ujutab üle kogu maakera, see õpetus on 

selge ja arusaadav." See on väga selge ja arusaadav. See on nagu elu allikas, mis kutsub jooma, kuid ei 

sunni kasutama." 

41 Tõesti, ma ütlen teile, kui see peaks juhtuma, oleksin juba ammu toonud kõik hinged oma väega, et 

neid selles vees ujuma panna, et nad sellest juua ja viia nad eesmärgini, milleks te kõik olete määratud. 

Kuid te ei jõua Minuni mitte ainult Minu kaudu, vaid ka enda kaudu. 

Seepärast olen andnud teile vaimu, tahte, mõistuse, võimed ja meeled. Seepärast olen Ma teile 

ilmutanud oma Seaduse ja andnud teile vajaliku aja ning pannud teie hinge arengu, arengu ja lunastuse 

teele. 

Ma tahan, et teie süda ja teie sõna oleks nagu allikas, nagu ammendamatu allikas inimeste seas, ja et 

teie hääl kutsuks alandlikult jooma minu sõna, mida te levitate. 

42 Kui see vesi on kristallselge, kui see on nii hägus, nagu ma olen selle teile usaldanud ─ tõesti, ma 

ütlen teile, inimesed leiavad sellest oma tervise ja päästmise. Siis hüüavad nad täiest kõrist ja tunnistavad, 

et nad on leidnud Minu tõe koos teiega, ja see on Iisraeli vastutus kolmandal ajastul ─ see on koorem, mis 

lasub spiritistlikel-triinitari-mari rahvastel. 

43 Teie õrn ja alandlik käekäik raputab usukogukondi, raputab aluseid ja põhimõtteid. Sinu Sõna, mis 

on alati Minu, lammutab valehäbistused, ja neist ei jää ükski kivi teise peale. See kukutab ebajumalad, 

kogu selle ebajumalateenistuse, mille te olete loonud Jumala kummardamise ümber, samuti Maarja ja 

tema nime ümber, kuni olete jõudnud kõige suuremate liialdusteni. Kõik see peab kaduma, põletatuna 

Püha Vaimu Sõna tules, mille ma olen pannud ja panen jätkuvalt teie sisse. 

44 Pärast seda, kui see Minu Sõna on lakanud end häälekandjate kaudu avaldamast, leian teid 

kogunemas nagu Minu teise ajastu jüngrid paasapühal, ja Minu Püha Vaim tuleb küllaga, ühendatuna 

vaimuga teiega, selle kolmanda ajastu pioneeridega, Püha Vaimu ja inimeste vaimu vahelise täiusliku 

osaduse pioneeridega. 

45 Mida Isa teile sel ajal ilmutab? Seda, mida ma ei ole teile rääkinud inimliku mõistuse organi 

kaudu. Kuid mõistke, et teil peab olema tõeline pühendus ja spiritualiseerumine ─ mõistke, et selle 

ettevalmistuse saavutamiseks peate vabanema igast fanatismi ja materialismi jäljest. 

Kuidas te saavutate selle suure varustatuse? Läbi tänase õppimise, läbi avanemise pärast, hiljem läbi 

teie tõelise armastuse. Sest minu Sõna ei ole veel lõppenud. Minu Sõna ei lõpe 1950. aastal. Minu 

väljakuulutamine jätkub. Kuid mitte enam häälekandjate kaudu, mitte enam sel viisil kuulutades, sest teie 

vaimustus muutub pärast 1950. aastat üha täiuslikumaks. Teie vaimne tõus on suurem ja minu kuulutamine 

toimub ainult vaimu kaudu. 

46 Need, kes on olnud minu häälekandjad, on jõudnud kaugele. Need, kes on sageli saanud minu kiirt, 

jätkavad suurte inspiratsioonide või ilmutuste avamist ja edasiandmist. Nende puhul, kes on saanud minu 

jumalikku kiirgust vaid mõned korrad ja kellega minu sõna on olnud haruldane, on minu inspiratsioon siis 

suur, väga suur. Ärgu nad takistavad nende arenemist, nende kõndimist sellel teel. Sest seda, mida nad ei 

ole saavutanud sel ilmutuse ajal inimintellekti kaudu, saavad nad siis vaimust vaimule, ja siis on nende 

hinges rõõm ja tänulikkus. 

47 Kuid ma ei avalda end mitte ainult kuulsusrikkalt nende kaudu, kes olid pühitsetud häälekandjad. 

Minu Jumalik Vaim hakkab ka andekate üle hiilgavalt särama. See arm ei ole nendega vähem, see on kõigi 

jaoks sama. 
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Minu Vaimne Maailm hakkab samuti särama, selle voolav kiir, mis muundub inspiratsiooniks ja 

mõtteks, on Issanda jüngrite peal, nii et need Valguse Olendid võivad jätkuvalt teha end teatavaks selle 

planeedi olenditele, kogukonna juhtide, "aluskivide", nägijate ja "kuldsulgede" kaudu, märgistatud ja 

märgistamata; nende kaudu, kes on kogenud märgistamise sümboolset akti, samuti kõigi nende kaudu, kes 

peavad end liiga kasutuks, et kuuluda minu rahva hulka. 

"Esimesel" ja "viimasel" on tulekeeled, mida Püha Vaim valab välja, nii et homme, väga lähedal 

"homme", saate te ennast kõigile oma kaasinimestele teatavaks teha ─ sellel koidikul, mis läheneb teile ja 

mille puhul te saate minu Sõna tuua mitte ainult neile, kes räägivad teie keelt, vaid ka neile, kes räägivad 

keeli, mida te täna veel ei tunne. 

48 Kuidas te suudate nendega suhelda? Teie hea tahte, teie pingutuste, innukuse ja armastuse kaudu. 

Ma aitan teid, ütleb Isa. Ma teen teie seas imesid. Ma hoolitsen selle eest, et teie hulgast, teie 

kogukondadest, tuleksid välja pioneerid, sõnumitoojad, need, keda minu Tahe on ette valmistanud, kes 

räägivad teisi keeli, et tuua head sõnumit, Jumala kolmandat sõnumit teistele rahvastele, teistele 

inimestele, teistele rassidele. Nii hävitatakse ka vaimses maailmas järk-järgult Paabeli torn, mis 

materiaalses maailmas on aja jooksul inimeste poolt hävitatud, ja selle kohal tõuseb Püha Vaimu torn, 

tõeline Kirik, tõeline pühamu ja pühamu, kus kõik ühendavad käed, kus kõik keeled ühinevad, kus kõik 

rassid ja põlvkonnad ühinevad Isa armastuses. 

49 Sel armu hommikul, kui te olete saanud minu sõna suurel hulgal kogunemiskohtades, mis aga 

moodustavad ühe rahva, palub Meister teilt eestpalvet, halastust, palvet maailma eest. Eemaldage oma 

südamest kõik lahkarvamused ja eelarvamused ning tulge vaimselt lähemale, et moodustada vaimselt 

tugev rahvas, ja see vaimne jõud aitab rahvast. 

Miks te ei ole veel suutnud oma hinges ja mõtetega suuri imesid teha? Miks ei ole palve relv, mille ma 

teile olen ilmutanud, praegusel ajal veel hiilgavalt ilmnenud? 

50 Inimesed, oma ettevalmistuse puudumise, oma ühtsuse puudumise tõttu olete lubanud röövlinnul, 

kiusatusel, mis alati varitses, siseneda teisse, et teid lõhestada ja nõrgestada: see on kiusatuse kaval käik, 

mis ei ole kunagi lubanud teil ühineda. 

Kuigi minu armastuse sõna on alati olnud teiega, kaldub teie süda ikka veel kurjade sosinate poole, 

ikka veel lasete end võrgutada tahte- ja valelikkude teesklusest ja valetusest. Aga olge valvsad, inimesed, 

olge valvsad, oo spiritistlikud, kolmekuningulised Maarja jüngrid, et neil ettevalmistamise aegadel ─ 

nendel katsumuste aegadel inimkonna jaoks, kes praegu veel kord kannatuste kruusi joob ─ te saaksite 

anda tõendeid oma jõust ─ haarates mitte paljudest relvadest, vaid ühest valguse mõõgast, ja purustada 

sellega kiusatuse köied, orjuse ahelad, lõhkuda müürid, avada uksed hingede vabastamiseks ja lasta neil 

tõusta kolmanda ajastu valguse poole. 

51 Te saate seda teha, inimesed, mõttejõu ja palve abil. Aga see peab lähtuma tõelisest armastusest, 

mida ma teile praegu sisendan. Ühinege, tunnustage üksteist, andestage üksteisele, armastage üksteist, siis 

kogete imesid kogu maailmas ja saate tunnistajaks, kuidas see inimkond, mis jookseb tohutu kiirusega 

kuristiku poole, millest ma teile räägin, kogeb väga varsti langust ja ka "kuni siia ja mitte edasi", mis on 

hinge vastikust, väsimust, väsimust vihkamises, materialismis, sensuaalsuses ja naudingutes, nii et sa 

ulatad talle oma vennaliku käe, puudutad teda armastavalt ja äratad ta üles, et talle rääkida: 

52 "Vaata, ei ole enam eneseväärikuse paleed. Valitsejad on troonilt lahkunud, ahned impeeriumid on 

kadunud ja sõjarelvad ei sülita enam suust surma välja. Sõjaväejuhid ja sõdurid on löödud. Tõstke oma 

nägu ja vaadake horisondil uue päeva valgust, uut koidikut, mis valgustab uut elu." 

53 Ma võtan nüüd teie hinge vastu selle palves. Ma tahan selles leida tänulikkust, ja seepärast ilmutan 

end veel kord maailmas, et valada oma Vaimu inimkonna peale erinevates vormides. Ma võiksin seda teha 

ka ilma teie vahenduseta, kuid selle kaudu näitan ma oma halastust. 

54 Nii jätan teid sel armu hommikul: ülespoole tõstetud armastuses ja halastuses oma kaasinimeste 

suhtes ─ vaimselt ülespoole tõstetud, et te tunneksite oma Isa õnnistust oma olemusse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 361 
1 Ma kohtun teiega palvetades ja minu Vaim asub teie juurde. Ma toitun teie armastusest, teie usust. 

Ma olen maitsnud teie vilju ja need on mulle meelepärased. Seepärast õnnistan teid ja annan teile rahu. 

2 Ma olen teie hinge erinevatel viisidel proovile pannud. Aga kui te olete läbi elanud kurva hetke, 

siis tõusete te üles ja küsite Minult, kas Ma olen teid hüljanud, ja väga varsti olete olnud koos Minuga. 

Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole üksi ja teie usk on teid pannud ületama raskusi ja suuri katsumusi sellel 

ajal. 

3 Te, kes te olete Mind otsides pikki vahemaid läbinud, olete lõpuks leidnud Mind, ja kui te kuulsite 

Minu Sõna, hajusid teie kahtlused ja te saite selge vastuse oma palvele. Kõikjal kuulsite te Minu Vaimu 

palveid ja palveid, ja isegi kui te ei oleks Mind kutsunud, oleksin Ma tulnud teie juurde, nagu Ma lubasin. 

Sest ma ütlesin teile, et ma seisan teie kõrval nendes valusates päevades. 

4 Ma olen andnud teile tundlikkuse, et te tajuksite, mis on tulemas, et te elaksite valvsalt iga vaimse 

ilmingu suhtes ja tunneksite ära minu sõnade saabumise. 

5 Ma räägin teile sama armastuse ja tarkusega, millega ma olen rääkinud ka minevikus, ja ma 

kinnitan oma möödunud aegade sõnu ning tõestan, et prohvetlikud ettekuulutused saavad teoks. 

6 Johannes nägi oma suures ilmutuses, kuidas minu Vaim ilmutatakse sel ajal, kuidas kuuenda 

pitseri avamisel valgustab Tarkuse Raamat hingi. Ta nägi suuri lahinguid inimeste vahel ja nende 

kannatusi. Ta nägi, kuidas raamat suleti ja lõpuks avas selle Puutumatu Talle. Ja koos sinuga olen ma 

avanud lehekülje lehekülje järel selle raamatu sinu vaimu jaoks. See sisaldab Seadust, mille ma olen teile 

andnud aegade algusest peale. 

7 Hinnake minu tööd, mõtestage seda algusest lõpuni. Tuletage meelde kogu minevik ja ühendage 

see selle ilmutusega, nii et kõik on teie hinges elus. Ma olen määranud seadused ja eeskirjad inimeste 

materiaalse elu jaoks, ma olen andnud juhiseid moraalse ja vaimse elu jaoks. Ma olen paigutanud teid 

vaimu piirkondadesse, ja te olete hinganud sisse selle kodu rahu ja õndsust, et te saaksite seda täielikult 

tundma õppida ja saavutada minu seaduste tundmise. 

8 Ela kõrge ideaali nimel, veendu, et su hing saab tagasi oma julgust ja energiat oma missiooni 

täitmisel. Levitage rahu oma eluteel, kutsuge inimesi palvetama selle palvega, mida ma olen teile 

õpetanud, et nad saaksid taas kord tunda end oma Looja vääriliselt. Kasvatage nende südameid, mis on 

põlised põllumaad, viljakas maa minu õpetuse jaoks. 

9 Minu õpetust järgides, kui te töötate inimkonna hüvanguks, kasvab teie hing tugevaks, te 

rõõmustate ja kannatate ning mõistate, mida usk ja armastus väärt on. Te ei lase end siis erinevate 

usutunnistuste abil võitluses segadusse ajada. Minu õpetus on kõrgemal kui iga religioon ja iga sekt. 

Tooge minu Sõna, mis on minu armastuse väljendus, ja ärge kasutage seda relvana, et võidelda oma 

kaasinimeste vastu, sest see ei solva, see ei tee haiget, see on ainult elu hingele. 

10 Puhastage anumat seest ja väljast, et see saaks sisaldada seda essentsi, mille ma teile annan. Teie 

missioon on suurepärane. Et olla võitja, peate tegema koostööd. Segun kõigi rahvastega, sulandun kõigi 

rassidega, toon minu rahusõnumi kõigile. Seejärel viin teid "orgu", kus te kõik olete võrdsed, kus inimlik 

viletsus ja inimlik egoism kaovad, et olla ainult vaimseid olendeid. 

11 Ma tean, et mõnda aega te heastate oma ebakõla. Kuid tuleb päev, mil teie nõrkusest väsinud, 

tulete kokku, et olla tugevad ühtsuse ja üksmeele kaudu. 

12 Ma tahan, et sa oleksid puhas. Seepärast puhastate end praegu valusalt, et taastada hinge algne 

puhtus ja voorus. Need katsumused, mida te praegu kannatate, ei põhjusta teie surma. Nad äratavad teid 

ainult sügavast unest, et te saaksite püüelda oma hinge täiuslikkuse poole. 

13 Kuigi te ei ole end veel oma tegudega vääriliseks teinud, saabub päev, mil selle rahva alandlikkust, 

visadust, armastust ja usku õigustatult kiidetakse. Paljud tahavad siis, kui nad neid voorusi sinus ära 

tunnevad, anda sulle nime või tiitli või panna sulle krooni pähe. Aga siis meenutate Jeesust ja peidate end 

alandlikult. Nagu ma olen teile öelnud, teie kuningriik ei ole selles maailmas. 

14 Kui te tahate vallutada inimeste südamed, rääkige ausalt, suurima tõepärasusega. Olge 

alandlikumate seas, et te leiaksite usku oma sõnades ja tegudes. 
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15 Kui palju rõõmustab minu vaim, kui ta näeb teie tööd inimkonna moraalsete ja vaimsete rusude alt 

esile kerkimas. Teie töö on juba alanud. Vaadake haigeid, kes on paranenud ─ uskmatud, kes on sündinud 

usku ─ uuendatud patused. Teie töö on veel väike, kuid ma pean seda heaks ja mitmekordistan selle vilju. 

16 Iisrael: Peremees on teiega täis armastust ja halastust. Olen ikka ja jälle andnud teile tõendeid oma 

armastusest mööda teed, mille olen teile ette näinud. 

17 Minu Jumalik Sõna kõneleb inimestele ja see Sõna on saadetud teile Isa poolt, et te tunneksite 

tööd, mille ma olen teie kätte usaldanud. 

18 Ma näitan teile oma apostleid eeskujuks. Seepärast valan Ma praegu ennast teie hinge, et te 

saaksite oma keha vallutada. Ma olen puudutanud kõva kivi, et sealt voolaks kristallselge vesi. 

19 Ärge arvake, et te olete juba jõudnud oma missiooni täitmiseni, ega ka seda, et pärast 1950. aastat 

räägin ma jätkuvalt inimliku mõistmisorgani kaudu. Kõik, mida ma olen teile rääkinud, on saanud teoks ja 

saab teoks, armsad inimesed. 

20 Kolmandas ajas on teie hing saadetud reinkarneeruma, et teil oleks uus võimalus täita oma 

missiooni, kasutades selleks minu Jumaliku Vaimu kohalolekut sel ajal. 

21 Ma olen teiega oma suure armastuse tõttu ja annan teile jõudu, sest ma ei taha teid nõrgana näha. 

22 Ma olen armu ja armastuse allikas. Joo, anna elu oma südamele ja hingele. Eemaldage end 

materialismist, et saaksite mõista minu poolt teile antud missiooni suurust. 

23 Armsad inimesed: Kui teie südamed on täis valu, tulge Minu juurde, sest Ma muudan teie 

kannatused rõõmuks ja tugevdan teid vaimselt ja füüsiliselt, et te saaksite jätkata rahulolu ja lootust täis 

teed. 

24 Ma võtan vastu rahvahulgad, kes otsivad Mind massiliselt, et teha Mind teadlikuks oma valust. Ma 

kuulen neid vaikides; nad on need rahvahulgad, kes tulevad erinevatest sektidest ja kirikutest nendesse 

tagasihoidlikesse kogunemiskohtadesse, et kuulda Minu Sõna, et võtta oma hingedesse ja südametesse 

vastu Minu rahu ja lootuse sõnum. 

25 Kui nad jõuavad selle puu juurde, tunnevad nad selle varju jahedust, mis paneb nad puhkama, ja 

nad rõõmustavad, kui kuulevad minu ööbikute laulmist. Siis tunnevad nad minu kohalolekut ja selle puu 

vilja magusust. 

26 On kirjutatud, et sel kolmandal ajastul tulen ma Vaimus ja annan inimkonnale nagu kõva kellukese 

üleskutse, et anda talle lohutust, leiba ja vaimset vett. Ma ehitasin oma kiriku oma laste südamesse ja 

hinge. Selle kiriku pidulikkuses ja vaikuses tunnete te minu kohalolekut, seal saate te seda, mida te oma 

meditatsioonides ja palvetes minu südamele panete. Selles kirikus tunnete, et teid valgustab Püha Vaimu 

valgus. 

27 Ma olen valmistanud oma valitud rahva kaksteist suguharu selleks, et kõik rahvad saaksid valguse 

nende vahendusel ─ nii et pasunahäälega nad äratavad üles need, kes magavad, ja nad, tõstes oma pilgu 

taevasse, võivad mind oma vaimu silmadega näha. 

28 Inimkond on segaduses, kuid ma olen tulnud, et juhtida seda Püha Vaimu valguse kaudu ja et ta 

võiks ära tunda Minu Sõna selle tähenduse järgi. 

29 Aja jooksul on need kirjutised, mida minu jüngrid on jätnud, inimeste poolt muudetud, ja 

sellepärast ongi konfessioonide vahel lahkarvamusi. Kuid ma selgitan kõiki oma õpetusi, et ühendada 

inimkond ühes valguses ja ühes tahtes. 

30 Aasta 1950 on peagi lõppemas. Kuid ma olen jätnud teile üksikasjaliku juhise, et teeksite selle 

teatavaks uutele põlvkondadele, et nad leiaksid rahu ja elu hingele. 

31 Ma usaldan teie kätte Kolmanda Testamendi raamatu, et te selle abil viiksite rõõmusõnumit 

inimkonnale. 

32 Teie süda ootab juba ette koduigatsust, mida te tunnete, kui te ei kuule Mind enam sellisel kujul. 

Seepärast olen ma teile öelnud: rakendage Minu õpetust ja ärge laske end eksitada neist, kes homme üles 

tõusevad ja petlikult väidavad, et Ma ikka veel avaldan ennast nende mõistuseorganite kaudu. 

33 Te olete tunnistajad, et kõik, mida ma olen teile oma Sõnas öelnud, on tõeks saanud, kuid te peate 

elama valvsalt, et Minu rahva seas ei oleks sõnakuulmatust. Te tunnete nende valu, kes on nõrgad ja kes ei 

ole veel minu õpetust mõistnud. Aga te selgitate neile Minu tõde ja juhatate neid Minu Sõna kaudu. Ma 

teen ennast teatavaks nende kaudu, kes on valmis, ja isegi "viimaste" kaudu heidan Ma ennast valguse ja 

inspiratsioonina. 
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34 Ma ei jäta inimkonda orvuks, ma päästan eksinud ja kutsun oma laua juurde need, kes ei ole minu 

sõna sellisel kujul kuulnud. 

Eelija jätkab rahvahulkade ühendamist, et te saaksite neile näidata raamatut, mis sisaldab Minu Sõna. 

Teie vahendusel äratan ma magavad hinged üles ja eemaldan neilt ebajumalateenistuse. Aga kui te ei 

peaks olema valmis rääkima inimkonnale, siis räägivad kivid ja te näete, et kõige teadmatumad muutuvad 

Minu tõeliseks jüngriks ja räägivad Minu tõde. 

35 Te peate jagama inimestele rõõmusõnumit, moonutamata minu tööd, olge alandlikud nagu teie 

Meister ja ärge riietage end uhkete rõivastega, et kaasinimeste tähelepanu tõmmata. 

36 Te ei tohi homme mu õpetust võltsida, õpetage ainult seda, mis ma teile olen usaldanud. Ma olen 

andnud teile oma õpetuse rikkalikult, et te oleksite juhatajad ja saadikud inimkonna seas. Kui te ei kuule 

enam minu sõna häälekandja kaudu, siis abistate ja armastate üksteist, et lahendada oma teel tekkivaid 

probleeme. 

37 Teie olete need inimesed, keda Ma praegu ühendan, et inimkond saaks mind teie vahendusel 

tundma õppida. Ma olen ülim halastus ja olen toitnud teid parima toiduga. Suur on see võitlus, mis teil 

tuleb. Seepärast räägin ma teile armastusega, et eemaldada teilt need vead, mida te Minu Tööle omistate, 

nii et kui aeg tuleb, saate te olla maailma valgus. 

38 Vaimsed väed ümbritsevad teie hingi, nad on valmis võitlust alustama, sest te ei ole selles 

maailmavaatelises võitluses üksi. Minu vaimne maailm on samuti teiega. Need vaimud inspireerivad teid 

rahuga ja harmooniaga, et te saaksite näidata end inimkonna ees. 

39 Suur saab olema teie võitlus. Te peate olema eeskujuks kuulekusest ja näitama oma südames oma 

Isanda seadust. Te julgustate inimesi, kuid minu Universaalne Kiirgus ei avaldu enam, samuti ei avaldu 

minu vaimumaailm teie mõistuse kaudu. Siiski annab Meister teile oma õpetuse kõrgemal kujul ja Püha 

Vaimu, väe, õnnistuse ja halastuse kujul. 

40 1950. aasta lõpp läheneb ja magav inimkond ei ole tundnud Mind. Aga ma raputan neid üles, et 

nad näeksid mind. 

41 Millal need üritused toimuvad? See aeg on lähedal. Varsti saabub Minu avaldumise lõpp inimliku 

mõistmisorgani kaudu. Nende häälekandjate vahendusel, kes on teadnud, kuidas valmistuda nendel 

viimastel päevadel, olen andnud teile suuri ja selgeid juhiseid, armastavaid korraldusi, et te saaksite neid 

täita pärast seda, kui te enam ei kuule minu sõna sellisel kujul. 

42 Ma olen avanud teie ees oma tarkuse raamatu ja õpetanud teile, kuidas täita oma missiooni, kuidas 

käia minu teel. Olen näidanud teile ohte ja andnud teile jõudu, et ületada takistused ja lammutada tõkked. 

43 Enne kui ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise, pean teid ette valmistama, et te saaksite 

homme olla õpetajad, kes esitavad uutele jüngritele Minu õpetust. 

44 Kui te tunnete, et olete sellest õpetusest ilma jäänud, siis ärge süüdistage mind selles, sest ma olen 

andnud teile oma Sõna, igavese elu leiba teie hingele, külluses. 

45 Ma olen andnud teile oma õpetuse täiuslikul viisil. Aga kui te lisate sellele midagi, mis ei kuulu 

sinna, siis ütleb teie südametunnistus teile, mida te peate eemaldama, et homme saaks inimkond ainult 

minu täiusliku õpetuse. 

46 Ütle inimkonnale, et mina, Kõigevägevam Jumal, olen alati olnud sinuga. Teil ei ole millestki 

puudust tundnud, sest ma olen täitnud teie hinge armu ja väega igas arenguetapis. 

47 Inimesed, te olete tõotanud armastada Mind Minu Jumaliku Valguse juuresolekul. Kuid teie 

materialism on alati olnud takistuseks Vaimu mandaadi täitmisele, sest te ei tunne ennast ega tea, mis on 

teie eesmärk ja ideaalid. Kuid minu halastus on teid ühendanud takistuses, et te tunneksite minu armastuse 

tuld ja tunneksite minu Püha Vaimu rahu. 

48 Mina olen andja, mul on teile rohkem anda, kui te minult küsida võite. Ma tunnen keha vajadusi, 

tunnen hinge ja tean teie kannatusi ja muresid. 

49 Luukas, Markus, Johannes ja Matteus on valitud Minu tahtmise järgi. Igale hingele andsin ma 

missiooni, vastutuse, ja nad levitasid minu õpetust järjekindlalt, sihikindlalt ja armastusega, luues Teise 

ajastu Testamendi. Ja nagu neid, äratan ma täna teie hinge, et see tunneks ära aja, tunneks ja mõistaks 

vannet, mille ta on andnud minu Jumalikkuse ees, ning asuks täitma oma missiooni. 
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50 Jeesus andis tunnistust jumalikust jõust, sest Temas oli Jumal ise, kes näitas end maa peal, et 

maailm saaks Teda tundma õppida. See oli Isa ise, kes andis ennast inimestele sõnas, armastuses, tões ja 

valguses. 

51 See, mis on kirjutatud kulla mälestusraamatusse, saab teoks ja läheb täide. Aja jooksul saab kõik 

teoks. 

52 Iisrael: Ma ei ole sel ajal ainult sinuga rääkinud. Aga teie hing on olnud seotud ja ei ole kasutanud 

seda, mida ma andsin talle esimesel, teisel ja täna kolmandal korral. Aga mida te ootate Issandalt sel ajal? 

