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Alustava huomautus 
Lukija huomaa, että "Todellisen elämän kirjan" muodostavien niteiden tekstissä jotkut teemat toistuvat, 

joskus liiankin usein, vaikka niitä kehitetään aina eri tavoin; tämä on toistuva erityispiirre tässä Herralta 

saatujen opetusten kokoelmassa. 

Tässä yhteydessä meidän on pidettävä mielessä, että tämän kirjan sisältämät viestit on vastaanotettu yli 

50 eri kokoontumispaikassa, jotka ovat hajallaan koko pääkaupungissa ja koko maassa (tarkoittaen 

Meksikoa, toim.), ja että toisaalta sanotut viestit on vastaanotettu suuren määrän sanavälittäjien kautta. 

Todella ihailtavaa on Jumalallisen Mestarin opetusten kokonaisuuden sisäinen johdonmukaisuus, joka 

vahvistaa, että sana, joka tuli tähän julistukseen valittujen huulilta, on totuus. 

"Minun Sanani on yksi kaikkien kanssa", sanoi Herra äänenkantajiensa kautta, ja niin se oli totuudessa; 

sillä sen, minkä Hän paljasti yhden kanssa, Hän vahvisti kaikkien muiden kanssa, ja lisäsi: "Suuret 

totuudet ilmoitan teille eri sanankantajien kautta, sillä yksi ei riittäisi välittämään jumaluuteni valoa." 

Samoin kävi sen viestin kanssa, jonka Jumalallinen Mestari paljasti ihmiskunnalle toisella 

aikakaudella. Neljä Hänen opetuksensa opetuslapsista jätti ihmisille kirjallisia todistuksia siitä, mitä he 

olivat kuulleet, ja neljän esitystavan samankaltaisuus on hämmästyttävää, sillä monet kohdat toistuvat 

lähes samassa muodossa jokaisessa kirjoituksessa. Neljän evankeliumin vakuuttavuus, jonka ne saavat 

keskinäisen vahvistuksensa kautta, on poikkeuksellinen, koska niissä kaikissa osoitetaan totuuden ydin. 

Toivomme, että tämä lyhyt selitys auttaa lukijaa löytämään kolmannen aikakauden viesteistä 

samanlaisen ihmeen kuin se, johon olemme viitanneet. 

Todellisen elämän kirjan kokoamista käsittelevä toimikunta  
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Johdanto 
Ensimmäisen niteen julkaisemisen jälkeen monet lukijat ilmaisivat halunsa tietää enemmän Kristuksen 

hengellisen työn alkuperästä. Vastauksena tähän pyyntöön tämä toinen osa alkaa luvulla: 

JUMALALLISTEN ILMESTYSTEN SYNTY JA ENSIMMÄISET ALKEET MEKSIKOSSA. 

Jumalan käsi oli viisaasti valmistellut suuren tapahtuman, jota jumalalliset ilmoitukset epäilemättä 

edustavat. Valittu instrumentti oli Roque Rojas, joka oli syntynyt Meksikon pääkaupungissa vuonna 1812. 

Hän oli yksinkertainen, hurskas mies, joka oli nuoresta asti omistautunut uskonnollisille asioille. Kesäkuun 

23. päivän yönä vuonna 1861 hän näki hengellisen näyn, ja sisäinen ääni puhui hänelle: "Roque, sinä olet 

se, joka on valittu olemaan vahva "Israelin kallio"." - Siitä lähtien hän kuuli usein sisäisiä ääniä, joiden 

merkitystä hän ei aluksi ymmärtänyt. Hänelle tuli myös hengellisiä ilmestyksiä. Kaikki tämä hämmensi 

häntä suuresti, ja hän pelkäsi menettävänsä järkensä. Epätoivoissaan hän pyysi kuulemaansa ääntä 

kertomaan, kuka hänelle puhui. Ja hän kuuli selvästi: "Gabriel on se, joka puhuu sinulle." - Siitä hetkestä 

lähtien Roque Rojas rauhoittui sisäisesti, sillä hän tiesi nyt, keneltä ääni tuli, ja niin usein kuin hän kuuli 

sen, hän keskittyi ymmärtämään sanojen merkityksen. Hänen tehtävänsä oli tullut hänelle selväksi, ja hän 

keräsi ohjeidensa mukaisesti ympärilleen samanmielisiä miehiä ja naisia. Eräässä näistä kokoontumisista 

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

Taborin vuorella tapahtuneen kirkastumisen yhteydessä." Hän antoi ensimmäiset opetukset läsnäolijoille ja 

avasi heille, että "kolmas aikakausi", Pyhän Hengen aikakausi, oli alkamassa. Elian Henki työskenteli 

väsymättä ensimmäisten opetuslasten varustamisessa, aivan kuten hän oli jo valmistanut tietä Jeesukselle 

toisella aikakaudella Johannes Kastajan kautta. Syyskuun 1. päivänä 1866 Elias voiteli lukuisan 

seurakunnan keskellä Roque Rojasin välityksellä seitsemän uskovaa, joiden oli määrä seistä seitsemän 

seurakuntapaikan kärjessä ja edustaa seitsemää sinettiä. Todennäköisesti myös Roque Rojasin aiemmin 

saama jumalallinen ilmoitus, jossa Mooseksen käskyt, Jeesuksen opetukset ja Elian ohjeet yhdistettiin 

yhdeksi 22 käskystä koostuvaksi laiksi, annettiin tänä päivänä. - Aikaisemmassa kokouksessa 12 miestä ja 

12 naista oli voideltu palvelemaan myöhemmin Jumalallisen Mestarin "äänenkantajina". 

Kun tuo aika koitti, jumalallinen säde lepäsi ensimmäistä kertaa nuoren naisen nimeltä Damiana Oviedo 

päällä, joka oli valittu väline, jonka kautta Kristus puhui. 

Kaikki tapahtui suuressa yksinkertaisuudessa, jumalallisen tahdon mukaisesti; alku oli nöyrä 

inhimillisten heikkouksien ja puutteellisuuksien vuoksi. Tämän vuosisadan alussa oli kuitenkin jo useita 

yhteisöjä, joissa Kristus teki itsensä tunnetuksi valittujen välineiden kautta. Jumala on valinnut ja 

valmistanut nämä henkilöt, miehet ja naiset, työskentelemään hengellisessä tempauksessa välineinä hänen 

sanomiensa julistamisessa. Espanjaksi sana on "portavoz", joka tarkoittaa äänen kantajaa, sanan kantajaa 

tai suukappaletta. - Vuosien 1930 ja 1950 välillä hengellinen opetus oli vakiintunut ja levinnyt moniin 

yhteisöihin pääkaupungissa ja koko Meksikon tasavallassa. Suuren kansanjoukon huomaamatta Kristus 

paljasti itsensä loistavissa opetuksissa. Se oli Kristuksen paluu Hengessä, Sanassa. Jumalan tahdon 

mukaan Meksikossa tapahtuneet ilmentymät kestivät vuoteen 1950 asti, ja sitä edeltävinä viimeisinä 

vuosina Jumalallisen Mestarin saarnat tallennettiin. Ryhmä hengellisen liikkeen uskollisia seuraajia keräsi 

puhtaaksikirjoitukset ja alkoi julkaista ensimmäistä espanjankielistä nidettä vuonna 1956. Opetuksia on nyt 

yhteensä 12 nidettä. - Jos otetaan huomioon, että jumalalliset ilmoitukset annettiin tiedoksi eri 

äänenkantajien kautta lukuisissa seurakunnissa ja että viestit vastasivat täysin toisiaan niiden 

merkityksessä, tämä on jälleen yksi vahvistus sille, että valittujen huulilta tullut sana on jumalallinen 

totuus. 

Vuoden 1950 jälkeen seurakuntien jäsenet kokoontuivat edelleen eri kokoontumispaikoissa, ja Herran 

etukäteen antamia ohjeita noudatettiin: Henkistä kohotusta harjoiteltiin hiljaisella rukouksella, minkä 

jälkeen luettiin opetus. Sen jälkeen "profeetat", joilla on hengellisen näkemisen lahja, antoivat todistuksen 

siitä, mitä taivaallinen Isä antoi heidän nähdä. Toiset selittivät ja syvensivät luetun saarnan eri teemoja 

intuition lahjalla varustettuna. Tällä tavoin oli tarkoitus edistää jäsenten henkistymistä. 

Näiden rivien kirjoittajalla oli onni lähteä vuonna 1930 Meksikoon ammattikoulutukseen. Nautin 

monta vuotta uuden maailman ja ammatillisen menestyksen tuomista iloista. Vuonna 1942, kun kansojen 

suuri taistelu riehui eri sotateattereilla, jouduin Meksikon pääkaupungissa kosketuksiin jumalallisten 
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ilmoitusten kanssa, ja tunsin heti, että ne puhuttelivat minua. Tutkin viestejä kuitenkin aluksi kriittisesti, 

kunnes pian ymmärsin, että ne olivat aitoja ilmestyksiä Taivaalliselta Isältä. Olin silloin innokas kuuntelija 

ja henkilökohtainen todistaja heille. - Oli aika, jolloin olimme jopa 20 saksalaisen ryhmä siinä 

meksikolaisyhteisössä, jossa olimme kuuntelijoita. Mutta osa maanmiehistä vetäytyi jälleen. 

Yksitoista vuotta sitten, kun oli tullut aika, jolloin halusin lopettaa ammatillisen toimintani Meksikossa, 

palasin Saksaan. Pian sen jälkeen aloin yhdessä ystäväni Traugott Göltenbothin kanssa kääntää 

ensimmäistä nidettä saksaksi, jotta saksankieliset kiinnostuneet osapuolet voisivat tutustua näihin valtaviin 

paljastuksiin. Ensimmäinen nide on käännetty jo jonkin aikaa, ja sen julkaisi jokin aika sitten Remagenissa 

sijaitseva Otto Reichl Verlag nimellä "Book of True Life". Nyt toinen nide on valmistunut, ja toivomme, 

että sekin löytäisi siunatun tiensä saksalaisten hengellisten veljien ja sisarten sydämiin. 

 

Walter Maier 

Henkilöstön jäsen Traugott Göltenboth 
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Ohje 29  
1 opetuslapset, olen jälleen keskuudessanne; mutta koska muoto, jossa ilmoitan itseni, on uusi, te 

epäilette ymmärtämättä, että teidän ei pidä keskittyä muotoihin, sillä tällä tavoin ette saa selville, missä 

totuus on. 

2 Se keino, jonka avulla osoitan itseni tänä aikana, on ihminen; tämä on syy siihen, miksi epäilette 

osoitustani. Viestini on sen sanan ydin, joka tulee äänen kantajan huulilta. 
Niiden henkilöiden nimitys, joiden mielen kautta Herra tekee itsensä tunnetuksi. Espanjaksi sana on "portavoz" eli 

äänen kantaja, sanan välittäjä tai suukappale. 

3 Tänään epäilet uudestaan. Haluatteko, että tulen kuten menneisyydessä? Muistakaa, että tekin 

epäilitte silloin! 

4 En puhu teille oppineen tai filosofin kautta, sillä silloin ette olisi luulleet Sanaa Minulle vaan 

hänelle. Sen sijaan ilmoitan itseni nöyrän, tietämättömän ja kömpelön kautta, niin että kun verrataan hänen 

inhimillisen ulkonäkönsä vähäpätöisyyttä ja mitättömyyttä hänen suustaan tulevan Sanan suuruuteen ja 

viisauteen, teidän pitäisi ymmärtää, että vain Herra voi puhua teille tällä tavoin. 

5 On myös niitä, jotka epäilyksissään kysyvät itseltään: Onko se todella Mestari? Olenko hyvällä 

tiellä? Eikö tämä ole kiusauksen teko? - Mutta kun kysytte itseltänne näin, kuulette rakastavan Sanani 

sanovan teille: Oletteko tunteneet rauhaa tällä tiellä? Oletko löytänyt lohtua ja toipunut sairauksistasi? - 

Sitten tunnustatte omalletunnollenne ja sanotte: "Kyllä, olen kokenut ja vastaanottanut kaiken tämän". 

6 Teidän kaikkien ei ole vielä aika uskoa. Ajat, koettelemukset ja tapahtumat herättävät ihmiset, ja 

huomenna he sanovat: Totisesti, Hän, joka oli täällä ja puhui meille, oli jumalallinen Mestari. 

7 Paljastan teille monia hengen salaisuuksia, jotta voisitte tuntea itsenne ja tällä tavoin tuntea Isänne 

paremmin. 

8 Jumalaa tutkivat ihmiset eivät ole samaa mieltä. Mitkä niistä ovat totuudessa? Tutkijat ovat eri 

mieltä. Ketkä ovat oikeassa? Uskonto ja tiede ovat aina olleet ristiriidassa keskenään, eivätkä ihmiset ole 

ymmärtäneet, että hengellinen ja aineellinen elävät yhdessä täydellisessä harmoniassa ja muodostavat 

yhdessä Luojan todellisen työn. Toisella on erilainen tehtävä ihmisten keskuudessa kuin toisella; mutta 

niiden tulisi tehdä jumalallisen työn tavoin olemalla sopusoinnussa toistensa kanssa, kuten kaikki 

luomakunnan olennot. 

9 Kuinka monta kirousta uskonto onkaan heittänyt tiedettä vastaan, ja kuinka usein tiede onkaan 

kieltänyt uskonnolta hengellisen elämän olemassaolon! Uskonto perustuu niihin pahoihin asioihin, joita 

tiede on aiheuttanut ihmiskunnalle, ja tiede käyttää aseena fanaattisuutta ja taikauskoa, joita uskontojen 

palvelijat ovat opettaneet ihmiskunnalle. 

10 Totisesti sanon teille, että joiltakin puuttuu tieto siitä totuudesta, joka luonnossa on, ja toisilta 

puuttuu laini asianmukainen tulkinta. 

11 Minä olen rauhan kuningas. Olen vetänyt miekkani esiin ja tullut aikomuksenani taistella tuhota 

kaikki synti ja pimeys. Niiden, jotka seuraavat minua, ei tarvitse pelätä, jos heidän vanhempansa tai 

lapsensa arvioivat heidät väärin, sillä rakkauteni korvaa heidät heidän taistelussaan. 

12 Jo toisella aikakaudella jotkut arvioivat toiset väärin, sillä toiset kuuntelivat Jeesusta, toiset taas 

hylkäsivät hänet. 

13 Uusien sotilaideni on lähdettävä julistamaan tätä sanomaa niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat 

unohtaneet Totuuteni tekojensa ja esimerkkinsä kautta. Nykyään löydän Sanani vain pölyisistä kirjoista. 

Ihmiskunta on eksynyt oikealta tieltä ja tottunut syntiin, siveettömyyteen ja siveettömyyteen. Synti ei enää 

karkota heitä, rikollisuus ei enää täytä heitä kauhulla, eikä aviorikos vaikuta heihin. 

14 Ihmiskunta, tässä teillä on Sanani rajoitetussa muodossa, jotta voisitte ymmärtää sen. Mutta jos 

haluatte todisteita Läsnäolostani - todisteita olen jo antanut teille ja annan teille lisää; mutta älkää itkekö 

älkääkä repikö hiuksianne, kun ne tulevat. 

15 Toisella aikakaudella Jeesus lähti kerran matkalle, jota seurasi osa hänen opetuslapsistaan. He 

olivat kiivenneet vuorelle, ja samalla kun Mestari täytti nuo miehet ihailullaan sanoillaan, he yhtäkkiä 

näkivät Herransa ruumiin kirkastuneena, leijumassa avaruudessa, Mooseksen henki oikealla puolellaan ja 

Elian henki vasemmalla puolellaan. 
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16 Tuosta yliluonnollisesta näystä opetuslapset heittäytyivät maahan jumalallisen valon sokaisemina. 

Mutta he rauhoittuivat heti ja ehdottivat Mestarilleen, että hän pukisi kuninkaiden purppuravaipan 

olkapäilleen, samoin kuin Mooses ja Elia. Silloin he kuulivat äänen tulevan äärettömyydestä ja sanovan: 

"Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä!" 

17 Suuri pelko valtasi opetuslapset, kun he kuulivat tuon äänen, ja kun he katsoivat ylös, he näkivät 

vain Mestarin, joka sanoi heille: "Älkää pelätkö älkääkä kertoko näitä kasvoja kenellekään, ennen kuin 

minä nousen kuolleista." Silloin he kysyivät Herralta: "Miksi kirjanoppineet sanovat, että Elian on tultava 

ennen heitä?" He kysyivät Herralta: "Miksi kirjanoppineet sanovat, että Elian on tultava ennen heitä?" Ja 

Jeesus vastasi heille: "Totisesti, Elia tulee ennen heitä ja panee kaiken kuntoon. Mutta minä sanon teille, 

että Elia on jo tullut, eivätkä he tunnistaneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä halusivat." Silloin 

opetuslapset ymmärsivät, että hän puhui heille Johannes Kastajasta. 

18 Kuinka monta kertaa tänä aikana olenkaan saanut silmienne edessä katoamaan ruumiin, jonka 

välityksellä ilmoitin itsestäni*, jotta voitte nähdä Minut siinä ihmismuodossa, jossa ihmiskunta tunsi 

Jeesuksen, ettekä silti kumartuneet uuden kirkastumisen edessä. 
* Herra viittaa niihin moniin todistuksiin, joita yleisön joukossa olleet hengelliset näkijät antoivat, jotka todistivat, 

että äänenkantajan ruumis katosi ja he näkivät Jeesuksen muodon sen tilalla. 

19 Työni on henkinen vuori, jolle kutsun teidät kiipeämään rakkauden, laupeuden ja nöyryyden 

poluilla. Se on uusi Tabor-vuori, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sulautuvat yhdeksi ja jossa 

laki, rakkaus ja viisaus yhdistyvät yhdeksi olemukseksi. 

20 Mooses, Jeesus ja Elia - tämä on tie, jonka Herra on viitoittanut ihmiselle auttaakseen häntä 

nousemaan rauhan, valon ja täydellisyyden valtakuntaan. 

21 Tunne elämässäsi Herran sanansaattajien läsnäolo. Kukaan heistä ei ole kuollut, vaan he kaikki 

elävät valaistakseen eksyneiden ihmisten tietä ja auttaakseen heitä nousemaan lankeemuksistaan ja 

vahvistaakseen heitä, jotta he voisivat omistautua rakkaudella samalle heidän syyllisyytensä 

koettelemuksissa. 

22 Tunne työ, jonka Mooses suoritti maan päällä Jehovan innoittamana. Tutkikaa syvällisesti 

Jeesuksen opetusta, jonka kautta jumalallinen Sana puhui, ja etsikää hengellinen merkitys uudelle 

ilmestykselleni, jonka aikakautta Elia edustaa. 

23 Kun olette saavuttaneet täydellisen tietämyksen näistä jumalallisista ilmoituksista, muodostakaa 

niistä kirja, joka on jaettu kolmeen osaan, ja huomaatte, että ensimmäinen puhuu laista, toinen rakkaudesta 

ja kolmas viisaudesta. Silloin ymmärrätte, että laki ohjaa, että rakkaus korottaa ja viisaus tekee 

täydelliseksi. Lopulta ymmärrätte, että nämä ilmoitukset annettiin teille täydellisessä järjestyksessä ja että 

ne valaisevat ihmiselämää: rakkauden opetus annettiin teille silloin, kun teillä oli jo laaja tietämys 

oikeudenmukaisuudesta, ja että samoin viisaus tulee teille, kun elätte sopusoinnussa rakkauden sisältämien 

opetusten kanssa. 

24 Herra on aina puhunut ihmiskunnalle ihmisten välityksellä, sillä jumalallisen olennon ja ihmisen 

välissä on teidän henkenne, joka toistaa taivaallisen viestin, joka havaitsee ja jumaloittaa Iankaikkisen. 

25 Mooses, Jeesus ja Elia edustavat niitä kolmea kehitysvaihetta, joissa olen tehnyt itseni teille 

tunnetuksi: Mooseksen käsivarsi, joka piteli lain taulua ja näytti tien luvattuun maahan; Jeesuksen huulet, 

jotka julistivat jumalallista sanaa; ja Elia, joka avasi hengellisillä ilmentymillään portit, jotka johtavat 

teidät Äärettömään ja sen tuntemiseen, mitä kutsutte salaisuudeksi. 

26 Keskustelen kanssanne, puhun sydämellenne; vaikka teidän on kuultava Minua ihmisen 

suukappaleen kautta, Minä kuulen teitä, kun puhutte Minulle olemuksenne sisimmässä. 

27 Minä olen Kristus, jota on vainottu, pilkattu ja syytetty tässä maailmassa. Kaiken sen jälkeen, mitä 

teitte Minulle toisena aikakautena Jeesuksessa, tulen luoksenne todistamaan teille jälleen kerran, että olen 

antanut teille anteeksi ja rakastan teitä. 

28 Te naulitsitte minut alasti ristille, ja samoin minä palaan luoksenne, sillä en kätke Henkeni ja 

totuuttani silmiltänne tekopyhyyden tai valheiden vaatteen taakse. Mutta jotta voisitte tunnistaa Minut, 

teidän on ensin puhdistettava sydämenne. 

29 Te haluatte nähdä Minut kaikessa suuruudessani, ja näin Mestari haluaa näyttää itsensä 

opetuslapsilleen; mutta silti tapaan teidät ensiaskeleita ottaessani, ja minun on rajoitettava itseäni, kunnes 

te voitte ymmärtää Minut. 
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30 Mitä tapahtuisi, jos yhtäkkiä näkisitte valoni kaikessa loistossaan?: Tulisitte sokeiksi. Ja jos 

kuulisitte ääneni kaikessa voimassaan, menettäisitte järkenne. - Jos kaikki voimani vapautuisi 

äänenkantajaan, jonka kautta teen itseni tunnetuksi, mitä hänelle tapahtuisi? hänen ruumiinsa tuhoutuisi. 

31 Sen vuoksi suostukaa siihen, että Isä rajoittaa itseään, jotta ihmiset ymmärtäisivät, tuntisivat ja 

näkisivät hänet hengellisesti, sillä tässäkin rajoituksessa hän on täydellinen, viisas ja ääretön. Monet teistä 

haluaisivat Minun tekevän aineellisia ihmeitä, jotta uskoisitte, että Minä olen se, joka teen itseni 

tunnetuksi. Näin te teitte ensimmäisellä aikakaudella, kun Mooses kutsui kansaa johdattamaan heidät 

erämaan läpi luvattuun maahan. Monet teistä vaativat, että hän tekisi mahtavia tekoja, jotta uskoisivat 

hänen olevan Jumalan sanansaattaja ja siksi seuraisivat häntä. 

32 Mooses oli antanut riittävästi todisteita siitä, että oikea Jumala oli hänen kanssaan, mutta kansa 

halusi lisää todisteita, ja kun sanansaattaja oli tuonut väkijoukot Siinain vuoren juurelle, hän vetosi 

Jehovan voimaan, ja Herra kuuli häntä ja antoi hänelle suuria todisteita ja ihmeitä. 

33 Kun kansa oli janoinen, otin tämän tilaisuudeksi ja paljastin voimani Moosekselle uskon kautta 

saaden veden virtaamaan kalliosta. Kun kansa oli nälkäinen, annoin todisteen läsnäolostani sen 

rukouksessa, joka johti Israelia, lähettämällä hänelle mannaa. 

34 Kansa halusi kuulla ja nähdä Hänet, jonka Mooses uskonsa kautta kuuli ja näki, ja Minä ilmoitin 

itseni kansalle pilvessä ja sain heidät kuulemaan ääneni tuntikausia. Mutta se oli niin voimakas, että 

ihmiset luulivat kuolevansa pelkoon; heidän ruumiinsa vapisivat ja heidän henkensä värisi tuon oikeuden 

äänen edessä. Silloin kansa pyysi Moosesta pyytämään Jehovaa olemaan puhumatta enää kansalleen, 

koska se ei kuullut häntä. He ymmärsivät, että he olivat vielä aivan liian kehittymättömiä voidakseen 

kommunikoida suoraan Iankaikkisen kanssa. 

35 Siihen aikaan, kun Kristus asui ihmisten keskuudessa Jeesuksessa, ihmiset sanoivat nähdessään 

hänet: Miten puusepän ja Marian poika voi olla luvattu Messias, profeettojen ilmoittama ja patriarkkojen 

odottama? Miten tämä mitättömäksi jäänyt mies voi olla Jumalan Poika, Vapahtaja? - Mutta Mestari 

puhui, ja hänen sanansa sai ne vapisemaan, jotka tulivat hänen luokseen hyvässä uskossa, ja jopa 

epäuskoiset. Joka käänteessä ihmiset vaativat Jeesukselta ihmettä, ja hän teki sen. Sokea mies tuli, ja 

fariseusten hämmästykseksi Mestari antoi hänelle näön koskettamalla häntä. Samoin hän palautti 

halvaantuneen liikuntakyvyn, spitaalinen puhdistui pahasta, riivattu vapautui, avionrikkojatar muuttui 

sanalla, ja kuolleet nousivat ylös hänen äänellään. 

36 Minä annoin heille kaiken, mitä ihmiset pyysivät uskoa ja tuntea minut, sillä minussa oli voima 

antaa heille kaikki, mitä he pyysivät, koska Jeesukseen oli kätketty jumalallinen Henki, joka teki itsensä 

tunnetuksi ja täytti lain. 

37 Kun Jeesus roikkui ristillä, ei ollut henkeä, joka ei olisi järkyttynyt kuollut Hänen rakkautensa ja 

oikeudenmukaisuutensa äänestä - alastomana kuin itse totuus, jonka Hän toi sanassaan. Ne, jotka ovat 

tutkineet Jeesuksen elämää, ovat ymmärtäneet, että kukaan ennen tai jälkeen häntä ei ole tehnyt hänen 

kaltaistaan työtä, sillä se oli jumalallinen työ, joka hänen esimerkkinsä kautta pelastaa ihmiskunnan. 

38 Tultiin nöyrästi uhraamaan, sillä tiesin, että Vereni tulisi muuttamaan ja pelastamaan teidät. 

Viimeiseen hetkeen asti puhuin rakkaudella ja annoin teille anteeksi, sillä tulin tuomaan teille ylevän 

opetuksen ja näyttämään teille tien ikuisuuteen täydellisten esimerkkien avulla. 

39 Ihmiskunta halusi saada Minut luopumaan tarkoituksestani etsimällä lihan heikkoutta, mutta Minä 

en antanut periksi. Ihmiset halusivat houkutella Minua pilkkaamaan, mutta Minä en pilkannut. Mitä 

enemmän väkijoukko loukkasi Minua, sitä enemmän myötätuntoa ja rakkautta tunsin heitä kohtaan, ja 

mitä enemmän he loukkasivat Ruumistani, sitä enemmän siitä virtasi verta, joka antoi elämän niille, jotka 

olivat kuolleet uskossa. 

40 Veri on symboli rakkaudelle, jolla olen viitoittanut tien ihmishengelle. Jätin uskon ja toivon sanani 

niille, jotka janoavat oikeudenmukaisuutta, ja ilmoitusteni aarteen hengellisesti köyhille. 

41 Vasta tämän ajan kuluttua ihmiskunta tuli tietoiseksi siitä, Kuka oli ollut maailmassa. Tämän 

seurauksena Jeesuksen työ ymmärrettiin täydelliseksi ja jumalalliseksi, ja se tunnustettiin yli-

inhimilliseksi. - Kuinka monta katumuksen kyyneltä! Kuinka paljon sieluissa onkaan omantunnon tuskia! 

42 Tällä hetkellä ilmestyn teille hengellisesti täydellisyyden vuorella, ja kuten noiden opetuslasten 

näyssä, minulla on rinnallani Mooses ja Elia - he ovat ne kolme sanansaattajaa, jotka ovat osoittaneet 

ihmisille hengen tien lain täyttämisen kautta. 
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43 Mooses antoi ihmiskunnalle kiveen kaiverretun lain, Jeesus toi rakkauden lainsa korkeimpaan 

toteutukseensa ristillä, ja Elias valisti jumalallisena säteenä jokaisen hengen Viisaudella tänä aikana. 

Jokaisella lähettiläällä oli oma aikansa saada ihmiskunta ymmärtämään jumalallinen viesti, ilmestykset ja 

profetiat. 

44 Mooses pelastettiin vedestä, jotta hän voisi aikuisena vapauttaa kansansa ja luovuttaa sille Jumalan 

lain. 

45 "Sana" tuli ihmiseksi sanoakseen esimerkillään ihmiskunnalle: "Minä olen tie, totuus ja elämä." 

"Minä olen tie, totuus ja elämä." Maria, Neitsyt Äiti, oli se siunattu tikapuu, jota pitkin Kristus laskeutui 

ihmiskunnan luo. Maria, Jeesuksen pyhä ja suloinen äiti, ravitsi rinnassaan Häntä, joka myöhemmin 

ravitsisi kaikkia henkiä Sanansa jumalallisella leivällä. 

46 Kaikki se, mitä Kristus teille kertoi ja opetti teoillaan, oli laki, joka vahvisti sen, minkä olitte 

saaneet Mooseksen kautta. Mutta kaikkea ei ollut sanottu, kaikkea ei ollut ilmoitettu, oli vielä tulossa, että 

Elia tulisi ennustusten ja Sanani täyttymyksenä valmistelemaan tuloani uudestaan. Tätä varten hän teki 

itsensä tunnetuksi ihmismielen kautta välittäjänä valonsäteensä avulla valaistakseen henkiä, sydämiä ja 

aisteja, saadakseen aikaan sen ymmärtämisen, mikä oli jo ilmoitettu, ja valmistellakseen ihmisiä uusiin 

ilmoituksiin ja valaistuksiin, jotka minun on uskottava teille tässä Sanassa. 

47 Ne, jotka kuuntelivat ensimmäisiä kokoontumisia vuonna 1866, kuulivat nuo sanat, joissa luki: 

"Minä olen Elia, ensimmäisen aikakauden profeetta, Taborin vuoren kirkastumisen aikakauden profeetta; 

valmistautukaa, sillä teille ilmoitetaan seitsemän sinettiä ja salaisuuden portit avataan teille, jotta näkisitte 

pelastuksenne tien." 

48 Jopa tälläkin hetkellä, yhdessä Mooseksen ja Elian kanssa, minut nähdään niiden henkisten 

kasvojen kautta, jotka ovat kehittäneet tämän arvokkaan lahjan. - Te seisotte tämän kirkastumisen edessä, 

toiset kauhuissaan ja toiset katuvaisina; mutta tämä valo ja armo vuodatetaan koko maailmaan. 

49 "Mooses "*, katso kansaasi. He ovat samoja ihmisiä, joita johdatit erämaan läpi etsimään luvattua 

maata. Ne liikkuvat hajallaan ja vaeltelevina läpi maailman. Vaikka jotkut ovat ymmärtäneet, että 

Lupauksen maa on povessani ja että sinne pääsee Sanani opettaman rakkauden kautta, toiset ovat 

tarttuneet maailmaan ikään kuin se olisi heidän viimeinen kotinsa ja ainoa omaisuutensa. He eivät 

uskoneet Messiaaseen eivätkä tunteneet Pyhän Hengen läsnäoloa. Palaa heidän luokseen hengessä ja näytä 

heille uudelleen tie luvattuun maahan, taivaalliseen isänmaahan. Mutta jos he eivät usko sinua - 

pimenköön aurinko, menettäköön kuu valonsa ja vapisekoon maa, sillä tämä kansa herää eikä enää 

koskaan eksy harhaan." 
* Herra puhuu tässä Moosekselle, joka on läsnä hengessä. 

50 Auttava rakkauteni kohdistuu ihmiskuntaan. Joka aamu tarjoan ihmisille rauhaa, mutta he eivät ole 

halunneet rakkauttani. He ovat luoneet sodan ja hankkivat itselleen oikeuden. Siksi rikkaruohot kitketään 

pois, ja kaikki epäpuhdas pestään pois rakkauden ja uudistumisen vesillä. 

51 Kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus todelliseen elämään; sodan jälkeen tulee rauha, ja heti kun 

kaaos on ohi, valo loistaa omantunnoissa, sillä minä olen maailman valo. 

52 Tulee vuosi 1950, ja siihen asti monet äänenkantajat välittävät Sanaani. Minua kuullaan myös 

muissa kansakunnissa. Mutta ilmestymiseni viimeisenä päivänä "henkinen laakso" katsoo teitä: maan 

asukkaiden, vanhempienne, patriarkkojen ja vanhurskaiden sielut ovat läsnä. Autuaita ovat ne, jotka 

tottelevat lakiani, sillä heidät luokitellaan jumalallisen paimenen lampaina; mutta voi tottelemattomia, sillä 

heidät tuomitaan vuohina. 

53 "Elia, sinä olet valo*. Tässä ajassa, joka on teidän aikanne, ihmiskunnalle on ilmoitettu, ettei sille 

ole annettu kolmea lakia, vaan yksi, joka on selitetty kolmessa ajassa ja tiivistetty kahteen käskyyn: 

rakastaa Jumalaa enemmän kuin kaikkea luotua ja rakastaa toinen toistaan." - Tänään teen itseni 

tunnetuksi muistuttaakseni kansaani menneistä opetuksista ja ilmoittaakseni heille myös uusista 

ilmestyksistäni. 
* Tässä Herra puhuu Elialle, joka on läsnä hengessä. 

54. Tänä päivänä, jolloin muistatte hetken, jolloin Elia avasi* ihmiskunnalle Kolmannen Ajan, jolloin 

hän teki itsensä tunnetuksi ihmismielen kautta - tuntekaa Mestarinne rakkaus, vapautukaa katkeruudesta ja 

vakiinnuttakaa askeleenne pelastuksen tiellä! 
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* 1. syyskuuta 1866 

55. Eläkää sopusoinnussa kolmen ajan ilmoitusteni kanssa ja tehkää olemassaolostanne ehtymätön 

oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja viisauden lehto ikuisiksi ajoiksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 30  
1 Opetuksissani olen kutsunut teitä "Israelin kansaksi" tai "Jaakobin siemeneksi", ja kun vähitellen 

ymmärrätte opetuksiani, olette tulleet tietoisiksi siitä, että hengellisesti kuulutte tuohon muinaiseen 

kansaan, joka on valittu maan kansojen joukosta täyttämään tehtäväänsä välittää ilmestykseni 

ihmiskunnalle. 

2 Jaakobille uskomani siemen koskee henkeä eikä ruumista, kuten ihmiset ovat virheellisesti 

olettaneet. Sillä minä sanon teille: Jos ensimmäisten patriarkkojen Israelille jättämä perintö olisi ollut 

fyysinen, se tuottaisi edelleen profeettoja, lähettiläitä ja valaistuneita. Sen sijaan katsokaa, kuinka tuon 

kansan ympärillä on hengellisen ja aineellisen kurjuuden kahleet, koska he tietävät, etteivät voi enää 

toivoa Messiaan tuloa, koska he ovat ymmärtäneet, että Hän, joka heille oli luvattu, on elänyt heidän 

kansansa helmassa eikä häntä ole tunnistettu. 

3 Israelin henki kansana on nukahtanut, vajonnut vuosisatoja kestäneeseen uneen, eikä se voi nähdä 

totuutta, koska se on elänyt vain maailman nautinnoille ja odottanut saavuttavansa täällä luvattua maata, 

tuomionsa ja kirkkautensa. Mutta älkää luulko, että sen uni on ikuinen. Ei, nyt kun kurjuus, tuska ja 

nöyryytys on juotu tuolle kansalle uutena kärsimyksen maljana, sen henki alkaa herätä ja löytää tiensä 

pohdinnan kautta, ja näin se vähitellen huomaa, että kaikki profetiat ja merkit, jotka ilmoittivat sille 

Messiaan tulosta, täyttyivät uskollisesti Kristuksessa. 

4 Hänen kattavin mahdollinen heräämisensä ei ole enää kaukana; hänen hengellinen aamunkoittonsa 

on jo lähestymässä. Mutta ennen sitä hän näkee ihmiskunnan materialismin tuhoavan itsensä sen 

kunnianhimoisten pyrkimysten, itsekkyyden ja alhaisen intohimon vuoksi. 

5 Kun tämä kansa on vakuuttunut siitä, että todellisen rauhan ja armon valtakunta ei ole maan päällä, 

se etsii Kristusta, hylkiötä, hyljeksittyä, ja sanoo Hänelle: "Mestari, olit oikeassa, vapaus on vain niissä, 

jotka rakastavat henkistymistä. Sillä me, jotka olemme pyrkineet aineellisiin hyödykkeisiin, olemme siten 

saavuttaneet vain sen, että meistä on tullut orjia." 

6 Kun tämä tunnustukseni nousee noista sydämistä, annan heidän keskuuteensa ilmestyä uusia 

profeettojani, jotka auttavat heitä valmistautumaan henkistymisen tielle, joka on heidän vapautumisensa 

tie. Älkää yllättykö siitä, että ne, jotka ovat olleet vuosisatojen ajan pysähtyneinä kehityksessään, 

onnistuvat lyhyessä ajassa kulkemaan polkua, joka vei muilta, jotka olivat heitä edeltäneet, niin kauan, ja 

että he jopa ohittavat heidät. 