Milline on teie otsus ja soov? 

Ma räägin teiega praegu, valades välja oma jumalikku Sõna. Kuid Ma ei anna teile enam aega, et 

järgida Mind, kui avaldan ennast Häälekandja kaudu, ja kui hing hakkab vastu ja keha keeldub kuuletuma 

Minu käskudele, siis peate te pikalt Minu ees vastutama. Sest kohtunikuna annan ma kõne ja annan teile 

mõista, mis on kirjutatud teie saatuse raamatusse. 

Kui hing seisab kõrgeima kohtuniku ees, tunnistab ta oma üleastumist ja palub Minult, täis kurbust, uut 

aega oma heastamiseks, uut reinkarnatsiooni. 

53 Ma ei ole rääkinud mitte ainult teie hingega, vaid ka teie kehaga. Ma olen andnud talle täiendavat 

elu, jõudu ja halastust, et hing saaks täita oma missiooni. 

54 Ma olen armastusega valanud välja oma Jumaliku Sõna, olen andnud teile kõik, mida minu Vaim 

ja kõige armastavam Isa Süda teile ette nägid. Sa oled minu jumalikkuse kõige kallim. 

55 Te olete minu kuulutuse lõpus hääle kandja meeleorgani kaudu. Aga kui te ei kuula enam minu 

õpetust, siis ma juhin teid jätkuvalt, sest ma ei oleks enam Isa, kui ma jätaksin teid kõrbes ilma leiva ja 

veeta. 

56 Valmistage end ette Minu õpetusega, uurige seda, mida Ma olen andnud teie südamele Minu 

Sõnas. 

57 Valmistage oma aju ette minu valguse vibratsioonide vastuvõtmiseks. Avage oma anded, et 

saaksite peatada loodusjõud, sest inimkonda tabavad suured katastroofid. 

58 Minu kõige armastavam Isa Süda avaneb, et ka viimane tunneks oma hinges minu Jumaliku 

Armastuse soojust. Ma olen avatud raamat, tõde ja seadus. 

59 Ma olen andnud inimkonnale oma õpetuse vaimust, armastuse õpetuse ja harmoonia õpetuse. Ma 

ei ole andnud teile oma õpetust mitte ainult sel ajal. Alates esimesest hetkest, mil minu Jumalik Vaim 

andis teie hingele maa, olen ma rääkinud sellega oma väljavalitute kaudu ja ma ei ole teid kunagi viinud 

pimedusse, fanatismi ega ebajumalateenistusse. Sest need teod ei ole meeldivad Minu silmis, sest see 

eemaldab teie hinge valgusest, Minu armastusest, ja muudab selle aeglaseks ning põhjustab selle 

päästmise aja pikenemise ja suurt valu. 

60 Mida teha, et inimesed mind ära tunneksid, mõistaksid mind ja nende südamed tunneksid mind? 

Mida teha, et hing saaks murda ahela, mis seob teda materialismiga? Anda sellele veel üks aeg ja teha 

üleskutse Iisraeli väljavalitud rahva hingedele, et nad asetaksid end heade sõdurite ja töölistena inimkonna 

etteotsa, et olla selle juhtiks lähenevas lahingus. 

61 Jumalik Meister tuleb alla, et teha ennast teatavaks inimaju kaudu, kuid otsige Mind oma südame 

põhjast, seal ma olen. 

62 Uppuge sügavasse meditatsiooni, inimesed. Sulgege oma silmad ja püüdke vaimse pilguga näha 

inimeste hulka, kes pöörduvad teie poole sooviga saada tunnistust, mis räägiks neile minu kohalolekust. 

63 Pidage meeles, et te peate neid ootama halastust täis südamega. Sest need, kes nälgivad ja 

janunevad armastuse järele, tulevad, nii nagu teie olete tulnud, et kustutada oma janu. 

64 Ärge oletage, et teete suuri tegusid ilma ettevalmistuseta. Püüdke saavutada suuremat vaimsust, 

sest siis suudab sõna, palve või armastuse töö teha suuremaid imesid kui need, mida te olete ehk soovinud 

teha oma edevuses. 

65 Halastust ja taas halastust olen ma sinus esile kutsunud. Halastus on tunne, mida ma olen oma 

õpetusega kõige enam elavdanud. Sest halastus on armastuse ja tarkuse väljendus. Tõesti, ma ütlen teile, 

kui te valmistute selleks, et armulikult vastu võtta oma kaasinimesi, kes on veel tulemas, siis olete nad 

vastu võtnud parima vastuvõtu, kõige kõnekama tunnistusega, mida te saate anda Minu tõe kohta. Väga 

vähesed on sellele armastuse tõestusele vastu. 
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Aga kui te tahate panna neid mõistma minu sõnumit teiste vahenditega, peate te palju vaeva nägema, 

sest maailm on saanud sõnadest, õpetustest ja filosoofiatest piisavalt palju. See, mille järele maailm 

hirmsasti nälgib ja mille järele januneb kuni surmani, on armastus. Seepärast kordan teile, et halastuse töö, 

isegi kui see on väike, kuid siiras, tunnetatud ja tõene, on võimsam kui tuhat jutlust või kõnet ilusate 

sõnadega ilma sisu ja tõeta, nagu need, mida maailma rahvad päevast päeva kuulevad, ilma et neid sõnu 

rakendataks. 

66 Valmistage end veelgi rohkem ette selleks, mida te ütlete, kuigi teie ladusus aitab teid ja 

pühakirjad on ka teie mälu saagiks või toeks. Kuid ärge unustage, et see, mida teie hing mõistab, mis 

pärineb teie olemuse sügavusest, on teie seemnetest kõige viljakam ─ need, mille kaudu teete oma 

kaasinimestele kõige suuremaid teeneid ja mille kaudu saate samal ajal ka kõige suuremaid õnne, kui 

saabub aeg saada oma tasu. 

67 Armsad inimesed, tulge Minu juurde, ühendage mõtted südametunnistusega, et te tunneksite Minu 

rahu. 

68 See, mida ma annan teile oma Sõnas, on homme teie kaitseks, teie mõõgaks ja kilbiks, ja siis, kui 

te olete ühinenud spirituaalsuses, tulevad erinevad religioossed kogukonnad teie juurde, et te saaksite 

üksteist armastada. 

69 Ma olen teile oma Sõnas öelnud, et minu avaldumise aeg inimliku mõistmisvõime kaudu saab 

varsti läbi. Kuid te saate jätkuvalt vastu võtta minu jumalikku häält oma olemuse sisimas. 

70 Kui selle uue päeva valgus ilmus, tajusite, et kõva kellukõne on kuulda inimkonna seas. Te olete 

olnud pimedad mehed, kes on näinud selle valguse hiilgust ja kes tunnevad, et minu halastus on teid 

viinud sellele teele. 

71 Te olete Minu jüngrid, eelkäijad rahvahulkadele, kes tulevad homme Minu juurde, kes kannavad 

seda rahu, elu, armastuse ja valguse sõnumit sõnumit sõnumitoojatena. Oma näidetega annate te tunnistust 

tõe kohta, mida te kuulutate. 

72 Katsumused ja kukkumised, mida te olete kogenud, saavad teiega koos kogemuste valguseks, nii et 

te homme käiksite minu teel õiglaselt. 

73 Ma olen teile ilmutanud iga sündmuse ja iga valusa katsumuse põhjuse inimkonna seas ─ põhjuse, 

miks ma olen teid sel kõige suurema korruptsiooni ajal valgustanud Püha Vaimu valgusega ja ühendanud 

oma väljavalitud rahva Iisraeli kaksteist suguharu. 

74 Nii nagu te tulite Kaananimaale esimesel ajastul, nii tahan ma, et te asuksite täna teele tõelise 

tõotatud maa poole. Te olete juba hakanud astuma esimesi samme, et ronida mäele, mille tipus ootab teid 

suur linn. 

75 Te ei tunne end homme orvuna, sest mina ja minu vaimne maailm seisame teie eest, et te saaksite 

täita oma missiooni, mis seisneb selles, et lehekülg lehekülje järel teha inimkonnale teatavaks minu 

õpetuse raamat. 

76 Teie töö ei lõpe 1950. aastal, kuid paljud teist lähevad eksiteele. Aga hea neile, kes jäävad 

kindlaks, sest nad on nagu minu templi sambad. 

77 Te küsite endalt: "Kas Isa "Sõna" lahkub ja me ei tunne enam seda armastust? Kas Meister lahkub 

ja me ei kuule enam seda Sõna, mis on olnud meie hinge rõõmuks ja julgustuseks?": Ei, mu rahvas, Isa ei 

lahku, Meister jätkab oma Valguse missiooni. Täna olete Mind kuulnud ühe või teise meeleorgani kaudu. 

Aga homme ei ole teie ettevalmistusel piire, sest te kõik saate minuga vaimust vaimule suhelda. Ja igaühe 

kaudu, kes on varustatud, valan ma oma inspiratsiooni. Siis tunnete te tõelist vaimustust, siis ei ole Meistri 

ilmingul piire. Samamoodi on teil ka kõrge vaimse taseme vaimude ilmingud. 

78 Te palvetate vaikides ja Ma võtan teie pakkumise vastu ning vastan teile, ehtides teid Minu 

õnnistusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 362 
1 Peremees võtab teid oma lõpmatus halastuses vastu, et kuulda tema sõna. 

2 Isa ütleb teile: Mõistke, mida ma teile vaimselt usaldan, et te saaksite valmistuda selle sõnumi 

levitamiseks inimkonna seas. Sest varsti saabub aeg, mil te ei kuule enam minu õpetusi häälekandja kaudu. 

Ma olen seda teile kuulutanud, ja minu sõna on kuninga sõna ja peab täituma. 

3 Alates 1866. aastast olen valmistanud inimese meelt ette, et edastada Minu Sõna, ja see ilmutus on 

nüüd lõppemas. 

4 Minu töö ei ole uus. Te olete juba kolmandas ajas, kus inimkond on arenenud. 

5 Kas minu sõna on teid, armsad inimesed, segadusse ajanud? Ma kohtasin teid erinevalt: Mõned 

fanatismi, teised ebajumalateenistusse, omistades inimeste saatuse tähtedele, ja veel teised, kes on eitanud 

Minu kohalolekut sel ajal, ja seepärast kohtasin teid nõrgalt. Ma olen kolmandal ajastul tulnud vaimselt 

toitma teid oma Sõnaga. 

6 Kolmel korral olen Ma teid õpetanud, kuid sel Kolmandal Ajal on mõned eitanud Minu Kolmainu-

Maarja Vaimse Töö tõepärasust ja langenud taas ebajumalateenistusse ja segadusse, arvates täita Minu 

Tahet. 

7 Juba esimesel ajal hakkas minu Töö ilmnema sellega, et saite ära tunda ühe tõelise Jumala. 

8 Praegusel ajal olen valmistanud väljaõppeta ajud, mille kaudu olen teile andnud oma Sõna. Sest 

ma olen alati otsinud lihtsust. 

9 Samamoodi õpetasin ma Moosese, lihtsa, voorusi täis mehe, suure vaimu intellekti. Tema kaudu 

andsin ma oma rahvale Iisraelile seaduse ja juhtisin neid neljakümne aasta jooksul läbi kõrbe, et viia nad 

tõotatud maale. 

10 Teisel ajal tuli Jehoova "Sõna" inimeseks, nagu prohvetid olid näinud. Kuid enne seda tuli Eelija, 

et sillutada oma teed. 

11 Nüüd olete kolmandas ajas, Püha Vaimu ajas. Alates 1866. aastast olen valmistanud inimlikku 

mõistmisorganit ette, et see võiks olla Minu Jumaliku Kiire jalgealuseks, ja sellest ajast alates olen Ma 

rääkinud teiega meeste ja naiste kaudu. 

12 See on ajastu, kus hing peab armastavalt painutama keha ja keha peab olema kuulekas hinge 

käsule. 

13 Hing areneb trepi ühelt astmelt teisele ja täidab seega oma missiooni, mida ta ei saanud täita 

maapealses kehas. 

14 Kus on pettus? Kus on minu Tööst tehtud äri, kus on minu alati antud Sõna valesti tõlgendatud? 

Ma olen alati palunud, et minu tempel oleks teie hinges. Kuid teie segadus on olnud suur, kui te selle 

asemel olete ehitanud graniidist kirikuid ja kaunistanud neid rikkalikult kivist kaunistuste ja inimkätega 

tehtud kujutistega. 

15 Inimkond: Ma olen leidnud, et te olete muutunud ebajumalateenistusse, otsides Minu Vaimu 

piiratud arvudes. Kas te ei mäleta, et Teisel ajastul viisin teid jõgede kaldale, et anda teile oma õpetust? 

Kas ma õpetasin teile sel ajal ebajumalateenistust? Ei. 

Nüüd, sel ajal, otsin ma templit teie südames ─ templit, mida elemendid ei hävita, sest minu töö, mida 

te teete teatavaks, on sama selge ja puhas kui minu õpetus. Sel viisil hävitatakse fanatism ja 

ebajumalateenistus. 

16 Ma tahan, et teie südame tempel oleks alati valmis, et ma saaksin seal elada. Te ei peaks seda 

kaunistama mitte põllulilledega, vaid oma südame heade tegudega, palvetega. Selles templis tahan ma 

näha tõrvikut, mille valgus ei kustu kunagi: usku. Sel moel, kui elemendid vallanduvad, olete te oma 

kaasinimeste päästepaat. 

17 Tulge Minu juurde, armsad inimesed, et Minu Sõna manna oleks teie sees. Las selle olemus on elu 

teie hinges. Ma olen tulnud sel ajal, et anda teile veel kord Minu Seadust, Minu Tõde ja Minu Armastust. 

18 Vaadake inimkonda, mis on oma pattude tõttu hädas. Te peate asuma seda aitama, andes talle minu 

õpetuse, et ta saaks palves üles tõusta. 

19 Iisrael: Lahingu aeg on teie jaoks juba kätte jõudnud ja ei ole enam kaugel hetk, mil inimkond joob 

väga kibeda karika. Siis tõusete te palves üles ja tunnete oma kaasinimeste suurt valu. Aga mõistke, et 
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armastusest teie ja kogu inimkonna vastu olen näidanud teile teed missiooni täitmiseks, valades viimse 

tilgani oma verd, ja selle kaudu olen tulnud valmistama maailma ette oma sõnaga - teie endi kaudu. 

20 Ma olen kannatanute Lohutaja, ma olen armastav Isa, kes julgustab teid teie teedel. Rahvad 

kurdavad, nad vajavad Minu Sõna, nad otsivad Mind ega tea, kuidas Mind leida. Neid piitsutavad 

keeristormid ja nende kurjuse meres leiavad nad surma. Aga teie, inimesed, tõuseb julgeks sõduriks, et 

inimkond oleks sel ajal koos Minuga. 

21 Iisrael, ma valmistan sind oma väega. Toetuge minu seadusele, tehke meeleparandus, et maailma 

patt oleks teie jalge ees. 

22 Minu Sõna annab teile tõe valguse. 

23 Ma ei taha näha, et see maa oleks kaetud laipadega. Ma tahan, et inimkond tõuseks hauast nagu 

uus Laatsarus ja et teie aitaksite seda teha väega, mille ma olen teile andnud, et leida igavene elu. 

24 Inimesed, millest teil on puudus, et te minu tahet täitma hakkate? Tõuske üles oma kohustuse 

täitmise ristiga. Õnnistatud on see, kes täidab oma kohust, sest ma annan talle kõik, mida ma olen lubanud, 

ja siis, kui te tulete Minu Kuningriiki, ütlen ma teile: "Olge teretulnud, armastatud inimesed, valmistage 

oma süda ette nagu avatud raamat, et te saaksite sinna kirjutada Minu jumalikku õpetust." 

25 Ma olen teie seas, sest te vajate minu valgust. Selles Kolmandas Ajastikus ei ole te veel oma 

südamed vaimseks muutnud, kuid ma olen tulnud seda armastavalt ette valmistama. 

26 Ma annan teile lohutust ja olen teid proovile pannud, et te oleksite teadlikud, kas olete kasutanud 

minu sõna. Täitke minu seadus ja te leiate tõelise õnne. Kuid alati, kui te olete olnud sõnakuulmatud, olete 

tundnud ainult valu. 

27 Paljud on Mind ära tundnud, kuulnud Minu häält ja tõstnud end Minu juurde. Ka maailm, väsinud 

oma materialismist, otsib oma Isa. Teie aga olete Minu väljavalitud, keda ma olen toitnud oma sõnaga, et 

te võiksite kutsuda oma kaasinimesi üles võtma vastu valgust, mille ma olen teile andnud. 

28 Ma olen teid ette valmistanud, sest ma tahan, et te teeksite tõelise armastuse tegusid nagu mina. 

29 Inimesed on segaduses, nad tühjendavad kannatuste karika ja ei tea, mida Ma olen neile andnud 

oma töös nii suure armastusega. Nad on oma südames andnud järele kiusatusele ja lubanud umbrohulisel 

taimestikul vohada, kuigi see ei ole Minu Tahe. 

30 Kolmandal ajastul olen ma kasutanud hea tahte mehi. Mõnedes olen leidnud head tahet, teistes 

inspiratsiooni ja veel teistes kuulekust ja Minu juhiste järgimist. 

31 Aga tõesti, ma ütlen teile, kiusatus otsib Minu rahvast, et võtta neilt ära Minu arm ja Minu valgus. 

Suur on Meistri võitlus, kuid Ma valan oma armu oma väljavalitud rahvale, sest Ma näen, et valge rüü, 

mille Ma neile olen andnud, on rebenenud. 

32 Kõik, mis su hingel puudus, olen ma talle andnud. Ma olen andnud teile oma sõna, et te saaksite 

oma südame vaimseks muuta. 

33 Valmistuge, mu rahvas, maailm vajab teid. Mõistke, kuidas see ärritab oma sõdu, kuidas kiusatus 

on teda vaevanud ja kuidas seetõttu ei suuda inimesed üles tõusta. Kuid ma valgustan praegu inimkonda, 

et see saaks Minu rahu. 

34 Minu kuningriik koosneb rahust ja armastusest. Ma nõuan teilt, minu inimesed, veidi head tahet, 

kindlat otsustavust ja lõpmatut soovi teenida inimkonda. Ma tahan, et te tunneksite nende valu oma 

olemuse sügavuses, et te halastaksite neile, kes ei ole kuulnud minu sõna ja kes ainult võitlevad oma 

kannatustega. Mõistke, mu lapsed, et valuhüüdu on kuulda kõikjal, et inimkond on vapustatud, et süüdlane 

puhastab end. 

35 Suurendage armastuse seemneid oma kaasinimeste seas, kasutage oma andeid, et nad võiksid 

saavutada oma pääste. Sest teie olete need, kes on selleks volitatud, sest ma olen andnud teie kätte võtme, 

mis avab inimkonnale minu uute ilmutuste uksed. 

36 Kui te olete oma missiooni täitnud, võtan ma teie paljundatud seemne vastu. Teie olete lamp, mis 

valgustab rahvaste pimedust. 

37 Mõistke, et see, mida ma olen teile andnud, on igavene, sest ma olen selle teie hinge pannud. Ma 

olen andnud oma töö teie kätte, et te töötaksite inimkonna päästmiseks. Ma olen andnud teile Seaduse, 

mille järgi rahvaste üle tuleb valitseda. Aga ärge minge eksiteele. Kui te teete selles vaimses töös koostööd 

Isaga, siis ärge viige läbi riitusi ega toitke ebajumalateenistust. Uurige Minu jumalikku õpetust, mõistke 

Minu jumalikku eesmärki, mille Ma annan teile inspiratsiooni kaudu, kui Ma ühendan end teie hingega. 
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38 Ma olen teid sellesse maailma saatnud, te olete minu sulased. Mõned on kehastunud ja teised on 

vaimus; ja need on end teada andnud ettevalmistatud ajude abil. Nad on tulnud heastamiseks. Neis minu 

sulastes on armastus, sest nad on pärit Minust. Nad on valgustatud, sest ma olen neid üle ujutanud oma 

jumaliku valgusega ja andnud seda neile kõigile. Kuid nad on oma alandlikkuses inimkonna sulased, mitte 

peremehed. 

39 Eelija tuli maailma Minu teise ajastu tuleku eelkäijana. Ta oli tõe prohvet, kelle ma saatsin, sest 

inimkonda juhtisid valejüngrid ja oli vaja, et kõik pöörduksid tagasi, sest kõik peavad jõudma taevariiki. 

40 Kolmandal ajal saatsin ma Eliase taas, kuid vaimus, et ta Roque Rojase kaudu end teatavaks teeks, 

nii et inimene saaks seejärel minu ilmutuse häälekandjate kaudu. 

41 Tunnetage inimkonna kannatusi sellepärast, et nad ei ole avastanud päästepaati, et nad ei ole 

võimelised nägema uue koidiku valgust. 

42 Möödunud aegade ettekuulutusi täites olen ma tulnud vaimus sellesse kolmandasse ajastusse ja 

teinud ennast teatavaks inimliku mõistmisvõime abil. Minu Vaim valgustab inimkonda "pilvest". 

43 Ma olen Tõde ja ma tulen valmistama südameid, et nad tunneksid Minu teed ja mõistaksid, et Ma 

ei ole maailma hüljanud. 

44 Ma olen teiega nagu avatud raamat. Ma annan teile praegu sama õpetust, mida teie hing sai 

eelmistel aegadel. Kuid nüüd olete te arenenud, ja seetõttu on minu Jumalik Sõna teinud ennast teatavaks 

inimmeele kaudu. 

45 Ma saadan oma Universaalse Kiire, et õpetada teie hinge, äratada see üles ja panna see mõistma, 

milles seisneb selle heastamine ja kuidas ta peab oma missiooni täitma. Sest ajad on selle jaoks liiga 

kiiresti möödunud ja oma erinevates reinkarnatsioonides ei ole ta osanud vajalikku arengut saavutada. 

46 Te ei ole teadnud, kuidas kontrollida oma keha, et see oleks valmis ja kuuletuks minu Seadusele. 

Sest te olete tundnud end nõrgana ja langenud kiusatusse, sest te ei ole end tugevdanud minu Jumaliku 

Sõna sisuga. 

47 Kuigi ma olen kohtunik ja Kõigevägevam, ei ole ma teid hüljanud ega mõistnud teid hukka, kuigi 

te olete mind rikkunud ja minu seadust rikkunud. 

48 Ma olen teile taas kord teada andnud, kuidas te peate jõudma täiuslikule teele, mille ma olen teile 

tähistanud, et te saaksite leida Vaimu elu. 

49 Te kõik olete praegu siia tulnud, et täita missiooni, mille ma teile olen andnud. Aga kui ma nägin 

sind magamas, rääkisin ma sinuga ja nõudsin sinult aru, et sa ei kuulanud oma südametunnistuse häält. 

50 Ma olen valanud oma jumalikku Sõna teie peale nagu kristallselget vett. Ma olen paigutanud oma 

armastuse ja oma Sõna olemuse teie südamesse täiuslikuks ja ainulaadseks õpetuseks. Aga milline oli see 

eeskuju, mida te oma kaasinimestele andsite? 

51 Ettevalmistuse puudumise tõttu ei ole maailm tunnustanud selle töö suurust, mille ma olen teie 

kätte usaldanud. 

Inimesed ei ole oma südames tundnud minu Jumaliku Vaimu rahu, nad on lõhestunud ja toituvad 

erinevatest ideaalidest, otsivad uusi jumalusi ja uusi seadusi, et nimetada end Jumala esindajateks selles 

maailmas. 

52 Ma olen rääkinud teile õiglaselt, et te tunnistaksite oma vigu ja oleksite teistele eeskujuks. Sest te 

olete valguse lapsed, maailma maitse ja sool, keda tunnustatakse kui vaimse Iisraeli rahvast. 

53 Ma olen teie Meister ja ma saadan teile oma valguse, et eemaldada teilt kogu pimedus, et muuta 

teid headeks jüngriteks, kes järgivad minu õpetusi ja pöörduvad oma kaasinimeste poole. 

54 Ma olen teile rääkinud apostlitest, keda Minu Halastus valis Teisel ajastul. Ma andsin neile 

tõendeid, et nad usuksid minusse ja järgiksid mind. Kui nad mõistsid, et nad on tõesti Meistriga, siis nad 

põlvitasid ja pakkusid, et nad järgivad Mind, et saada Minu õpilasteks, Minu Seaduse, Minu Töö 

kuulutajateks. 

55 Nende südamed olid sama nõrgad kui teie omad. Oli vaja, et Meister oleks silp silbi järel nende 

südamesse sissepressinud, et muuta nad headeks jüngriteks. 

Pärast seda, kui nad olid saanud Minu õpetused ja kõik armastuse tõendid, mida Ma neile andsin, oli 

Minu Tahe saata nad välja, et nad räägiksid sellest, mida nad Minult kuulsid. 
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56 Kuid enne, kui Meister lahkus, oli vaja nende südamed proovile panna. Seepärast saatsin nad 

erinevatel viisidel välja, et näha nende enesekindlust, julgust ja veendumust Minu tões. Aga kui nad olid 

ilma Meistri juuresolekuta, tundsid nad end nagu väikesed lapsed, nende julgus langes, nende tahe muutus 

nõrgaks. Endiselt oli vähe ülestõusmist ja usaldust enda vastu. Nii kogesid nad kibedust ja valasid pisaraid. 

Kuid Peremees ühendas nad taas, et sisendada usaldust ja armastust. 

57 Kui ma siia maailma tulin, ei inspireerinud mind ükski inimlik ideaal ega võtnud vastu ühegi 

religiooni või teaduse õpetusi. Mina ise olin Teadmine, Täiuslikkus, Jumal ise, kes sai inimeseks selles 

maailmas, et täita ustavalt Moosese Seadust, mida oli valesti mõistetud. 

58 Kui rahvahulk kogunes, et kuulata Jeesuse õpetust, pöörasid mu apostlid sellele tähelepanu ja 

kuulasid aupaklikult minu sõna. Piisas ühest lausest, ja nad tunnistasid juba "Jumaliku Sõna" lõpmatut 

halastust. Piisas ühest sõnast ja nad lõid raamatu, mis sisaldas tohutut tarkust ja teadmisi õpetusest, mida 

ma levitasin. Sest ma andsin neile täiusliku õpetuse, et Minu väljavalitu suudaks seista silmitsi 

inimkonnaga ja juhtida seda armastuse, rahu ja mõistmise teel. 

59 Ma ei ole teid kunagi hüljanud, ma olen alati teie eest, kogu inimkonna eest, eestkostnud ja olen 

andnud igale seda, mis tal puudu on, et teie hing saaks tugevneda ja ise murda sidemed, mis teda 

materialiseerumisega seovad. 