Älkää unohtako, että monilla heistä on henki, joka on lähetetty maan päälle varhaisimmista ajoista 

lähtien, ja että kun heidän sovitustyönsä on suoritettu, he ottavat jälleen paikkansa Herran valittujen 

joukossa tuodakseen valoa veljilleen kaikista kansoista. 

7 Kun ne, jotka rotunsa perusteella kantavat nimeä "Israel", kohtaavat ne, jotka ovat sitä Hengen 

kautta samalla tavalla, molemmat yhdistyvät ymmärtäen, että he molemmat kuuluvat siihen siunattuun 

siemeneen, joka versoi profeettojen ja ensimmäisen aikakauden patriarkkojen kautta ja joka kastellaan 

Lunastajan verellä kukkimaan tänä valon aikana, jolloin kuuntelette minua. Nyt olen kanssanne hengessä, 

vaikka joskus epäilettekin sitä ja sanotte: "Kuinka voin uskoa, että Mestari on yhteydessä meihin ja käyttää 

tähän niin epätäydellistä ja huonoa välittäjää?" - Mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olette epäilleet 

Läsnäoloani keskuudessanne; jopa toisella aikakaudella ihmiset sanoivat: "Kuinka puusepän poika voi olla 

odotettu Messias?" "Se on totta." 

8 Lapseni, ette voi tunkeutua korkeisiin neuvoihini. Mutta nyt, kun paljastan teille salaisuudet, joita 

ette ole ymmärtäneet, avatkaa aistinne ja sydämenne, jotta voitte tietää monien jumalallisten ilmentymien 

syvemmän merkityksen, sikäli kuin Herranne näkee hyväksi paljastaa teille. 

9 Kun toisena aikakautena opetuslasteni tai minua seuranneiden joukkojen joukossa joku kysyi, 

voisinko palata luoksenne, minulla ei ollut mitään syytä salata sitä heiltä, ja selitin heille, että paluuni 

tapahtuisi ihmiskunnan suurten koettelemusten aikana, jota edeltäisivät suuret tapahtumat ja mullistukset 

elämänne eri alueilla. 

10 Olen täyttänyt teille antamani lupauksen, sillä yksikään edeltävistä merkeistä ei ole jäänyt 

puuttumaan, eikä yksikään ilmoitetuista tapahtumista. Hengelliseen uneliaisuuteen vajonnut ihmiskunta on 

kuitenkin jättänyt merkit läsnäolostani ihmisten keskuudessa huomaamatta. 
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11 Kukaan ei odottanut Minua, löysin sydämenne kylminä, rakkauden lamppu sammuneena. Olette 

nukkuneet useita vuosisatoja. Vain harvat heräsivät Herran sanansaattajan kutsuun, joka lähestyi teitä 

ilmoittaakseen, että kolkutan sydämienne oville. 

12 Ensimmäinen ilmestymiseni tapahtui eräänä yönä ihmisten nukkuessa, aivan kuten sinä yönä, 

jolloin tulin ihmiseksi asuakseni keskuudessanne. Jos Minut tuolloin ottivat vastaan vain harvat, vielä 

harvemmat olivat läsnä uuden ilmestymiseni yhteydessä. Mutta älkää ottako sanojani pilkkana, sillä ne 

eivät ole sitä: Minä olen täydellinen Rakkaus, joka elävöittää teitä ikuisesti. 

13 Olen tullut näyttämään teille polun, joka johtaa teidät pelastukseenne tämän valtavan pahuuden 

meren keskellä. Mutta kuukausia ja jopa vuosia on kulunut siitä hetkestä, jolloin julistin ensimmäisen 

kerran, ja siitä lähtien "vaeltajat" ovat tulleet yksi toisensa jälkeen etsimään Mestarin läsnäoloa, ja 

nykyään julistuksissani ei ole enää vain muutama, vaan he muodostavat suuria ihmisjoukkoja. 

14 Älkää luulko, että kaikki minua kuuntelevat ovat vakuuttuneita tästä totuudesta. - Ei - Vaikka 

joillekin tämä Työ on suurin asia, joka heidän sydäntään liikuttaa, toisille se on jotain, mitä he eivät voi 

käsittää, ja sitten he arvostelevat, analysoivat ja tutkivat, ja kun he eivät löydä totuutta siinä muodossa, 

jossa he sitä haluavat, he vaativat Minulta todisteita uskoakseen, aivan kuten Tuomas teki. Tähän sanoin 

heille: Älkää koetelko Minua, annan teille tarpeeksi todisteita Läsnäolostani, Totuudestani ja 

Rakkaudestani. - Mutta he pitävät kiinni vaatimuksestaan ja sanovat: "Jos Mestari toisella kerralla, kun 

Hän oli jo Hengessä, materialisoitui* Tuomaksen edessä todistaakseen tämän epäuskon, - miksi Hän ei tee 

nyt meille, epäuskoisille, palvelusta materialisoitumalla meidän edessämme edes hetkeksi?" 
* ottaa näkyvän muodon 

15. Kyllä, lapseni, teillä olisi oikeus pyytää Minulta todisteita, jos kypsymättömyytenne vastaisi 

todellisuutta ja tietämättömyytenne olisi totta. Mutta te kannatte sisällänne kehittynyttä henkeä, joka ei 

tarvitse aineellisia todisteita uskoakseen. Teidän on dematerialisoiduttava*, ja silloin tulette tietoisiksi 

siitä, että kykenette ymmärtämään uusia opetuksiani ja että minun ei tarvitse materialisoida Läsnäoloani. 
* get spiritual 

16 Uskokaa Minuun, koska Sanani hengellinen merkitys on selkeä eikä se johda teitä 

hämmennykseen. Muistakaa, että sanoin teille tuolloin: "Puun tunnistaa hedelmistään." Nyt kerron teille: 

Sanani tullaan tuntemaan sen hengellisestä merkityksestä. 

17 Ihmiset ovat usein ihmetelleet, miksi Jeesus antoi ristiinnaulitsemisensa jälkeen syntisen 

Magdaleenan nähdä itsensä ja meni sitten tapaamaan opetuslapsiaan, mutta mitään ei tiedetä siitä, että hän 

olisi käynyt äitinsä luona. Tähän sanon teille, että ei ollut tarpeen tehdä itseäni tunnetuksi Marialle samalla 

tavalla kuin tein heille. Kristuksen ja Marian välinen yhteys on aina ollut olemassa, jo ennen kuin maailma 

oli olemassa. 

18 Jeesuksen kautta ilmoitin itseni ihmiskunnalle pelastaakseni syntiset, ja annoin heidän katsoa 

Minuun ristiinnaulitsemisen jälkeen elvyttääkseni niiden uskon, jotka tarvitsivat Minua. Mutta totisesti 

sanon teille, että Marian - ihmisolentona rakastava Äitini - ei tarvinnut pestä itseään puhtaaksi mistään 

tahrasta, eikä hänellä voinut olla mitään uskonpuutetta, koska hän tiesi, kuka Kristus oli jo ennen kuin hän 

tarjosi Hänelle äitinsä kohdun. 

19 Ei ollut tarpeen antropomorfisoida Henkeäni, jotta voisin vierailla sen luona, joka samalla 

puhtaudella ja lempeydellä, jolla hän otti minut vastaan kohdussaan, palautti minut takaisin siihen 

maailmaan, josta olin tullut. Mutta kuka voisi tietää, missä muodossa puhuin hänelle hänen 

yksinäisyydessään ja millaisella jumalallisella hellyydellä Henkeni ympäröi häntä? 

20 Näin vastaan niille, jotka ovat esittäneet Minulle tämän kysymyksen, koska he ovat usein 

ajatelleet, että Jeesuksen ensimmäisen vierailun olisi pitänyt tapahtua Hänen Äitinsä luona. 

21 Kuinka erilainen olikaan se muoto, jossa tein itseni tunnetuksi Marialle, verrattuna siihen, jolla tein 

itseni tunnetuksi Magdaleenalle ja opetuslapsilleni. 

22 Maria tunsi Minut hengessään. Maria ei surrut minua, eikä hän surrut Jeesuksen kuolemaa. Hänen 

surunsa koski koko ihmiskuntaa, jonka hän sai Poikansa ristin juurella jumalallisena lahjana Iankaikkiselta 

ja jonka puolesta hän oli uhrannut ruumiinsa ja verensä puhtauden, jotta Sana voisi tulla ihmiseksi. 

23 Mutta kun tapasin joitakin opetuslapsistani Emmauksen tiellä, he eivät tunnistaneet Mestariaan 

tuossa kulkijassa, vaikka he näkivät minut, ennen kuin annoin heidän kuulla jumalallisen Sanani. Ja kun 
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Tuomas näki minut, hänelle näytettiin kyljessäni oleva haava, jotta hän vakuuttui siitä, että se, jota hän 

luuli kuolleeksi, oli itse asiassa elossa. Sillä tätä minä tulin tekemään: saamaan toiset syntymään uskoon ja 

toiset nousemaan siihen. 

24 Tänään en halunnut ainoastaan paljastaa teille viestini, vaan myös opettaa teille parhaan tavan 

tehdä se tunnetuksi. 

25 Saarnaamiseni aikana olen auttanut sieluanne sen kehityksessä, poistanut vaikeuksia, pehmentänyt 

luonteita, herättänyt opetuslapsia niin, että heidän tulisi omistaa sydämensä rakkaudelle, käskyni 

täyttämiselle, jonka olen niin usein toistanut teille kertoessani: "Rakastakaa toisianne." Mutta vaikka 

teidän ei ole vielä tullut aika aloittaa Sanani levittämistä, koska ette ole hankkineet tarvittavaa varustusta, 

olen antanut kaikille niille, jotka juovat tästä terveyden, moraalin ja elämän lähteestä, luvan alkaa 

harjoittaa jumalallisia opetuksiani, jotta he voivat kouluttaa itseään ja terästäytyä tulevaa taistelua varten, 

jotta he voivat hyvillä teoillaan vakuuttaa uusia sydämiä, jotka myöhemmin ovat myös työläisiä ja uusia 

kylväjiä Herran pelloilla. 

26 Nykyään näen, että jotkut ovat liian arkoja ja salamyhkäisiä, kun taas toiset ovat kerskailevia. En 

kuitenkaan halua, että joudutte kumpaankaan näistä ääripäistä. En halua, että naapurienne tuomioiden 

pelko saa teidät piiloutumaan, sillä siten osoittaisitte, että teiltä puuttuu luottamus ohjeisiini, ja jos teillä ei 

ole uskoa siihen voimaan, joka sisältyy siemeneen, jonka haluatte välittää eteenpäin, mikä on siemenenne 

sato? 

27 Pelkää kuitenkin, että huono käytöksesi vahingoittaa sinua veljiesi keskuudessa. Mutta niin kauan 

kuin teillä on puhtautta elämässänne, te tulette näyttämään arvokkailta, saarnamaan Sanaani ja tekemään 

lähimmäisillenne tutuksi Minun opetukseni. 

28 Älkää ylpeilkö lahjoillanne ja totuuden tuntemuksellanne, joka teillä on. Sanon teille, että jos 

tekisitte niin, altistaisitte itsenne vaaralle, että veljenne joutuisivat suurten koettelemusten kohteeksi. 

29 En ole antanut teille Sanaani julistettavaksi kaduilla ja toreilla. Jeesus teki niin, mutta hän osasi 

vastata jokaiseen kysymykseen ja koetella niitä, jotka yrittivät koetella häntä. 

30 Olette pieniä ja heikkoja, joten teidän ei pidä herättää veljienne vihaa. Älkää yrittäkö herättää 

huomiota, älkää ajatelko, ettei teillä ole mitään erityistä. Älkää myöskään pyrkikö todistamaan ihmisille, 

että kaikki ovat erehtyneet ja että vain te tiedätte totuuden, sillä tällä tavoin ette saavuta siemenillänne 

mitään hyvää. 

31 Jos haluatte kehittyä hengellisesti ja moraalisesti, älkää tuomitko veljienne virheitä, ettette 

lankeaisi samaan virheeseen. Parantakaa puutteitanne, rukoilkaa nöyrästi Mestarianne, että Hänen 

lempeytensä innoittaisi teitä, ja muistakaa Hänen neuvonsa, että älkää koskaan julkistako hyviä tekojanne, 

jotta vasen kätenne ei koskaan saisi tietää, mitä oikea käsi on tehnyt. 

32 Kerron teille myös, että ei ole tarpeen etsiä ihmisiä puhuaksenne heille opetuksestani, sillä armoni 

tuo luoksenne ne, jotka tarvitsevat apuanne. Mutta jos tulee hetkiä, jolloin laini täyttääksenne tunnette 

tarvetta tehdä hyväntekeväisyystyötä, eikä lähellänne ole ketään tarvitsevaa, älkää ahdistuko siitä syystä, 

älkääkä epäilkö sanaani. Tämä on juuri se hetki, jolloin teidän tulisi rukoilla poissaolevien veljienne 

puolesta, jotka saavat armoni, jos teillä on todella uskoa. 

33 Älkää pyrkikö tietämään enemmän kuin veljenne. Ymmärtäkää, että te kaikki saavutatte 

kehitystänne vastaavan tiedon. Jos antaisin teille valoni ilman, että teillä olisi ansioita, pitäisitte itseänne 

suurina ja turhamaisuutenne turmeltuisi, ja viisautenne olisi väärää. 

34 Haluan nähdä sinut nöyränä. Mutta ollaksenne sellainen Minun edessäni, teidän on osoitettava se 

myös lähimmäisillenne. 

35 Opetuslapset, rakkaus ja viisaus eivät ole koskaan erillisiä, vaan toinen on osa toista. Miten on 

mahdollista, että jotkut pyrkivät erottamaan nämä kaksi hyvettä toisistaan? Molemmat ovat avain, joka 

avaa pyhäkön portit, joiden avulla voitte saavuttaa täyden tiedon opetuksestani. 

36 Olen sanonut teille: Haluatteko saada paljon ystäviä? - Käytä sitten hyvyyttä, lempeyttä, 

suvaitsevaisuutta ja armoa. Sillä vain näiden hyveiden avulla henkenne voi loistaa lähimmäisensä tiellä, 

sillä ne kaikki ovat rakkauden suoria ilmauksia. Sillä henki sisältää rakkauden sisimmässään, sillä se on 

jumalallinen kipinä, ja Jumala on rakkaus. 

37 Muodostan teidät hengellisesti ohjeillani, jotta voitte osallistua hengelliseen juhlaillalliseen, jossa 

voitte nauttia viisauden ja täydellisen rakkauden ruoasta. 
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38 Ymmärtäkää, että kohtalonne on elää niin kuin opetin teille, eli nöyrästi, rakkaudessa ja 

henkistymisessä, ja että näin tehdessänne sallitte lähimmäisenrakkauden ehtymättömän virran virrata 

olemuksenne läpi. 

39 Opetuksessani näytän teille laajan horisontin, ja jos muokkaatte elämänne samanlaiseksi kuin se, 

joka oli Minun, voitte olla varmoja, että pääsette todelliseen lepoon valtakuntaani. 

40 Työni takaa teille ikuisen onnellisuuden hengessänne. Ettekö ole kuullut sydämessänne suloista ja 

harmonista ääntä, joka puhuu teille joka kerta, kun teette jotain hyvää, kun annatte lohtua tai kun annatte 

anteliaasti anteeksi? Kuka on Hän, joka näin puhuu teille itsessänne ja palkitsee hyvyytenne? - Mestarinne 

ei erota itseään opetuslapsistaan. 

41 Näiden opetusten avulla annan teidän ymmärtää, että hyveet ovat ainoat tavarat, jotka voivat 

koristella sieluanne. Kerron teille myös, että voitte verrata virheitä, rikkomuksia ja pahoja tunteita 

rätteihin, joilla joskus peitätte sielunne. Haluan nähdä teidät puhtaina ja koristeltuina, sillä kurjuuden 

ryysyissä ette pysty loistamaan Isänne universaalissa palatsissa. 

42 Hyvät teot ovat kristallinkirkasta vettä, jolla sielut puhdistavat itsensä. Hyödynnä sitä! 

43 Puhun teille näin, jotta ymmärtäisitte, että olette valtakuntanne ulkopuolella ja että teidän on 

palattava sinne, sillä Jumala odottaa teitä. 

44 Haluan tehdä jokaisesta miehestä apostolin ja jokaisesta apostolista mestarin. Sillä rakastan teitä 

äärettömällä rakkaudella, ja ennen kuin yksikin teistä menetetään, haluaisin mieluummin tuntea 

hengessäni kaiken sen tuskan, joka on ja oli läsnä ihmiskunnassa. 

45 Sydämessänne sanotte Minulle: "Mestari, rakastatko meitä niin paljon?" Mutta sanon teille, että 

ette voi vielä käsittää rakkauttani, mutta teille pitäisi riittää, että tiedätte, että jokainen lapsi, joka palaa 

Jumalan luo, on aarre, joka palaa Isälle. - Minun on kiinnitettävä huomionne siihen tosiasiaan, että kaikki 

palaa Jumalan syliin. Kaikki luovasta siemenestä syntyneet hedelmät palaavat Hänen viljavarastoonsa. 

46 Rakkaat opetuslapset, tehkää työtä itsenne eteen, jotta voisitte vahvalla uskolla kaipaamaan 

todellista temppeliä, joka on rakennettu sisällenne minun armostani. Sillä siellä löydätte Minut, ja kuljen 

kanssanne kehityspolullanne kohti Minua. 

47 Minä johdatan teitä, sillä minä olen täydellinen. Tiedän aina, minne olen menossa ja minne vien 

sinut. Minä olen Hyvä Paimen, joka suojelee teitä, hyväilee teitä ja rakastaa teitä niin, etten epäröinyt 

hetkeäkään antaa teille ristin uhrillani oppituntia, joka johtaa teidät todelliseen elämään. 

48 Ihmiset uskoivat, että jos he riistävät Jeesuksen hengen, he tuhoaisivat opetukseni tietämättä, että 

tekemällä niin he edistävät minun kirkastumistani. 

49 Olen palannut ihmiskunnan luokse ja teen itseni tunnetuksi näissä kokoontumispaikoissa vuoteen 

1950 asti sellaisten vähän ymmärtävien miesten kautta, jotka olen määrännyt tähän tehtävään. Sillä aikaa 

kun olen kanssanne yhteydessä tässä muodossa, odotan niiden oppineiden saapumista, jotka 

kyseenalaistavat ja kieltävät Minut. 

50 Tämä sana, joka on muodoltaan yksinkertainen ja nöyrä, mutta merkitykseltään syvällinen, 

hämmentää jälleen kerran oppineet heidän ylimielisyydessään ja turhamaisuudessaan ja todistaa heille, että 

kukaan ei voi sammuttaa Kristuksen, Vapahtajan, opetusta, koska Hän on Elämä. 

51 Kukaan ei voi tehdä minusta loppua, minä nousen ylös, aivan kuten nousin silloin, kun kansa oli 

heittänyt minut pois rinnoistaan ja tuominnut minut häpeälliseen kuolemaan. Mutta jos nyt ilmestyn 

uudelleen tähän maailmaan, se johtuu siitä, että rakastan teitä kaikkia. 

52 Oi oppineet, filosofit ja lääkärit! Tulette oppimaan, että Minä olen teidän Herranne, kun tulette 

kysymään Minulta, sillä tulette näkemään, kuinka Minä vastaan pahoihin ja ilkeisiin kysymyksiinne, ja te 

hiljenette vastakysymyksiini. Mutta jos olette katuvaisia ja epätoivoisia, annan teille todisteita ilman, että 

pyydätte minulta todisteita, ja ne todistukset ovat rakkaudesta ja anteeksiannosta. 

53 Minä olen ainoa, joka voi ratkaista ristiriitanne, joka todella parantaa sairautenne, joka hyväilee 

lapsia ja siunaa vanhuksia, joka puhuessaan ihmiselle hyväilee ja valaisee hänen henkeään. Ihmiset ja 

vuosisadat katoavat, mutta eivät minun kolminaisuuden ja Marianin hengellinen työni. 

Totisesti sanon teille, että tämä teos, joka on minun lakini ja oppini, tulee valaisemaan ihmiskuntaa. 

Älkää epäilkö viisauttani älkääkä enää kyseenalaistako oikeudenmukaisuuttani. Jos ottaisin haasteenne 

vastaan, luonnonvoimieni heikko henkäys riittäisi kääntämään tieteenne ja teorianne tomuksi tai 

olemattomaksi. Älkää etsikö Minua tuomarina, etsikää Minua Isänä, sillä Minä olen Rakkaus. 
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54 Oi rakkaat ihmiset, joiden tehtävänä on levittää Sanaani ihmisten keskuudessa, jotka nykyään ovat 

materialisminsa kivettämiä - opetelkaa rakastamaan heitä ja osoittakaa aina myötätuntoa niitä kohtaan, 

jotka eivät ymmärrä opetuksiani äärettömästä rakkaudesta. 

55 Sulje huulesi juoruamiselta, pilkkaamiselta, tuomitsemiselta tai arvostelulta. Suojatkaa tätä 

kaksiteräistä miekkaa, joka haavoittaa oikealla ja vasemmalla, kun käytätte sitä. Jos haluatte taistella 

Minun nimessäni, ottakaa rakkauden miekka. 

56 Sulje huulesi, etteivät ne puhuisi jumalanpilkkaa tai aiheuttaisi uutta häpeää. Sen sijaan avatkaa 

silmänne, jotta voitte havaita pahuuden ja erottautua siitä. Mutta älkää tuomitko veljiänne ja sisarianne, 

ihmiskuntaa, sillä te kuulutte siihen ja kärsitte samoista heikkouksista. Kun huulesi ja sydämesi 

puhdistuvat katumuksen ja hyvien tekojen vedessä, ne alkavat puhua Sanani totuutta, jonka annan sinulle. 

57 Jos puhuisitte minun opistani ilman, että olette ensin uudistaneet ja varustaneet itsenne, sen sijaan, 

että herättäisitte uskoa sydämissä, saisitte vain pilkkaa niiltä, jotka saavat tietää virheistänne. Jos taas 

pilkka ja arvostelu saavuttaa sydämenne sen jälkeen, kun olette "katsoneet" ja rukoilleet, ne eivät voi 

satuttaa teitä, koska olette jo suojelleet itseänne niillä aseilla, jotka annoin teille, eli kärsivällisyydellä, 

laupeudella, lempeydellä ja rakkaudella. 

58 Ole nöyrä, ja ne, jotka sinua rakastavat, tekevät niin totuudessa. Jos ette ole saavuttaneet tuota 

hengen ja ruumiin varustautumista, teidän olisi parempi olla jatkamatta Sanani saarnaamista, sillä ette 

onnistu kylvämään siementäni sillä puhtaudella, jolla olen sen teille antanut, ja siihen sekoittuu aina teidän 

epätäydellisyyksiänne. Ennen kuin kylvätte, teidän on tutkittava opetustani ja opiskeltava sitä, jotta 

pystytte ymmärtämään ja noudattamaan ohjeitani. 

59 Jos osaatte ottaa vastaan läimäyksen oikealle poskelle ja tarjota vasenta loukkaajalleen 

anteeksiannon, rakkauden ja nöyryyden merkkinä, voitte luottaa siihen, että teistä alkaa tulla 

opetuslapsiani. Vasta kun anteeksianto ilmestyy ihmisten keskuuteen, heidän veljessotansa loppuvat ja 

kaikkien kansojen yhtenäisyys alkaa. 

60 Näillä opetuksilla haluan estää teitä tulemasta jonain päivänä tekopyhiksi, puhumasta rakkaudesta, 

epäitsekkäästä auttamisesta ja henkistymisestä ja tekemästä teoillanne juuri päinvastaista. Kerron teille 

tämän, koska joukossanne on joitakin, jotka julistavat rakastavansa minua, mutta heidän sydämessään ei 

ole rakkautta veljiään kohtaan. 

61 Haluan, että olette vilpittömiä hengellisessä ja aineellisessa asiassa, jotta voin kutsua teitä 

arvokkaiksi lapsikseni. Sillä muuten ääneni saavuttaa henkenne sovittamattomasti ja kutsuu teitä 

tekopyhiksi, kuten kutsuin fariseusten lahkoa toisella aikakaudella, joka oli elävä haudan kuva - 

valkoiseksi maalattu, kiillotettu ja kukkien peittämä ulkoa, mutta sisältä vain mätää ja kuolemaa. 

62 Kuulen niiden sanovan Minulle: "Mestari, meidän mielestämme on hyvin vaikea koetus kääntää 

vasen poski sille, joka löi meitä oikealle. Haluamme kuitenkin olla opetuslapsia. 

63 Oi ihmiset, jotka, kun he kuulevat Sanani, ottavat sen aina aineellisessa merkityksessä 

pysähtymättä ymmärtämään sitä sen hengellisessä merkityksessä. Kerron teille, että aivan kuten teitä 

voidaan lyödä poskeen, teitä voidaan haavoittaa sydämeenne, moraalisesti tai jopa sieluunne. Mutta älkää 

luulko, että tämä koettelemus, jota pyydän teiltä, on suurin, jonka voitte kestää. Tällä kolmannella kerralla 

pyydän teiltä hieman enemmän, kun kysyn teiltä Opetussanassani: Jos isänne murhaaja näkisi, että 

ihmisoikeus vainoaa häntä, ja kolkuttaisi ovellenne pyytääkseen suojelua, antaisitteko hänelle suojan 

pettämättä häntä, anteeksiannon merkkinä? 

64 Tätä koetta pyydän nyt kaikilta niiltä, jotka haluavat olla Pyhän Hengen opetuslapsia tänä aikana. 

65 Jos panette nämä opetukset käytäntöön, totisesti sanon teille, ansaitsette suuren palkkion. Mutta 

teidän ei pidä odottaa palkkiota, kun olette tässä maailmassa. 

Vielä kerran kehotan teitä olemaan tuomitsematta veljienne tekoja, sillä niin kuin teidän tuomionne 

olisi, niin olisi myös teidän tuomionne. Jättäkää asia Minun huolekseni, olipa se sitten oikeudenmukainen 

tai epäoikeudenmukainen, tunnettu tai tuntematon, sillä Minä annan veljillenne, mitä heille kuuluu, ja 

teille, mitä teille kuuluu. 

66 Ole nöyrä kaikissa elämäsi toimissa, tunne tietämättömyyttä lähimmäistesi viisautta kohtaan. 

67 Autuas on se, joka valmistautuu, sillä hän kuulee minut totuudessa. Autuas on se, joka puhdistaa 

itsensä ja noudattaa Herransa käskyjä, sillä hän saa nähdä minut. "Autuaita ovat hengeltään köyhät, sillä 

heidän on taivasten valtakunta." 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 31  
1 Sulkekaa aineelliset silmänne tässä ilmentymässä ja kohottakaa henkenne Luojanne puoleen, sillä 

puhun teidän hengellenne. 

2 Lupasin palata luoksesi enkä voinut olla tulematta tähän tapaamiseen henkesi kanssa. 

3 Olkaa rauhassa, kuunnelkaa Minua tarkkaavaisesti ja antakaa Sanani taltan vähitellen muokata 

henkeänne. 

4 Olet vaeltanut paljon etsiessäsi paikkaa, joka antaisi sinulle rauhan, etkä ole löytänyt sitä. - Kun 

tulitte ensimmäistä kertaa näihin vaatimattomiin paikkoihin kuulemaan Sanaani, ette kuvitelleet, että 

löytäisitte näissä paikoissa - niin köyhiä ja näyttämättömiä kuin ne ovatkin - sen rauhan, jota niin kovasti 

kaipasitte. 

5 Minä voitan teidät itselleni rakkauden kautta. Siksi annan teille ohjeeni, joka on ehtymättömien 

siunausten lähde. Jätän teille tämän lähteen, jotta voisitte siinä ottaa vastaan veljiänne, "kulkijoita" ja 

"vaeltajia", samalla huolenpidolla ja rakkaudella, jolla minä otin teidät vastaan. 

6 Ihminen ei elä vain leivästä, vaan myös Minun Sanastani. Sisimmässäsi on nälkä ja jano, jotka 

eivät ole fyysisiä, ja saadaksesi uutta voimaa etsit vettä ja Hengen leipää. Oli välttämätöntä, että kipu 

vaivasi teitä, jotta voisitte ymmärtää opetukset, jotka annoin teille toisella aikakaudella. 

7 Jotkut kysyvät Minulta tyrmistyneinä: "Herra, onko ihmisrakkaus kiellettyä ja inhottavaa Sinun 

edessäsi, ja hyväksytkö vain hengellisen rakkauden?" Mutta minä vastaan teille: Älkää pelästykö. Korkein 

ja puhtain rakkaus kuuluu hengelle. 

Mutta laitoin myös sydämen ruumiilliseen aineeseen, jotta se voisi rakastaa maan päällä, ja annoin 

ihmiselle aistit, jotta hän voisi niiden avulla nauttia kaikesta, mikä häntä ympäröi. 

8 Luovutin ihmiselämän henkien haltuun, jotta he asuisivat maan päällä ja asettaisivat sitten 

rakkautensa Jumalaa kohtaan koetukselle maan päällä. Siksi jaoin ihmisluonnon kahteen osaan ja annoin 

vahvemman osan toiselle ja heikomman toiselle: nämä osat olivat mies ja nainen. Vain yhdistyneinä he 

voivat olla vahvoja ja onnellisia; tätä varten olen perustanut avioliiton. Minä siunaan ihmisrakkautta, kun 

Hengen rakkaus kohottaa sitä. 

9 Rakkaus, joka tuntuu vain ruumiin kautta, on ominaista vain aistittomille olennoille, koska niillä ei 

ole henkeä, joka valaisee järkevien olentojen elämää. Täydellisen hengellisen ymmärryksen liitoista on 

saatava hyviä hedelmiä, ja valon henkien on ruumiillistuttava niihin. 

10 On aika puhdistaa siemenenne, jotta muodostatte perheen, joka on henkisesti ja fyysisesti vahva. 

11 Ymmärtäkää Minua, lapseni, tulkitkaa tahtoani oikein, vuosi 1950 on jo lähestymässä. Muistakaa, 

että se on se vuosi, jonka olen ilmoittanut tämän julistukseni päättymiseksi. Haluan löytää teidät 

varustettuna tuolloin, sillä vain ne, jotka ovat saavuttaneet tämän, pysyvät lujana saavuttamallaan 

hengellisellä kypsyystasolla. Nämä ovat niitä, jotka todistavat minusta todeksi. 

12 Vain ne, jotka ovat henkistyneet, pystyvät paljastamaan työni sen uudessa ilmenemismuodossa. 

Mutta miten he tekevät sen saadakseen tarvittavan inspiraation ajatusteni vastaanottamiseen ja hengellisten 

viestieni välittämiseen? - Katsomalla ja rukoilemalla. 

13 Haluan, että kaikki edistyvät näin pitkälle, eivät vain muutamat, jotta todistuksenne on 

ihmiskunnan parhaaksi. Muistakaa, että jos jotkut teistä ajattelevat yhdellä tavalla ja toiset toisella tavalla, 

saatte vain hämmennystä aikaan veljienne keskuudessa. 

14 Tämän sanan ydin ei ole koskaan muuttunut siitä lähtien, kun Damiana Oviedo alkoi puhua sitä. 

Mutta missä on noiden sanojen tulos? Mitä heille tapahtui? - Piilossa ovat niiden jumalallisten 

opetussanojen jäljennökset, jotka olivat ensimmäiset tänä aikana, jolloin Sanani on vuodatettu niin 

runsaasti teidän keskuudessanne. 

Näiden opetusten on tultava julki, jotta voitte huomenna todistaa, miten tämän ilmentymän alku oli. 

Siten teillä on hallussanne täydellinen Sanani kirja tällä Kolmannella Aikakaudella, joten tiedätte 

ensimmäisen opetukseni ajankohdan, sen sisällön ja viimeisen opetuksen, jonka annan teille vuonna 1950, 

kun tämä ajanjakso on ohi. 

15 Tänään ette vielä aavista kaaosta, joka vallitsee ihmiskunnassa sen jälkeen, kun Sanani on lakannut 

olemasta. Voitteko kuvitella sitä myllerrystä, jonka tällainen tila saa aikaan kansojen keskuudessa? - 

Hengissä on siveettömyyttä, ja teidän on oltava valmiita torjumaan sitä. Muistakaa, että jokaisen 
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aikakauden myötä vastuunne kasvaa, sillä jokaisen uuden aikakauden myötä, oi ihmiset, teillä on yhä 

enemmän tietoa laistani. 

Perintösi on hyvin suuri, ja on tärkeää, että jätät sen veljillesi, jotka tarvitsevat sitä, ennen kuin lähdet 

tästä maailmasta. 

16 Tehkää sydämenne herkäksi, jotta ymmärtäisitte Sanani, sillä te ette ole vielä ymmärtäneet sitä. Jos 

ette valmistaudu, miten otatte vastaan ja ymmärrätte opetukseni, kun annan sen teille huomenna 

inspiraation kautta? 

17 Liittykää yhteen totuudessa ja hengessä, niin ette enää eroa toisistanne, ette edes suurimmissa 

koettelemuksissa. Vain yksi Jumala, vain yksi tahto ja vain yksi Sana ovat olleet kanssanne. Siksi 

tulevaisuudessa ei tule olemaan muuta lakia kuin se, jonka olen antanut teille nyt. 

18 Älkää tulko heikoiksi, ihmiset! Muistakaa jokainen hetki, jolloin olen kutsunut teitä vahvaksi. Jos 

en ole pettänyt uskoanne ja olen osoittanut teille, että Sanani hengellinen sisältö ei ole muuttuva, miksi 

teidän pitäisi tuottaa veljillenne pettymys antamalla heille huonoa esimerkkiä? On aika valmistella 

vähitellen sitä, mitä jätät perinnöksi tuleville sukupolville. 

19 Monet sanovat Minulle sydämensä syvyyksissä: "Mestari, näetkö, että meistä on tulossa 

uskottomia?". Onko tämä mahdollista?" - Mutta vastaan samoin kuin sanoin apostoleilleni toisella 

aikakaudella: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen." Sillä vaikka olette tänään vain "pieniä 

lapsia", jotka pyrkivät muuttumaan opetuslapsikseni, sinnikkyytenne saa teidät saavuttamaan jalon 

sovituksen. En lähde ennen kuin olen antanut teille viimeisen ohjeeni vuoden 1950 lopussa. 

20 Tunne rakkauteni lähelläsi, usko huolesi Minulle, keskustele kanssani rauhassa, ja totisesti sanon 

sinulle, että sen jälkeen tunnet itsesi vahvistuneeksi. Miksi tulette luokseni pelokkaina? Luuletko, että 

petän sinut veljillesi? 

21 Kuulen teidän sanovan Minulle sydämenne syvyyksissä: "Mestari, miten Sinun pitäisi ottaa meidät 

vastaan, kun olemme niin syntiemme tahraamia, ja Sinä olet itse täydellisyys?" 

22 Minä vastaan teille, te ihmislapset: Luuletteko, etten tiennyt, että te olitte saastuneet, kun tulin 

etsimään teitä? - Minä tiesin kaiken, mikään ei ole minulle tuntematonta. Siksi olen lähestynyt teitä 

antaakseni teille Rakkausoppini, joka pelastaa teidät kaikista ansoista ja auttaa teitä puhdistumaan kaikista 

synneistä. 

23 Miksi köyhät, maailman hylkiöt, tuntevat, että he ovat rakkauteni arvottomimpia? Johtuuko se 

siitä, että he ovat kuulleet minun olevan kuningas? - Kuinka hitaita te olettekaan ymmärtämään 

jumalallisia opetuksia! Ettekö ole ymmärtäneet, että tulin ihmiseksi toisella aikakaudella antaakseni teille 

suurimman nöyryyden oppitunnin? Muistakaa, että Jeesuksessa synnyin köyhien keskuuteen ja elin heidän 

keskuudessaan, että kävelin heidän kanssaan poluilla, että vierailin heidän kodeissaan ja istuin heidän 

pöytäänsä, että paransin heidän sairaita ruumiitaan, hyväilin heidän lapsiaan, kärsin ja itkin heidän 

kaikkien kanssa. 

24 Katso, tässä on sama Herra, mutta tänään hän tulee hengessä. Tällä kuninkaalla ei ole kruunua, 

purppuravaippaa eikä valtikkaa. Elän yksinkertaisesti täydellisyydessä ja hallitsen rakkaudella. 

25 Miksi Minun pitäisi näyttäytyä loistavissa palatseissa, loistossa ja seremonioissa, jos se ei ole 

Minua varten? Totisesti sanon teille, että niillä, jotka kuvittelevat Minut ylellisyydessä ja ulkoisessa 

loistossa, on väärä käsitys siitä, mitä Jumaluuteni on. 

26 Tulee olemaan monia, jotka ihmettelevät, että Minä Kristuksena olen nyt myöntänyt itselleni 

jumaluuden, ja hän saattaa sanoa: "Miten on mahdollista, että Sinä, joka kerran sanoit, että Hän tuli vain 

täyttämään Isänsä tahdon, puhut meille nyt ikään kuin Sinä olisit itse Isä?" - Mutta minä vastaan teille: 

Ymmärtäkää, että Kristus puhui Jumaluutena, koska hän oli Jumalan "Sana", ja että tänään Sana puhuu 

teille uudestaan Hengessä. Sen tähden sanon teille, että Isä, Sana ja Pyhä Henki ovat yksi Jumala. 