60 Taas kord olen ma tulnud, seekord Vaimus kui vägi ja armastus selle inimkonna üle, sest see on 

eksinud ja inimesed on kuulutanud sõjakutse ─ nüüd, mil loodusjõud on vallandunud, katsumused ja 

haigused vaevavad maad ja kodud on kaetud leinaga ─ nüüd, mil südamed nutavad ja piinatud kehad 

lähevad oma teed, ilma et nad leiaksid kätt, mis neile armulikult leiba, jõudu ja abi pakuks. 

61 Armastav Isa ei saa hüljata inimkonda tema ebakindluses, piinades või viletsuses. Minu poolt teile 

antud ettekuulutused on nüüd täitumas. 

62 Eemaldage end materialiseerumisest, et saaksite täita Jumalikku ja Vaimset Seadust, mille ma teile 

olen andnud. See on täiuslik, puhas ja täis valgust, et te leiaksite elu, halastust ja oskaksite juhtida end 

armastuse, mõistmise ja moraali teel. 

63 Teie süda ei ole kummardunud Minu armastuse ees, teie pimedus ja arusaamatus ei ole lubanud 

teil avastada Minu õpetuste tähendust täiuslikus valguses, mida Ma teie hingedesse valan, ja teie kuulmine 

ei ole Mind kuulnud. Kas sa tahad, et Jeesus tuleks inimeseks, et sa saaksid Teda enda juures tunda ja oma 

käega puudutada Tema haavu, Tema riideid? Ei, see aeg on nüüdseks möödas. 

64 Armsad jüngrid, tõesti, Ma ütlen teile, Ma valan praegu teie peale välja oma Püha Vaimu ja teie 

südamesse Minu Sõna olemuse. 

65 Isana võtan vastu igaühe, kes kuuleb Minu Sõna, ja igaühe, kes on valmis minema kõikidel teedel, 

mida Minu Tahe talle näitab. 

66 Ma tulen sel ajal, et te tunneksite uuesti usku, usaldust ja Minu armastuse soojust ─ et te saaksite 

elada Minuga kogu igavikuks, et te saaksite end värskendada ja lugeda Minu ilmutusi ja õpetusi nagu 

avatud raamatut. 

67 Minu Jumalik Vaim on praegu nagu särav täht teie hinge ees. Ma annan teile oma valguse ja 

armastuse, et teil oleks alati usaldus oma Isa ja Looja vastu. Sest on saabunud aeg, mil ma tahan teid näha 

varustusega teie hinges. Ma ei taha enam, et te ütleksite, et teie Isa on teie juurest lahkunud. Ei, Minu 

lapsed, te ei ole üksi. 

68 Ma ei taha näha teid teel, kui teie hinges on häda, sest keskpäevane valgus valgustab teie südant. 

69 Ma annan teile praegu seda, mida ma olen teie jaoks oma varakambris hoidnud. Selleks on vaja, et 

te otsiksite Mind oma südame sisimas. On vaja, et te täidaksite Minu Jumalikku Seadust, et te ei eksiks ja 

ei tekitaks segadust oma kaasinimestele, vaid mõistaksite ja mõistaksite Minu õpetusi ning oleksite Minu 

tõelised jüngrid, kes neid järgivad. Nii ei ole teie vaimsetel silmadel enam kunagi pimedus ja teie kõrvad 

on valmis minu häält kuulma, nii et te tunnete tõeliselt, et Meister, maailma Päästja, asub teie südames ja 

teeb ennast sealt teatavaks. Nii annate te tunnistust inimeste ees. 

70 Selleks, et see maailm puhastuks, on vaja, et te oma elu vaimseks muudaksite, et te oleksite elav 

pühamu ja et te pöörduksite eemale sellest, mis teile ei sobi, ning te puhastaksite oma hinge pidalitõvest ja 

saastast. 

71 Te ei teadnud, milleks te tulite ja miks Isa teid kutsus, kuid te tulite ja ma võtsin teid vastu ning 

valmistasin teid armastusega ette. Kui valu on teid lühikest aega vaevanud, olen ma teid pärast seda 
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lohutanud ja andnud teile elu, julgustades teid oma halastusega, et te kurjadest tegudest meeleparandust 

teeksite. Sest ma tõesti tahan, et te esitaksite end Minu ees puhtana ja puhastatud kujul. 

72 Kui see ei oleks nii, siis ei oleks te istunud minu laua taha sel Kolmandal Ajal, te ei oleks 

nõustunud kasutama vett, mis teid puhastab, ja te oleksite eksinud. Kuid Isa hääl kõlas teie südames ja tõi 

teie tundlikkuse tagasi ning nii saite ilmuda oma Issanda ette. 

73 Ma varustan ja tugevdan teid, kui teie usk ähvardab kustuda. Mina olen selle süüdanud, et te seda 

toidaksite, sest ma ei taha, et see kustuks. Ma tahan, et te puhastaksite end oma ettevalmistuse kaudu 

plekkidest. Sest te olete tõepoolest väljavalitud ja ma tahan, et te ühel päeval vabastaksite oma 

kaasinimesed pimedusest. Selleks peate te tundma oma Jumalat oma südame sügavusest ja levitama 

teadmisi Minu õpetusest kogu maailmas, süüdates tõrviku igas südames. See on teenistus, mida teie Jumal 

ja Issand ootab teilt ja mida ootab ka inimkond. 

74 Olen õpetanud teid oma hinge tõstma ja ühendama seda Jumaliku Vaimuga. Ma nõuan teilt 

uuendust ja ütlen teile: teie Isa on kogu armastus ja halastus ning Ma ilmutan ennast oma loomingu 

täielikkuses. Ma olen õpetanud teile, kuidas oma armastust edasi anda, ma olen teid vabastanud ja te ei ole 

enam orjuses, sest ma olen põletanud kõik, mis oli teie sees ebapuhas, ja see tuli on puhastanud teie teod ja 

mõtted. Ma olen murdnud sidemed, mis sidusid teid selle maailmaga. 

75 Te olete eksinud ─ teedel, mis viisid teid surma. Seepärast on minu Sõna teid õpetanud, nagu hääl, 

mis parandas ja äratas teid sügavast unest. Ma tuletasin teile meelde seda, mis te unustanud olite. Ma olen 

teid alistanud ja muutnud teie südame pühapaigaks. 

76 See on Minu võitlus teie päästmiseks, et võtta maha silmaklapid, mis teie silmi kinni panid, et 

õpetada teid tundma Mind oma tões. Teid, kes te varem olite pariaad, olen muutnud valguse lasteks, 

valitud lasteks, kes kannavad parimaid riideid juba kehastumise ajal. Minu Tahe on olnud, et te saaksite 

teadlikuks Minu Kohalolekust, et te saaksite valmistuda ja elada Minu Kuningriigis. 

Ma olen tahtnud, et te oleksite esimesed, kes mind vaimselt näevad ja tunnetavad, et te saaksite oma 

kaasinimestele sellest tunnistust anda. Ütle neile, et on kätte jõudnud tund, mil nad peavad valmistuma, et 

uskmatud saaksid usku. Ütle inimestele, et Minu Kuningriik on nende hinges. Koputage südamesse ukselt 

uksele, et äratada üles need, kes magavad, sest surm on nende seas võimust võtnud. 

77 Inimesed on vallandanud sõjad, et kaitsta oma põgusat trooni ja omandit. Mine ja ütle neile, et 

Rahu Vürst on tulnud võitlema kurja vastu. Kuid see võitlus käib armastuse ja valguse relvadega. Sest ma 

olen kuulnud leskede ohkamist ja nutmist, orbude kaebusi, ma olen näinud inimeste rahutust ja 

vaenulikkust. 

78 Minge nende juurde ja öelge neile, et elav Jumal on tulnud, et nad ei vaja oma kätega tehtud 

ebajumalaid ega materiaalset templit ─ et armastuse, valguse ja rahu Jumal kutsub kõiki oma lapsi end 

uuendama ja kuulama südametunnistuse häält. 

79 Ma ütlen teile: Tere tulemast "kadunud pojaks". Te olete palju nutnud, sest olete kokku puutunud 

kurjusega ja eemaldunud minu igavesest halastusest. Te olete näinud ainult kuristikke, kõrbeid. Aga nüüd 

vaadake elava vee allikaid, mis on teie janu igaveseks kustutanud. Vaadake elupuud, mis annab teile oma 

vilja ja varju oma lehtede all. Ma pakun teile peavarju ja toitu ning kõrvaldan teie mineviku materialismi. 

80 Ma usaldan teile evangeeliumi kuulutamist, et inimkond võiks Mind ära tunda ja tõusta Minu 

armastuse järele. Ütle oma kaasinimestele, et ma ootan neid lahtiste kätega kui armastust täis Isa. Ütle 

neile, et nüüd on kätte jõudnud nende vaimse ühinemise aeg ─ nende piiride tõstmiseks ja omavahelise 

distantseerumise kaotamiseks. Sest minu jaoks olete kõik minu lapsed ja ma armastan teid kõiki võrdselt. 

Viige neile need sõnumid, minge nende juurde Minu esindajatena ja võtke Mind oma teel eeskujuks, et 

teie sõnad oleksid täis julgustust, lohutust ja elu. 

81 Võitle oma eluteel ja alista maailma pimedus. Eemaldage südamest ebajumalateenistus; valmistage 

tee, et kõik saaksid tulla Minu juurde. Kus iganes te ka ei kutsuksite, ei ole mitte teie, vaid Mina see, kes 

oma häält kuuldavaks teeb, ja kuhu iganes te ka ei läheksite, seal olen Mina. 

82 Isa ütleb teile: Valmistuge, sest ma asun teie südames. Kui te olete selle väärilised ja teie hinged on 

tugevad, siis ei ole mitte teie need, kes kingivad inimkonda, vaid mina, kes kingin seda lõpmatu 

armastusega. 

83 Mõistke, et ma kasutan end teiega. Te peate valmistuma, et anda tunnistust Minust ja näidata 

inimkonnale rahu ja õiguse standardit kui päästesadamat laevahukkunute jaoks. Rääkige ilma hirmuta 
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teooriatest, spiritualiseerimise valeõpetustest. Ütle neile, et Isa ei taha inimkonna hävingut, et Ta soovib 

kõigi oma laste päästmist. 

84 Ütle, et ka sina oled tulnud Minu juurde ilma millegi heata, et oled olnud kurt ja pime tõe suhtes. 

Ütle, et veendunud patune, kes on kaotanud usu, suudab ennast päästa, et ma tean, kuidas tema hinge 

puhastada ja puhastada. Seepärast ärge kartke laskuda kuristikku, et päästa oma kaasinimesi. Ronige 

mägedesse ja andke ka seal. Aga olge südamelt alandlikud, alandlikud ja vooruslikud. Teie juhina annan 

teile Püha Vaimu valguse, mis on valatud kogu universumisse. 

85 Kui teie kaasinimeste valetõlgendused on teie käekäigu vastu, siis öelge neile, et need, kes on 

terved, ei vaja arsti. Vaadake ja palvetage, tõstke end vaimselt Minu juurde. Sest ma lammutan Paabeli 

torni, ma hävitan ebajumalaid, ma ajan segadusse õppinud, ma näitan oma valgust, ma kõrvaldan 

pimeduse inimestelt ja ma juurin välja vaenu ja kurjad kavatsused. Ma panen surnud üles tõusma, need, 

kes arvasid end suureks, näevad oma väiksust, ja ma panen uhked kummarduma Minu ees. 

86 Ma otsin hingede päästmist ja praegusel suure võitluse ajal peate te rääkima neile, kes tahavad 

Mind uuesti risti lüüa. 

87 Isa ütleb teile: Kui te armastate Mind, täitke Minu seadust, tehke tööd enda kallal. Kui te tunnete 

end nõrgana või teil on millestki puudus, siis küsige Isalt, sest ma kuulen teid. Aga paluge seda, mis on 

õige, ja ma täidan teid oma armuga. 

88 Kui te valmistate end ette, teen ma teist oma apostlid, kes avaldavad Minu armastust. Aga ärge 

uhkeldage ega astuge hiiglaslikke samme, et te ei läheksite eksiteele. Kui saabub aeg, varustab Eelija teid 

Püha Vaimu valgusega. 

89 Kingitusi, mis ma teile olen andnud, ma ei võta tagasi ega muuda neid. Need jäävad teie hinge 

igaveseks ja kui te jõuate mäe tippu, näete oma võitluse vilju. 

90 Juhendage endid minu kõige täiuslikumate juhiste järgi, kandke rahu ja vaikust oma südames, et 

saaksite seda teistele edasi anda. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 363 
1 Armsad jüngrid, kuulge sõna, mis teeb teid tugevaks. Olge veendunud minu töö tõesuses, et te 

saaksite seda praktiseerida ja oma eeskujuga oma kaasinimestele näidata. 

2 Kui inimene on uuenenud, kui minu tõde valitseb temas ja tema vaimsed võimed võidavad tema 

maiseid kirgi, siis on ta mõistnud minu tööd. 

3 Minu tööliste vaev on suur ja tee, mis tuleb läbida, on väga pikk. Tema töö on alanud ja seeme on 

külvatud. Aga teised töölised tulevad vilja lõikama, et aja jooksul uuesti külvata seemet. Teie ülesanne, 

mu rahvas, on põhjustada minu töö tunnustamist sel ajal ja seda, et inimkond saaks minu lõpmatu tarkuse 

armu, mida ta ei ole kunagi varem saanud tunda. 

4 Minu valgus on kogu maailmas levides põhjustanud selle, et minu tõde otsitakse igas õpetuses. See 

on inimeste erinevate uskumuste käitumise põhjus. 

5 See on ennustuse täitumine. Kes neist esindab tõde? Kes peidab näljase hundi lambanahas? Kes 

kindlustab puhaste rõivastega oma absoluutset sisemist siirust? 

6 Minu tõe avastamiseks tuleb teil võtta appi spiritism, sest inimkond on jagunenud nii paljudeks 

usutunnistusteks ja maailmavaadetega, kui need vastavad inimliku mõtlemise arengule. 

7 Seega on tekkinud üha rohkem sektid ja konfessioone ning teil on väga raske hinnata, milline on 

igaühe tõesisu, mis neis sisaldub. 

8 Minu õpetus valgustab inimeste mõtteid ja ideid ning vähehaaval mõistab igaüks põhitõdesid, et 

täiustada oma töid ja suunata neid täiuslikumale ja kõrgemale teele. 

9 Spiritualism ei ole uus õpetus, mis püüab saavutada möödunud aegade usuõpetuste 

edasiarendamist ─ ei, see on sama ilmutus, mis Esimese ja Teise Ajastu oma. See on kõigi religioonide 

alus, mida ma tahan inimkonnale praegusel eraldatuse ajal meelde tuletada, et nad ei unustaks oma 

päritolu. 

Inimese teosed, kombed ja meelte muljetamise viisid, et meelitada ennast ja olla uhke oma erinevate 

religioonide üle, on vastuolus sellega, mida minu teos tahab maailmale näidata. 

10 Ma jätsin Jeesuse kaudu täiusliku õpetuse, et inimeste seas tekiks arusaam armastusest. Selle mõju 

on olnud maailmale õnnistuseks. Nüüd mõeldakse taas kristlikele põhimõtetele. Kuid maailm on neist nii 

kaugel, et ainult katsumused, mida inimkond praegu läbi teeb, tuletavad talle meelde armastust, mida 

Meister oma eeskujuga õpetas. 

11 Minu õpetus on valgus, mida te peate otsima, et rahu valitseks alati inimkonna seas. 

12 Igas tegevuses, milles sisaldub hea kavatsus, avaldub minu töö. See on oluline osa kõigest, mida 

inimene saab üles ehitada heategevuslike eesmärkide kaudu, ausate kavatsuste kaudu aidata inimkonda, 

lähendada rahvaid, viia inimesi kõrgema arengu ja väärikuse teele. 

13 Vaimastumine, mida ma teile taas õpetan, on Jumalik Töö, mis, kuigi see on nii suur, võib piirduda 

sellega, et ilmutada end armastuse aktis. Kuid ärge eksige ega jää ühegi usukogukonna jumalateenistuse 

toimingute alla ega järgi ideid, mida teised inimesed on muutumatutena kasutusele võtnud. 

14 Ma olen teile öelnud, et minu töö ei tohiks teid lahutada, et te peaksite ühendama oma mõtted ja 

tegema head, jagades minu õpetusi oma kaasinimestega. Kui nad neid järgivad, ei ole oluline, mis nende 

õpetus on. Nad tunnevad vaimustumist, kui nad levitavad oma armastust oma kaasinimeste seas. 

15 On palju neid, kes mõistavad minu töö vaimset olemust ja teevad seda armastuse ja halastuse 

andmise rahulduse pärast. 

16 Kui saabub aeg, mil Minu Sõna ei saa enam kuulda inimliku mõistmisorgani kaudu, leidub neid, 

kes püüavad rääkida, võttes Minu nime asjata. Aga ma olen teile juba öelnud: nad on petturid! 

17 Ma ei jäta teid üksi. Teie meeleorgan saab pidevalt minu inspiratsiooni. Ma olen teie sõnades, teie 

tegudes. Te saate ka edaspidi koguneda, et mäletada minu sõna. Seepärast olen ma lubanud seda kirjalikult 

säilitada, et see oleks teile pidevaks uurimisobjektiks. Kuid Minu tahe ei ole, et teil oleks oma 

koosviibimistel sensuaalseid rituaale. Sest siis muutuks see, mida ma olen teile õpetanud, riitusteks ja 

traditsioonideks. 

18 Ma olen teile usaldanud oma Töö, igaüks teist peab järgima oma teed, täitma oma kohust. 

Kohandage oma vajadused minu Õpetuse õpetustega. Kõigis oma tegudes avastate võimaluse armastada ja 

andestada oma ligimest, andestada oma kaasinimestele ─ mitte müstilisest vaatepunktist, vaid loomuliku 
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teona, mis on kooskõlas evolutsiooni hetkega, mida te läbi elate. Nii saab maailm vähehaaval aru minu 

Tööst. 

19 Kui inimkond oleks kuulnud, mõistnud ja mõistnud minu õpetust, oleks tõe ja armastuse tee 

avanenud tema ees silmapiiril ja ta ei peaks läbima neid valu ja hirmu katsumusi, milles ta praegu on. 

20 Mõistke, et keegi ei ole õiglane ja täiuslik. Teie üleastumised on suured, te võitlete iseendaga. Just 

sel põhjusel olen andnud teile oma halastuse. 

21 Nii nagu see minu valitud jüngrite rühm leinas Jeesuse lahkumist, kuid kes hiljem said jumalikku 

inspiratsiooni, kelle meeled olid valgustatud ja kes andsid oma elu Minu Töö kaitseks, nii leinate ka teie 

Meistri lahkumist Tema ilmingute osas. Aga teie aju avaneb, teie süda süttib armastusest ja halastusest 

kaasinimese vastu ning te jätkate Minu armastamist, armastades ja andestades oma ligimest. 

22 Siis ilmneb minu tõde vaimselt ja kõik muutub suuremaks, õiglasemaks ja tõelisemaks. 

23 Kuna inimkond ei ole kooskõlas Universaalse Seadusega, mis juhib kogu loodut, tekib 

kontrollimatu seisund, mis väljendub loodusjõudude vägivallas. 

24 Inimene on lõhustanud aatomeid, tema arenenud aju kasutab seda avastust, et saavutada suurimad 

võimed ja tuua surma. 

25 Kui inimene oleks vaimselt arenenud sama palju kui tema teadus ja intellekt, kasutaks ta uute 

loodusjõudude avastamist ainult inimkonna hüvanguks. Kuid tema vaimne mahajäämus on suur; seetõttu 

on tema isekas mõistus kasutanud oma loomevõimet inimkonna kahjuks ja kasutanud hävitavaid jõude, 

pöördudes eemale Jeesuse armastuse ja halastuse põhimõtetest. Seepärast, kui te näete taevast tulevihma, 

ei ole see mitte sellepärast, et taevas ise avaneb või et päikese tuli piinab teid ─ ei, see on inimese töö, kes 

külvab surma ja hävingut. 

26 Olen tulnud praegu, et tuletada teile meelde oma armastuse õpetusi ja homme saavad teie 

lapselapsed kuulda minu häält, mis kutsub neid mäletama, et nad saaksid teadvustada, et on olemas 

suuremad jõud, mis võivad neid hävitada. 

27 Ma ütlen teile sama, mida ma ütlesin oma jüngritele tol ajal: "Valvake ja palvetage, et te ei satuks 

kiusatusse", sest te kogete kibedaid aegu. Aga kui teie usk on suur, siis näete, et kõik on inimkonna 

hüvanguks. Ja tulevikus, kui inimesed mõistavad, et nad on töötanud ainult vaenu ja hävingu nimel, 

vallandatakse looduse jõud inimkonna hüvanguks ning nad toovad kaasa armastuse ja jäävad rahule. Siis 

leiab hing oma arenguks soodsama pinnase, sest mina, armsad jüngrid, olen tulnud andma teile rahu ja 

lohutust. Ma olen teile rääkinud paremast elust ja avaldanud teile suuri imesid, mida teie hing saab 

maailmale näidata. Sest sa annad nägemise pimedatele ja tervendad vaimuhaigeid minu armastuse sõna 

kaudu. Sa paned lonkavad inimesed oma voodist lahkuma, et järgida Mind. 

28 Saabub aeg, mil te mõistate Mind paremini oma missiooni täitmise ja spiritualiseerimise 

tulemusena. Siis tunnete te end ühendatud ja teie hinges saab olema rõõmu. Siis te kõik teate, kuidas 

valvata ja palvetada, et maailm näeks Minu õnnistatud Tööd nii puhtalt, nagu ma selle teile usaldasin. 

29 Tuleb aeg, mil iga sekt ja kirik otsib endas seda, mis kuulub minu Tööle. Kuid selle aarde 

leidmiseks on neil vaja tõsta oma hing üles ja kuulata Vaimu häält. 

30 Täna õpetab Meister teid jätkuvalt ja muudab inimesi tõelisteks kristlasteks. 

31 Mu jüngrid, te ei tea, millal te näete oma missiooni lõppu, millal te saavutate oma võitluses võidu. 

Sest te jätkate põlvest põlve tööd, et saavutada inimkonna spiritualiseerimine. Te ületate piirid ja mered, te 

lähete provintsidesse, riikidesse ja rahvastesse, et teha minu tõde teatavaks. 

32 Nii nagu Teisel ajastul, kui minu jüngrid, tulvil Püha Vaimu valgust, läksid maailma kartmata ja 

vahemaid mõõtmata minu õpetust edasi andma, nii peaksite ka teie end varustama ja kui aeg on käes, oma 

missiooni täitma hakkama. 

33 Sel ajastul olen olnud parim õpetaja, kunagi ei ole Ma teile valetanud, alati olen Ma rääkinud teile 

lihtsate ja lihtsate sõnadega, et teie hinged ja südamed saaksid Mind tunda ja toita end tugevate ja 

elavdavate essentsidega. 

34 Ma tunnen teid ja alati, kui ma olen teid reinkarneeruma saatnud, olen ma ennast teile ilmutanud. 

Kuid teie aju ei suuda mäletada teie varasemaid reinkarnatsioone. 

35 Ma ei ole teid kunagi eksitanud kohustuse täitmise teelt, ma ei ole kunagi andnud teile teist seadust 

ega viinud teid kõrvalekaldumistele, mida inimene on loonud. Kõikidel aegadel on inimesed järginud oma 

tahtmist ja näidanud oma ajus loodud jumalusi hulgaliselt. Nende huultelt on tulnud valesõnu, 
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valeprohveteid, ja on olnud nõrku südameid, seotud hingi, kes ei ole suutnud end vabastada ja mõista, et 

neid ootab igavene elu. 

36 Jah, Iisrael, inimese süda on alati püüdnud kummardada materiaalseid asju, kõrv on nautinud 

meloodilisi sõnu. Seetõttu on inimene muutnud seda, mida ma tõin kristliku õpetusena Teisel ajastul, kui 

ta muutis selle "religiooniks". 

Egoism, ahnus ja edevus on alati ärganud inimsüdametes ja nad on teinud endid kuningateks ja 

isandateks, et inimesed nende ees kummarduksid ja neid vasallideks, orjadeks teeksid, et aheldada nad 

pattu ja viia nad pimedusse, segadusse ja segadusse. 

37 Maailm lükkas Mind kui Jeesust tagasi, naelutas Mind puust ristile ja hiljem tegi ristist 

ebajumalateenistuse objekti ning kummardas selle ees, et paluda andestust. Täna toidate te materialismi, 

vaenulikkust ja pahatahtlikkust. Inimkond elab tänapäeval kõige suuremas rüveduses. 

38 Täiskasvanud, noored, neitsid ja lapsed on eluteel eksinud ning nad ei leia täiuslikku teed, mille 

ma olen märgistanud oma armastuse ja halastuse näidetega. 

39 Suur osa inimesi on unustanud, kuidas otsida oma Loojaid. Hinged on lasknud end määrata 

mateeria poolt ja täna nutavad nad, sest nad on kaotanud armu ja võimu, mille minu halastus andis neile 

sel hetkel, kui Ta nad maa peale saatis. 

40 Mis juhtus Iisraeliga? Mida on inimkond tänaseks tundma hakanud? Mida nad kõik on teel kokku 

puutunud? Ainult ohakad ja okastraadid, maailmavaadete sõda. Kogu inimkond on sattunud eksitusse. Aga 

kes peab parandama selle, mida inimene on rikkunud, milles ta on eksinud? Kes peab andma seda, mis 

inimkonnal puudub, et ta saaks juhinduda sellest seadusest, sellest õpetusest ja sellest valgusest? Mina, 

Lohutaja, kes ma tulen "pilves" alla kolmandal ajastul, et rääkida inimestega ja õpetada neid, teha neile 

veel kord selgeks, et nad on kaotanud kõik oma teel, ja et Mina kui Looja olen võtnud neid käest kinni, et 

juhtida neid Minu teel, et teha neile teatavaks vaimne elu. 

41 Homme annavad suured sündmused tunnistust sellest, mida ma olen teile ennustustena andnud, 

ning loodusjõudude põhjustatud valu kaudu maades ja rahvaste seas tõusevad inimesed üles ja otsivad 

Iisraeli rahvast. 

42 Sõjaõhkkond ja katkud, haigused, nälg suurenevad, mistõttu inimesel ei ole rahu ei südames ega 

kodus. Aga kas Ma olen seda soovinud ja kas Minu Püha Vaim tuleb alla, et pidutseda teie valu ja 

kannatuste üle? Ei, armsad inimesed, minu Jumalikus Vaimus on olemas lõputu kurbus. 