27 Teidät on tehty aineesta, johon olen asettanut sielun, ja sille olen antanut hengen. Sanotteko siksi, 

että jokaisessa ihmisessä asuu kolme henkilöä? 

28 Nämä kolme voimaa muodostavat yhden olennon, vaikka jokainen sen osa ilmaisee itseään eri 

tavoin. 

29 Kun ihmisessä vallitsee täydellinen harmonia niiden kolmen luonnon välillä, joista hän on 

muodostunut, se muistuttaa Jumalassa vallitsevaa harmoniaa, sillä silloin hänessä on vain yksi tahto, 

nimittäin se, että hän saavuttaa hengellisen täydellisyytensä huipun. 
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30 Ihmiset, olen jo pitkään opettanut teitä kamppailuanne varten. Mutta vain ne jäävät luokseni, jotka 

ovat vapautuneet kunnianhimoisista, aineellisista tavoitteista ja jotka ovat nähneet elämänsä tarkoituksen 

ainoastaan henkisten opetusten oppimisessa. Jopa niiden joukossa, jotka ovat jo lähteneet tuonpuoleiseen, 

on monia, jotka kuuntelevat Minua kehitysvaiheessaan. 

Kuinka monet "ensimmäisistä" eivät kyenneetkään olemaan sinnikkäitä ja uskollisia Minulle! He eivät 

halunneet odottaa, että ensimmäiset siemenet kantaisivat hedelmää. He horjuivat uskossaan, epäilivät, 

eivätkä osanneet ennakoida sitä suuruutta, joka oli vielä vuodatettava "viimeisille". Mutta kun he palaavat 

tämän kansan huudon ja riemun vetämänä, heidän on otettava viimeinen paikka. 

31 Tämän pitäisi toimia opetuksena niille, jotka tänä päivänä, vaikka he näkevät siemenen 

lisääntyvän, epäilevät edelleen tämän opetuksen kukoistusta. 

32 Dematerialisoitukaa, ja tästä päivästä lähtien pankaa omistautumisenne Jumalalle äärimmäisen 

yksinkertaisiin muotoihin ja valmistautukaa siten ja tehkää itsenne sopiviksi siihen hengestä henkeen 

tapahtuvaan yhteyteen, joka teillä tulee olemaan Herranne kanssa. Tänään minun on edelleen puhuttava 

teille näiden ruumiiden välityksellä, jotta vahvistuisitte uskossanne ja tuntisitte, että olen lähellä teitä 

sydämenne syvyyksissä. 

33 Täyttäkää (tehtävänne), ihmiset, niin minä täytän teidät (lupaukseni). Todistakaa minusta, niin 

minä teen sen teistä. Vapauttakaa itsenne kaikesta itsekkyydestä, jos haluatte kuulua totuudessa 

työntekijöihini, joiden tehtävänä on tehdä Sanani tunnetuksi ihmisten keskuudessa. Lakatkaa 

huolehtimasta vain itsestänne ja alkakaa huolehtia lähimmäisistänne. Haluan sinun löytävän sen ylimmän 

autuuden, joka tulee jonkun toisen ihmisen tuskan lievittämisestä. 

34 Tuokaa veljillenne lohdutuksen, valon ja rakkauden Sanassani se balsami, jonka olen teille 

uskonut. 

35 Eräänä päivänä tulette ymmärtämään, että hengen viisaus on ylivertainen älylliseen tieteeseen 

nähden, sillä ihmisen älykkyys havaitsee vain sen, minkä hänen henkensä hänelle paljastaa. Annan teille 

tämän vihjeen, koska monet teistä sanovat: "Miten voin parantaa sairaita, jos en tunne parantamisen 

tiedettä?" 

36 Armahtakaa veljiänne, uskokaa, osaakaa rukoilla ja tehkää itsenne armoni arvoisiksi näillä 

ansioilla. Totisesti sanon teille, silloin saatte kokea, kuinka on mahdollista tehdä ihmeitä. 

37 Jos joku ohjeistani huolimatta epäilee, että tämä Sana on peräisin Isältä, kysyköön työntekijöiltäni, 

näiltä ihmisiltä, jotka seuraavat minua, ja hän saa tuhansia todistuksia, jotka kertovat hänelle todellisista 

ihmeistä, jotka hämmästyttäisivät tiedemiehiä, jotka oppisivat niistä. 

38 Kuunnelkaa hyvin: Kun olen lakannut antamasta teille Sanaani, olkoon tämä kansa hengellisen 

siemeneni kylväjiä. Mutta kysyn teiltä: Mitä aiotte tehdä niiden ohjeiden suhteen, jotka olette saaneet 

minulta? Oletteko halukkaita välittämään uskollisesti innoituksiani eteenpäin? - Älkää luvatko Minulle 

mitään siitä, mitä teette noina päivinä, vaan jatkakaa mieluummin tämän opetuksen kuuntelemista ja 

uppoutukaa siihen. Tänään olette yhdistyneet Mestarin ympärille, mutta "huomisesta" ette tiedä, kuinka 

moni teistä kääntää selkänsä Minulle olemalla tottelematon käskyjäni kohtaan. 

39 Älkää antako vuosien kulua ohitsenne käyttämättöminä, huolehtikaa joka päivä siitä, että otatte 

uuden askeleen eteenpäin henkisellä polulla. Kävelkää vakaalla askeleella, älkääkä kiirehtikö vain 

tunteaksenne olevanne muiden edellä, sillä hänen kompastumisensa olisi hyvin tuskallista. 

40 Haluan, että teistä tulee vahvoja ajattelunne, intuitionne ja tekojenne henkistämisen kautta, jotta 

ette aiheuta pienintäkään tuskaa elämässänne ja jotta olette valmiita lievittämään kaikkia kärsimyksiä, joita 

polullanne ilmenee. 

41 Oi ihmiset, olen antanut teille monia opetuksia, joista toiset ovat syvällisempiä kuin toiset. Puhun 

kaikille lapsilleni, niille, jotka menevät ennen heitä ja "viimeisille". Tämä on välttämätöntä, koska uusia 

"pieniä lapsia" saapuu jatkuvasti tämän Sanan halusta, ja kuten tein teidän kanssanne, aloitan antamalla 

heille yksinkertaisimmat opetukset. 

42 Kysyn "viimeisiltä": Luuletteko, ettei teillä ole hengellistä tehtävää? Ettekö tunne vastuuta 

ihmiskunnasta? Jos ajattelette niin, olette erehtyneet, sillä lahjanne ja tehtävänne ovat yhtä suuria kuin ne, 

joita käytän antaakseni teille opetukseni. He ajattelivat samoin kuin te, kun he kuulivat Minusta 

ensimmäisen kerran, ja katsokaa heitä nyt: Kuinka väärässä he olivatkaan! 
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43 Pysykää tällä tiellä, sillä pian ymmärrätte kaiken, mitä teillä on, ja minkä tehtävän teidän on määrä 

täyttää maan päällä. 

44 Ymmärtäkää, että minulla, teidän Jumalallanne, ei ole ollut alkua eikä minulla tule olemaan 

loppua. Olen ikuinen, ja tänä aikana paljastan teille monia hengellisen elämän salaisuuksia. Tämä tieto 

johdattaa sinut täyttämään lain rakkaudessa ja uskollisuudessa kohtalollesi. 

45 On tullut aika, jolloin paljastan teille uusia opetuksia, ja tämä näyttää teille siltä kuin Isä palaisi 

lastensa luo pitkän poissaolon jälkeen. 

46 Annoin sinulle vapaan tahdon lahjan, sillä sielusi on asetettu pitkän matkan alkuun, jonka lopussa 

on sen puhdistuksen ja täydellisyyden päämäärä. Tämän onnellisuuden saavuttaminen edellyttää 

rakkauden, uskon ja lujuuden ansioita. 

47 Kuinka kaunis onkaan vapaan tahdon lahja, ja kuinka huonosti ihminen onkaan käyttänyt sitä. 

Mutta tämän pitkän kokemuksen jälkeen henki nousee ylös, asettuu maailman intohimojen yläpuolelle ja 

käyttää tätä siunattua vapautta vain Isänsä ylistämiseen. 

48 Kukinnot puhkeavat kasveista ja tarjoavat minulle tuoksunsa. Tämä on heidän kohtalonsa, jota he 

eivät voi paeta, koska heiltä puuttuu henki ja siten vapauden lahja. Linnut tarjoavat Minulle laulunsa, 

mutta ne eivät voisi tehdä mitään muuta, sillä sitä varten ne on luotu, eikä niillä ole vapaata tahtoa. 

49 Kuinka suuri onkaan teidän ansionne sinä päivänä, jolloin tekin olette kuin kukat tai linnut, vaikka 

sydän vapaan tahtonsa vuoksi tahtoo johdattaa teidät intohimoineen harhapolulta, joka johtaa teidät pois 

tehtävienne suorittamisen tieltä. Tämä on hengen aika, sillä se ottaa sille kuuluvan paikan, ja se on myös 

aineen aika, kun se myöntää alisteisen asemansa ja molemmat antavat omantunnon ohjata itseään. Silloin 

ihmisessä vallitseva harmonia on sama kuin kaikissa luoduissa asioissa vallitseva harmonia. Läsnäoloni ei 

ainoastaan tunnista vaan ihmiset jopa tuntevat sen. 

50 Lähestyy aika, jolloin ihmiset tarjoavat Minulle todellisen kunnianosoituksen, jolloin he lakkaavat 

polttamasta suitsuketta, jota he ovat tarjonneet Minulle ensimmäisistä päivistä lähtien - suitsuketta, joka ei 

ole aina puhunut Minulle puhtaista teoista, vaan joka on usein ollut inhimillisen pahuuden läpitunkema. 

Suitsukkeen korvaava kunnianosoitus on rakkautenne, joka saavuttaa minut. 

51 Tiedätte, että teidät on luotu "minun kuvakseni ja kaltaisekseni", mutta kun sanotte sen, ajattelette 

ihmismuotoa. Sanon teille, että minun kaltaisuuteni ei ole siellä, vaan hengessänne, jonka - tullakseen 

minun kaltaisekseni - on täydellistettävä itsensä harjoittamalla hyveitä. 

52 Minä olen Tie, Totuus ja Elämä, Minä olen Vanhurskaus ja Hyvä, ja kaikki tämä tulee 

Jumalallisesta Rakkaudesta. Ymmärrättekö nyt, millainen teidän täytyy olla ollaksenne "kuvani ja 

kaltaiseni"? 

53 Luomisenne syy oli rakkaus, jumalallinen kaipaus jakaa voimani jonkun kanssa, ja syy siihen, että 

annoin teille tahdonvapauden, oli niin ikään rakkaus. Halusin tuntea, että lapseni rakastavat minua - ei lain 

ehdoilla, vaan spontaanilla tunteella, joka purkautuu vapaasti heidän hengestään. 

54 Intohimojensa väkivaltaisuuteen ajautuneet ihmiset ovat vajonneet synneissään niin alas, että he 

ovat luopuneet kaikesta toivosta pelastukseen. Mutta ei ole ketään, joka ei voisi parantua. Sillä sielu - kun 

se on vakuuttanut itsensä siitä, että inhimilliset myrskyt eivät lopu niin kauan kuin se ei kuuntele 

omantunnon ääntä - nousee ja täyttää lakini, kunnes se saavuttaa kohtalonsa päämäärän, joka ei ole maan 

päällä vaan ikuisuudessa. 

55 Ne, jotka ajattelevat, että olemassaolo on merkityksetöntä, jotka ajattelevat kamppailun ja kivun 

hyödyttömyyttä, eivät tiedä, että elämä on mestari, joka muovaa, ja kipu on taltta, joka täydellistää. Älkää 

ajatelko, että loin kipua antaakseni sen teille maljassa, älkää ajatelko, että aiheutin teidän kaatumisenne. 

Ihminen tuli tottelemattomaksi itsestään, ja siksi hänen on myös nostettava itsensä ylös omilla 

ponnistuksillaan. Teidän ei myöskään pidä ajatella, että vain kipu tekee teidät täydelliseksi; ei, saavutatte 

Minut myös rakastavan toiminnan kautta, sillä Minä olen rakkaus. 

56 Jos asetan sinut pitkälle ja vaikealle tielle, muista, että kuljen kanssasi sitä pitkin, opetan sinua 

edelleen ja autan sinua ristisi kanssa. Ja antaakseni teille todisteen siitä, että olen kanssanne, olen mennyt 

niin pitkälle, että olen tullut ihmiseksi, tullut näkyväksi ja kosketeltavaksi. Mutta te olette typeriä 

tuomioissanne, epäilette, kun näette Minut inhimillistettynä, ja sanotte, että teidän silmänne eivät voi 

nähdä Jumalaa. Mutta kun kerron teille, että olen Henki, sanotte: "Miten on mahdollista tunnistaa ja uskoa 

sellaista, mitä ei voi nähdä?" 
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57 Olette saavuttaneet kehitystason, jolla voitte ymmärtää Minua Jumalallisena olemuksenani ja 

tuntea Minut Henkenä. Hengen evoluutio ja jälleensyntyminen ovat vähitellen valmistaneet teitä 

vastaanottamaan uudet opetukseni. 

58 Kun pimeys, joka on peittänyt ihmiskunnan, hälvenee ja se muuttuu valoksi hengissä, he tuntevat 

uuden aikakauden läsnäolon, koska Elia on palannut ihmiskunnan luo. Mutta koska he eivät voineet nähdä 

häntä, oli välttämätöntä, että hänen henkensä ilmenisi ihmismielen kautta, ja hän näyttäytyi näkijöille 

profeetta Elian vertauskuvassa: pilvien yläpuolella tulisilla vaunuillaan. 

59 Elia on tullut tähän aikaan edelläkävijäksi valmistelemaan minun tuloani. Hän on tullut profeettana 

ilmoittamaan teille uudesta aikakaudesta kamppailuineen ja koettelemuksineen, mutta myös sen 

paljastusten viisauteen. Hän tulee valon kulkuneuvonsa kanssa kutsuakseen teidät nousemaan siihen, 

kantamaan teidät pilvien yläpuolelle ja tuomaan teidät hengelliseen kotiin, jossa rauha vallitsee. Luottakaa 

häneen hyvänä paimenena, seuratkaa häntä hengellisesti, kuten ihmiset seurasivat Moosesta ensimmäisellä 

aikakaudella. Rukoilkaa, että hän auttaisi teitä tehtävänne täyttämisessä, ja jos haluatte seurata häntä, 

tehkää niin. 

60 Ennen kuin Elia otettiin pois tulisilla vaunuilla ja vietiin taivaan korkeuksiin, Elisa pyysi häntä 

siirtämään profeetallisen lahjansa ja henkensä hänelle, jotta hän voisi olla samanlainen kuin Elia oli ollut 

maan päällä; ja Elia jätti hänelle viittansa todisteeksi siitä, että hän täytti oppilaansa toiveet. Mutta Elian 

henki ja hänen profeetallinen lahjansa olivat Elisassa ilmeisenä merkkinä hengellisestä yhteydestä ihmisiin 

ja hengen jälleensyntymisestä. 

61 Jokaisena aikakautena ja jokaisen jumalallisen ilmoituksen yhteydessä Elia ilmestyy ihmisille. 

62 Messias ei ollut vielä tullut maan päälle, ei enää kauan, kun hän syntyisi ihmiseksi, ja jo nyt 

profeetan henki ruumiillistui Johannesessa, jota myöhemmin kutsuttiin Kastajaksi, ilmoittaakseen 

Taivasten valtakunnan läheisyydestä, joka olisi Sanan läsnäolo ihmisten keskuudessa. 

63 Myöhemmin, kun muuntauduin Taborin vuorella näyttäytyäkseni hengessä joillekin 

opetuslapsilleni, Elia tuli Mooseksen kanssa ottamaan paikkansa Herransa rinnalla. Tällä tavoin hän antoi 

ymmärtää, että hänelle oli uskottu tulevaisuudessa aika, jolloin hänen olisi tehtävä läsnäolonsa tunnetuksi 

ihmiskunnassa herättääkseen ihmisten nukkuvan hengen valoisaan ja täydelliseen elämään. 

64 Tämä on aika, joka on uskottu Elialle ihmiskunnan herättämiseksi. Hän on edelläkävijä, joka 

kulkee kansalta kansalle, kansakunnalta kansakunnalle, ihmiseltä ihmiselle puhuakseen heille, kuten 

Johannes teki aikanaan Jordanin rannalla puhuessaan väkijoukoille ja kehottaessaan heitä 

valmistautumaan, koska Jumalan valtakunta oli jo lähellä. Nyt hän käskee heitä hengellisellä äänellään 

kokoontumaan sisimpään, koska Herran läsnäolo Pyhänä Henkenä on ihmisten kanssa. 

65 Kun Elia on valmistanut ihmiskunnan ja valmistanut Herran tiet, hän palaa Isän luo. 

66 Kun tämä tapahtuu, älkää pyytäkö häntä jättämään teille vaippaansa, kuten hän jätti sen Elisalle; 

sillä hän on tehnyt itsensä tunnetuksi hengellisesti, ajat ovat muuttuneet, ja te unohdatte tunnukset. Mutta 

hän jättää teille profeetallisen lahjan rakkauden lahjaksi ja todistukseksi siitä, että hän oli keskuudessanne. 

67 Varustautukaa, opetuslapset, oppikaa minulta, jotta voin lähettää teidät ihmisten keskuuteen 

tekemään Pyhänä Henkenä tunnetuksi ilmestykseni ja sanomaan heille Johanneksen tavoin: "Tehkää 

parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle ihmisiä." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 32  
1 Valmistautukaa, sillä haluan, että ymmärrätte selvästi Sanani hengellisen merkityksen, jonka esitän 

teille tällä kolmannella aikakaudella. 

2 Olette vielä pieniä lapsia, mutta teidän pitäisi jo olla suuria opetuslapsia, koska olette eläneet 

useissa inkarnaatioissa. Vain ensimmäisellä kerralla teidän pitäisi olla lapsia, jotta voisitte kasvaa nuoriksi 

miehiksi toisella kerralla ja saavuttaa kypsyyden kolmannella kerralla. 

3 Olen aina nähnyt teidät pieninä lapsina. Hengellisessä lapsuudessanne elitte viattomasti, kykynne 

ja tuntemuksenne riittämättömästi kehittyneinä, ilman tietoa elämänne alusta. Silloin saitte ensimmäiset 

opetukseni ja ilmestykseni. 