43 Inimkond on unustanud õnnistatud kõrgeima käsu, mille andsin talle Teisel ajastul: "Armastage 

üksteist". 

44 Ma olen valmistanud ajastu, mil inimkond tõuseb kuulekusse. Teie lapselapsed näevad seda au, 

mida ma sellele maale valan. 

Sest Minu Tahe peab täituma selles maailmas, mille ma teile andsin kui maise paradiisi, ja tuleb aeg, 

mil sellele planeedile tulevad need hinged, kes on saavutanud kõrge arengutaseme, kes on võidelnud. Minu 

Jumalik Valgus saab maa üleval olema ja Minu Seaduse täitmine hakkab seal valitsema. 

45 Mäletage minu sõna kuni oma elu viimase hetkeni mateerias, siis tuletab teie vaim teile meelde 

kõike, mida te minu sõnas kuulsite ja mis mõistus oli unustanud. 

46 Sel viimasel hetkel soovib teie hing veel ühe eluhetke, et täita oma eesmärki, kuid teie saatus peab 

täituma. 

47 Ma olen öelnud, et tuleb segaduse, sõnakuulmatuse aeg, kui see "töötaja" tõuseb üles ja väidab, et 

minu kuulutus inimintellekti kaudu ei lõpe. Kuid tuleb aeg, mil minu sõna täitub, isegi kui inimene tahab 

minu tahtele vastu seista. 

48 Kui palju vigu teel on teinud paljud neist, kellele ma olen usaldanud missiooni ja armu. Kui palju 

arusaamatust ma näen oma laste seas pärast 1950. aastat levimas. 

49 Arusaamatuse ja rumaluse tõttu hoiab inimene minu abistavat armastust, autoriteeti ja armu tagasi 

ning jääb eemale tõelisest seaduse, harmoonia ja tõe teest. 

50 Ma ei eita seda, mida ma teile aastaid tagasi andsin. Alates 1866. aastast olen ma rääkinud rahvale 

esimese häälekandja kaudu ja ennustanud neile, et tuleb aeg, mil minu sõna enam rahvale teatavaks ei 

tehta. Aga kui ma nägin, et meeleheide on haaranud südameid, andsin neile lihtsate sõnadega teada, et 

1950. aasta on minu õpetuse avaldumise viimane aasta häälekandjate intellekti kaudu, sõna, mis anti just 

selles palvemajas, mis kannab nime "Damiana Oviedo". 
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51 Taas kord jaguneb Iisrael suguharusteks, taas jaguneb ta ja tahab tallata jalge alla puhta ja 

seadusteta Seaduse, mille ma talle kätte andsin; taas kord otsib Iisrael endisi teid ja langeb 

ebajumalateenistusse ja fanatismi. Ta pöördub sektide poole ja langeb segadusse, pimedusse, ning toitub 

meeldivatest ja valesõnadest, mida inimesed talle pakuvad. 

52 Kui palju valu on põhjustanud Minu Südamele teenijad, kes ei ole mõistnud Minu Seadust, ja kui 

palju valu põhjustavad praegu need, kes, kuigi Ma olen neid välja õpetanud ja määranud, on täna andnud 

varjupaika kahtlustele, ebakindlusele, ja oma arusaamatuse ja isekuse tõttu on nad öelnud, et Ma jään 

inimeste hulka veel mõneks ajaks, et vastavalt nende inimlikule tahtele saadan Ma veel kord maha oma 

Universaalse Kiire ja jätkan Enese ilmutamist veel pikka aega. 

Seepärast olen ma teile öelnud: Millal ma olen oma sõnas näidanud otsustamatust, ebakindlust või 

tahteerinevust? Tõesti, mitte kunagi, sest siis ei oleks ma enam täiuslik, ei oleks enam teie Jumal ja Looja. 

53 Minus on otsustavus, ühtne tahe, ja seepärast räägin Ma nii selgelt kui helge päevavalgus, et kõik 

saaksid tunda Mind, Minu olemust ja väge, et vaim saaks ära tunda (aluseks oleva) mõistuse ja Sõna, mille 

Ma olen andnud inimliku mõistmisvõime kaudu. 

54 Meister ütleb teile: Inimene on püstitanud hooneid ja nimetanud neid kirikuteks, ja neisse 

kohtadesse sisenevad inimesed teevad kummardusi, toidavad fanatismi ja ebajumalateenistust ning 

kummardavad seda, mille inimene ise on loonud. See on Minu silmis põlastusväärne, ja seepärast olen Ma 

eemaldanud sinult, Iisraeli rahvas, kõik, mida sa algselt teadsid ja kuulsid, et sa loobuksid oma fanatismist. 

55 Iisraeli rahva palvemajad on inimkonnale tuntud, neid ei suleta, sest need annavad varjupaika 

nõrkadele ja eksinud, väsinud ja haigetele. Teie ettevalmistuse, Minu kõrgeima Tahte kuulekuse ja Minu 

Seaduse järgimise kaudu annan Ma tunnistust Ennast oma Jumalikkuse tõeliste jüngrite töödes. 

56 Ärge muretsege, et ilmuvad ka valehäälte kandjad, valekiriku juhid, vale-"töötajad", et nende 

jumalateotuse huuled räägivad rahvale, väites, et minu Sõna ja minu Universaalne Kiirgus jääksid inimeste 

seas õpetuseks. 

Ma annan teada, kes on pettur, kes ei järgi seadust Minu tahte kohaselt, kes on see, kes väljendab ainult 

oma eneseväljendust, ja ma annan teada, milliseid tegusid ta on teinud valesti ja millise seaduse ta on 

loonud, ning nad lükatakse tagasi ja pagendatakse. 

Sest ma hoian tagasi jumalikku armu ja väge ning kiusatus püüab neid oma võrkudesse, ja seepärast ei 

tunne igaüks, kes neid otsib, oma hinges Minu Püha Vaimu armu. 

57 Kui kirik ja sektantlikud inimesed näevad, et Iisrael lõheneb, et Iisrael eitab üksteist ja on nõrk, siis 

otsivad nad põhjusi, et haarata hindamatu väärtusega pärl, et võtta Uue Seaduse Laegas ja öelda homme, et 

nad on tõelised Jumala saatjad inimkonna seas ja minu jumalikkuse esindajad. 

58 Te kõik teate, mida tähendab seaduse esimene käsk: "Armasta Jumalat rohkem kui oma vanemaid 

ja oma lapsi ─ rohkem kui iseennast ja ka kõike, mida sa maa peal omad." Kui te tegutseksite nii, siis 

tunneksite meelerahu, teie kannatused oleksid siis leebed ja loodusjõud oleksid teie suhtes armulikud. Siis 

elate läbi katsumused, mis on ette nähtud teie hinge täiustamiseks, ilma et tunneksite läbikukkumist. 

59 Kui te seda käsku mõistate ja seda järgite, siis olete rahul oma saatusega, te armastate inimesi ja 

austate nende elu. Teie töödes saab olema õiglus ja te kasutate siis oma andeid enda ja oma ligimese 

hüvanguks. 

60 On tõsi, et tee, mille Ma olen teile ette määranud, ei ole naudingu tee, vaid elu, mis on seotud 

loobumisega ja Minu käskude range järgimisega, kuid see ei ole ohvriterohke tee. Armastus ja halastus ei 

tähenda valu, vaid pigem on see rõõm ja elu hingele, ja ma pakun teile seda rõõmu, et te tunneksite tõelist 

vaimset õnne. 

61 Teie valu on teie enda põhjustatud, kui te eksite seaduse täitmisest kõrvale. Kas soovite peatada 

sõja levikut ja selle tagajärgi? Siis armastage ja andestage, jagage oma leiba ja te tunnete end rohkem 

rahulolevana. Usaldage jumalike seaduste tõhusust, nende tarkust ja õiglust, ja need kaitsevad teid. 

62 Olge hinged, kes on hoolikad oma tegude suhtes ja elavad palves ja pidevas ettevalmistuses, et te 

oleksite püsivad kiusatuste ees ja võidaksite valitseva materialismi. 

Alguses on teie sammud ebastabiilsed nagu väikese lapse omad, kes hakkab kõndima. Kuid pärast seda 

muutute te võimsamaks, omandate teadmisi, kuni jõuate oma vaimsete andide avanemiseni, mille väärtus 

on maa peal hindamatu. 
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63 Kui te asute sellele teele, siis muutute suurte voorustega inimesteks ning suudate oma keha 

kontrollida ja elada vaimselt. Teil on südametunnistus kui majakas teie eluteel. See on teie sõber ja 

kohtunik. See räägib teile alati tõetruult ja selle juhised on õiged ja täpsed just sel hetkel, kui te neid 

vajate. See hääl on minu alati õrn ja armastav hääl, mis näitab teile head. 

64 Kes võib Minust, kes olen teie elu Isa ja Issand, midagi karta? Ma olen loonud teie rõõmuks ja 

püsivaks õnneks kõik, mida te teate, ja ka selle, mis on teile tundmatu. Ärge kahelge Temas, kes armastab 

teid lõpmatult rohkem kui see, mida te suudate oma mõistusega mõista ja haarata. Pidage meeles Minu 

kannatuse tähendust, ja kui olete mõistnud, kes te olete, siis pöörate oma pilgu pühendunult Minule, et 

anda Mulle oma armastust ja alluda kuulekalt Minu seadustele. 

65 Ma annan teile oma Sõna, mis annab teile elu nagu taevane kontsert. Mõned teist leian ma 

sügavasse unne vajunud. Aga nii nagu ma andsin elu Laatsarusele, nii äratan ma täna teie hinge armu 

elule. Kasutage Minu jõudu ja tõuske üles, et te saaksite alustada teed, mis viib teid Vaimu elu juurde, mis 

on igavene elu. 

66 Enne kui Jumalik Meister oma sõna tagasi võtab, on jäänud vähe aega. Kuid enne seda tahan, et te 

oleksite valmis, et saaksite täita missiooni, mille ma teile olen määranud. Ma tahan õpetada teile tegusid, 

mis on meelepärased Minu Jumalikule pilgule. 

67 Ma annan praegu teie mõistusele üle raamatu, mida te peate homme lugema ja tõlgendama. Selles 

leiate pärast minu lahkumist minu armastuse tule ja teie kaasinimesed jagavad selle jumalikke õpetusi, mis 

annavad tunnistust intelligentsusest, teadmistest ja jõust ─ kõigest, mida minu jumalikkus sisaldab. 

68 Selles Kolmandas Ajastikus olen õpetanud teile, et te kõik olete ühe Isa lapsed, et te kõik olete 

vennad ja õed Minu lõpmatu halastuse silmis ja et Ma olen andnud kõigile hingedele samad kingitused. 

69 Õnnistatud inimesed, teie jaoks on algamas uus täitumise etapp, milles teete Minu õpetusi 

teatavaks. Sest te olete minu jüngrid, minu väljavalitud, ja teid tuleb valmistada, et külvata armastuse 

seemet inimeste teedele, nagu mina seda teen. Kuid ärge arvake, et kõik teie kaasinimesed teid usuvad, 

sest paljudelt neist saate vaid pilka ja põlgust. Aga seemned idanevad siiski ja nad tulevad Minu juurde. 

70 Kui kõik looduse kuningriigid ja kogu loodu annavad tunnistust ja ilminguid minu õiglusest, ärge 

võtke seda karistusena. See on ainult katse, mis paneb inimkonna, kes ei ole kuulanud minu sõna, 

tunnistama oma eksimust pärast seda, kui ta on elanud läbi segaduse ja kannatuste, omistades 

loodusjõudude vallandumise erinevatele põhjustele. Te aga ei tohiks lasta end segadusse ajada, te peaksite 

olema valmis selle katsumuse võidukalt läbima tõelise usuga, armastuse ja halastusega oma kaasinimeste 

vastu, mis teenib inimeste masside päästmise eesmärki. 

71 Valmistuge, Iisraeli rahvas. Ma jätan teile oma armu, et te oleksite jätkuvalt tugevad. Laske 

kutsuda inimkonda. Ma tahan ilmutada ennast igas südames, tahan end tunda igas hinges ja anda talle vett 

ja leiba, mis teda toidab ja tugevdab. Mõistke, et inimkond on janune ja et te ei tohi seda hüljata, mis 

kannatab kõrbes. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 364 
1 Täis armastust tulen teie juurde, et valgustada teie meelt, et muuta teie süda tundlikuks Minu Sõna 

kaudu. 

2 Ma võtan sel ajal vastu selle, kes kuuleb seda õpetust, ja selle, kes on sellest kaugel ─ selle, kes on 

Mind unustanud, ja selle, kes on loonud pühamu oma südame põhjas. 

3 Peremees on täis rõõmu, kui ta näeb, et te olete head töömehed, kes on oma seemned välja 

kitkunud ja õled viljast eemaldanud, et pakkuda Mulle ainult kuldset nisukõrva. 

4 Teie, kes te töötate sel viisil, olete täitnud lubaduse, mille te andsite oma Isale sel hetkel, kui tulite 

Minu Kohalolekusse, et Ma usaldaksin teile seemne ja maatükid. Oma kuulekuse kaudu tuletate te mulle 

meelde paljundatud seemet. 

5 Minu töötajate arv on mitmekordistunud. Aga hüvasti neile, kes oskavad külvata ja oma põldu 

hooldada, sest nad toovad suure saagi. 

6 Minu Isa hääl saadab üleskutse kõigile inimestele. Kuid need, kes elavad maiste naudingute pärast, 

on loonud tõkke, mis takistab nende hingel kuulda minu kutset. See on valu, mis äratab nad üles ja paneb 

nad kuulma minu häält läbi südametunnistuse. 

7 See, kes kuuletub minu seadusele, teab ka, kuidas kuuletuda inimeste seadustele, ja ei ole mingeid 

takistusi ega tõkkeid, mis takistaksid teda minu Töö raames töötamast. 

8 Kui inimkond elaks minu seaduse järgi, ei oleks ta oma kirgede ori ega tühjendaks kannatuste 

karikat. 

9 Oma sõnakuulmatusega on ta muutnud selle maa pisarate oruks. Kõikjal kuuleb valupalavikku, 

sektide ja religioonide vahel ei ole ühtset mõtteviisi ega vendlust. 

10 Ma olen valmistanud selle rahva siin ette, et nad saaksid Isa väe ja tarkusega avaldada rahu, 

valguse ja armastuse sõnumit, mis peab jõudma kõigi rahvasteni. Ma olen talle usaldanud mõõga, kilbi ja 

lipu, et ta võitleks väsimatult, kuni minu Tahe ütleb talle lõpu. 

11 Armsad inimesed, valmistuge ja alustage oma rändamist, nagu esimesel ajastul, ning jätke see 

"org", et minna tõotatud maale. Usaldage minusse, sest sel ajal taanduvad mered, et teid läbi lasta, ja 

kõrbes ei ole jälle puudus mannast ega kivist voolavast veest. 

12 Kui inimkond järgib minu juhiseid, eemaldab ta oma teelt valusa puhastuse, mille ta on endale 

võtnud. 

13 Täna tuleb minu Sõna alla sinu juurde, Iisrael, et aidata sul areneda, et sa saaksid täita rasket 

missiooni, mille ma sulle usaldasin, et sa oleksid eeskujuks oma lähedastele ja kaasinimestele. Sest Iisraeli 

rahvas on südamete ja hingede ühtsuses eeskujuks, nad on peegliks kogu inimkonnale, ja need peavad 

nägema oma nägusid, mis peegelduvad Iisraeli vaimus. 

14 Ma valgustan teie meelt, et te kõik saaksite oma mõtetega, sõnadega ja tegudega Minust 

tunnistada. Sest teie, kes te olete algajad, olete kutsutud olema Minu suured jüngrid ja hilisemad õpetajad 

inimkonna seas ─ Püha Vaimu õpetuse head õpetajad, mitte materiaalsed, mitte endistes tavades rumalaks 

tehtud. 

15 Seepärast nõuan ma teilt praegusel ajal vaimsust, kõrgust, lihtsust ja puhtust igas teie tegevuses ja 

protseduuris Minu Seaduse raames. 

16 Eelija valmistab vaimselt ette kogu maailma, Iisraeli vaimu minu peatseks lahkumiseks, et te 

oleksite julged ja valgusküllased teid ootavaks võitluseks. 

Pärast minu lahkumist ärge langege letargiasse, ärge jääge praktilisele teele ega kalduge sellelt kõrvale, 

vaid võtke alandlikult ja väärikalt minu kui õpetaja koht sisse. Teie ─ oma enesepüüdlikkuse, 

ettevalmistuse ja hinge ülestõusmisega, oma armastuse ja halastusega ─ asute külvama spiritistlik-

triinitari-mari seemet kõigil radadel ja teedel, kus südamed teid ootavad, kus käed avanevad teid vastu 

võtma, kus minu tõe ja armastuse järele janunevad ja näljased hinged ootavad minu väljavalitute tulekut. 

Sest varsti hakkate te maailma äratama, et see ei magaks enam, sest see on minu Tahe. 

17 Oo, armastatud Iisraeli rahvas! Eelija on aidanud teil oma hinge üles tõsta. Ta on ühendanud teie 

mõtted ja tahte üheks. Ta on ühendanud kõik hinged, nii et minu õnnistatud kiir võib asuda Iisraeli vaimus. 

18 Elias läheb enne teid ja valmistab teed ette, teeb teed läbitavaks. Ta on see, kes puhastab teid, kes 

aitab teil puhastada isegi kõige väiksematki plekki teie südames, nii et teie südametunnistus oleks alati 
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rahulik ja valmis minu Jumalikkuse teenimiseks ja teie kaasinimeste teenimiseks. Ta on see, kes annab 

teile uut julgust teel, kui ta näeb teid kurvastada ja masendusse vajuda ─ ta on see, kes teatab teile ohtudest 

ja valgustab teid eksituse ja pimeduse hetkedel. See on Eelija, kes lohutab teid valuhetkedel ja viib teid 

samm-sammult ühispunkti ─ punkti, kuhu kõik hinged on kutsutud, mis on Kõrgema Tagajärje, ja kuhu 

jõuate oma hinge tõstmise, tõelise palve ja tõelise Jumala kummardamise kaudu. 

19 Ärge kartke inimeste hinnangut ega kriitikat. Ka mind mõistetakse hukka, arutatakse, piitsutatakse, 

kuid mind ei tapeta sel ajal. Minu Töö, Minu Valgus ja Minu Tõde ei saa lüüa. Spiritualism, mis on minu 

Õpetus, ei saa kaduda, see jätkab end ilmutada, hoolimata inimeste arusaamatusest, sõnakuulmatusest, 

tänamatusest, uskmatusest ja edevusest. Minu Jumalik Vaim ja minu õpetus jätkavad end teadvustada ja 

areneda südamest südamesse, vaimust vaimusse, inimestelt inimestele ja maailmast maailma, ilma et see 

peatuks. Sest ei ole jõudu, ei ole jõudu, ei seadust ega takistust, mis võiks peatada minu Vaimu ja minu 

Valgust ─ ei ole varju, mis võiks varjutada minu Universaalset Valgust. Seepärast olen ma alati Valgus, 

olen alati Tõde, olen alati Vaim. 

20 Aga nagu ma teile ütlesin: Te olete Minu lapsed, keda ma olen teinud oma jüngriteks, et te 

võtaksite Mind eeskujuks ja muutuksite Minu Jumalikkuse sarnaseks, et te mõistaksite täielikult oma Isa, 

kes on Püha Vaim. Aga te mõistate seda oma spiritualiseerimise kaudu selle spiritualistlik-etrinitaarselt-

mariantristliku doktriini kaudu. 

21 Palvetage "esimeste" eest ja töötage ka uute põlvkondade eest ─ nende eest, kes tulevad pärast 

teid. Kui "esimene" astus esimese sammu, siis te astute teise ja need, kes tulevad pärast teid, astuvad 

kolmanda. Ja nii tõuseb inimkond põlvest põlve ja perioodist perioodini vaimselt üha lähemale Minule, 

kuni ta saavutab tõelise vaimse kõrguse ja Minu Jumalikkuse täiusliku kummardamise. Aga ma ütlen teile: 

Kogu maailma rahu ei sõltu ühest südamest ega paljudest südamest ─ samuti ei sõltu Minu Töö levik, mis 

on ülemaailmne, mis on vaimne. Kõik sõltub Minu Tahtest, kuid Minu halastuses, Minu lõpmatus 

armastuses annan teile, Iisrael, võimaluse osaleda Minu vaimse täiustamise, ülemaailmse rahustamise 

töös. Mu lapsed, ma olen tahtnud, et te osaleksite minu töös, selles armastuse töös, selles valguse võitluses 

pimeduse vastu. 

22 Pidage meeles, et maailm ootab teid, et rahvad ootavad Minu rahvast, et see maailm, mis ei leia 

abi, mis ei tunne Jumala tõelist kummardamist ─ see maailm, mis ei leia oma Jumalat, kohtub teiega, ja et 

teie kaudu leiab ta Mind, kuuleb Mind ja näeb Mind. Sest ma tahan, et te oleksite minu kuju ─ ma tahan, et 

te peegeldaksite oma hinges ja tegudes minu nägu ja armastust. 

23 Ärge langege fanatismi, sest see ei ole see, mida te peaksite õpetama. Ärge langege 

ebajumalateenistusse, sest see ei ole see, mida te peaksite maailmale andma. Te annate vaimselt vett, mis 

kustutab janu ─ leiba, mis rahuldab näljased, rõiva, mis katab alasti. 

24 Ma olen ennast selles Kolmandas Ajastikus teinud teatavaks inimintellekti kaudu, ja need, keda ma 

olen õnnistanud kui "jalgealuseid", on omanud üht suurimat Püha Vaimu annet: Minu jumaliku kiirte 

edastamist nende kaudu, et anda Minu Sõna maailmale edasi. Ja te olete kogenud väga alandlikke, 

teadmatuid ja tähtsusetuid südameid, mille kaudu ma olen teid üllatanud oma sõnadega täiuslikkusest, 

tarkusest, tervisest, halastusest ja julgustusest ─ minu sõnaga, mis on alati lõpmatu pilk, mis loeb teie 

südames teie minevikku, olevikku ja tulevikku. Ja iga kord, kui te olete seda kuulnud häälekandjate kaudu 

sel Kolmandal Ajal, olete tundnud, et Meister on teiega, et Ta vaatab teid, kuulab teid ja on tähelepanelik 

isegi teie viimse palve suhtes ─ et Ta võtab vastu teie missiooni täitmise ja hindab iga teie mõtet, sõna ja 

tegu. 

25 Selles Kolmandas Ajastikus on minu Püha Vaim täielikult avanud Kõrgema Ülemaalise uksed, et 

minu Valguse Vaimne Maailm saaks tulla teie juurde täis evolutsiooni, soovides missiooni täitmist, et teha 

end teatavaks inimliku mõistmisvõime kaudu, et rääkida inimestega, selgitada minu jumalikku Sõna ja 

tervendada vaimseid ja füüsilisi haigusi vaimse vedelikuga ─ selle vedelikuga, millega Jeesus, teie 

Meister, tervendas haigeid teisel ajastul ─ armastuse, elu ja vaimse tervise vedelikuga. 

26 Minu Vaimne Maailm on olnud teie sõber, teie arst, teie vend, kuid täiuslik vend, täis armastust, 

kannatlikkust ja halastust. 

27 Õnnistatud Iisraeli rahvas, teie kätte olen ma usaldanud Uue Testamendi laeka. Te olete Minu 

väljavalitud, keda ma muudan kristallselge vee allikateks, et inimkond leiaks sinus elustava vee. 
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28 Teisse olen ma valanud oma vaimseid armuandeid, te olete minu tempel, milles on minu valgus ja 

armastus. Teie olete need, kes peavad täis alandlikkust minema välja rahvahulkade juurde, kes on 

langenud fanatismi ja ebajumalateenistusse, et näidata Minu valgust neile, kes on varjanud Minu tõde ja 

võltsinud Minu seadust. 

29 Inimesed, te olete uskunud Minu vaimsesse kohalolusse, sest te olete tundnud Mind oma südame 

kõige peidetumas osas: see on teie hing, mis on aja jooksul arenenud. 

30 Ma olen rääkinud teile patuste kaudu, et õpetada teid otsima minu Kuningriiki. Kuid te olete 

materialiseerinud selle, mis kuulub minu Tööle. Te olete loonud eluetapi, mis ei ole see, millest ma teile 

rääkisin. Te olete materialiseerinud risti, mis on päästmise sümbol. 

Rist, millel Tall teid oma jumaliku eeskujuga lunastas ─ see rist kadus juba teie materiaalsete silmade 

eest selles Teises Ajastikus, et te ei muutuks ebajumalateks. 

31 Juba esimesel ajastul rääkis Isa teile oma prohvetite kaudu, et te ei langeks kiusatusse ja 

ebajumalateenistusse. Teisel ajastul tulin ma Jeesuse kaudu, et anda kogu inimkonnale Minu armastuse ja 

tõe õpetusi. Ma ei ole teile õpetanud mingit religiooni, sest religioonid on loodud inimeste poolt. 

32 Juba teisel ajastul ütlesin ma teile: "Ma tulen teie juurde tagasi", ja ma olen täitnud oma sõna. Nii 

suur kui fanatism ja ebajumalateenistus ka ei ole, siin on teie Meister jälle vaimulikult ilmutatud. Ma 

puhastan teie südame oma sõnaga, et anda teie hingele kõrgendust, et ta saavutaks oma pääste. 

33 Õnnistatud on see, kes, olles saanud minu armastuse, rahu ja valguse, oskab päästa hukkuvat ja 

suudab oma palvetega valgustada ka neid olendeid, kes elavad "vaimses orus" ─ need pimedad jõud, kes 

ei suutnud vastu võtta Püha Vaimu valgust. 

34 Te olete tagasihoidlikud, väljavalitud rahvas, kuid ma teen teid suureks ja targaks vaimus, et anda 

inimkonnale juhatust ja lohutust. Ma olen rääkinud teile erinevate häälekandjate kaudu, et te saaksite 

minuga koos töötada selle inimkonna uuendamise eeskujuks. 

35 Teie olete inimesed, keda ma olen õpetanud vaimulikuks muutmist, et te sel viisil annaksite ustavat 

tunnistust oma Isast. 

36 Tooge täielikku arusaamist Minu tööst, et te saaksite Mind vaimust vaimule kummardada. 

37 Ärge tahate jääda oma materialismi, ärge langege enam segaduse ja pimeduse võrku. Sel ajal, mil 

ma päästan teid patu mülkast, tundke Mind Minu valguse, armastuse ja õigluse kaudu. 

38 Ma ei taha, et te jaguneksite, ja ma ei taha, et te rikuksite minu juhiseid. 

39 Miks on teie seas puhkenud torm? Teie ettevalmistuse ja Minu Sõna mõistmise puudumise tõttu. 

Kui Minu avaldumise lõpp on siin, tahan, et te oleksite oma Isanda ees ühendatud rahuloluga, et olete 

täitnud Minu käske. 

40 Olge valmis, Minu rahvas, ja ärge laske end meelitada halbade kirikujuhtide poolt ─ ärge laske 

neil esitada teile oma seadusi. Sest ma näen, et nad varjavad minu õpetust ja teevad teatavaks ainult oma 

õpetust, ning on hakanud minu tööga äri tegema ja esitavad seda täis saladusi ja materialiseerimisi. Minu 

Tahtmine on, et te teeksite Minu Tööd teatavaks puhtuse ja vaimulikkusega. Sest see Töö on tulnud minu 

Vaimust ja sisaldab minu Sõna olemust inimkonna uuendamiseks. 

41 Ma tahan, et te kõik asuksite oma missiooni tõelisele täitmisele ja kõrvaldaksite oma puudused 

minu tööst. Tunnistage, et alates Minu ilmumise algusest inimliku mõistmisorgani kaudu on Minu võitlus 

olnud suur, et teid patust päästa. 

42 Ma näen oma lambaid ikka veel erinevatel radadel, kuid Eelija kui särav tuletorn ühendab teid 

praegu ja koondab teid ühele teele. Ta saadab Minu väljavalitule rahvale kõva kellukese, et nad jõuaksid 

päästesadamasse. 

43 Esimesel ajastul päästis Isa oma rahva Moosese kaudu. Ta oli valitud selle raske missiooni 

täitmiseks. Ta oli kuulekas ja läks teie ees täis julgust ning rahva mõistmatus ei lasknud tal hetkekski 

nõrgeneda. 

44 Teisel ajastul tulin ma Isa "Sõnana", et saada inimeseks ja teha ennast inimestele teatavaks. 

45 See oli Isa käsk ja seda tuli täita. Oli vaja elada koos inimestega, et tuua neile minu õpetus ja tõde. 

Minu Sõna ilmutas end olemuse, kohaloleku ja väe poolest, et koputada südamete uksele ja avada need. 

46 Ma olen alati rääkinud inimkonnale kui intuitsioon, kui ilmutus prohvetlike nägemuste kaudu. 

Täna, sel ajal, olen ma tulnud, et täita Vaimus antud ettekuulutusi, et inimkond saaks ära tunda uue 
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koidiku valguse ja tõusta. Juba esimesel ajastul on ennustatud märke, mis pidid täituma kolmandal ajastul, 

Püha Vaimu ajastul. 

47 Ma räägin teile selgelt, nii et midagi ei jääks varjatuks, ja kui ma ei rääkinud teile esimesel ja teisel 

ajal sellest, mida ma teile täna avaldan, siis sellepärast, et see oli Isa tahe. Sest Mina ise olen täitnud oma 

Sõna ja annan teile tunnistust oma kohalolekust teie juures sel ajal. 

48 Iisraeli rahva kaksteist suguharu ümbritsevad Mind ja Ma annan Oma Sõna kõigile neile, et kui 

aeg tuleb, siis te saaksite tõusta ja anda tunnistust Minu kohalolekust inimkonnale. 

49 Tõuske üles Minu ilmumise viimastel hetkedel selles vormis, ühendage end üheks töötajaks, üheks 

kogukonna juhiks, et Ma saaksin lahkuda rõõmuga oma südames, sest panin oma rahva moodustama ühe 

keha ja omama ühte tahet. 

50 Ma olen võitmatu inimkonna pattude poolt ja te ei suuda oma puuduste kaudu hävitada Minu 

valgust, Minu armastust, Minu halastust, sest Ma olen kõigist loodud asjadest kõrgemal ja ükski jõud, 

ükskõik kui võimas, ei suuda võita Minu tarkust ja Minu väge. Seepärast räägin ma teiega ja annan teile 

armastust, et te tunneksite mind kui Isa ja et te kummardaksite mind kui Jumalat. 

51 Minu põllutöölised: Ma usaldan teile oma Sõna kui hea seemne, et te saaksite oma töö lõppedes 

näidata, et see on mulle paljunenud. 

52 Täitke oma missioon, et Isa saaks täita teie vaimule antud lubadusi. Miks sa tahad, et Ma annaksin 

sulle seda, mida sa ei vääri? Miks sa tahad niita seda, mida sa ei ole külvanud? Enne seda peate te 

pingutama ja töötama. Ma ei taha, et teie südametunnistus teile etteheiteid teeks. 

Olge õnnistatud, mu lapsed, sest te mõistate oma Isa ja tahate seda tasu pingutuse ja tööga välja 

teenida. Te peate selle eesmärgi nimel võitlema, ja kui mehed ohverdavad end materiaalse eesmärgi nimel 

ja kaotavad isegi oma elu, siis teie saavutate selle vaimse eesmärgi, kus te ei kaota elu. Sest kui te püsite 

lõpuni, siis saavutate igavese elu. 

53 Teenige teeneid, et jõuda tõotatud maale. Seal puhkate te suurest lahingust. 

54 Kui kaks või kolm Minu väljavalitut tulevad kokku ja tõstavad oma vaimu Minu Jumalikkuse 

juurde, olen Ma nendega ja inspireerin neid. Igas kohas, kus te mind kutsute, olen ma kohal. Sest ma olen 

teile öelnud, et iga patune ja mittepatu silm näeb Mind ja kõik tunnevad Minu kohalolekut. 

55 Teie, töölised, olete võimsa puu all, sest te teate, et ma ootan teid lahtiste kätega. Te teate, et see 

olen mina, kellele te peate oma ülesande täitmist näitama. Sest ainult mina saan selle üle otsustada, sest 

see on minu asi ja ainult mina saan teid premeerida või teid vastutusele võtta. 

Kuid te usaldate oma Isa ja teate, et ─ ükskõik kui karm võib Minu nuhtlus olla ─ koos nuhtlusega 

valan ma ka oma halastust ja kaastunnet teie peale. Sest ma armastan teid ja halastan teiega ning annan 

teile jõudu, et taluda Minu nuhtluse lööki. 

Igaühel teist on minu põllumaal oma põld, ja seal peate te külvama ja lõikama. Mina kui Isa võtan 

vastu teie pingutused, ohvrid ja kannatused. Ma näen teie pisaraid ja julgustan teid oma sõnaga, et te 

jätkaksite edasiliikumist, alati edasi, igavikku. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 365 
1 Jüngrid, ma olen teid katnud oma laua äärde ja pakkunud teile oma õpetuse rikkalikku pidusööki: 

minu ihu ja veri, sõna ja selle tähendus, et selle toidu kaudu oleksite surematud ja võitmatud elu suurtes 

lahingutes. 

2 Te ümbritseb Mind ja Meister siseneb teie südamesse ning näeb teie kurbust. Miks, mu lapsed? Ma 

olen teid ette valmistanud tõeliseks ilmutuseks ─ sel ajal, kui ma olen olnud teiega ja teinud ennast 

teatavaks lihtsate ja alandlike inimeste kaudu. Kuid see ei ole olnud parim ega kõige täiuslikum vorm, 

mille olen valinud inimkonnaga suhtlemiseks. See on olnud ettevalmistav ilmutus, et teie vaimu silmad 

näeksid Mind varsti "pilvel" tulemas ja siis saaks teie hing ka ühendust inglitega nende kõrgenduses. 

3 Kõige täiuslikum suhtlus Isandaga on see, mis saabub pärast Minu Sõna eraldamist. Nende 

ilmingute puudumine muudab paljud inimesed, kes ei mõista Mind ega oska Minu õpetusi tõlgendada, 

nõrgaks nende usus. Kuid need, kes on hästi mõistnud Minu Sõna ja kasutanud aega armastuse töödega, 

teavad, et Ma olen seadnud piirid Oma ilmumisele sobival tunnil, sobival ajal, et jätta teid seejärel 

lõpmatusse, igavikku, vaimulikku. 

4 Vaadake ja palvetage, see aeg on otsustav, see on katsumuse tund, oh mu rahvas! Te peate 

valvama inimkonna ja enda eest, sest teie palve on nagu mantel, mis katab neid ─ samuti nagu hävimatu 

müür, mis kaitseb neid. Kiusatus varitseb teid tuhandes vormis, ärge laske end võrgutada. 

Meister annab teile need ettekuulutused, sest te joote väga mõru karika, mille inimesed on endale 

valmistanud ─ karikas, mida ma jõin pärastpoole ja mida ma annan teile nüüd juua. Sest sa oled nüüd 

tugev, sest ma olen pannud oma tarkuse ja valmisoleku sinu hinge, ja kui sa valvad, siis suudad sa 

katsumustele ja tormidele vastu seista. 

5 Mis on selles karikas, mis on jätnud Meistri huultele nii mõru maitse? See on selle rahva uskmatus, 

see on nende sõnakuulmatus, nende materialism, nende ebajumalateenistus, nende fanatism, nende 

uuenduste puudumine, see vähene vaimulikkus, mille nad on saavutanud, ja see vähene, mida nad on 

õpetuste ajal hinnanud ja kasutanud ─ lahkhelid ja tülid, mis on alati valitsenud selle rahva seas tööliste ja 

koguduste vahel. Ja see kõik koos moodustab nüüd karika, mida te ise joote. Aga ma annan teile jõudu, et 

seista kohtumises. 

6 Teile, kes te seda sõna kuulete, ütlen ma: te ei ole seda karikat täitnud, kuid te joote sellest siiski 

osa, sest te olete lahingus ja mitte ükskõiksed ─ sest te puutute kokku nende tundmatusega, kes näiliselt on 

alati valvanud ja palvetanud, kuid tegelikult on sügavalt maganud oma rutiinis ─ sest te peate seisma vastu 

nõrkadele, sõnakuulmatuse mitmekordsetele ohvritele, paljude rüvetamisele, sest te olete Minu Töö 

sõdurid nii teie endi kui ka võõraste seas. 

7 Ma tahan, et te oleksite homme kaitsearmee. Aga valmistuge, koguge vaimset jõudu, et te ei 

nõrgeneks hetkekski. Nende sõnadega julgustan teid palvetama ja valmistuma lahinguks, et te jõuaksite 

Minu rinda, mäe tippu, kus Ma olen. 

8 Tulge Minu juurde, armsad inimesed, ja kuuletuge Minu käsule. Tule minu juurde, Iisrael, ja toitu 

minu sõnaga, et nälg ja janu sind ei vaevaks. Õnnistatud on see, kes, kui ta kuuleb Minu Sõna, võtab selle 

alandlikult vastu ja hoiab seda oma südames. Sest tuleb aeg, mil inimkond otsib seda leiba, ja te annate 

talle edasi seda, mida ma olen teile usaldanud oma töös. 

9 Ajad on möödunud ja teie hing on arenenud ning te olete nüüd ajal, mil olete edasi arenenud ja 

spirituaalseks muutunud. 

10 Kolmel korral olen ma andnud oma seaduse teie kätte. Minu töö on sama, mille ma teile esimesel 

ajal andsin, kui ma usaldasin teile Moosese kaudu seaduse tahvlid, ja ta on olnud teie teejuht kõrbes 

nelikümmend aastat. 

11 Teisel ajastul täitsin ma selle seaduse, et lunastada inimkond. Ja kolmandal korral olen ma tulnud 

taas Püha Vaimuna, et selgitada teile sama Seadust. 

12 Pärast seda annate te tunnistust Minu tõe kohta inimkonnale ─ sellele inimkonnale, mis ootab, et 

mind oma füüsiliste silmadega näha, et uskuda, ja pärast eitab Mind. 

13 See on maailmas segaduse aeg, teie jaoks on see võitluse aeg. Kolm aastat enne 1950. aasta lõppu 

rääkisin teile pikalt, et te valmistuksite ja ühineksite vaimselt, kuid nüüd, kui 1950. aasta on lõppemas, on 

paljud teist oma materialismis eksinud. 
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14 Lahing ootab teid ja te tõusete sõduritena. Ma olen teile usaldanud relvad, et te oleksite võitluses 

võitmatu. Alustage iseenda võitmisest. 

15 Ma olen juba aastaid usaldanud teile oma Sõna. Kuid need, kes ei ole oma Meistrit mõistnud, 

paluvad, et ma teeksin end inimintellekti kaudu teatavaks teinekord. Aga Minu sõna on kuninga sõna ja 

see peab täituma. 

16 Valejüngrid on jätkuvalt olemas ja nad ajavad inimkonna segadusse. Siis nad hüüavad ja ütlevad: 

"Kus oled sa, mu Jumal, kus on su tõde, mis on su töö ja kus on su valitud? 

17 Pärast minu lahkumist peate te andma tunnistust minu kohalolekust ja olema kuulekad minu 

seadusele, et te saaksite seda tööd kogu selle puhtuses teatavaks teha. 

18 Kui Minu kuulutamine häälekandjate kaudu on lõppenud, tõuseb maailm vaimsuse, valguse ja rahu 

poole, ja kui uued põlvkonnad tulevad, ei ole enam fanatismi ega ebajumalateenistust. Siis otsitakse mind 

Püha Vaimu templis, kus ma olen igavesti. 

19 Sel armupäeval ühendan ja kogun kaksteist suguharu, mis moodustavad Minu valitud rahva 

Iisraeli, mäe jalamil. 

20 Selles Kolmandas Ajastikus on teid valmistanud ette Minu Sõna, Püha Vaimu valgus, et täita 

missiooni, mille Ma teile algusest peale usaldasin, olla Minu Seadusele kuulekas rahvas, Minu 

Jumalikkuse sõnumitoojad inimestele. 

21 Sel päeval vaatlen ma teie ettevalmistust ja võtan vastu teie hinge. Näita mulle, mida sa minult 

õppisid. Sest ma olen valanud teie sisemusse oma jumalikku Sõna, et anda teile õpetust, elu ja vaimustust, 

nii et te saaksite vaimselt "Minu pildiks ja sarnaseks". 

22 Minu isalik pilk tungib sel päeval teie ellu ja uurib kõike. Ma näen, kuidas teie hinged on valmis ja 

annan neile oma käsud, et te neid täidaksite, nagu on kirjutatud alates esimesest ajastust ja nagu on 

kinnitatud ka praegusel ajal Minu häälekandjate poolt. 

23 Meistrina olen olnud teiega väsimatu ja andnud teile juhiseid, et teha teid oma õpilasteks. Ma olen 

teid puhastanud ja andnud teile elu oma verega. Ma olen teid teistelt teedelt ära pööranud ning eemaldanud 

teist fanatismi ja ebajumalateenistuse. Te olete nüüd kõigest sellest vaba, sest ma olen pannud tõe teie 

südamesse ja hinge, ja selle kaudu olen teid vaimustanud, ning täna näitan teile uut lehekülge Tarkuse 

Raamatust. Aga kogu valguse, kogu ilmutuse annan ma teile vaimult vaimule. 

24 Valmistage oma südamed ette ja tõstke oma hinged üles, et võtta vastu minu tarkust täiuslikus 

vaimuga suhtlemises. 

25 Te peate avama oma andeid ja olema alati valmis, et minu Püha Vaim saaks teie peale valada. 

26 Sel päeval ütlen ma teile Minu juuresolekul, Maarja, Eelija ja esimese ajastu patriarhide 

juuresolekul: teie, hinged, kes te moodustate Minu väljavalitud Iisraeli rahva, ma pühitsen teid, et te 

astuksite esimesed sammud selle suure ja kõrge missiooni täitmisel, milleks ma teid olen ette valmistanud. 

27 Võtke vastu minu armastuse hellitus ja pühenduge oma missiooni täitmisele inimkonna seas. 

28 Asetage oma jalg kõikidele radadele, näidake oma kaasinimestele Minu tööd ja andke tunnistust 

Minust, siis annate te Minu tarkusega, Minu õpetusega "surnutele" elu ja näitate inimestele Minu seadust. 

29 Jagage kogu halastust, mille olen teile usaldanud, tundke oma vaimus vastutust töö eest, mille olen 

teile andnud, ja kandke seda risti maailma vaimustamiseks. 

Need teist, kes on valmis, õpetavad inimesi ─ esimesi ja viimaseid ─ minu õpetusega. Olge nagu 

tõrvikud, mis valgustavad hingi, ja katke laud igavese elu leivaga neile, kes nälgivad, ja neile, kes otsivad 

minu tarkust. 

30 Andke tunnistust oma halastustöödega, mida te oma hinges kannate. Võitlege väsimatult päevast 

päeva ja "valvake" inimkonna ja enda eest, sest ma tahan, et te oleksite ühendatud minu Jumaliku Vaimu 

ees. 

31 Ma kannan oma käes raamatut, Elu Raamatut. Kirjutage sinna oma nimed, Iisrael, et teil oleks 

igavene elu ja et te saaksite minult kõik, mida ma olen teile lubanud aegade algusest peale. 

32 Ma jätan teile oma Kohaloleku, Eelija Kohaloleku ja Maarja õrnuse. Ma valmistan vaimseid 

vägesid ette, et ühineda teiega vaimus ja tões. Te olete oma Jumala tempel, sest see on minu tahe. 

33 Minu ülev armastus laskub õnnistatud varjuna alla, et katta teid teie teel. Sest ma näen hetke, 

milles te olete, ja katsumust, mida teie vaim läbib. 
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34 Suure ärevusega valmistute te selleks, et kuulda minu sõna sel päeval. 

Õndsad inimesed: Kaheksakümmend neli aastat on Meister olnud teiega koos, et teid õpetada. Kuid ma 

näen, et te ikka veel jonnisite esimese silbi ja olete nõrgad Minu käskude ees. 

35 Inimkond on segaduses, segaduses ja näljase hundi saagiks. Kuigi minu lahkumine inimvaimu 

kaudu on nii lähedal, ei tea te, millisele suurele katsumusele teie vaim sellest hetkest alates allub. 

36 Tunnista, Iisrael: Kolm aastat olen andnud sulle, et saavutada suur valmisolek, et te kõik oleksite 

ühendatud ja kogutud nagu lambad Minu armastuse takistusse ─ et te töötaksite ja lõikaksite suurt saaki ─ 

et te ei tuleksite sel päeval Minu ligiolu kummardunud peaga, esitades Minu ees vaid kuldse viljatera. 

37 Kuid te ei ole täielikult tunnustanud minu sõna ega mõistnud minu inspiratsiooni. Te olete seisma 

jäänud, olete jätnud risti teele ja teid häirib teie sõnakuulmatus. Kuid teie võitlus ei ole veel lõppenud: ma 

räägin teile ilmutuse ja intuitsiooni kaudu, et te saaksite jätkata tööd minu Töös ja olla vaimselt ühendatud. 

38 Pärast minu lahkumist jagunevad häälekandjad omavahel. Seda kõike näeb mu pilk. Kuid Minu 

Tahe on, et teil kõigil oleks sama varustus. Kui te nii käitute, siis ma hoian teid ärkvel. 

Ma olen jätnud oma Sõna ja selle tähenduse teie südamesse, ja see, mida "kuldsuled" on minu 

õpetustest üles kirjutanud, moodustab Kolmanda Testamendi. 

39 Meister ei lahku kunagi teie juurest, sest igaühele, kes tõesti teab, kuidas valmistada end ette Minu 

otsimiseks, annan ma vastavalt tema vaimust vaimuni tõusule ja vaimustumisele. Ma teen ennast teatavaks 

ilmutuse, intuitsiooni ja inspiratsioonina, et te saaksite juhtida rahvahulki ja jõuda mäe tippu. 

40 Ma panen teid läbima suuri katsumusi, sest iga katsumus kutsub teid üles täitma oma kohust ja 

kuuletuma. 

41 Nii et ma räägin täna karja juurde, mille Eelija on valinud sel Kolmandal Ajal, ja Isana võtan vastu 

teie missiooni täitmise, teie pingutused ja valmisoleku. 

42 Häälekandjate kaudu olen ma teile öelnud, et 1950. aasta viimasel päeval kuulete te minu sõna 

viimast korda ja et igaüks, kes pärast seda päeva kutsuks minu kiirt või minu vaimset maailma, et suhelda 

eelmises vormis, langeks valetusse, pettusesse. Täna kordan ma teile oma õpetust. 

43 Kui 1951. aasta algab, valgustab Minu Püha Vaim teid Vaimust Vaimule dialoogi pidamiseks ja 

Isana ei pööra Ma oma pilku ja armastust teilt kõrvale. 

44 Sel päeval langeb minu Vaimu armastuse pisar teie peale, sest te olete suutnud kasutada minu 

vaimseid hüvesid ja tunda minu kohalolekut oma hinges. 

45 Te täidate minu korraldusi maa peal, sest ma näen teid valmis, täis õpetust, jõudu ja tarkust. 

46 Te olete olnud kuulekad minu tahtele. Ma olen teid eluteel spirituaalseks muutnud, olen 

kõrvaldanud teie sees eksisteerinud materialismi ja olen teinud oma kohaloleku teie jaoks tuntavaks teie 

hinge tõstmisel. 

47 Ma avan suurema ukse, mis on täis valgust ja vaimset täiuslikkust, mille kaudu te läbite ja mille 

kaudu te lubate oma kaasinimestel jõuda vaimustumise valdkonda. 

48 Ma annan üle prohvetluse, ilmutuse, intuitsiooni ja tõelise arusaamise oma Jumalikust Tahtest. Te 

olete nagu klarnetid ja trompetid, mis teevad minu õpetust teatavaks ja äratavad seeläbi inimkonda. 

49 Ma ootan teid mäe tipul ja kui te olete täitnud Minu käsud, premeerin teid loorberikrooniga. Ma 

võtan teid oma isalikku sülle ja teie kuulekuse eest saate tasu eest siseneda tõotatud maale, ja siis, kui te 

olete minuga, ütlen ma teile: 

50 "Tere tulemast jüngriks, pidades silmas täiusliku õpetuse raamatut." 

51 Alates hetkest, mil teid märgistati minu jumaliku valgusega, saite raske ja suure missiooni seista 

inimkonna eest. 

52 Ma näen, milliseid raskusi te olete läbi elanud, kuid tõesti, ma ütlen teile: See ei olnud mina, kes 

sulle valu teele pani. Teie olite see, kes selle põhjustas, ja täna annan ma teie hingele tagasi selle, mis on 

teie oma. Aga ma olen teid täitnud oma armuga ja öelnud teile: te peate olema inimkonna tugevad ja 

andma sellele minu valgust. 

53 Te peate olema oma ligimestele armastuse ja halastuse elavaks eeskujuks, kui te näitate neile Minu 

Tööd. Sest teie olete need lapsed, kes on suutnud Mind mõista, ja Ma näen, et te olete alati valmis Mind 

kuulama ja järgima oma Meistri jälgi. 
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54 Ma olen teile juba pikka aega öelnud, et orienteerumatud inimesed tulevad teie juurde, et paluda 

minu õpetusi. Täna ütlen ma teile: Näidake neile tõeselt, et te ei ole ebajumala kummardajad, et te elate 

valguse ajal, nii et nad võiksid Mind vaimust vaimuni otsida. Nii leiavad nad armastava Isa, kõikvõimas 

Jumala, parima arsti ja ka oma parima sõbra. 

55 Kui filosoofid tulevad sinu juurde, siis seleta neile seda, mida nad ei suuda mõista, ja kui teadlased 

tulevad, siis annad neile minu tarkuse valguse. Sest minu Püha Vaimu valgus on kogu mu rahvaga. 

56 Armsad Meistri jüngrid: Sel Kolmandal ajastul olen teile teatanud, et kui 1950. aasta on möödas, 

lõpetan Ma oma Sõna andmise teile inimliku mõistmisorgani kaudu. Kuid ma olen jätnud teile lohutus- ja 

suunamissõnad, et te saaksite oma tegusid vastavalt sellele suunata, et te saaksite oma usku tugevdada ja 

olla homme nagu teie Meister. 

57 Praegusel vaimse ja vaimse arengu ajal, mil inimene võitleb iseendaga, erinevate 

maailmavaadetega, et leida tõde, peate te asuma oma tööle, et inimkond loobuks oma mineviku tavadest, 

riitustest ja harjumustest, et ta saaks tunda ja mõista spirituaalsust igakülgselt. 

58 Tänapäeval hindab maailm üksteist valesti: üks vend tapab teise, naised unustavad oma 

häbematuse ja väärikuse, vanemad hindavad valesti oma lapsi ja lapsed hindavad valesti oma vanemaid. 

Elu väärtust ei hinnata piisavalt. Inimesed järgivad erinevaid ideaale ja nende vahel puudub ühtsus. 

Rahvaste juhid ei mõista üksteist. 

59 Seepärast olen Ma tulnud Vaimus ja teinud ennast teatavaks inimintellekti kaudu, et anda 

maailmale mõista, et Minu Töö on päästepaat, ja tuletada talle meelde sama õpetust, mida Ma andsin talle 

Teisel Ajastul. 

60 Meister ei lahku teist, kuid Ta ei tee end enam sellisel kujul teatavaks, sest te sisenete vaimses 

arengus uude etappi, kus on vaja, et te oma andeid lahti harutaksite. Sest ainult nii annate te tunnistust, et 

olete kasutanud minu õpetust ja et olete väärt, et minu tööd teatavaks teha. 

61 Ainult üks kord ilmnes Isa "Sõna" koos kõigi oma võimsuse ja armastuse võimetega täiuslikult 

ettevalmistatud kehas - see oli Jeesuse keha. Kuid praegusel ajal on minu halastuse ja halastuse kaudu 

"jalamendid" valmis pandud, et Lohutusvaim, mis on minu enda Vaim, saaks end teatavaks teha. Kui te 

valmistute selleks, siis saate minu inspiratsiooni tulevastel aegadel igakülgselt. 

62 Miks ma olen jälle tulnud, mu lapsed?..: Sest inimene on oma instinktide, oma kirgede kaudu 

kaldunud üha enam ja enam selle poole, mis teda vaimsusest eemaldab. Ta on järginud nii erinevaid teid, 

et püüdes mõista Minu Tööd, on ta seda moonutanud. 

Inimene on vaimselt stagneerunud, sest tema vaimne areng ei ole kooskõlas tema teadusliku arenguga. 

Mitte riituste järgimise kaudu ei saavuta inimesed suuremat tõusu, mitte karistuse või karistuse kartuse 

kaudu oma tegude eest. 

63 Ühes ja teises kehas kehastunud hingel on olnud erinevaid kogemusi, et õppida hea ja kurja 

väärtusi. Sel viisil, tundes rahulolu, et teete head armastusest Looja vastu, saate te saavutada igavese 

täiuslikkuse. 

64 Minu Töö on armastus ja armastus annab ennast ilma isekuseta, otsimata endale kasu. Seepärast oli 

vaja, et ma tulin teile oma õpetust meelde tuletama. 