Toisella aikakaudella teidän pitäisi olla jo nuorukaisia, jotka elävät täydessä henkisessä nuoruudessa 

kohotetussa muodossa. Mutta löysin teidät ahdistettuina, sorrettuina, riittien ja perinteiden sitomina, ja kun 

näin, että ette olleet käyttäneet opetuksiani, tulin näyttämään teille armon ja rakkauden esimerkilläni tien, 

joka vie teidät Luvattuun maahan, ja valmistamaan teitä uusien opetusten nykyiseen vaiheeseen, jotka olen 

luvannut antaa teille. 

Käskin teitä olemaan vahvoja, taistelemaan, jotta ette joutuisi uuteen orjuuteen. Mutta mitä olette 

tehneet opetuksestani? - Ette vieläkään tunne opetustani. Miksi olette unohtaneet teille annetun lupauksen, 

että palaisin luoksenne hengellisesti? Olen läsnä hengessä, kuten tarjosin teille, mutta te ette tunnista 

Minua. 

Te kysytte, miksi kutsun teitä Israeliksi, ja vaaditte Minulta todisteita, jotta voisitte uskoa. - Miksi 

olette antautuneet epäjumalanpalvelukselle ja mystiikalle* ja sekoittaneet aineelliset palvontatoimet 

Jumalan hengelliseen palvontaan? Huomaan, että olette hämmentyneitä vääristä opetuksista, joilla 

veljenne ovat johtaneet teidät harhaan korkeamman kehityksenne tieltä. 
* Tämä viittaa uskomukseen, jonka mukaan pelkkä sakramentin vastaanottaminen tai pyhiinvaellukselle 

osallistuminen saa aikaan ihmeellisen voiman. 

Valitatte, koska teiltä puuttuu vapaus. Minä näen, mitä olet kärsinyt niin katkeran maljan kautta, jonka 

olet tyhjentänyt täyteen. Mutta älkää luulko, että olen kurittanut teitä: Ei, olen aina halunnut ohjata 

askeleitasi, jotta rakastaisit minua Isänä ja tuntisit jumalallisen suojelukseni. 

4 Monta vuosisataa on kulunut siitä päivästä, jolloin annoin teille Sanani ja viimeiset kehotukseni 

Jeesuksen kautta, mutta tänään ilmestyn teille Pyhänä Henkenä täyttääkseni teille antamani lupauksen. En 

tullut ihmiseksi, tulen Hengessä, ja vain ne, jotka ovat varustautuneet, näkevät minut. Kun te uskotte 

Sanaani ja seuraatte Minua, toiset eivät hyväksy ilmestymistäni ja kieltävät sen. Minun oli annettava heille 

suuria todisteita, ja heidän ansiostaan olen vähitellen voittanut heidän epäuskonsa. 

Rakkaus ja kärsivällisyys, joita olen aina osoittanut teille, saavat teidät ymmärtämään, että vain Isänne 

voi rakastaa ja opastaa teitä tällä tavoin. Minä vartioin sinua ja teen ristisi kevyeksi, jotta et kompastuisi. 

Annan teidän tuntea rauhani, jotta voitte kulkea tietänne täynnä luottamusta minuun. 

5 Olette aina kärsineet, koska ette ole ottaneet huomioon nöyryyttä osoittavaa esimerkkiäni. Ette ole 

ajatelleet, kuinka alas olen tullut tehdäkseni itseni teille kuultavaksi ja ymmärrettäväksi. Mutta minä annan 

teille anteeksi, sillä te kuulutte ensimmäiseen kansaan, esikoisiin. 

Eläkää esimerkkini mukaan ja varmistakaa, että ihmiskunta rakastaa Minua, että he lähestyvät Minua. 

Ihmiset eivät enää ymmärrä, miten Minua etsitään, he eivät tunne läsnäoloani, he eivät tunnista hyötyjäni 

ja pitävät ihmeitäni sattuman varassa. He eivät luota minuun ja elävät huolettomasti suuressa 

hämmennyksessään. 

Olen kertonut teille, että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani. Tiedätte, että hallitsen 

maailmankaikkeutta rakkauden laeillani, että kaikki olennot ovat Minulle kuuliaisia. Vain ihminen yrittää 

kiertää näitä lakeja haluamatta käyttää vapaata tahtoaan hyväksi. 

6 Lepää elämäsi vastoinkäymisistä. Tänään kärsimyksesi paino painaa sinut maahan, henkesi on 

tuskainen, ja katumuksen kyyneleet nousevat silmistäsi rikkomustesi tähden. - Teidät on tuomittu väärin, 

koska olette seuranneet asiaani. Mutta olen sanonut teille, että jos valmistaudutte, pystytte voittamaan ja 

kestämään veljienne tuomiot sillä voimalla, jonka hyväntekeväisyyden harjoittaminen antaa teille. 

7 En ole turhaan valinnut teitä välineiksi levittämään Sanaani. Luotan sinuun. Uskon teille vaikean 

tehtävän, joka on tuoda pelastusta veljillenne esimerkkinne kautta. Siemen on teissä, se on sama siemen, 
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jonka kautta annoin teille elämän alusta alkaen. Työnne ja huolenpitonne tuloksena odotan siemenistänne 

hyviä hedelmiä. Kevennä kantamaasi ristiä täyttämällä rakkaudella sinulle uskomani tehtävä. Saatte 

työnne päätökseen, älkää pelätkö ruumiinne kuolemaa, muistakaa, että henkenne ei koskaan kuole. Se 

pääsee eroon vain ruumiin aineksesta, joka sille annettiin välineeksi elää maan päällä ja joka tehtävänsä 

suoritettuaan maksaa kunniansa maalle. Mutta henkesi vapautuu lähtemään rajattomiin horisontteihin, ja 

näin alkaa uusi elämä, jossa löydät palkinnon työstäsi tässä maailmassa. 

8 Hylkää virheelliset tavat ja perinteet. Käyttäkää opetuksessani olevaa valoa, jotta epäilyksenne 

hälvenevät ja salaisuudet selkiytyvät, kuten tahtoni on. 

9 Näytän teille hengen todellisen elämän, jotta ette eläisi perusteettomien uhkausten alla ettekä 

täyttäisi lakiani vain rangaistuksen pelossa, josta teille ovat puhuneet ne, jotka eivät ymmärtäneet (oikein), 

miten tulkita sanaani. Ymmärtäkää Laini, se ei ole monimutkainen tai vaikea ymmärtää. Kukaan, joka 

tuntee sen ja toimii sen mukaan, ei joudu häpeään eikä anna sijaa väärille sanoille tai ennustuksille, 

harhakäsityksille tai huonoille tulkinnoille. Laini on yksinkertainen, se näyttää aina tien, jota teidän on 

seurattava. Luottakaa minuun, minä olen tie, joka johtaa teidät Valkoiseen kaupunkiin, Luvattuun maahan, 

joka pitää porttejaan auki odottaen saapumistanne. 

10 Minulla on ollut ilo antaa teille perintö, joka ei kuulu vain teille vaan koko ihmiskunnalle. Olette 

saaneet niin paljon, että teillä on velvollisuus jakaa tämä yltäkylläisyys kaikille, jotka sitä pyytävät. Viekää 

valoa veljillenne, jotka sovittavat rikoksiaan vankilassa, lohduttakaa sairaita, "voitelkaa "* heitä 

rakkaudellanne, kuten tein toisella aikakaudella, ja tulette näkemään, kuinka Armoni balsami virtaa heidän 

ylleen. Rohkaise kärsiviä, opeta heitä antautumaan ja anna heille uutta voimaa. Näin käytät lahjojasi ja 

tunnet itsesi vahvistuneeksi. 
* Ks. huomautus 1 kirjan liitteessä 

11 Ympärilläsi on hyveellisten henkien maailma, jotka tulevat avuksesi. Pyytäkää uskollisesti ja 

kunnioittavasti, niin saatte niiden hyödyt. Kutsukaa heitä ilman minkäänlaista etusijajärjestystä, sillä Minä 

olen valmistanut heidät kaikki samalla tavalla, he kaikki ovat tehneet itsestään arvokkaita tulemaan 

ihmiskunnan avuksi tänä aikana. Ottakaa mallia heidän esimerkistään ja liittykää heidän kanssaan yhteen 

henkisen edistyksen korkeassa tavoitteessa. 

Olen antanut tämän "henkimaailman "* opettaa teitä, ja lähestyvässä taistelussa he ovat voittamattomia 

sotilaita ja puolustuksenne. 
* Katso lisäyksen huomautus 2 

12 Laini ei ole rajallinen, se on ääretön, ja voitte täyttää sen monin tavoin. En vaadi teiltä täydellisiä 

tekoja, mutta teidän on tutkittava sitä ja uppouduttava siihen, jotta voitte soveltaa sitä käytännössä. 

13 En halua teidän pitävän näitä "hetkiä" täällä menetettyinä tai huonosti käytettyinä sen jälkeen, kun 

olette kuulleet Sanaani niin pitkään. Jos olette sinnikkäitä, onnistutte henkistämään itsenne, ja silloin olette 

kuin avoin kirja veljillenne. - Vuoden 1950 jälkeen saavut korkeammalle tasolle. Jatkan yhteydenpitoa 

kanssanne inspiraation kautta, ja ihmiset ottavat sananne vastaan viesteinä, jotka lähetän heille. Silloin 

ymmärrätte, kuinka viisas ja syvällinen opetukseni on ollut. 

14 Sen vuoden 1950 jälkeen, jolloin ilmentymiseni tässä muodossa päättyy, ihmiskunta joutuu suuriin 

koettelemuksiin. Luonto kärsii mullistuksista, kaikki järkkyy, kaikilla aloilla näkyy merkkejä 

hajoamisesta. Valmistautukaa ja seisokaa heikkojen rinnalla tuona aikana, sillä monet tulevat sortumaan 

noissa koettelemuksissa. 

15 Pian koittaa vuosi 1950, jota jotkut pelkäävät ja toiset kaipaavat. Monet lahkot ja uskonnot 

ajattelevat tätä päivämäärää ja odottavat tapahtumia, jotka tapahtuvat tänä aikana tuomitakseen Työni. 

Toiset kysyvät maallisen kaaoksen syytä, ja te puhutte heille Minun nimessäni ja ilmoitatte heille, että 

tämän kaaoksen jälkeen ihmiskunta saavuttaa kauan kaivattua rauhaa. 

16 Sillä en ole tunteeton kärsimyksillenne, ne tulevat luokseni ja aiheuttavat minulle tuskaa. Miksi 

pidätte itseänne muukalaisina, vaikka asutte samassa kodissa, joka on tämä maailma, ja erottelette itsenne 

rotuihin, luokkiin ja uskontokuntiin? Lupaan teille, että poistan rajat ja tuon kaikki lähemmäs toisiaan. 

Kruunut ja valtikat putoavat, valta katoaa, samoin rikkaus, sillä on aika, että nämä erot lakkaavat olemasta. 

Tulee päivä, jolloin te kaikki omistatte maan tasapuolisesti. Kuljet tolpalta toiselle ilman, että kukaan 

pysäyttää sinua. 
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17 Tekopyhyys, pahantahtoisuus ja turhamaisuus katoavat ja tekevät tilaa rakkaudelle ja harmonialle. 

Ja se valitus, joka nousee luokseni leskiltä, orvoilta, leivän puutteesta, rauhattomuudesta ja ilottomuudesta, 

muuttuu rakkauden ja kiitollisuuden ylistyslauluksi, joka purkautuu kaikista lapsistani. 

18 Ette tunne oloanne levottomaksi kansassanne, koska nautitte rauhasta ja hyvinvoinnista. Mutta 

minä sanon teille, älkää luottako tähän liikaa. Teidän ei pidä nukkua, vaan valvoa ja ansaita ansioita, jos 

haluatte säilyttää tämän rauhan. 

19 Työntekijät, etsin teitä koettelemuksissa, kuten tein toiste kärsivällisen Jobin kanssa. Mutta älkää 

luulko, että teen sen halusta saada teidät kärsimään. Ei, vaan tarkoituksena on tehdä hengestänne vahva 

tässä kärsimyksen sulatusuunissa. 

20 Älkää yrittäkö näyttää itsenne puhtaiksi Minun edessäni, kun omatuntonne syyttää teitä 

rikkomuksistanne ja synneistänne. On parempi, jos teet tunnustuksen Isäsi edessä ja annat Hänen Sanansa 

puhdistaa sinut kaikista tahroista kuin puhdistava virta. Silloin tunnette olevanne arvokkaita tulemaan 

veljienne eteen opettamaan heille totuutta, jonka opetukseni sisältää. 

21 Rauhani on teidän kansassanne. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette menetä tätä armoa pahojen 

tekojenne kautta. Säilyttäkää rauhani, kerätkää viisauttani kuin aarretta. - Ettekö ole tulleet tietoisiksi siitä, 

kuinka sota vaanii teitä, koputtaa ovillenne ja asettaa ansoja kaatamaan teidät? Mutta jos osaatte varoa, 

älkää pelätkö, sillä minä seison rinnallanne, jotta voitatte taistelunne. 

22 Minä olen Jehova, joka olen pelastanut teidät kuolemasta kaikkina aikoina. Minä olen se ainoa 

Jumala, joka on puhunut teille kaikkina aikoina. Kristus oli Minun Sanani, joka puhui teille Jeesuksen 

kautta. Hän sanoi teille: "Joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Ja Pyhä Henki, joka puhuu teille tänään, olen 

myös minä, sillä on vain yksi Pyhä Henki, vain yksi Sana, ja tämä on minun. 

23 Kuunnelkaa, opetuslapseni: Ensimmäisellä aikakaudella annoin teille lain, toisella aikakaudella 

opetin teille rakkautta, jolla teidän tulisi tulkita näitä käskyjä, ja nyt tällä kolmannella aikakaudella lähetän 

teille valon, jotta voisitte ymmärtää kaiken teille paljastetun merkityksen. 

24 Miksi sitten haluatte löytää kolme jumaluutta, kun on olemassa vain yksi Jumalallinen Henki, joka 

on Minun? 

25 Minä annoin lain ensimmäisille ihmisille, ja silti minä ilmoitin Moosekselle, että minä lähettäisin 

Messiaan. Kristus, jonka kautta annoin teille Sanani, kertoi teille, kun hänen tehtävänsä oli jo päättymässä: 

"Minä palaan Isän luo, josta olen lähtenyt." Hän myös sanoi teille: "Isä ja minä olemme yhtä." Mutta sen 

jälkeen Hän lupasi lähettää teille Totuuden Hengen, joka tahtoni mukaan ja teidän kehitystasonne 

mukaisesti valaisisi ilmestysteni salaisuutta. 

26 Mutta kuka voi valaista salaisuuksiani ja selittää nämä mysteerit? Kuka muu kuin minä voi avata 

Viisauden Kirjani sinetit? 

27 Totisesti sanon teille, että Pyhä Henki, jota nykyään pidätte jotakin muuta kuin Jehovaa ja 

Kristusta, ei ole mitään muuta kuin viisaus, jonka minä annan henkenne tietoon saadakseni teidät 

ymmärtämään, näkemään ja tuntemaan totuuden. 

28 Tänään teen teidät valmiiksi ottamaan vastaan Sanani, jotta se putoaisi kuin kaste janoisten kasvien 

päälle, kuin kristallinkirkas vesi, joka sammuttaa henkenne janon. Otan teidät vastaan Isänrakkaudessani 

kuin hellässä lapsuudessa. 

29 Alat ottaa ensiaskeleitasi vakaalla pohjalla. Mutta jos pysähdytte ettekä myöhemmin kuuntele 

käskyjäni, älkää tukkiko tietä veljillenne, niille, jotka tulevat teidän jälkeenne täynnä kaipausta palvella 

Minua, niille, jotka ovat valmistautuneet ja odottavat Minua. mitä voitte opettaa, jos ette opi oppituntiani? 

Läpäisevät Teokseni ja antavat itsensä valaistua, jotta voivat ymmärtää Minut. Minä olen Alfa ja Omega, 

jokaisen opetuksen alku ja loppu. 

30 Tänä aikana ilmoitan teille vierailuista, joiden on tapahduttava. Kolme neljäsosaa maapallosta 

katoaa, kipu kolkuttaa kaikkien ovelle, ja maailma kärsii suuria vaikeuksia. Mutta jos te valmistaudutte, 

yhden teistä kautta alue pelastuu. 

Ihmisen saavuttama tiede ei riitä parantamaan tulevia outoja sairauksia. Silloin ymmärrätte, että teidän 

on noustava maallisen yläpuolelle parantaaksenne ja estääksenne pahoja asioita. "Israel" vapauttaa 

ihmiskunnan suurista vaikeuksista. Mutta kuinka paljon teidän on varustautua täyttääksenne kohtalonne. 

Tämän ajan apostolit kulkevat maasta toiseen ja tuovat ilosanomaa, ja heidän lahjansa ovat kuin ehtymätön 

lähde, joka pursuaa hyödyt kaikille ihmisille. 
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31 Jokaisella ihmeellä, jonka annan heille, he herättävät uusien apostolien uskon, ja heidän tehtävänsä 

on suuri. Mutta voi heitä, jos heistä tulee turhia, sillä silloin he menettävät lahjansa. 

32 Kunnioita veljillesi annettuja lahjoja. Hoitakaa sitä puuta, jonka olen teille uskonut, sillä te kaikki 

olette yhden ja saman pellon työläisiä. Armoni seuraa sinua kaikkialla, tunnen tekosi ja ajatuksesi. 

Katsokaa ja rukoilkaa, sillä ihmiset tarvitsevat rukoustanne hengellisen kehityksensä puolesta. 

33 Monet teistä uskovat, että kärsimyksenne ovat vastoin Isän rakkauden lakia, koska ajattelette: "Jos 

olen Jumalan lapsi, jos kaikkialle ulottuva Isä on luonut minut, miksi Hän antoi minun langeta, miksi Hän 

ei luonut minua kuuliaiseksi, hyväksi ja täydelliseksi?" Tämä ei ole totta. 

34 Totisesti sanon teille, että ette ole ajatelleet sitä, mitä ajattelette. Se, mitä pidätte ristiriitaisena 

lakieni kanssa, on juuri rakkauden lain vahvistus. Mutta jotta ymmärtäisitte tämän paremmin, kuunnelkaa 

hyvin: 

Taivaan jumalallisilla tikapuilla on ääretön määrä olentoja, joiden hengellinen täydellisyys antaa heille 

mahdollisuuden ottaa eri askelia sen mukaan, minkä asteen he ovat saavuttaneet. Henkesi luotiin sopivin 

ominaisuuksin kehittymään tällä täydellisyyden tikapuilla ja saavuttamaan Luojan korkeissa neuvoissa 

asetettu päämäärä. 