65 Igaüks teist on olnud varustatud minu valgusega ja te olete tundnud ka kõrgete olendite 

kohalolekut, kes on aidanud teid just sel hetkel, kui te neid vajasite. Te olete tundnud, et Meister on teiega 

koos. Ma olen elanud koos oma lastega nende rasketel ja kahtlevatel hetkedel. Kes võiks kahelda 

ilmingutes, mida Issand on lubanud inimkonna lohutuseks sel ajal? 

66 Ma ei piira kedagi. Sa pead laskma minu Tööl õitseda ja tegema seda teatavaks vastavalt oma 

ettevalmistusele. Halastuse praktiseerimine on teie jaoks parim kogemus ja selle vooruse kaudu tõstate te 

end vaimselt üles. 

67 Need ilmingud, mida te olete Minult häälekandja kaudu saanud, on nüüd lõppemas, kuid te saate 

jätkuvalt Minu inspiratsiooni, sest teie hing on Minu poolt valgustatud ja ette valmistatud vaimu ja vaimu 

vaheliseks dialoogiks. 

68 Minu vaimne töö ei vaja materiaalseid sümboleid ja riitusi. See on jätkuks sellele õpetusele, mille 

Jeesus jättis teise ajastu jooksul maha. 
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69 Spiritualism ei ole religioon, see ei ole sekt, see ei ole uus õpetus, see on kõigi aegade seadus. See 

on armastus, andestus ja valgus, mille Jeesus jättis maailmale Teisel ajastul. Kui te mõistate minu õpetust 

ja järgite seda, siis olete väärilised, et nimetada end spiritistideks. 

70 Need, kes alates 1950. aastast jätkavad oma kaasinimeste uskumist, et Ma ikka veel teen ennast 

teatavaks inimliku mõistuseorgani kaudu, toovad enda üle kohut, ja omal ajal tõmbavad nad tagajärjed 

enda peale ja ärkavad üles oma unest. 

71 Isa ei ilmuta end enam praegusel kujul, kuid kõik, mida ma olen teile andnud, jääb kirjalikult alles. 

72 Ma jätsin oma õpetussõna, valades oma armastust, et te kõik laseksite sellest oma tegusid 

inspireerida. Ma olen andestanud kõik rikkumised, sest ma olen andestus ja armastus, sest ma ilmutan end 

õigluses. Aga mitte nii, nagu te seda mõistate, kui te arvate, et ma karistan teid sellega, et hävitan teid 

vallandunud elementidega. 

Ei, Minu õiglus on teile ilmutatud siis, kui Ma olen teid ette valmistanud ja valgustanud, et te 

mõistaksite Mind, kui Ma olen teile näidanud oma tööd ja teinud teile selgeks, mis te olete ja mis te saate 

olema, kui Ma olen teile ilmutanud, mida maailm on saanud ja mida inimkond peab teie vahendusel 

saama. 

73 Te kogunete, et uurida minu Sõna, mis säilitatakse kirjalikult, ja mida rohkem te seda mõistate, 

seda rohkem jõudu ja ehitust te saate. 

74 Ma jätan teid ühiselt ja veendun, et minu töö on tulevikus maailmas oluline. Ma olen teile juba 

öelnud, et te olete külvajad, kuid et te ei saagi saaki oma maise elu jooksul. Ei, sest see, mida te praegu 

külvate, on määratud homsele maailmale. 

75 Minu töö on teie jaoks nagu kristallselge peegel, mis peegeldab teie tegusid ja võimaldab teil end 

ära tunda. 

76 Minu rahvas: ma ei jäta teid üksi. Alati, kui see on vajalik, olen ma teiega, ja kui te räägite minu 

nimel, olen ma seal, et anda armastust ja halastust. 

77 Vastavalt teie ettevalmistusele saate Minult elu, inspiratsiooni, armastust, teadmisi, mõistmist, 

jõudu, tervendavat jõudu ja kõike, mis teil puudub, kui olete minuga kooskõlas. 

78 Teie puhastumise etapp lõpeb, et te saaksite alustada oma ülestõusu etappi. Sel viisil tunnete oma 

hinges väljendusetut õndsust, kui sulate kokku oma Taevase Isa armastusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 366 
Minu rahu olgu sinuga! 

1 Uue Siioni kõrgustelt saadan ma teile oma sõna, armsad inimesed. Oma olemuses, kohalolus ja 

väes teen ennast viimast korda teatavaks inimliku mõistmisvõime kaudu, mis on vahend, mille Minu 

Jumalik Tahe on valinud selles Kolmandas Ajastikus, et teha ennast teatavaks, valada oma Sõna inimeste 

hulka ja valmistada neid ette täiuslikuks ilmutuseks vaimust vaimule ning selle ettevalmistuse kaudu saada 

inimestelt Minu Jumalikkuse täiuslik kummardamine. 

2 See on olnud ettevalmistamise aeg, mil Isa, ümbritsetuna oma Vaimsetest Vägedest, on andnud 

teile õpetuse, millega ta on avanud teie ees Suure Elu Raamatu, Jumaliku Tarkuse Raamatu, Seitsme 

Pitseri Raamatu, et see rahvas, lugedes lehekülg lehekülje järel, saaks kuulda kõigi tema õpetuste 

jumalikku seletust, võiks muutuda Püha Vaimu jüngriks, tugevaks apostliks, kes oma eeskuju, mõtteviisi 

ja sõnaga viiks minu Töö selle inimkonna südamesse, selle maailma südamesse, mis sel hetkel, kui ma 

teile oma viimast sõnumit annan, viskleb ja pöörleb oma ahastuses, oma valus ja oma veres. 

3 Ma olen tulnud teie juurde ja näinud, et te olete valmis. Palves, mida te Isa poole pöördute, armsad 

inimesed, näen ma pühamu ehitamist, mis kutsub mind sinna. See on teie enda süda, oo Minu lapsed. 

Selles ma võtan vastu ohvri, teie lõhna, ja vaimse altari jalamil näen ma teie saaki ─ seda, mida te olete aja 

jooksul tööd teinud ja koristanud ning mille te olete nüüd, kui te olete olnud Minu töötajad, viinud oma 

tippu. 

Minu kui kohtuniku, Isa ja Meistri pilk mõistab teie kõigi seemne üle kohut. Selles sisalduvad teie 

võitlused, teie soovid vaimse arengu järele, teie kannatused, ideaalid, mida te olete näinud täituvat ja need, 

mida te pole veel õitsemist näinud. Kuid teie vaimu alandlikkus on teinud oma pakkumise, mille ma tõesti 

vastu võtan. Minu Isa käsi ulatub, et võtta vastu teie poolt pakutud vilja. 

4 Minu rahva teadvus on puhastumas ja mõistab iseenda üle kohut. Mälu muutub selgemaks ja te 

mäletate hetki, seda hommikust pühendumist, mis oli teie hingele õnnelik, mil te esimest korda kõndisite 

seda teed, millel te täna olete, mil te kuulsite häält, mis kõlas kõrbes, ja ka hetke, mil see oli teile suunatud. 

Ja sellest päevast alates olete te, vaatamata ebaõnnestumistele, takistustele ja okastraadile, samm-sammult 

järgnenud minu jälgedele. 

5 Kui palju te olete kogenud, kui palju olete näinud ja tundnud, ja lõpuks olete jõudnud sellele 

kuupäevale, mida minu rahvas kardab! Selleks kohtumõistmise, südametunnistuse ja ettevalmistuse 

päevaks! 

6 Keegi ei teadnud, kas Isa oli andnud talle õiguse olla tunnistajaks minu viimasele ilmutusele tema 

praeguses maapealses elus ja tema praeguses kehakestes. Aga sa oled siin! Sa oled järk-järgult 

moodustanud ühe südame, ühe töölise, ühe lille, mis õhkab lõhna, mis ulatub minu trooni kõrgusele. Ja 

selle vaimse ettevalmistuse tõttu tulen ma taas kord teie juurde täis jõudu, valgust, rahu ja armu, et öelda 

teile, oo armastatud rahvas: te ei ole orvuks jäänud. Ärge lubage kurbusel siseneda oma südamesse ─ ärge 

lubage meeleheitel haarata teid, kui te ei kuule enam Minu Sõna nende saatjate kaudu. Ärge vaadake 

tagasi, minge alati edasi, otsige Minu Töö tuumast julgustust, mis viib teid samm-sammult eesmärgini. 

7 Inimesed on end ette valmistanud ja kaugemal, teie kohal, on ka taevas valmis. Ta on riietatud 

nagu pruut, kes ootab abikaasa tulekut, ja sellel universaalsel ettevalmistusel on neitsi puhtus, lillede lõhn 

ja uue koidiku valgus. 

Teie taga, kuid seal, sinna, kuhu teie vaim on tõusnud selles hiilguse ja kohtumõistmise hetkes, on 

suured vaimud, kes ümbritsevad Isa ─ teile veel tundmatud vaimolendid, keda te homme näete ja 

armastate kui omaenda vendi ja õdesid, kui teie sõnumitoojad, kes on valgustanud teie eksistentsi teed 

lõpmatusest nagu säravad tähed, ja nende hulgas on ka neid, keda te tunnete nimepidi. See on Mooses, 

kelle vaimus on seadus, surematu ja muutumatu seadus. See on patriarhid, apostlid, prohvetid, märtrid, 

pühakud, õiglased, süütud ja suured patukahetsed. Igaüks on ennast ette valmistanud. 

8 Vaimne org paistab teie peale ja isegi loodusjõud tõstavad oma häält nagu kuulutajad, et raputada 

inimese hinge, inimese südant ja öelda talle: "See tund on nagu see, mil Jeesus hingas oma viimase 

hingamise välja ristil." See on nagu see, mil Jeesus hingas oma viimase hingamise välja ristil." Tõepoolest, 
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sel hetkel võiksin ma korrata oma seitset sõna Teisest ajastust, mida ma hüüdsin ristil rippudes. Aga tõesti, 

ma ütlen teile, need on juba inimkonna teadvusse kirjutatud jumaliku verega. 

9 Ma olen tulnud uute sõnadega, kuid sisaldades sama valgust, olemust ja tarkust, et inimesed ei 

ütleks, et Püha Vaim ainult kordas minevikus ilmutatud õpetusi. 

10 Kui te valmistute ja tungite üha enam ja enam sellesse, mis teile praegu peale paistab, siis suudate 

te näha, nagu Johannes oma nägemuses, Kõigevägevust oma troonil. See on Tema, kes räägib sinuga ─ 

Tema, kelle nägu sa ei näe ─ Tema, kes laseb sul vaid aimata, et Ta on kuningate Kuningas ja 

Kõigevägevam. Tema on see, kes kõneleb teiega praegu Uue Siioni mäe kõrgeimast kohast ja kes laseb 

end näha igal vaimsel silmal, mis tõuseb ja valmistub. 

Teda ümbritsevad ka vanemad = kaksteist tema paremal ja kaksteist tema vasakul pool, Jumala valitud 

rahva hõimude patriarhid, teise ajastu apostlid, Jeesuse järgijad. Nad on need, kes ümbritsevad Isa igavesti, 

et jätkata sealt igavesti teie peale paistmist. 

Mõned annavad teile elu sellel maakeral, Veri, jõudu ja tee alguse. Teised annavad teile Vaimse Elu, 

tunnistades minu Tööd, minu Kirge, minu Sõna. Ja sel hetkel mõistavad nad koos Isaga kohut oma rahva 

üle, nad mõistavad kohut oma seemne üle, nad kontrollivad oma vilja ja nad kummardavad samuti 

jumaliku kohtuniku ees. 

11 Kuid minu otsus ei puuduta praegu mitte ainult kolmanda ajastu jüngrit ega ainult kaheteistkümne 

vaimse hõimu, kellest mõned liikmed on kehastunud ja teised vaimses seisundis. Minu hinnang on 

kõikehõlmav. Iga olend, iga hing kaalutakse praegu minu jumalikul kaalul. Ja pärast seda, kui nende üle 

on kohut mõistetud, panen nad Minu poolt taas turvalisele teele. 

12 Alates minu kuulutuse algusest inimliku mõistmisorgani kaudu, häälekandjalt häälekandjale, 

põlvest põlve, töölistelt töölistele, on teile kuulutatud päev, minu õigluse poolt määratud tund minu 

kuulutuse lõppemiseks. 

Isa jaoks on see aeg olnud vaid üks hetk igavikus, kuid selle rahva jaoks on see olnud pikk ja piisav aeg 

nende ettevalmistamiseks, nende vaimseks ümberkujundamiseks, nende taaselustamiseks inimkonna seas, 

ja selle perioodi lõpp on minu tahtega määratud 1950. aastaks. 

13 Sel aastal ei ole ma pühendunud ainult teile. See on olnud arm, mida Isa on andnud inimkonnale, 

valgustades Meistri valgust igale südametunnistusele, mis on olnud 

institutsioonid raputasid isegi oma alustalasid ja raputasid inimesi, kes täidavad vaimulike ülesandeid 

sektides ja kirikutes, et sel ajal, sel aastal, tuleks inimkond mõistusele, ärgates ja palvetades, et ta 

saavutaks rahu, üksmeele ja vendluse, võtaks kannatuste kruusi oma huultelt ja muudaks oma mõrvarelvad 

töövahenditeks. 

14 Kõik anti sellele maailmale 1950. aasta alguses. Vaimselt saatsin oma rahu, julgustuse ja valguse 

sõnumi kõigile oma lastele. Ma õnnistasin kõiki teid ja andsin viljakust kõigile seemnetele. 

Aga nüüd, aasta lõpus, kui ma tulen saaki vastu võtma inimese käest, kui ma küsin tema enda 

südametunnistust ─ mida ta pakub mulle? Mis on see, mida see maailm Mulle pakub?..: Tema 

sõnakuulmatus, tema materialism, tema usaldamatus Minu jumalikku õiglustesse, tema aukartuse 

puudumine Minu võimu ees. 

Aga tõesti, ma ütlen teile, et see rahvas, keda ma olen õpetanud, on nagu kogu inimkonna peegel, on 

maailmas valitseva ebakõla peegeldus. Sest kui te näete, et see maailm on jagatud võimuplokkideks, siis 

olete ka ise jagunenud vaimseteks võimuplokkideks. Kui suurtel rahvastel, maa suurtel rahvastel on 

kavatsus teisi endasse haarata, neid annekteerida ja orjastada, siis näen ma ka selle rahva seas palju neid, 

kes tahavad olla esimesed ja tõmmata teised enda poole. Ja kui te näete inimkonna seas, nendes suurtes 

rahvastes ja riikides, mõrvarlikku sõda ─ kui te näete, et inimesed liiguvad surma poole nende loodud uute 

relvade all, siis ma näen ka selle rahva seas neid, kes varustavad end uute relvadega, et hävitada inimeste 

usku, tõsta ühed teistest kõrgemale, panna "esimesed" alandama "viimaseid" ja tõrjuma üksteist. Aga kui 

see maailm on Minule umbusaldanud, siis ma aktsepteerin selle umbusaldust, ma lasen end proovile panna 

ja olen tõeliselt proovile pandud. Teie aga ─ kuidas te seisate Minu kohtu ees, oo inimesed? 

15 Pärast seda, kui ma olen saanud teie vilja, pärast seda, kui ma olen teid õnnistanud, ütlen ma teile: 

Vaimne ei saa surra. Ainult patt kaob. Kired kaovad, selle inimkonna uhked võimud langevad samuti ja 

neist ei jää kivi kivi peale. See inimteadus, mis on mõeldud teenima kurjust ja hävingut, hävitatakse Minu 

õigluse poolt, ja ka teie hulgast kõrvaldan Ma teie pettuse, teie maise meele ja ebakõla, ja Ma säilitan 
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ainult teie hinge, millesse Ma olen pannud Kuuenda Pitseri valguse ─ selle peatüki, mis on avatud sel ajal 

ja milles on kirjutatud, et selles kogete te Issanda Jumaliku Õigluse suurt päeva. 

16 See on suur päev, see ei koosne kahekümne neljast tunnist. Sest te ei tea, kui kaua kohtupäev 

kestab, te ei tea, millal see lõpeb. Kuid igal juhul olete juba praegu aja kõrgpunktis ja elate Issanda kohtu 

all. 

17 "Vaata ja palveta sel ajal", olen ma teile õpetanud. Te olete Minu seeme, te olete Minu jüngrid, te 

olete Minu rahvas, keda Ma saadan selle maa teiste rahvaste sekka, keda Ma viin pimedusse, sest see on 

valgus ─ keda Ma lasen astuda haigete, pidalitõbiste, meeleheitel olevate inimeste ridadesse, et tuua sinna 

valgust ja lohutust, palsamit ja rahu. Ma panen teid nägema orbusid ja leski, viletsust kõigis selle 

vormides, pattu selle kõige madalamal tasemel, nii et nende viletsuse, hüljatuse ja surma kujutluste ees 

tõuseb teie hing, teie tunded ärkavad, teie süda avaneb kui armastuse allikas ja te täidate lõpuks inimeste 

seas jumalikku saatust, mille ma olen teile algusest peale ette näinud. 

18 Millal näete teie maailmas taas õigluse päikest? Millal näete taas rahu inimeste südametes? Millal 

te, armsad inimesed, kuulete laulu, rahuhümni, mis tõuseb inimese hingest Isa südamesse? 

19 Tõepoolest, selleks ajaks peate te veel nägema, kuidas suured sündmused selles maailmas 

mööduvad. Kuues pitser on veel avatud ja ma pean veel palju lehekülgi keerama, et seitsmes pitser saaks 

teie seas lahti lasta. 

20 Milliseid ettekuulutusi ma annan teile, et te kogu maailmas ära tunneksite, et seitsmes pitser 

avaneb inimesele: Kui kogu maailmas on langenud suur vaikus. See on minu märk. Aga milline saab 

olema see suur vaikus, oo inimesed, mille kaudu te saate tunnistada hämmastunud inimkonnale, et see on 

ühe perioodi lõpp ja teise algus? 

21 Kui sõjad on lühikeseks ajaks lõppenud, kui loodusjõud on rahunenud, kui minu seaduste ja 

õpetuste tagakiusamine on lõppenud, siis saabub inimkonnas suur vaikus, ja see vaikus on teade, et 

Seitsmes pitser avaneb, et avaldada inimkonnale oma saladusi. See on raamatu viimane osa, mida te peate 

tundma, mida teie vaim peab omama, et tunda Isa ja ennast. 

22 Spiritualiseerumine ilmneb kogu inimkonnas. Võitluse aeg on väga lähedal, ennustused lähenevad 

juba. Inimesed annavad neid ise. Ma vaevan kirikute juhte, preestreid, kõiki vaimulikke ja pastoreid oma 

õigusega. Sel hetkel tunnevad nad sügaval oma vaimus minu otsust. Mitte keegi ei ole sel tunnil rahulik. 

Mõned painutavad oma kaela, teised nutavad, kolmandad püüavad oma südametunnistuse häält vaigistada. 

Kuid kõik tunnevad Mind, kõik tajuvad Mind, sest Ma olen praegu kõigi juures. 

23 Ma tahan leida inimkonnas Kiriku, mille Peetrus rajas, kuid ma näen, et sellele vundamendile ei 

ole ehitatud ühtegi pühakoda. Kui vähesed ohverdasid end tema jälgedes. 

Ma näen suuri kirikuid, suuri religioosseid organisatsioone, hiilgust ja rikkust, hiilgust ja võimu, kuid 

ma ei näe vaimset hiilgust, ma ei näe vooruse pidulikke rõivaid, ma ei leia jõudu, mis on osa Minu 

universaalsest jõust. Ja tõesti, ma ütlen teile, ma näen neid "Peetruse järgijaid" vaimse oru sees nuttimas, 

kui nad mõtlevad neile, kes on neile järgnenud ja viinud inimkonna õnnetusse ja surma ─ et nende huuled, 

kes nimetavad end apostliteks ja Peetruse järgijateks sel ajal, rääkides armastusest, rääkides Kristusest, 

rääkides ülemaailmsest rahust, õhutavad nende sõnade taga mõrvarlikke sõdu. 

Peetrus ei külvanud surma. Võtsin mõõga tema käest. Ma õpetasin teda andma oma elu, et anda elu 

teistele. Ma õpetasin teda valama oma verd, et see oleks nagu armastuse seeme, nagu tõe tunnistus, nagu 

tõeline pitser tema enda tegude kohta, ja ta täitis seda oma elutee lõpuni. 

24 Seepärast, kui ma sel kolmandal ajastul hindan nende seemet, keda ma jätsin inimeste hulka 

eeskujuks, saadikuteks, siis võin ma ainult öelda inimestele, et nad on ehitanud liivale nagu rumalad ja et 

nad ei ole osanud ehitada Peetruse vankumatule kaljule, millele inimene oleks pidanud ehitama tõelise 

Kiriku oma Isale ja Issandale. Ma ütlen teile ka: kogu sellest hiilgusest, kogu sellest võimust ei jää ükski 

kivi teise peale. 

Aga mida teevad massid pärast seda? Mida teevad karjad ilma karjasteta ja takistusteta? Kuhu 

suunavad lambad oma sammud, kui kellad ei kutsu neid enam lambakarja juurde? 

25 Siis, inimesed, kui lambad pöörduvad oma virisemisega väljapoole, kui nad otsivad oma karjast 

mäe tipus, siis saabub Minu Kuningriik kõigile. Ma tulen oma tõotuse kohaselt, vastavalt oma prohvetite 

sõnale "pilvedes", ja iga silm ─ patuste ja mittesüütute ─ näeb mind. Siis vaatavad inimesed, keda 

vaimulikkus raputab, keda tõde hirmutab, ülespoole ja unustavad kõik, mis on nende jalge all. Ja nad ei 
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mõtiskle enam graniidist pühapaikade üle ega kuule nende kõrvad enam kellade helisid. Siis tõuseb 

inimkond ─ ärgates südamest südamesse, rahvastelt rahvastele ja rahvastelt rahvastele ─ sooviga Püha 

Vaimu järele, kes on avanud oma aardekirstu, et avada aare ja paigutada see kõikidesse heasoovlikesse 

inimestesse. 

26 Aga kes sel ajal ─ kes on minu ilmutuste seletajad? Kes seletab Püha Vaimu saladusi inimkonnale, 

kes on siis juba Isa juurde ärganud? 

27 Te teate hästi, et te olete need, et teid jagatakse Minu poolt maailma eri punktidesse, et teie suu 

oleks nagu pasunad keset ööd ─ nii et teie tunnistused oleksid võimsad teod, mis liigutavad inimeste 

südameid. Siis saate te öelda maailmale: "Siin on Kuues pitser oma hiilguses! Siin on kuues pitser oma aja 

kõrghetkel! Siin on Püha Vaim, kes suhtleb inimese vaimuga ─ karjane otsib lambaid ja paneb neid 

kuulma Tema häält, Tema sõna, Tema kontserti, ilma millegi materiaalse vahenduseta!" Ja paljud 

kuulavad teid, sest teie olete need, kes kõnnivad kindlalt. 

Teid ei nähta kõhklemas, teie huultel ei ole mingit ulgumist. Te annate oma selge, sügava ja 

kõikehõlmava tunnistuse kõigile, kes soovivad seda vastu võtta. Ja teid hakatakse pidama apostliteks, teid 

kuulatakse prohvetitena ja teid võetakse vastu kogukondade, kodude ja asutuste kätes kui minu 

jumalikkuse pioneere ja sõnumitoojaid! 

28 Kasvage tugevaks, inimesed! Olge valmis ja laske minu tööl sügavale tungida. Hoidke seda, 

hoidke seda seal, sest te hakkate seda nüüd uurima. Tõesti, ma ütlen teile, et kuigi te mõistate juba palju 

minu Tööst, ei mõista te veel kõike. Mõtlemisaja jooksul, mille ma teile annan, saate aru paljudest 

õppetundidest, mis teid üllatavad. 

     Te elate praegu kolmandas ajastus, kuid te ei ole veel mõistnud, kuidas tõlgendada esimese ajastu 

prohveteid. Te ei ole süvenenud sügavuti sellesse Sõnasse, mida Jeesus teile sel Teisel Ajastul ütles, ja te 

ei ole veel oma arusaamades omaks võtnud seda Tööd, mida Püha Vaim teile ilmutas. Kuid te peate need 

kolm Testamenti, need kolm ilmutust oma vaimus üheks ühendama, sest nad kõik esindavad ühte Seadust, 

ühte Raamatut, ühte Teed, ühte Tõde. 

29 Läheneb aeg, mil Esimese ja Teise Aja raamatud jõuavad taas teie kätte, teie silmadesse, teie 

mõtetesse, ja siis saate te oleviku kaudu mõista minevikku ja kinnitada olevikku möödunud aegade 

ilmutatud õpetuste kaudu. 

30 Ma olen lubanud inimkätel, Minu sõnumitoojatel, üles kirjutada ajalugu, mis on teie minevik. Ma 

olen ennast selles Kolmandas Ajastikus teatavaks teinud nende häälekandjate kaudu, keda Ma olen valinud 

ja valmistanud ette, et edastada teile uusi ilmutusi. See on teie kingitus. 

Ma olen teile ka prohvetlikel toonidel rääkinud ja olen selles Kolmandas Ajastikus üles äratanud 

prohvetid, kes räägivad teile tulevastest sündmustest, ja see prohvetlus on teie tulevik. 

Minevik, olevik ja tulevik on nagu sina, nad sisaldavad kõike. See on igavik, mille Ma teile annan, 

milles te elate ja mida te valdate Minu tahte kohaselt, nii et te ei oma ainult maist aega ega ole ainult selle 

aja peremehed. 

31 Sirutage oma vaimsed käed laiali! Levitage oma tiivad! Avage oma silmad ja võtke vastu igavik, 

sest te olete spiritistid, kes te tunnete elu, sündmuste saatust ja mõistate kõike, mis on olnud, kõike, mis 

on, ja kõike, mis saab olema. Minu valgus on pannud teid paljusid asju mõistma ja te mõistate veelgi 

rohkem, kui te end ette valmistate. 

     Te seisate teoloogide ja teosoofide ees ja nad on hämmastunud. Siis ei ole sinus argust, siis ei puudu 

sinult usk, Iisrael, sest siis sa värised nende ees, kes tõesti, tõesti ei ole minu silmis suured. Teid näevad ka 

teised vaimsed silmad kui võrdseid, kui selle aja "töölisi" ─ kui hingi, kes moodustavad täna osa minu 

vaimsest koorist, kes on juba ammu teie seas olnud nende koridoride töölisena, teeotsijana, sõnumitoojana 

ja häälekandjana. 

32 Vaadake, oo nägijad! Tunnetage, armsad inimesed, neid suuri leegioone, kes on siin, kes on täis 

armastust, täis austust, täis rõõmu oma hinges teie üle ja koos teiega. 

Seal on Roque Rojas, Damiana Oviedo, kõik häälekandjad, kes on lahkunud Vaimsesse orgu ─ 

"töötajad", "sambad", kogukonna juhid ja paljud neist, kes kannavad Minu nimetuse vaimset märki ja 

moodustavad rahva, vaimse tööjõu leegioni, kes segunevad teiega sel hetkel, et moodustada Kolmanda 

ajastu rahvast, selle Kolmanda ajastu vaimset töölist, kes valmistub vastu võtma Püha Vaimu, kes ilmutab 
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end inimkonna seas. Ka nemad pakuvad Mulle oma missiooni täitmist, näitavad Mulle oma seemet ja 

aitavad teil valmistuda, et te oleksite väärilised seda Isale näitama. 

33 Te kõik olete sel õnnistatud tunnil, sel kohtumõistmise ja armastuse hetkel ühinenud, moodustades 

ühe perekonna, ühe rahva Isa ees. Millises piirkonnas vibreerib teie hing praegu? Vaimses valdkonnas. 

Seepärast tunnete te seda rahu ja õndsust. Te olete unustanud maailma õnnetused. Sa ei tunne enam oma 

koorma raskust ja kibedus suus on sel hetkel ainult magus. Miks, inimesed? Sest te olete tõusnud 

kõrgemale inimestest, religioossetest ideedest ja kõigist sektidest. Sa tõused salaja, alandlikult, sest sinu 

rõõmuhüüd ei leia vastukaja selle maailma avarustes. Kuid seal, vaimses maailmas, näete te kõigi olendite 

ülestõusmist, dematerialiseerumist, et avaldada austust Loojale. 

34 Te tunnete, et teid ümbritseb lõputu hulk olendeid, kes annavad endast märku, sest nad on ärkanud 

õigluse hääle juurde. Aga kui te kuulete seda, mis kõlab läbi inimhääle kandja, kuuleb seda kogu 

maapealne ring vaimusiseselt ja te küsite Minult: "Isa, kas taevariik, Sinu kuningriik, on nüüd täielikult 

meie juures?". Aga Isa ütleb teile: "Ma tahtsin, ma tahtsin, et te kannaksite taevariiki juba oma südames. 

Aga kuni tänaseni ei ole te seda saavutanud, oo, Minu asja sõdurid!" 

35 Te peate ikka veel võitlema, te peate ikka veel töötama ja kannatama, et saavutada oma liit. Kuid 

just teie enda ühtsuse saavutamine paneb teid tundma, et Isa Kuningriik on teie südame sisimas. See 

kuningriik on Teine Jeruusalemm, valge linn, kus te hakkate elama minu tahte kohaselt. Selle väravad on 

avatud ja selle elanikud on valmis ning selle müüride sees on rahu, pääste, igavene elu. 

Te peate veel veidi pikemalt mööda teed kõndima, siis olete sellesse linna jõudnud. Täna võin ma teile 

öelda, nagu ma ütlesin Moosesele esimesel ajastul: "Vaadake horisondil silmapiiril 

Lubatud maa!" 

36 Mooses oma viimasel tunnil ei näinud teie sisenemist tõotatud maale. Isegi Meister ei suutnud oma 

surma eelõhtul inimesena näha rahva pöördumist tema Seaduse poole. Kui Issand oli tõusnud mäele, nagu 

Mooses oli tõusnud mäele esimesel ajastul, ja nägi maapealset Jeruusalemma, mis patustas nagu alati, 

vajunud oma sajandite pikkuses unes, siis valasid Meistri silmad ja süda pisaraid selle armastatud linna üle 

ja ta hüüdis: "Jeruusalemm, Jeruusalemm, sa ei ole teadnud head, mis on olnud sinuga! Ma tahtsin teid 

kokku koguda, nagu lõoke kogub oma tibusid. Aga sa oled magama jäänud ega ole tundnud mu samme 

ega kuulnud mu sõnu." 

Sel praegusel ajal, sel tunnil, ütlen ma teile, oo rahvas, sama asja: "Iisrael, Iisrael, ma olen nii kaua 

olnud teiega koos, aga te ei ole suutnud üksteist armastada sellise armastusega, millega ma olen teid 

armastanud. Te ei ole end ühendanud, kuigi Isa innustas seda armastust ja seda vendlust nii palju kordi ja 

Ta oli muutnud end laiguks, kelle tiibade all kõik tibud oleksid võinud leida ruumi ja üksteist tunnustada. 

Kuid nagu ka varasematel aegadel, on teie sees veel jõudu, et jätkata eluteed. 

37 Kas te jõuate, et võtta tõotatud maa? 

38 Jah, armsad inimesed. Siit saab juba näha Suure linna tuled. Juba siin tajute oma aedade lõhna. 

Isegi siit kuulete selle elanike, inimeste hääli, ja see reaalsuse mulje julgustab teid oma teel, et mitte 

kõrvale kalduda. See kaunis taevane panoraam kutsub teid lakkamatult edasi minema, et jõuda selle 

väravateni ja lõpuks öelda: "Ma olen oma pingutustega võtnud tõotatud maa". 

39 Moosese usk ja julgus viisid teid esimesel korral tõotatud maale ─ maale, mis on olnud taevase 

Isamaa, igavese kodumaa peegeldus. Talle veri, Meistri veri päästis teid Teisel ajal. See on teie auhind. 

Keegi ei saa minult ära võtta seda, mis on minu. Ja sel ajal tõstab teid Inimese mõistmisorgani kaudu 

edastatav Minu Sõna teid üles Teel ─ vahend, mille kaudu olen teile veel kord avaldanud Kolmanda 

Ajastu suured õpetused ─. See on teie südametunnistuse valgus, mis ei lase teil teelt kõrvale kalduda, see 

on sama lahtine murdmaa tõe jaoks. 

Ärge kunagi eemalduge sellest, sest läheneb sõnasõja ja maailmavaadete aeg, seisukohtade ja 

tõlgenduste sõda minu Töös. Ärge kunagi hindage valesti minu seadust, minu ilmutusi, minu õpetust, vaid 

hoiduge tõlgendustest, mida teie kaasinimesed neile annavad. Allutage tõlgendus, tõlgendus, mida teised 

minu seadusele annavad, teie hinnangule, teie vaimsele tundlikkusele, ja kui te peate seda tõlgendust 

õigeks, siis võtke see vastu. Kui teised on teist arusaamises ees, olge erapooletud ja õiglased ning andke 

esimene koht neile, kes on enne teid ärganud ja kes on avastanud minu Töö tuumas selle tõe, selle igavese 

väärtuse, selle valguse. 
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40 Ma jätan teid taas kord nagu lambad huntide keskel. Aga need lambad on valmis, nad ei lähe ilma 

karjuseta. Nad teavad, milline on turvaline tee ja kus on takistus. Niikaua kui te kõnnite sellel teel, ei ole 

teil midagi karta. Sest hundil on kergem saada lambaks kui lambal hundiks. Aga kui te peaksite teelt 

kõrvale kalduma ja libisema ülbuse, sõnakuulmatuse, enesekesksuse või materialismi nahka, siis muutute 

kiskjateks huntideks, raiskavateks huntideks. Aga siis häda teile! Sest seal on tugevamad hundid ja 

tugevam õigus, lõksud ja kuristikud. 

41 Minu tee on kirjutatud teie südametunnistusse. Varsti ei ole teil enam hingede karjaseid maa peal, 

ei vaimulikke, kes teie silme ees riitusi tähistaksid, ega kogunemiskohti, mis sümboliseeriksid Jumala 

universaalset templit. Kogu maailm on teie tempel, teie vaimu ees on Issand, Meister, teie armastav Jeesus 

täis tarkust ja armastust, kes on alati valmis teid kuulama. Teil ei ole muud altarit kui teie süda ega muud 

juhendit kui teie enda südametunnistus. 

42 Need õppetunnid on teile ilmutatud ja on teie mõtetes kuju võtnud. Te ei saa enam teelt kõrvale 

kalduda, sest te olete seda hästi tundnud. 

Kui maailm näeb, et te elate ilma maiste jumalateta, ilma riituste ja pastoriteta, siis ta nördib, ta 

mõistab teid hukka ja selle, mis võiks anda neile tunnistust minu tõe kohta, ja et see on teie teod, teie 

voorus, teie elu, mis paneb teid mitte üksi jääma. Sest te ei levita minu Tööd mitte ainult oma huulte 

kaudu, vaid peate seda elama, sest üks teie elutegu on rohkem väärt kui tuhanded teie sõnad, olgu need kui 

veenvad tahes. Armastus, õrnus, ohvrimeelsus ─ nii tunneb maailm mind sinus ära. 

43 Ma jätan teid õpetajateks Minu asemele, ja isegi kui te tunnete end Minu juures alati väikeste 

lastena, siis inimeste juures olete te nagu meistrid, nagu vanemad vennad ja õed, kes panevad trügijatele 

kõike seda, mis Ma teile andsin. Ja kui nad peaksid tänu oma armastusele, oma pühendumisele Minu 

Tööle saama suuremaks kui teie, siis tunnistage seda neile ja naeratage ─ kuid armastuse, vaimse rahulolu 

naeratusega. Sest teie jaoks saabub tõesti uus aeg, mil te jõuate neile teele järele, nii et kõik oleksid 

võrdsed, sest te kõik olete algusest peale ühtemoodi välja tulnud ja peate samuti võrdsetena minuni 

jõudma. 

Te kõik saate suurepäraselt aru Minust. Te kõik saate olema vaimud, kellel on jõudu, tarkust ja 

armastust, et tunda ja mõista Isa ning koos Temaga valitseda universumit, nagu on Minu Tahe. 

Sest praegu olete te alamatest inimestest kõrgemad; kuid nii nagu ma usaldasin teile selle maailma, et 

te valitseksite seda, nii ka hiljem, kui ma toon teid oma kuningriiki, olete te kõik Isa ees vürstid ja valitsete 

kogu loodut. Siis saate te tõelise suuruse valitsejateks. Keegi ei tunne end teistest paremana. Armastus 

juhib kõiki teie tegusid ja teil on alati täiuslik vaimne õndsus, kui te armastate Isa ja armastate iseennast. 

Te ei tunne, et Isa ega teie ligimene oleks eemal või kaugel. Üks maailm saab olema teise maailma kõrval, 

nii nagu praegu on üks kodu teise kodu kõrval. 

44 Nii, inimesed, nii, jüngrid, tahan Ma teid viia täiuslikkuseni, nii, vastavalt Minu tahtele, jõuate te 

sellesse suurde "linna", mis on valmistatud igavesest ajast, et te saaksite olla selle elanikud, igavikulised 

elanikud selles rahus ja selles täiuslikkuses. 

45 Kõik, mida ma olen teile alates 1866. aastast kuni 1950. aastani eelmise edastamisvormi kaudu 

ilmutanud, leiate Seitsme pitseri raamatust ja kõik selle inimkonna sündmused kinnitavad selles kirjutatut. 

Ma olen ennast alati oma lastele teatavaks teinud. Praegu on teil veel see avaldumisvorm, mis nüüd koos 

teiega lõpeb. 

46 Tuleb uus viis, kuidas Mind tuntuks teha: Täiuslik vorm vaimust vaimule. Vaimne ilmutus 

saavutab inimeste seas kõrge täiuslikkuse astme, kuid see saavutab oma kõrgeima astme alles siis, kui 

olete lahkunud maailmast ja kehakestast. Ma jätkan selle kingituse kaudu paljude saladuste avamist, ma 

teen teile uusi ja suuri ilmutusi. Inimesed astuvad spiritualiseerimise teele ja leiavad selle kaudu valguse 

oma ettevõtmistele, missioonidele, ülesannetele ja teadusele. 

47 Vaimudevahelise dialoogi kaudu küsitlevad ja otsivad mind jätkuvalt kõik. Selle kaudu räägin ma 

oma lastega ja innustan neid. Õnnistatud on see, ─ ütlen ma teile täna ─ kes otsib Mind selle armu kaudu 

alandlikkuse, alandlikkuse ja austusega, sest ta leiab Minus rikkaliku ja ammendamatu valguse, ilmutuse 

ja kasu allika. Aga häda sellele, kes otsib Mind halval viisil, sest Ma külastan teda, et ta mõistaks oma 

eksimust. Kui ta peaks siis veel rumal olema, siis puutub ta kokku ainult näilise valgusega, mis on 

pimedus ja kiusatus! 
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48 Vähehaaval olete te minu õpetuste algusest peale tulnud. Te olete tulnud minu jalge ette väsinud, 

haiged ─ ja paljud ilma millegi heata ─. Minu sõna ja minu armastuse tõendid võitsid kogu uskmatuse. 

Minu vaimne olemus võitis materialismi. Ma muutsin kõvad südamed, mis sarnanesid kaljudele, 

tundlikeks ja tegin patused minu sulasteks. Mehed ja naised, kes andsid end pahedele, lasin ma läbi 

uuenduse, et muuta nad minu töötajateks. Paljud, kes ei olnud võimelised oma samme juhtima, muutsin 

ma kogukonna juhtideks, et teravdada inimeste südametunnistust. 

Paljud profaansed huuled pidid hiljem välja ütlema jumalikku sõna. Paljud harimatud ja kohmakad 

meeled, mis olid teaduse ja inimteadmiste valguse eest suletud, avanesid vabatahtlikult, et võimaldada 

juurdepääsu Vaimse Maailma valgusele. Aga tõesti, ma ütlen teile: Ma ei ole Minu kutsutuid jaganud 

klassidesse, kastidesse või perekondlikesse sugupooltesse. Ma ei ole tagasi lükanud teadlast, ma ei ole 

tagasi lükanud kirjutaja. Ma ei sulgenud uksi haritud inimesele, sest sageli mõistavad haritud inimesed 

Mind varem ja paremini kui harimatud. Teistel juhtudel on harimatud ja teadmatud inimesed varem 

tunnistanud, et neis on toimunud hinge valgustumine. 

49 Ma olen kõigile helistanud. Ma olen pannud oma laste teele saadiku, kuulutaja, ja kui paljud on 

olnud kuulekad ja kuuletunud Minu kutse häälele, siis teised on olnud kurdid ega ole kunagi Minu juurde 

tulnud. Aga neist, kes on püsinud ─ mõned oma veendumuses, oma usus, teised oma uskmatuse 

ületamiseks, kuni nad on võidutsenud, teised oma haiguses, kuni nad on taastanud tervise, ja veel teised, 

kes on öelnud Mulle: "Isa, kui Sa mind ei paranda, siis ma järgnen Sulle isegi nii." 

50 Kõigist neist, kes Mind armastasid, moodustasin Ma oma "tööliste" ihu, oma uue apostelkonna, ja 

Ma lubasin arvukate tagasihoidlike ja vaeste kogunemiskohtade olemasolu, et inimesed koguneksid nende 

varjus ja saaksid seal Minu jumalikku ilmutust Minu häälekandjate, andekandjate, kirikujuhtide, 

"sammaste", nägijate, "kuldsulgede" ja "aluskivide" kaudu. Sest ma olen rääkinud selle rahvaga seitsme 

ande kaudu, mis kehastavad seitset vaimu (Jumala trooni ees), ma olen neid juhtinud ja valmistanud. 

     Vaatamata Minu väljavalitute ebatäiuslikkusele, vaatamata nende vigadele ja arusaamatusele, olen Ma 

alati ilmutanud Oma Tööd ─ olgu see siis sõna, näo või katse näol, et see oleks sellele rahvale stiimuliks ja 

ergutuseks ning et need, kes juba uskusid selle ilmutuse tõesuses, ei kahtleks enam kunagi. 

51 Kuigi paljud on Minule selja pööranud, on paljud jäänud teele ja järginud Mind selle perioodi 

lõpuni. Need vankumatud, need töötajad, need rahvahulkade juhid olete teie. Sest te kõik olete tõmmanud 

enda taha hulgaliselt hingi ja südameid ning olete näinud, kuidas need samad inimesed on muutunud oma 

tervise, moraali ja religioosse praktika poolest. Kuigi nende esimestel sammudel nägid sa neid vaeseid, 

haigeid, abivajajaid ja teadmatuid, näed sa nüüd Iisraeli paljude inimeste huultel valgust, nende tegudes 

tõepärasust, nende elus uuenemist ning nende Jumala kummardamises igatsust, soovi ja täiuslikkust. 

52 Mitte kellelegi ei ole ma keeldunud oma sõna andmast. Ma olen alati olnud selle rahva jaoks 

valmis ja kõigi nende vahendajate kaudu olen valanud välja olemuse, tõe ja elu. Mitte kõik ei ole teadnud, 

kuidas valmistuda, mitte kõik ei ole avastanud vaimsust. Need, kes on kõige rohkem saavutanud, on seda 

teinud tänu oma ettevalmistusele, oma ülesehitusele ja pühendumisele Minu Tööle. Kuid nüüd on 

saabunud viimane päev, mille ma olen kõigile teatavaks teinud. Sest ei ole kedagi, kes ei teaks, et sel 

kuupäeval peab Isa oma sõna igaveseks lõpetama sellisel kujul, nagu te seda olete saanud. 

53 Kas inimesed on selleks sündmuseks valmis? 

54 Kas õpilane on piisavalt tugev selleks katseks? 

55 Mõnda näen ma tugevana ja teist nõrgana, ja Peremees ütleb tugevale: Küsi nõrkade järele! Ja 

ärganud: Jälgige neid, kes magavad! Ja neile, kes on kõige rohkem arenenud: Tunnetage vastutust nende 

ees, kes on maha jäänud! Ja neile, kes on saanud kõige rohkem: Olge teadlikud ja jagage neid õpetusi 

teistega, kui aeg on käes! 

56 Aga Isa küsib kõigilt oma inimestelt: Miks te tahate Meistrit enam tagasi hoida? Miks sa palud, et 

Isa läheks kaugemale Tema enda Sõnast, andes sulle näite ebatäiuslikkusest? Kas te ei ole mõistnud, et ma 

olen muutumatu, et ma olen järeleandmatu, et ma olen täiuslik? Kas teil on puudu Minu Sõna, mida Ma 

olen teile nii palju aastaid kannatlikult andnud? 

57 Minu Sõna on olnud täiuslik töö, mis on nüüd teiega lõppenud. Teil on anded, teil on õpetus, teil 

on minu ilmutused. Ma olen teid ette valmistanud: Mida veel küsida? Mida te veel tahate Isalt, inimesed? 

58 Siiski, need, kes magavad ─ sõnakuulmatud, kes on harjunud häbistama, eirama minu käske ja 

ütlema: "Me võime eirata Issanda sõna. Ta võib anda oma rahvale kõike. Meie tahe saab teoks." 
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59 Oh, tõesti, need ei tea, mida nad räägivad, ega tea, millele nad endid paljastavad, sest Isa kohus 

võib vallanduda! 

60 Suur Issanda õigluse päev on juba teiega, ja ka inimõiglus ─ valvsalt, ähvardavalt, minu jumaliku 

õigluse poolt valgustatud ─ võib asuda inimeste tegude üle kohut mõistma! 

61 Kõik need, kes on vastu võtnud Jumaliku Töö, Vaimse Sõna ─ kõik need, kes on kasutanud minu 

Õpetust ja minu Seadusi, et valitseda inimesi, õpetada neid, ohjeldada neid nende pahedes ja pattudes, 

juhtida neid igaviku teel, on kohtu all. Teie, Iisrael, olete nende seas esimesed, ja teie järel tulevad kõik 

religioonid. 

62 Siin on minu kaalud! Siin on Minu õiglus ja ka Minu halastamatu mõõk! Ärge usaldage Mind 

enam, Minu rahvas! Ärge olge nagu see inimkond, kes mõtteaasta, andestuse ja lepituse aasta ajal tõusis 

üles, haaras oma mõrvarelvad, määris rahu valge külje vennaliku verega ja ─ tõesti, ma ütlen teile ─ 

trotsis Minu rahupakkumist! 

63 Häda maailmale! Ta seisab oma kuristiku äärel! See on lähedal sellele, et tühjendada suur 

kannatuste karikas tühjaks, ja ta peab ärkamiseks välja ütlema suure valuhüüu. 

64 Nii on inimene seda tahtnud. Ma olen pakkunud talle oma rahu, ma olen pakkunud talle oma 

armastust, ma olen talle rohkem lähenenud, ja ometi ─ ta ei taha midagi minu kuningriigist, ta tahab 

omaenda kuningriiki. Samuti mitte midagi Minu võimust ─ ta on eelistanud omaenda võimu. Ka mitte 

midagi Minu pidulikest rõivastest ─ ta tahab jätkuvalt uhkusega end sisse mähkida. Ta ei taha igavest elu, 

ta tahab ainult ajalist võimu ja surma, mis lahendab kõik inimeste teod. 

65 Ma olen ette määranud koha kõigile, kes otsivad minu rahu ja kes leiavad surma inimeste 

ebaõiglases sõjas. Sest on palju neid, kes on lahinguväljadel relvaga paremas käes, kuid südametunnistus 

räägib nendega. Nuttev südametunnistus, meeleheide südames, ütleb Isale: "Anna mulle andeks, sest ma 

külvan surma. Sest ma tegin Sulle sellega haiget." 

66 Need on need, kes on Mind tundnud. Ma päästan neid. Palvetage nende eest, inimesed. Paljud 

pöörduvad tagasi rahule, paljud naasevad koju. Need, kes langevad, need, kes jätavad oma kehad 

varemetesse, tõusevad vaimus hiilgavalt üles, sest minu hääl kutsub neid siia rahu ja õigluse valdkonda, et 

öelda neile: Maal te ei ole leidnud õigust, kuid minu õigus on olemas ja kutsub teid, ümbritseb teid ja 

tõstab teid ellu. 

67 Te kogete veel palju valusaid katsumusi. 1951. aasta, mille alguseni on jäänud vaid mõned tunnid, 

toob inimkonnale katsumuste "kingituse", ja kui 1950. aasta, mida valmistas ette Isa valgus, oli varjutatud 

inimeste tragöödiaga, oli kastetud nende endi verega, oli raputatud suursündmustega ─ tõesti, ma ütlen 

teile, 1951. aasta raputab inimkonda veelgi enam. 

68 Teie, kes te olete osa Minust ja olete valmis kõik need katsumused üle elama, ärge lõpetage 

"vaatamist", ärge lõpetage palvetamist. Pidage meeles, et te olete nagu rahu mantel. Pidage meeles, et te 

olete palsamite omanikud. Pidage meeles, et te olete selles maailmas lohutuseks ja et seetõttu ei võta ma 

teid kaasa sel tunnil, kui te soovite jääda ühendatuks minu Universaalse Kiirega ja minu vaimse 

maailmaga ning ei soovi lahkuda sellest maailmast, et kogeda Kõrgeimat Kuningriiki. See aeg ei ole teie 

jaoks veel saabunud. Jääge inimeste juurde ja olge neile õnnistuseks ja andeksandmiseks. 

69 Teie relvad on valmis. Teie tugevus hoiab teid lõpuni. Aga tõesti, ma ütlen teile: Ärge arvake, et 

neid õnnetusi tunnete ainult teie. Mõtle, et igas katsumuses annan ma sulle armu. Iga kannatuse ja 

õnnetusega kaasneb õnnistus ja armastuse tõestus teie vastu. 

70 Ma rääkisin teiega kui kohtunikuga. Ma olen olnud teiega koos kohtunikuna, kuid minu pädevus 

on universaalne. 

Meistrina olen teil olnud Mina kogu nende õpetamise aastate jooksul, mis kulmineerusid viimaste 

kolme aastaga, mille pühendasin nende kolme aasta mälestuseks, mil ma Teisel ajastul jutlustasin, ja ka 

nende kolme aja meeldetuletamiseks. 

Minu õpetajatöö Meistrina on kogu minu Sõna. Minu kui Püha Vaimu ilmutus on kõik see, mida ma 

olen teile kogu selle õpetuste aja jooksul öelnud. See raamat on kirjutatud Püha Vaimu tulega teie 

südametunnistusse, teie südame lihasse, kuhu Minu Sõna jääb kustutamatult. See on suunatud kogu 

maailma poole. Ja kõik see, mis on paigutatud teie sisemusse kui midagi, mis on olnud minevikus 

läbipääsmatu saladus, on nüüd seletatud teie vaimule imeliste valguskiirte poolt selles Kolmandas 

Ajastikus. 
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71 Ma jätan teid minu töö, minu Sõna, minu käskude tõlgendajateks. Vaadake, kuidas inimesed on 

ainult segadusse sattunud oma soovis tungida Issanda Sõnasse, Tema Seadusesse, Tema ettekuulutustesse 

ja kõigesse, mis Johannes minu jumaliku käsu peale inimkonnale andis! Kuidas suudavad inimesed, 

teoloogid, tõlgendajad, jõuda tõeni? Tunnistuse kaudu, mida te annate sellest, mida Püha Vaim teile 

rääkis. 

Püha Vaim on valgustanud kõiki oma õpetusi. Ta ei varjanud midagi. Kõik loorid on eemaldatud ja 

riigikassat on inimestele avatud. Te olete selle valguse hoidjad, sest teid on kutsutud Püha Vaimu 

jüngriteks ja lasteks. Seepärast minge inimeste juurde ja andke neile aru. Te näete, kui palju rõõmu nad 

tunnevad, kui nad saavad lõpuks lugeda ärakirju ja mõista seda, mida nad varem ei saanud mõista ─ 

ettekuulutusi, mida nad on näinud täituvat, ja neid, mis on veel täitumas. 

72 Nii täidate te selle kõrge saatuse, oo prohvetid ja Püha Vaimu apostlid, oo õnnistatud Iisraeli 

rahvas! Nii olete te olnud Minu jüngrid sel ajal, nii olen ma olnud teile Meistriks, kuid ma tahan, et te 

lõpuks tunnustaksite Mind kui Isa. 

73 Sa istud veel kord minu armastuslaua ääres. Te kõik olete minu jüngrid. Ma olen leiva alati 

jaganud kaheteistkümneks osaks ja minu rahva kaksteist suguharu on söönud sama palju. 

     Pühal õhtusöömaajal, kui ma viimast korda sööksin oma apostlite keskel, ütlesin neile leiba võttes: 

"Võtke ja sööge, see on minu ihu." Ma õnnistasin veini ja andsin selle neile juua sõnadega: "Jooge, see on 

minu veri." Aga pärast lisasin: "Tehke seda Minu mälestuseks!" 