35 Ette tiedä noiden henkien kohtaloa, mutta kerron teille, että se on täydellinen, kuten kaikki, minkä 

olen luonut. 

36 Ette vieläkään ymmärrä niitä lahjoja, jotka Isä on antanut teille. Mutta älkää olko huolissanne, sillä 

myöhemmin tulette tietoisiksi niistä ja koette, miten ne paljastuvat täysin. 

37 Ääretön määrä henkiä, jotka teidän tavoin asuvat eri elämäntasoilla, on yhdistetty keskenään 

korkeamman voiman, rakkauden, avulla. Ne on luotu kamppailua ja korkeampaa kehitystä varten, ei 

pysähtyneisyyttä varten. Niistä, jotka ovat täyttäneet käskyni, on tullut suuria jumalallisessa rakkaudessa. 

Muistutan kuitenkin, että vaikka henkenne olisi saavuttanut suuruuden, voiman ja viisauden, siitä ei tule 

kaikkivoipaa, koska sen ominaisuudet eivät ole äärettömiä, kuten Jumalalla. Ne riittävät kuitenkin 

viemään sinut täydellisyytesi huipulle suoralla tiellä, jonka Luojasi rakkaus on merkinnyt sinulle 

ensimmäisestä hetkestä lähtien. 

38 Luomisenne yhteydessä annoin teille vapaan tahdon lahjan, jotta omasta tahdostanne kirkastaisitte 

Minua rakkaudella ja laupeudella, jota annatte veljillenne. 

39 Mieli ilman vapaata tahtoa ei olisi Korkeimman Olennon arvoinen luomus. Se olisi toimimaton 

olento, joka ei pyrkisi täydellisyyteen. 

40 Nykyään elätte edelleen materialistista elämää, koska veljeys puuttuu. Sillä hengellisissä 

maailmoissa kaikki elää täydellisessä harmoniassa. 

41 Ymmärryksen puute jumalallista rakkautta kohtaan aiheuttaa hengelle taantumusta, jonka voi 

välttää vain palaamalla oikealle tielle, peruuttamattomaan parannukseen ja kuuliaisuuteen. 

42 Nykyisessä maailmassanne tiedettä harjoittavat veljet eivät ole johtaneet teitä kehityksenne 

huipulle. He ovat johtaneet teidät tuskaan, kuiluun ja ylimielisyyteen. Mutta en ole missään vaiheessa 

hylännyt teitä, vaan te olette epäröineet vastata rakkauden kutsuuni. 

43 Koska olette käyttäneet väärin Isänne teille antamaa rakastavaa ja vanhurskasta vapautta, teidän on 

puhdistettava itsenne tuskan ja kyynelten avulla niistä tahroista, joita olette asettaneet sieluunne. Kuitenkin 

se, joka sovittaa rikkomuksensa antautumalla, saavuttaa korkeamman kehityksensä, ja hänen nousunsa on 

nopeampi kuin hänen putoamisensa. 

44 Monien vuosisatojen ajan olen antanut teille esimerkkejä ja todisteita hellyydestä, jumalallisesta 

rakkaudesta, jotka ovat joskus voineet koskettaa sydämiänne ja saada teidät huudahtamaan: "Rakastan 

sinua, Herra, ihailen sinua". Mutta kysyn teiltä: Jos rakastatte Minua, miksi ette jäljittele Minua ja toteuta 

opetuksiani käytännössä? Miksi olette etääntyneet hengellisestä elämästä ja siten hidastaneet kehitystänne? 

Kuinka kehtaatte syyttää Jumalaa omista kaatumistanne, tuskastanne ja varomattomuudestanne? 

45 Tänään, kun kutsun teitä, ette kaikki kuuntele minua. Lupaan teille kuitenkin, että kaikki 

kuuntelevat minua edelleen ja että yksikään lapseni ei häviä Hengen ikuisuudessa. 

46 Jotkut etsivät Minulta vastalahjaksi rakkauttani, toiset taas, tuskan painamina, rukoilevat, että 

armoni poistaisi heidän kärsimyksensä maljan. 

47 Laajennan sanomaa, jonka annoin teille Jeesuksen kautta. Mutta et halua vielä jättää epävarmoja 

polkuja, joilla olet kulkenut. 



U 32 

28 

48 Haluatteko syyttää Minua kaikesta siitä, mikä ei tule Minulta ja mikä on teidän aiheuttamaanne? - 

Käskin teidän kylvää rakkautta, mutta sen sijaan olette kylväneet vihaa. Haluatko niittää rakkautta? 

49 Olen opettanut teitä elämään yksinkertaista, puhdasta ja anteliasta elämää rauhassa, ja te vaaditte 

elämään jatkuvassa vihan, materialismin ja mielettömän kunnianhimon sodassa. 

50 Pyydät Jumalalta lähes aina tietämättä, mitä pyydät, mutta et koskaan anna Jumalalle sitä, mitä 

Hän pyytää sinulta omasta puolestasi. 

51 Kun teistä on tullut niin turhamainen ja niin eksyksissä jumalallisista opetuksista, miten voitte 

pyytää Jumalaa antamaan teille sen, mitä ette osaa pyytää, tai hallitsemaan maailmankaikkeutta 

ajatustenne tai tahtonne mukaan? Totisesti sanon teille, maailmankaikkeus ei kestäisi sekuntiakaan, jos 

Hän antaisi teidän hallita sitä inhimillisten oikkujenne mukaan. 

52 Olen antanut teille toisen pisaran Jumalallista viisautta. Annan teille lisää tulevilla oppitunneilla. 

Mutta älkää ottako opetustani vastaan ajattelematta sitä perusteellisesti. Se vain auttaa teitä tuntemaan 

säteilyni, joka täyttää teidät valolla, jotta voitte paremmin ymmärtää ilmestyksiäni. 

53 Ymmärrä opetuksen merkitys ja tulkitse sitä omantuntosi ja sydämesi sanelemalla tavalla. 

54 Hengellisyyttä ei löydy uskontojen tai tieteiden teksteistä. Se lepää (piilossa) hengessäsi, joka olisi 

mielekkäästi mukana, jos se aina täyttäisi käskyn, joka sanoo sinulle: "Rakastakaa toisianne". 

55 Älkää muodostako uusia filosofioita tai teorioita, jotka on johdettu tästä opetuksesta, älkää 

pystyttäkö aineellisia temppeleitä älkääkä tehkö vertauskuvia tai symboleja. Annan teille kaikki 

ilmestykset, jotka tulevat teille näinä aikoina. 

56 Totisesti sanon teille, että te ette ole ainoat, joilla on totuus hallussaan. Eri uskontojen papisto, 

tiedemiehet, uskovaiset ja ei-uskovaiset, he kaikki ovat alkuperältään Jumalan hengellisiä luotuja, joita 

aion yltäkyllästää armoilla heidän elämänmatkansa aikana. 

57 Kutsukaa veljiänne nöyrästi tutkimaan rakkauden, laupeuden ja hengellisen kohotuksen opetustani. 

Älkää unohtako, että mikään teoksistanne ei ole täydellinen, jos ne eivät perustu rakkauteen kaikkea sitä 

kohtaan, mitä näette, ja jopa sitä kohtaan, mitä vain aavistatte mietiskelyhetkissänne. 

58 Näkymättömissä on monia elämiä, hän epäilee, siunaa niitä ja rakastaa niitä. 

59 Älä luo epäjumalanpalvelusta, fanaattisuutta tai maallisia sijoituksia. Mikään ei ole suurempaa 

kuin valo, joka koristaa mieltä, joka on saavuttanut täydellisyyden hyveen kautta. 

60 Se, joka rakastaa enemmän, on suurempi kuin se, joka sanoo olevansa suurempi virkansa tai 

turhamaisuutensa vuoksi. 

61 Muistakaa Jeesusta! 

62 Ymmärryksenne on selkeämpi näinä aikoina, ja myös Sanani tulee ymmärrettävämmäksi. 

63 Temppelini on sydämesi, sen valo on rakkauttani. Suurin lahja, jonka voitte antaa siihen, on 

henkenne rauha, kun teette hyvää elämässä, siunaatte veljiänne ja rakastatte heitä. 

64 Mitä hyötyä laulujen, rukousten ja riittien olisi teistä, jos sisällänne on vain alhaisia intohimoja? 

Janoan rakkauttasi, en suitsukkeita. Toivon olemassaolollenne vähemmän kyyneleitä ja enemmän valoa. 

65 Teidän on vastattava kaikesta, ja pahojen tekojenne mukaan te saatte kaikkein painavimmat 

tuomiot itsenne kautta. Sillä minä en tuomitse teitä, tämä on väärin. Oma henkesi on kirkkauden tilassaan 

kauhea syyttäjäsi ja kauhea tuomarisi. Minä taas puolustan teitä villejä syytöksiä vastaan, vapautan ja 

lunastan teidät, sillä minä olen Rakkaus, joka puhdistaa ja antaa anteeksi. 

66 Annan teille uusia opetuksia, jotta voisitte ymmärtää tämän oppitunnin, joka on toinen arkki, jonka 

annan teille, jotta voisitte koota "Todellisen elämän kirjan". 

67 Täyttäkää lakini, niin nöyryyden, laupeuden ja rakkauden esimerkkinne kautta nämä pienet joukot 

lisääntyvät ja tulevat yhtä lukuisiksi kuin tähdet taivaalla ja kuin hiekka merellä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 33  
1 Jälleen kerran Mestari avaa Opetuskirjansa selittääkseen teille tavu tavulta Hänen Rakkausoppinsa. 

Jos haluatte kuunnella minua Isänä, sanon teille: Katsokaa, tässä on katettu pöytä, johon voitte istuutua 

nauttimaan ruoasta, jonka olen säilyttänyt teille niin suurella rakkaudella. 

2 Tulen hengessä tehdäkseni itseni tunnetuksi opetuslasteni keskuudessa. Kutsutte tätä aikaa valon 

ajaksi, koska jokainen henki ja kaikki aine on tuntenut henkisen läsnäoloni. 

3 Minä olen Valo ja Tie, mutta te kaikki ette ole tietoisia siitä, mikä on keskuudessanne tapahtuvan 

ilmentymiseni tarkoitus. Sen sijaan, että nauttisitte Jumalallisista ohjeistani ja ilmestyksistäni, pysytte 

turtuneina inspiraatioilleni* ja ajattelette, että olen tullut vain helpottamaan aineellisia tarpeitanne ja 

huolianne, ja rajoitutte pyytämään leipää, työtä, rahaa tai terveyttä tajuamatta, että annan teille kaiken 

aineellisen hyödyn lisäksi. 
* Katso lisäyksen huomautus 3 

4 Jotkut teistä tulevat sydän täynnä kiitollisuutta ja iloa, koska he ovat saaneet etuuden, jota he 

pyysivät maalliseen elämäänsä, ja siunaan heitä. Mutta totisesti, sanon teille, suuremmat ovat ne henkiset 

lahjat, jotka ovat läsnä olemuksessanne ja jotka alkavat antaa teille ensimmäisiä hedelmiään opetukseni 

innoittamana, ettekä te ole vielä kiittäneet minua niistä. 

5 Avaa sydämesi, niin että voit tuntea siinä kaiken, mitä annan sinulle. Tämän vuoksi olen usein 

sanonut teille, että vaikka olen keskuudessanne, ette ole tunteneet minua. 

6 Pitääkö minun tehdä jälleen, kuten toisella aikakaudella, tekoja, joita te kutsutte ihmeiksi, 

löytääkseni uskon? Pitääkö minun antaa sokealle näkö, halvaantuneelle liikuntaelimistö ja Lasarukselle 

elämä, jotta herättäisin teidän uskonne? Totisesti sanon teille, että monet "sokeat" ovat nähneet valon tänä 

aikana, monet "halvaantuneet" ovat jälleen kävelleet, ja monet "kuolleet" ovat nousseet armon elämään. 

7 Kaksi uutta polkua avautuu katseellesi, samat, jotka olet tuntenut pyhiinvaelluksesi alusta lähtien. 

Toinen on leveä ja kukkainen, toinen kapea ja piikkien peittämä. Haluatte kulkea kapeaa polkua, joka on 

hyveen polku, luopumatta toisesta, mutta se ei ole mahdollista. 

8 Totisesti sanon teille, ette tunne tietäni ettekä ymmärrä, että sen lukemattomista koettelemuksista 

huolimatta sillä on rauha, toisin kuin hyvin leveällä tiellä, joka tuo nautintoja, jotka jättävät sydämeen vain 

tuskaa ja inhoa. 

9 Haluan, että henkesi elää ikuisesti rauhassani. Siksi ilmoitan itseni hänelle opettaakseni häntä tällä 

tavalla. Älkää unohtako, että tänä aikana ennen Uuden Liiton arkkia olette tehneet uuden liiton Isänne 

kanssa. 

10 Tahtoni on, että pysytte lujana tulevina tuskan aikoina ja lähdette antamaan ohjeeni 

lähimmäisellenne. Kun levitätte Sanaani ja todistustanne ihmiskunnan keskuudessa, älkää menettäkö 

rohkeuttanne veljienne epäilyjen edessä. Uskoitteko te kaikki, kun kuuntelitte minua ensimmäisen kerran? 

- Käyttäkää tätä kehoa tai kuorta nyt, kun teillä on se, täyttääksenne tehtävänne ihmiskunnalle. Kuinka 

monet hengellisessä tilassa elävistä haluaisivatkaan omistaa ruumiin ainetta, jota he pitävät aarteena! 

11 Hengellenne sanon: "Antakaa omantuntonne ohjata teitä"; ja aineellenne: "Antakaa henkenne 

ohjata teitä, ja rauhani on teidän kanssanne". Jos teet niin, henkesi valvoo kuin vertauksen neitsyet, jotka 

odottivat sulhasen saapumista lampun palaessa. Autuaita ovat ne, jotka elävät "valvoen", sillä he ovat 

tarkkaavaisia ottamaan minut vastaan. Ja kun viimeinen hetki koittaa heidän kohdallaan ja he kolkuttavat 

hengellisen laakson ovea, minä avaan sen heille. 

12 Jos teette työtä innokkaasti, huomenna olette kanssani. Valmistautukaa näihin opetuksiin, jotta 

voitte toisen aikakauden opetuslapseni tavoin lähteä liikkeelle ja tuoda valoa veljillenne ja lohtua 

kärsiville. Herätkää välinpitämättömyydestänne! Sillä jos te, joilla on laki, ette ymmärrä Minun Sanaani 

ettekä todista Minusta, vierailut tulevat; teitä kuulustellaan, ja jos ette ole ottaneet opetustani vastaan 

sisällänne - mitä te vastaatte? Silloin teidät tuomitaan, tunnette pelkoa ja katumusta, ja muistatte, mitä 

Mestari puhui teille rakastavasti ja lakkaamatta. Mutta jos opiskelette Sanaani ja pohditte sitä, olette 

valmiita, kun teidän on puhuttava tästä ilmestyksestä, ja ne, jotka ymmärtävät teitä, sanovat: "Jumalallinen 

Mestari on todella ollut kanssamme!" - Jos veljet arvioivat teidät väärin, vaikka olette saavuttaneet 

tehtävänne, älkää huolestuko, sillä minä tunnustan työnne, ja kun olette voittaneet suuret koettelemukset, 

annan teille rauhan korkeimman autuuden. 
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13 Tulevaisuudessa monet teistä omistautuvat levittämään tätä opetusta ihmiskunnan keskuudessa, ja 

tulette näkemään työnne kantavan hedelmää ja jumalallisen siemenen lisääntyvän. 

14 Kutsun kaikkia maan pyhiinvaeltajia kuulemaan ääneni, joka kutsuu heitä hengelliseen nousuun ja 

ikuisen elämän saamiseen. Tänä päivänä, jolloin Jumalallinen Sana tekee itsensä tunnetuksi, käyttäkää 

Hänen Sanaansa ja antakaa sen valaista itseänne, sillä tiedossa on valo ja pelastuksenne. 

15 Jos minun lakini opettaa teille moraalia, vanhurskautta ja järjestystä kaikissa elämänne toimissa, 

miksi etsitte vastakkaisia teitä ja aiheutatte itsellenne tuskaa? Ja kun lähdet tuonpuoleiseen ja jätät ruumiisi 

maan päälle, itket, koska rakastit tuota kuorta liikaa. 

Kun tunnette, että ruumis ei enää kuulu teille ja että teidän on jatkettava polkua, kunnes tulette luokseni, 

sanon teille: "Poikani, mitä sinulla on näytettävää minulle? Oletteko eläneet maan päällä minun käskyjäni 

noudattaen?" Mutta te, jotka olette häpeissänne ja lannistuneet, koska teillä ei ole rakkauden lahjaa Häntä 

kohtaan, joka rakastaa teitä niin paljon ja on antanut teille niin paljon, olette takoneet kahleet, jotka 

masentavat henkeänne, ja se näyttää valottomalta, itkien ja itkien itseään, koska se on menettänyt armonsa. 

Hän kuulee vain Isän äänen kutsuvan häntä. Mutta koska hän ei ole kehittynyt eikä tunne itseään 

arvokkaaksi tulemaan Hänen luokseen, hän seisoo paikallaan ja odottaa. 

Ajat kuluvat, ja henki kuulee jälleen äänen, ja täysin täynnä kärsimystään hän kysyy, kuka hänelle 

puhuu, ja tämä ääni sanoo hänelle: "Herää!". Etkö tiedä, mistä olet tullut ja minne olet menossa?" Sitten 

hän nostaa silmänsä ylös ja näkee mittaamattoman valon, jonka loistosta hän tuntee itsensä säälittäväksi. 

Hän ymmärtää, että ennen kuin hänet lähetettiin maan päälle, hän oli jo olemassa, että Isä, josta ääni lähti, 

rakasti häntä ja että Isä, joka nyt näkee hänet surkeassa tilassa, kantaa hänestä surua. Hän tajuaa, että hänet 

on lähetetty eri asuinsijoille käymään läpi taistelun tien ja saamaan palkkionsa ansioillaan. Ja Poika kysyy: 

"Jos ennen kuin minut lähetettiin maan päälle, olin Sinun hyvin rakastettu luomuksesi - miksi en pysynyt 

lujana hyveessä ja miksi minun ei tarvinnut langeta, kärsiä ja ponnistella palatakseni takaisin luoksesi?" 

Ääni vastasi hänelle: "Kaikki henget on asetettu evoluution lain alaisuuteen, ja tällä tavoin Isä-Henkeni 

varjelee niitä ikuisesti, ja Hän on tyytyväinen Pojan hyviin tekoihin. Olen kuitenkin lähettänyt teidät maan 

päälle, jotta se olisi paikka, jossa kamppaillaan hengellisestä täydellisyydestä, eikä sodan ja tuskan laakso. 