74 Kogu teise ajastu jooksul on inimkond toitunud sellest sümbolist. Aga kui Isa ilmus teie keskele 

veel kord, mitte enam kehas Jeesuse kaudu, vaid vaimulikult pilvede vahel, ja Ta tegi ennast teatavaks 

oma jumaliku Vaimu valguse kaudu alandlike inimolendite kaudu, siis ma ütlesin teile: Ajad on 

muutunud, ajad on möödas, ja täna on Minu Sõna Ihu ja selle tähendus on Veri. Teie osadus Meistriga on 

vaimne. 

Kuid praegu, kui ma annan teile viimast korda oma Sõna sellisel kujul, ütlen teile: ärge unustage, et see 

Sõna, mis on olnud teile toit ja sisuliselt elu, lunastus ja uuendus, tervis ja lootus sellele rahvale, sisaldab 

igavest olemust ja et isegi kui te seda enam häälekandjate kaudu ei kuule, on see alati teie sees kui elu 

allikas, kui leib, kui peene toit, kui palsam ja lootus. 

75 Hoidke seda, mis ma teile jätan, ja kandke seda alati oma hinges. Aga kui te tahate astuda 

täiuslikusse osadusse oma Meistriga, kui te tahate Teda täielikult oma südamesse vastu võtta, siis piisab 

ettevalmistusest, mõtete ja südame puhtusest, et lasta hingel põgeneda, mis oskab Mind väga kiiresti leida. 

See leiab Mind muundatud toiduks, eluterve ja hea maitsega toiduks. 

76 Valmistage end sel viisil ette, o inimesed, et te saaksite alati tulla sellesse täiuslikusse osadusse. 

Minu julgustusest ja rahust ei puudu teil kunagi. 

Te istute Minu ümber, sööge seda Elu leiba, ja Meister ütleb ka teile, nagu Ta tegi seda ühel teisel ajal: 

Alandlike seas, nende seas, kes on Mind väga armastanud ─ nende seas, kes on Mind kannatlikult ja visalt 

järginud, vaatamata katsumustele, on neid, kes annavad Minu Töö inimõigluse kätte. Mõned jätkavad 

Minu Töö, Minu enda Sõna, Minu Testamendi võltsimist räpase raha eest ja te küsite endalt veel kord: 

"Kas ma muutun homme hoolsast ja kuulekast töötajast reeturiks?". 

"Kes on see Meister?" küsib teie vaim Minult ja ma ütlen teile: Te ei tea. Kuid praegu valmistan teid 

ette, annan teile jõudu, et te saaksite jätta teie üle otsustamise üksnes Minu hooleks. 

77 Kui sa näed oma teel reeturit, ebaausat, kõvasüdamlikku, nõrka või uskmatut, jumalateotajat, 

maailmavaimulikku, siis tõuse üles, anna talle andeks ─ jah. Räägi talle armastusega, selle kohtuotsuse 

sõnaga, millega ma olen sinuga rääkinud. Aga las see on Minu otsus, mitte teie, inimesed, sest teie ei ole 

veel täiuslik. 

Kui te töötate minu töö raames ja täidate seda, siis arvake, et ei ole reetureid ─ unustage, et on 

maailmavaimulikud ja arvake, et on ainult sõnakuulelikud. Ärge mõistke kedagi hukka, vaid armastage, 

andestage ja tehke tööd. Sest teie missiooni täitmise taga seisab minu õiglus ja määrab kõik, annab kõigile 

tagasi nende valguse, nende täiuslikkuse, parandab ja teeb minu Töö ja minu Seaduste raames vääriliseks 

need, kes on täiuslikud oma elu alguses ja samuti ka lõpus. 

78 Minu viimased sõnad ─ kas sa usud, et ma võin sind risti kõrguselt juhatada? Inimkond ei ole 

uuenenud. Minuni jõuavad kaebused, inimeste teotused, inimeste sõdade kõrvulukustav mürin, laste 

nutmine, meeste ja naiste hukkamõistmine. 
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Ma näen kurbust ja vaesust, ma näen lagunevaid impeeriume ja kokkuvarisemise lähedal olevaid 

võimusid, surma hingamist kogu inimkonnas. Ja kõigi nende kirumise ja hüüdmise häälte keskel kõlab 

inimeste seas hääl, mis ulatub Minu poole, liigutades Minu Jumalikku Vaimu. See on sõna, mis ütleb: 

"Tule!" See on see, mida see maailm ütleb Mulle: "Tule!" Sest Vaimul on Minu tõotus, sest inimesed 

teavad, et Ma kuulutasin oma tagasitulekut, sest inimesed on üksteist äratanud, öeldes: "Issand kuulutas, et 

Ta tuleb tagasi." Sest inimliku õigluse puudumise tõttu pöörduvad nad Minu poole, soovides Minu rahu ja 

õiglust, et öelda Mulle: "Issand, miks Sa ei tule?". Miks Sa ei näe minu valu? Miks Sa ei mõtle minu 

tragöödiale?" 

79 Ma vaatan nüüd sind, o inimkond. Minu kui Isa pilk näeb teid, kuid Minu silmad on ka kohtuniku 

silmad. Te ei ole kunagi tahtnud Mind Isaks. Te ei ole andnud Mulle ülemvõimu teie üle. Te ei ole tahtnud 

Mind kui Isandat, vaid kui Kohtunikku, ja kohtunikuna olen Ma nüüd, sel hetkel, teie käsutuses. 

Et mitte raskendada teie südametunnistuse koormat, ei ütle ma teile, et ma ripun ristil. Nähtamatult 

olen ma mäel, mäe otsas, kuid ─ nagu sellel ristil ─ avatud, mõõtmatult avatud kätega, et teid omaks võtta. 

Ja nii nagu minu külg avanes siis, et valada teie peale armastuse vett ja verd, nii avaneb ka täna minu 

Vaim, et valada kõigi peale andestuse, halastuse ja rahu jumalikku vett ja verd. 

80 Mu käed on laiali! Kogu mu vaim tunneb teie valu. Aga mitte see füüsiline valu, mitte see inimlik 

valu, mitte see piinatud hingede valu. See on jumalik valu ─ piiratud olenditele mõistetamatu, see on valu, 

mida te ei saa tunda. Sest tõesti, ma ütlen teile: Ma janun, inimesed, ma janun, inimkond, teie rahu, teie 

päästet ja teie armastust! 

81 Need, kes kuulavad praegu inimese häälekandja kaudu, ei julgeks sel hetkel kätt tõsta, et oma 

usuvenda solvata. Nad ei suutnud oma huuli avada, et lausuda oma Issanda ees mingit solvangut. Need 

aga, kes ei ole selle ilmutuse juures, vigastavad üksteist väga hästi, tapavad üksteist, röövivad üksteiselt 

elu, heaolu ja armastuse kallist aaret. See juhtub seetõttu, et nad ei tea üldse, mida nad teevad. 

Kuid sel ülevoolaval päeval, ülemaailmse armastuse ja õigluse päeval, kuulevad kõik need, kes jätavad 

oma keha maha, et läbida vaimseid ruume, veel kord Jeesuse võimsat häält, mis ütleb neile selle mäe 

tipust: "Tõesti, just sel päeval olete minuga koos paradiisis." 

82 Kõik need, kes on selle jumaliku mõju all valmis, on ärkvel ja ütlevad Mulle: "Issand, selle aasta 

viimasel päeval, mida nimetatakse "pühaks", jätan ma oma keha, et tõusta Tundmatusse. Võta mind 

vastu!" Tõesti, ma ütlen teile, nad leiavad Mind oma kuningriigis. Aga nende puhul, kes Jumalat teotavad, 

kui nad sulgevad oma keha silmad igaveseks, on silmad vaimses olekus Minu valguse ees suletud ja nad 

avavad need alles pärast oma kohtumõistmist. 

83 Kui Kristus inimesena tundis kogu seda valu ja oli lühikeseks ajaks selles valus hüljatud, ütles Ta 

inimesena, inimesena: "Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?". 

84 Täna ütlen ma kõigile, kes elavad, käivad, kannatavad ja pattu teevad koos minuga: Kui tunnete 

"liha" nõrkust, siis kutsuge oma vaimu, nagu tegi Meistrimees. Vaim on tugevam kui liha. "Liha" on ja 

jääb alati nõrgaks. Aga kui katsumused peaksid olema vaimule väga suured ja sellest tugevamad, siis 

pöörduge Minu poole. See on ainus juhtum, kus ma luban teie kehalisel kestal öelda, kui ta tunneb vaimu 

puudumist just selle katsumuse jõu tagajärjel: "Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?". Siis 

on kohe valguskiir teie silmis, teie hinges, mis tõstab selle üles valguse teele ja annab talle tõestuse, et ta ei 

ole üksi, et Jumal ei jäta kunagi maha, et Isa ei saa hüljata oma lapsi, kõige vähem suurtel katsumustel, kui 

need täielikult tunnistavad oma Issandat. 

85 Ma jätan teid ühendatult ja panen teie peale õrnuse mantli, mis on teid alati ümbritsetud ja mille 

soojust te juba tunnete. 

86 Maarja oli Kristuse jalge ees, ilma et ta oleks esitanud ühtegi kaebust ega etteheidet selle 

inimkonna suhtes. Seepärast oli ta Isa silmis suur naine ja vaim. Sest ta on universaalse emaduse Vaim, 

mis on olemas Jumalas. Ja sel õnnistatud tunnil jätan ma selle armastuse oma rahvale, sest teie olete 

kolmanda ajastu mariaanlik rahvas, kes paneb praeguse ja tulevase inimkonna tundma selle armastuse, 

selle lõhna, selle lõputu helluse, selle eestpalve ja selle neitsilikkuse, mida inimesed ei mõista. Ja tema, kes 

on Minus ja kõigis, kuuleb seda häält, mis ütleb talle: "Jää alati Emaks universumis!" Ja sellele rahvale, 

kes esindab kogu selle ja teiste aegade inimkonda, ütlen ma: "Inimesed, poeg, siin on sinu Ema!" 

87 Ma ei taha teid jätta valusaks ega kurvaks. Sest kuigi Minu Jumalik Vaim on kurb, surmtõsiselt 

kurb, tahan Ma jätta teile mälestuse sellest, et olite viimasel pidusöögil, nii et see viimane tund oleks see, 
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oo armastatud rahvas, mis jätab teie südamesse kustumatu mälestuse ─ magus tund, osaduse, õnne tund, 

sest te kuulete "Sõna", nagu te seda nii kaua kuulnud olete. 

Ärge mõelge maailma kannatustele sel tunnil, kui olete söönud rikkalikku vaimset toitu, kuni olete 

rahuldanud oma vaimse nälja ja janu. Ma olen teiega koos. Ärge mõelge praegu olevikule. Elagu lühikest 

aega tulevikus, selles rahuajal, mida ma teile valmistan, ja näe teid kõiki Isa ümber selle armastusega 

täidetud laua juures ─ armastuse, õpetuse, ilmutuste ja andestuse laua juures. 

88 Võtke ja sööge! Minu sõna on minu keha. Võtke ja jooge! Minu Veri on see olemus, mille Ma olen 

paigutanud Oma Sõnasse, kus te olete Mind tõeliselt avastanud sel Kolmandal Ajal. Mitte hääle kandja, 

mitte tema hääle toon, mitte inimsõna väline vorm, vaid selle sügavam tähendus. Seal on olemus, mis on 

Minu Sõna veri. Joo seda, sest homme oled sa leib ja vein, ihu ja veri inimkonna seas! 

89 Ma jätan teid üheskoos selle laua taha, mis ei saa kunagi olla kohus, vaid pink jüngrite ja õpilaste 

jaoks, kes on sukeldunud Meistri õpetusse, kes oma ettevalmistusega teevad end vääriliseks sellele, et 

Tema teeb end neile igal tunnil teatavaks. Homme üllatan teid nagu Emmause teekäijad, nagu need 

apostlid, kes vajasid minu kohalolekut ja minu tõestusi, et neid julgustada ja julgustada, ja samamoodi 

üllatan ka teid. 

Mitte kunagi ei tohi teie seas olla valet, teie tunnistus peab alati olema tõene. Siis juhivad teie 

prohvetlikud huuled turvaliselt selle rahvahulga samme, mis on see armastatud rahvas siin, ja see ei 

komista kunagi. Sa hoiad seda suurtest ohtudest ja viid selle võidukalt Uue Jeruusalemma ─ selle linna, 

mille ma olen sulle andnud selles Kolmandas Ajastikus, et sa saaksid seda inimkonnale pakkuda selle 

valvurina ─ selle väravad on avatud kogu maailmale, mille kaudu peavad sisenema need, kes soovivad 

tõde, need, kes nälgivad vaimustumise järele. Ja teie, kui head juhid ja rahvaste teejuhid, viivad nad kindla 

sammuga valge särava linna südamesse. 

90 Minu otsus on antud, minu juhised ja minu ilmutused samuti. Minu isalik rahu, Minu hellitus on 

kõigi juures. Tundke, tundke, et ma surun teid tões ja vaimus oma jumaliku Südame juurde! 

91 Kuulge, kuulge Isa häält, mis hakkab kõlama teie südame sügavustes, mis hakkab sel hetkel otsima 

kajastust teie sügavustes. Sest ma jätan teid sellest hetkest alates armu ajal, vaimult vaimule dialoogi ajal. 

92 Oo, armastatud rahvas: minge välja, minge kodudesse ja tehke kõikjal rahu! Tooge minu 

Testament ja kaitske kuni viimse ajani minu Kolmainsuse-Maaria Vaimset Tööd, mille ma olen teile 

ilmutanud ja mille ma olen teile usaldanud, täites oma Sõna, mis ma olen andnud möödunud aegadel selles 

Kolmandas Ajastikus. 

93 Ma tulin "pilve". Sellest ma saatsin alla oma Universaalse Kiire, ja selle kaudu, alates 1866. 

aastast, alates Roque Rojasest, kuni 1950. aastani, olete saanud mind sõnas, olemuses, kohalolus ja väes, 

viimaste häälekandjate kaudu, kelle kaudu ma olen oma Universaalset Sõna kajanud. Aga kui täna olete te 

tundma õppinud väheseid, kes moodustavad minu rahva, Iisraeli rahva liikmed, kaheteistkümne suguharu 

liikmed, siis homme, nende tunnistajate ja saadikute kaudu, keda ma jätan inimkonna hulka, saab minu 

Sõna tuntuks kogu maailmas. Seda kuulutatakse tõena ja sellest saab päästerõngas, kaitsev sadam, juhttäht 

maa palverändurite jaoks ja rahu kuningriik kogu maailmale, sest see on minu Tahe. 

94 Ma jätan teile oma rahu. Hüvasti, armsad inimesed! Varsti saate Mind Püha Vaimuga rikkalikult... 

Miks te nutate, inimesed? vaadake, kuidas ma teile praegu oma Sõna tõestan. Ma jätkan teiega rääkimist ja 

ei riku Minu volitusi. 

95 Tulge Minu juurde, inimesed! Nutke, nutke, sest ma võtan teie pisarad vastu. Liha on nõrk, aga 

vaim on tugev. See teab, mida ta on saanud, ning on kuulekas ja kooskõlas Minu tahtega. Aga teie 

kehakest on laps, kes tunneb end oma eluteel aeg-ajalt nõrgana ja kelle te ise teete tugevaks. 

96 Tulge, inimesed, ja jätke oma valu Minu jalge ette! Avage oma süda ja jätke oma viimased 

kaebused Minu kätte, et muuta need rahuks. Te olete pikka aega vaikinud oma valu, mis on tingitud 

teadmisest, et Minu Sõna puudub. Kuid viimasel hetkel on "liha" teid reetnud, keha kest on muutunud 

nõrgaks, sest see on ebaküps. Ma võtan ta sülle, kallistan teda ja ütlen talle: "Ära karda. Sest tõesti ─ kui 

elu on teie suus mõru karikas, siis ma tean, kuidas seda teie vaimu kaudu magustada. 

97 Silmad, mis valavad pisaraid ja lasevad nii oma valu üle voolata: Nutke, sest nii puhastate end, et 

näha selgelt uut ajastut! 

98 Tulge Minu juurde, mehed, naised, noored, täiskasvanud ja lapsed, kes te olete saanud töölisteks, 

ja andke leevendust oma südamevalule Minu Jumalikus Kohalolekus, kui olete valanud viimase pisara, kui 
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olete lasknud maha viimase kurbuse hingeõhu ja viimase ohkamise Isale. Ainult rõõm, rahu, rõõm jääb. 

Sest ma tahan, et te oleksite inimesed, kes omavad südametunnistuse poolt antud südamerahu täidetud 

kohustuse ja ettevalmistatud Uue Ajastu lootust. 

99 Teie olete minu tervendava palsamiga omanikud. Andke sellele jõudu ja tervendage oma keha ning 

kandke seda tervist kõikjale. 

100  Kõik, mis te olete pannud Isa südamesse, on Temas. Ma olen teid tõeliselt kuulnud ja hoolin teie 

eest. 

101  Selle palve nimel ─ võtke vastu, võtke vastu! 

102  Kogu maailm saab minu rahu, minu õnnistuse, kui ta oskab end selleks ette valmistada ─ kui ta on 

võimeline valama pisaraid selle aja lahkumiste ees ─ olgu õnnistatud! Õnnistatud on ta, kui ta tõuseb 

vaimulikuks, uuendusmeelseks ja rahuks! 

103  Võta vastu, oo maa ring, minu rahu, minu õnnistus ─ minu relv, et sa võidaksid! Minu väed on 

teiega, ka minu palsam, ja varsti kuulete te Isa universaalset häält, Püha Vaimu häält ja vaimse maailma 

muljetavaldavat häält, mis just sel ööl teeb end inimestele teatavaks kirikutes, kodudes ja teel, sest see on 

minu Tahe. 

Minu rahu olgu sinuga! 



 

176 

Teave sisu kohta 
Salm nr. 

Juhend 339 

 Ilmutus hinge igavese elu kohta 10 

 Ilmutus vaimse maailma kohta 18 

 Lohutaja Vaimu kuulutamine 25 

Juhend 340 

 Jumaliku teo suurus, mis ei ole enam religiooni 3 

 Ilmutused, mis saadakse ainult meditatsiooni kaudu 43 

 Kõik saavad "näha" Jumalat 45 

 Kolmas Testament 67 

 Valu ja puhastamine 69 

Juhend 341 

 Valitud isikute vastutus 2 

 "Ära räägi halvasti oma kaasinimestest". 52 

Seni, kuni inimkond ei täida jumalikke seadusi, 

 tal on keegi, kes teda maha surub 53 

Juhend 342 

 Sobiv aeg vaimseks vabanemiseks 1 

 Dialoog vaimult vaimule 12 

 Mehhikos täitub jumalik lubadus. 15 

 Vaimse Iisraeli missioon 34 

Juhend 343 

 Vaimse Iisraeli võitlus 2 

 Kolmas Testament 11 

 Reinkarnatsioonid 17 

 Jaakobi redeli tähendus 23 

 84 aastat ilmutamist inimeste mõistmiseks 47 

Juhend 344 

 Ettevalmistus ja vaimne missioon 1 

 Puhastav valu 53 

 Hinge saatus 64 

Juhend 345 

 Kohtumõistmise aeg ja juhendamine meie päritolu kohta 2 

 Loomine ning hea ja kurja algus 10 



 

177 

 Vibratsioonid ja hea ja kurja mõju 16 

 Loomise päritolu 20 

 Südametunnistus on jumalik hääl meie sees 30 

 Materiaalsed ja vaimsed relvad 36 

 Eelija, jumalik eelkäija kõigis aegade epohhides 51 

 Kes oli Roque Rojas? 57 

 "Seitsme pitseri raamat". 61 

 Dialoog vaimult vaimule 71 

 Vaimsuse aeg 74 

 Puhkust ei ole hinge jaoks olemas 78 

 Universaalne vaimne vibratsioon 81 

 Sirp on Jumala käes 90 

Juhend 346 

 Ettevalmistus vaimseks täiuslikkuseks 1 

 Hinge surma ei ole (vt 95,4 ja 146,47). 19 

 Ennustused 41 

Juhend 347 

 See on kolmas kord! 3 

 Me ei saa takistada Jumalat meid armastamast 11 

Vaimulikku Iisraeli ei saa jagada kahte rühma: ühte ja teise.  

 kallutada teisele poole 16 

 Vaimne palve 21 

 Hing toitub armastusest 23 

 Paljud juhised on jäetud kirjalikult 26 

 Kohtumõistmise aeg on saabunud 27 

 Piir on nüüd varsti saavutatud 29 

Juhend 348 

 Näited ja nõuanded kolmest korrast 1 

 Kolmas Testament 26 

Juhend 349 

 Issanda teine tulemine kolmandal ajastul 1 

Inimene on igal ajal jumalik "häälekandja".  

 olnud 5 

 Spiritualiseerimine arutelu või vägivalla asemel 22 



 

178 

 Spiritisti ülesanne 27 

 Uus spiritualiseerimise ja õigluse ajastu 32 

 Kõrgeimad näited 39 

 Lähenemine vaimse maailma olenditega... 45 

Juhend 350 

 Jüngrite ettevalmistamine 1 

 Säravad näited kõigi aegade jaoks 14 

 Suurim soov 31 

 Armastuse jõud 52 

 Mida näitab kuues pitser 69 

Juhend 351 

 Rohkem vaimset tõusu 3 

 Vaimse Iisraeli missioon 19 

 Ennustused suurte sündmuste kohta 64 

Juhend 352 

 Aeg ettevalmistamiseks ja mõistete selgitamiseks 4 

 Vaimne ärkamine 34 

 Vaimne heastamine 42 

 Valetõlgendused igavese tule kohta 44 

 Ennustused 54 

 Leidke ennast 72 

Juhend 353 

 Lugupeetud 10 

 Üleskutse spiritualiseerimiseks ja täiustamiseks 18 

 Kurja lõpu algus 50 

 Aasta 1950 tähtsus 60 

 Loodusjõud kuuletuvad vaimsele inimesele. 62 

Juhend 354 

 Maailmas valitseb endiselt silmakirjalikkus ja kurjus. 11 

 Vaimsete võimete areng 26 

 Kommunikatsioon meelest meelele 27 

 Kõik saavad kaotatud aega tasa teha 38 

 Kõigepealt võitlus, siis rahu 46 

 Meeltega suhtlemise ajastu 54 



 

179 

 Kohtumõistmise aeg ja lõpplahing 58 

 Inimkond kasvatab ikka veel halba seemet 65 

 Näiteid varasematest ajastutest 74 

 Vaimse rahutuse aeg 81 

 Kolmanda korra põhjus 84 

Juhend 355 

 Spiritualiseerimise ajastu 1 

 Lähisugulase õiguse austamine on rahu. 19 

 Kolmas Testament 44 

Juhend 356 

 Jumaliku ilmutuse põhjused selles Kolmandas ajas 3 

 Te peate leidma jumaliku sõna olemuse 27 

 Vead on õppetunnid 40 

 Näite tähtsus 46 

 Spiritualiseerimine 61 

 Ennustus materialismi kokkuvarisemise kohta 88 

 "Spiritualism", mitte spiritism 93 

 Tõeline vaimne kultusakt 99 

 "Hääle kandja" ülesanne 118 

Juhend 357 

 Pulmade õnnistamine 1 

 Rahu ja harmoonia missioon 28 

 Inkvisitsioon 38 

 Mehhiko saatus 41 

 Hea ja kurja mõju 46 

Juhend 358 

Igavene ja igavene9  Millest koosneb palve?  11 Me oleme osa tervikust 18 

 Haige inimteadus ja jumalik tarkus 31 

 Kolme ajastu raamat 58 

Juhend 359 

 Valgus ja jumalik inspiratsioon annab lohutust kõigile 1 

 Tõeline tempel 18 

 Spiritism ei ole religioon 60 

 Inspiratsioon ja mõttevabadus 64 

 Reinkarnatsioonide vajalikkus 68 

 Jumal on "kogu 74 

 Evolutsiooni igavene seadus 78 

 Jumalik nõuanne 84 

Juhend 360 

 Kriitiline aeg hingede jaoks 6 

 Tõeline ristumiskoht 9 

 Vaimsus ilma riitusteta 13 

 Selged kontseptsioonid 19 

 Maarja ja tema emadus 23 



 

180 

 Nelipüha 34 

 Apokalüpsis 12 36 

 Igavene naiselikkus 39 

 Kommunikatsioon mõistuselt mõttele 44 

 Me peame müürid maha lammutama 50 

Juhend 361 

 Lõplikud ettevalmistused 1 

Halastuse ja halastuse taas65 Juhend 362 

 Üleskutse vaimse Iisraeli teostumiseks 2 

 Tähendus "tempel 14 

 Ristija Johannes oli Eelija kehastus. 39 

 Jeesus ei olnud inspireeritud ühestki inimlikust ideaalist 57 

Juhend 363 

 Vaimsus ei ole religioossus 9 

 Harmoonia universaalse seadusega 23 

 Egoistliku inimese töö 25 

 Meie aju ei mäleta reinkarnatsioone 34 

 Ennustus valguse kuningriigi kohta maailmas 44 

Juhend 364 

 Jumalik armastus on võitmatu 1 

 Spiritualism on jumalik õpetus 19 

 Issanda teine tulemine 32 

 Jumal on võitmatu 50 

 Teenete tähtsus 52 

Juhend 365 

 Viimased kõned ja käsud 1 

 Spiritism ei ole religioon 69 

 Jumalik sõna peab olema üles kirjutatud 71 

Juhend 366 

 Hüvastijätukõne 1 

 Jumalik kohus 11 

 Mida pakuvad Iisrael ja maailm Loojale? 14 

 Apokalüpsise kohta tehtud ettekuulutus täitub 15 

 Seitsmenda pitseri avamine 19 

 Kirikute hindamine 23 

 Vaimulikud saadikud 27 



 

181 

 Me elame igavikus 30 

 Luuka 13 36 

 Täiuslik suhtlus meelteltele 46 

 Justiitsministeerium 60 

 "Issanda õhtusöömaaja osaduse" vaimne tähendus 74 

 Maarja Vaim on Jumalas 86 

 Vaimne rahulikkus 102 



 

 

Jumalikud õpetused Mehhikos 1866-1950 Kirjandus 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de .  
Jumalik armastus, meie elu ja kogu olemuse päritolu, olemus ja eesmärk. 

El Amor Divino ─ Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 

Tõelise elu raamat, VII, VIII, IX, X, XI, XII köide Kolmas Testament 

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-

Mail: info@unicon-stiftung.de  Sissejuhatus "Tõelise elu raamatusse" (tasuta). 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Veebilehed 

www.drei-offenbarungen.net   

www.das-dritte-testament.com  (hispaania, saksa, inglise ja prantsuse keeles)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (mitmekeelne)  

www.tercera-era.net  (hispaania keeles)   

www.144000.net  (mitmekeelne)  

www.dritte-zeit.net  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.drei-offenbarungen.net/
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/
http://www.dritte-zeit.net/