Minä olen käskenyt teitä lisääntymään, etteivät he olisi hedelmättömiä. Mutta kun palaatte Hengelliseen 

laaksoon, ette tuo satoa, te vain itkette ja tulette ilman sitä armoa, jolla olen varustanut teidät. Siksi lähetän 

teidät jälleen kerran ja sanon teille: Puhdistakaa itsenne, etsikää se, minkä olette menettäneet, ja tehkää 

työtä hengellisen nousun eteen. 

Henki palaa maan päälle, etsii pienen ja herkän ihmiskehon, jossa levätä ja aloittaa uuden elämän 

matkan. Hän löytää hänelle osoitetun pienen lapsen ruumiin ja käyttää sitä hyvittääkseen rikkomuksensa 

lakiani vastaan. Henki tulee maan päälle tietäen syyn, se tietää, että se on Isän henkäys, ja se tietää 

tehtävän, jonka se tuo Häneltä. 

16 Ensimmäisinä vuosina hän on viaton ja säilyttää puhtautensa, hän pysyy yhteydessä hengelliseen 

elämään. Sen jälkeen hän alkaa tuntea synnin, näkee läheltä ihmisten ylpeyden, ylimielisyyden ja 

kuritonuden Isän vanhurskaita lakeja kohtaan, ja luonnostaan kuriton liha alkaa olla pahan tahraama. 

Kiusaukseen langenneena se unohtaa tehtävän, jonka se toi mukanaan maan päälle, ja ryhtyy tekemään 

lain vastaisia tekoja. Henki ja aine maistavat kiellettyä hedelmää, ja kun he ovat pudonneet kuiluun, 

viimeinen hetki yllättää heidät. 

Jälleen kerran henki löytää itsensä (hengellisestä) elinympäristöstä, väsyneenä ja syyllisyytensä taakan 

painamana. Sitten hän muistaa äänen, joka kerran puhui hänelle ja kutsuu häntä yhä, ja vuodatettuaan 

monta kyyneltä tuntien itsensä eksyneeksi tietämättä, kuka hän on, hän muistaa olleensa tuossa paikassa 

ennenkin. Ja Isä, joka on luonut hänet niin suurella rakkaudella, ilmestyy hänen tielleen ja sanoo hänelle: 

"Kuka olet, mistä olet kotoisin ja minne olet menossa?" - Poika tunnistaa tuossa äänessä sen sanan, joka on 

antanut hänelle olemisen, älykkyyden ja kyvyn, Isän, joka antaa hänelle anteeksi yhä uudelleen ja 

uudelleen, puhdistaa hänet, ottaa hänet pois pimeydestä ja johtaa hänet valoon. Hän vapisee, sillä hän 

tietää seisovansa Tuomarin edessä ja sanoo: "Isä, tottelemattomuuteni ja velkani Sinulle on hyvin suuri, 

enkä voi odottaa eläväni valtakunnassasi, sillä minulla ei ole ansioita. Tänään, kun olen palannut 

Henkiseen laaksoon, näen, että minulla on vain kertynyttä syyllisyyttä, joka minun on sovitettava." Mutta 

rakastava Isä näyttää hänelle vielä kerran tien, hän palaa lihaan ja kuuluu jälleen ihmiskuntaan. Mutta nyt 

jo kokenut henki nujertaa fyysisen kuoren suuremmalla voimalla saadakseen yliotteen ja noudattaakseen 
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jumalallisia käskyjä. Taistelu alkaa. Hän taistelee syntejä vastaan, jotka tuhoavat ihmistä, ja haluaa käyttää 

hyväkseen tilaisuuden, joka hänelle on annettu hänen lunastukseensa. Hän taistelee alusta loppuun, ja kun 

valkoiset hiukset hänen ohimoiltaan kiiltävät ja hänen aiemmin kestävä ja vahva ruumiinsa alkaa taipua 

vuosien painon alla ja menettää voimansa, henki tuntee itsensä vahvaksi, kypsemmäksi ja kokeneemmaksi. 

Kuinka suurelta ja vastenmieliseltä synti näyttääkään hänestä! Hän kääntyy pois siitä ja pääsee maaliin. 

Nyt hän vain odottaa hetkeä, jolloin Isä kutsuu häntä, sillä hän on tullut siihen tulokseen, että jumalallinen 

laki on oikeudenmukainen ja Jumalan tahto on täydellinen, että tämä Isä elää antaakseen elämän ja 

pelastuksen lapsilleen. 

Kun viimeinen päivä koitti, hän tunsi kuoleman lihassaan eikä tuntenut kipua. Hän kuoli hiljaa ja 

kunnioittavasti. Hän näki itsensä mielessään, ja aivan kuin hänellä olisi ollut peili edessään, hän näki 

itsensä kauniina ja valoa säteilevänä. Silloin ääni puhutteli häntä ja sanoi: "Poika, minne olet menossa?". 

Ja kun hän tiesi, kuka hän oli, hän nousi Isän luo ja antoi Hänen valonsa tulla olemukseensa ja sanoi näin: 

"Oi Luoja, oi kaikkialle ulottuva Rakkaus, tulen luoksesi lepäämään ja antamaan sinulle täyttymyksen." - 

Tili oli selvitetty, ja henki oli terve, puhdas ja synnin kahleista vapaa ja näki edessään suuren palkkion, 

joka häntä odotti. 

Sen jälkeen hän tunsi sulautuvansa tuon Isän valoon, hänen ilonsa kasvoi, ja hän näki rauhan paikan, 

pyhän maan, tunsi syvän hiljaisuuden ja lepäsi Aabrahamin helmassa." - — 

17 Puhun teille niistä ihmeistä, joita Henkinen elämä sisältää, ja tarjoan teille opetukseni. Aiotteko 

täyttää tehtävänne maan päällä ja tulla luokseni, oi Israelin kansa, oi ihmiskunta, tyttäreni? Ansioiden 

kautta pääset taivaalliseen valtakuntaan, ja hyveiden harjoittamisen kautta saavutat rauhan maan päällä. 

18 Olette tulleet lihaan yhä uudelleen ja uudelleen, ja jokaisella uudella ruumiillistumisella olette 

lisänneet syyllisyyttänne ja sovitusvelvollisuuttanne. Älkää syyttäkö Minua kärsimyksistänne, sillä Minä 

en rankaise teitä, vaan te itse annatte tuomionne. 

19 Nyt sinulla on viimeinen tilaisuus hyvittää rikkomuksesi. 

20 Olen palannut luoksenne, koska olen antanut teille lupauksen. Minä olen tehnyt liiton kanssanne 

ensimmäisistä ajoista lähtien, ja minä johdatan teitä loppuun asti. Sillä te olette ihmisiä, jotka olette 

valmistautuneet istumaan minun pöydässäni. Minä olen ruoka ja hedelmä, leipä ja viini. 

21 Tulette väsymättä kuuntelemaan Minua ja sammuttamaan vanhurskauden nälkää ja janoa, kuten 

toisena aikakautena, jolloin rakkauden nälkää janoavat ihmiset myös seurasivat Minua. Minä annoin 

Sanani laaksoissa ja vuorilla, jopa merellä ja erämaassa kansanjoukot seurasivat minua. Heidän uskonsa ei 

tuntenut väsymystä, heidän varmuutensa oli tuhoutumaton. Sitten armoni levisi noiden ihmisten ylle ja 

ympäröi heidät Sanani sisimmällä olemuksella. Äidit kantoivat lapsiaan sylissään, miehet jättivät työnsä 

kuullakseen Minua, ja vanhukset seurasivat väkijoukkoa keppiinsä nojaten. 

22 Eräässä näistä tilaisuuksista Mestari teki leipien ja kalojen ihmeen todisteena siitä, että mikä 

tahansa leipä riittää, jos sitä jaetaan rakkaudella ja henkilöön katsomatta. Sillä yksimielisyys ja veljeys on 

myös ruokaa. 

23 Jopa opetuslapset olivat epäilleet, että näin niukat elintarvikkeet riittäisivät ruokkimaan näin 

suuren ihmisjoukon. Mutta kun he näkivät, että ihme oli toteutunut, he sanoivat itsekseen häpeissään: 

"Totisesti, tämä on Messias!" 

24 Nyt, kolmannella aikakaudella, teillä on Minut uudestaan. Minä annan teille iankaikkisen elämän 

leivän, josta ihmiskunta saa syödä. 

25 Annan teille tämän Sanan ihmisälyn avulla. Tehdäkseni itseni tunnetuksi tällä tavoin Minun oli 

odotettava ihmisen hengellistä ja älyllistä kehitystä, jotta voisin hyödyntää häntä tällä hetkellä. Tahtoni on 

toteutunut, ja tämä mysteeri muuttuu selvyydeksi kaikille niille, jotka eivät toistaiseksi ymmärrä sitä 

oikein. 

26 Älkää pelätkö lahkojen ja uskontokuntien tuomioita ja pilkkaa. He ovat niitä, jotka, vaikka heillä 

on profetian kirjat käsissään, eivät ole tulkinneet niitä (oikein) eivätkä siksi tienneet odottaa Minua. Te 

toisaalta, jotka ette tunteneet profetioita, joissa puhuttiin Minun paluustani Pyhänä Henkenä, odotitte 

Minua. Nyt kolmas aikakausi on koittanut, mutta ihmiskunta ei ole ymmärtänyt, miten evankeliumia tulisi 

tulkita. 

27 Kuinka monet ihmiset kulkevat kuin lampaat ilman paimenta. Mutta minä olen teidän kanssanne, 

ja tehdäkseni itseni tunnistettavaksi olen ilmoittanut itseni köyhyydessä ja alhaisuudessa, kuten toisella 
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aikakaudella. Jos ihmiskunta haluaa tunnistaa Minut niiden kautta, jotka seuraavat Minua, se voi onnistua: 

sairaat, kärsivät, nöyryytetyt, uupuneet, ne, jotka janoavat ja janoavat oikeudenmukaisuutta, ne, jotka ovat 

kuolleet uskolle, he ovat niitä, jotka seuraavat Minua. 

28 Kukaan ei ole yllättynyt siitä, etten ilmestynyt minkään kirkon syliin tänä aikana, aivan kuten en 

myöskään noussut esiin uskonnosta toisella aikakaudella. 

29 En pysähdy sinne, missä turhamaisuus, materialismi ja epäjumalanpalvelus vallitsevat. Teen itseni 

tunnetuksi suurimman yksinkertaisuuden ja nöyryyden helmassa, jossa ei ole riittejä, jotka saavat teidät 

unohtamaan Laini olemuksen. Älkää siis hämmästykö nähdessänne Minut hädänalaisten, 

kouluttamattomien ja syntisten ympäröimänä, sillä olen sijoittanut armoni heihin, muuttanut heidät 

hyödyllisiksi olennoiksi, antanut heille lahjoja käännyttää monia, ja heidän kauttaan, jotka olette te, olen 

antanut selviä todisteita voimastani. Mutta jos sinulla on vielä epäilyksiä, älä ole huolissasi, sillä "kukaan 

ei ole profeetta omassa maassaan". Huomenna ulkomaalaiset tulevat, ja he uskovat sinua, tai sinä menet 

tuntemattomiin maihin, ja he ottavat sinut vastaan; sillä kaikki eivät epäile sinua. On myös niitä, jotka 

seuraavat teitä ja luottavat rakkauteenne ja avuliaisuuteenne ja toimivat siten kannustimina ja 

kannustimina teille polun vaivalloisessa nousussa. - Mitä tapahtuu niille, jotka seuraavat sinua ja löytävät 

sinusta voimaa, kun sinä horjahdat? Kun tunnet itsesi lannistuneeksi, etsi Minua, niin minä vahvistan 

sinua. Kun kohtaatte kipua, älkää ajatelko, että olen kurittanut teitä. Ota tästä kokeilusta se hyöty, jota se 

sisältää kehityksesi kannalta. 

30 Minun tarvitsisi vain haluta sitä, ja sinä olisit puhdas. - Mitä hyötyä olisi siitä, jos minä olisin 

puhdistanut teidät? Kukin hyvittäköön rikkomuksensa lakiani vastaan, tämä on ansio. Silloin tiedät, miten 

voit välttää kaatumiset ja virheet tulevaisuudessa, koska kipu muistuttaa sinua niistä. 

31 Jos rikkomuksen ja sen luonnollisten seurausten välillä on vilpitön katumus, kipu ei saavuta sinua, 

sillä silloin olet jo tarpeeksi vahva kestämään koettelemuksen antaumuksella. 

Maailma juo hyvin katkeraa maljaa, mutta en ole koskaan rankaissut sitä. Mutta tuskansa jälkeen se 

tulee Minun luokseni, joka kutsuu sitä. Silloin ne, jotka ovat olleet kiittämättömiä, osaavat kiittää Häntä, 

joka on vuodattanut heidän olemassaoloonsa vain hyötyä. 

32 Toistaiseksi maailmassa ei ole vallinnut inhimillinen rakkaus. Väkivalta on ollut, kuten on ollut 

ihmiskunnan alusta lähtien, se, joka hallitsee ja valloittaa. Se, joka on rakastanut, on joutunut pahuuden 

uhriksi. 

33 Pahuus on laajentanut valtakuntaansa ja tullut vahvaksi maan päällä. Mutta juuri nyt tulen 

vastustamaan näitä voimia aseillani, jotta rakkauden ja oikeudenmukaisuuden valtakunta voisi vakiintua 

ihmisten keskuuteen. Sitä ennen minä taistelen. Jotta voisin antaa teille Henkeni rauhan, on välttämätöntä, 

että käyn sotaa ja tuhoan kaiken pahan. 

34 Oikeuden päivä on jo kanssanne; elävät ja kuolleet kuulevat omantunnon äänen tällä hetkellä. 

35 Tämä maailma ei ole henkesi ikuinen koti. Jos näin olisi, et näkisi kehosi, jota rakastat niin paljon, 

kuolevan, et näkisi vanhempiesi elämän sammuvan, niiden, jotka antoivat sinulle olemassaolon. Kaikki on 

ohimenevää, mikään ei ole pysyvää tässä maailmassa. Jos kaikki täällä olisi onnea ja nautintoa, ette 

koskaan muistaisi henkeänne, ette ajattelisi muita ettekä muistaisi Minua. 

36 Sielunne on kulkenut hyvin pitkää tuskan polkua, enkä halua, että kohtaatte vielä suurempaa 

tuskaa kuin mitä olette jo kokeneet. Palatkaa luokseni etsimään rauhaa, etsikää täydellisyyttänne, ja 

muutan teidät mestareiksi, jotka opastavat ja pelastavat ne, jotka ovat eksyneet tietämättömyyden 

pimeyteen. 

37 Miehet, jotka olette itkeneet anteeksiantamukseni sanoja, miksi oikeus ei ole vielä tullut teidän 

luoksenne, vaikka oikea kätenne on näyttäytynyt minulle veljenne veren tahrimana? - Älkää pelätkö, sillä 

todellinen katumuksenne on kuin vaippa, joka suojelee teitä, ja anteeksiantoni on kuin kristallinkirkas vesi, 

joka vahvistaa teitä sovituksessanne. Mutta voi sitä, joka on tappanut eikä ole maksanut velkaansa! Voi 

sitä, joka on pettänyt, joka on aiheuttanut häpeää tai joka ei ole tehnyt velvollisuuttaan vanhempiaan 

kohtaan! Sillä silloin elämä ja tuska tuomitsevat heidät viisaan tuomarin tavoin ja opettavat heitä mestarin 

tavoin. 

38 Tänään olette tulleet luokseni voittamalla kaiken vastustuksen ja koska kaipaatte kuulla Sanani 

uudestaan. Teillä on halu tulla opetuslapsikseni, ja siksi tulette kuulemaan ja tutkimaan jumalallista 

opetustani. 
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39 Tiedätte, ettei ole mitään parempaa keinoa uudistaa teitä ja löytää voimaa intohimojenne 

voittamiseen kuin Sanani, joka valaisee henkeänne ja herättää teissä todellisen rakkauden hengellistä 

puhtauttanne kohtaan. 

40 Tämä on se aika, jolloin Sanani esitellään yksityiskohtaisemmin, jotta ette olisi tietämättömiä siitä, 

mitä ilmoitan teille. Mutta kun joskus puhun teille mielikuvin, se tapahtuu siksi, että voitte paremmin 

muistaa opetukseni. 

41 Minä olen pelastusvene, joka ilmestyi hukkuvan haaksirikkoutuneen miehen ulottuville. Ne, jotka 

ovat päässeet yhtenä kappaleena rannalle, jossa asuu rauha, tuntevat myöhemmin velvollisuudekseen 

tehdä samoin lähimmäisilleen, kun nämä ovat vaarassa hukkua. 

42 Alukset eivät ole riittäneet, ja monet haaksirikkoutuneet huutavat apua. Katsokaa, kuinka 

ihmiskunta tuhoutuu paheisiin, turmeltuneisuuteen ja rikollisuuteen! Katsokaa ihmisiä, jotka ovat 

antautuneet materialistiseen ja itsekkääseen elämään! Naiset ovat tottuneet kaikkialla vallitsevaan syntiin, 

he ovat menettämässä hyveellisyytensä ja herkkyytensä, koti, joka on ihmisen temppeli, on häpäisty, 

koska valo, lämpö ja rauha katoavat siitä. 

43 Tulen tälle planeetalle ja etsin sieltä ihmisen sielua, joka on Jumalan temppeli, ja sytytän siinä 

uskon puhumalla sille uudesta maailmasta, rauhan maailmasta, johon se voi päästä moraalisen 

uudistumisen ja veljeyden kautta. 

Jotkut tuntevat sydämensä sykkivän voimasta ja tekevät jumalallisesta ihanteesta omansa; toiset 

valittavat esteistä ja vaikeuksista tekosyinä olla seuraamatta Minua. Heiltä puuttuu usko, eivätkä he ole 

ymmärtäneet, että jokainen, joka kääntyy pois kohtalostaan, joutuu palaamaan samaan pisteeseen 

uudelleen ja uudelleen, kunnes on kulkenut koko matkan. 

44 En käske teitä kääntymään pois aineellisista velvollisuuksistanne tai sydämen ja aistien 

terveellisistä nautinnoista. Pyydän teitä vain luopumaan siitä, mikä myrkyttää sielunne ja tekee ruumiinne 

sairaaksi. 

45 Se, joka elää lain puitteissa, täyttää sen, mitä hänen omatuntonsa sanelee. Se, joka kieltäytyy 

sallituista nautinnoista sukeltaakseen kiellettyihin nautintoihin, ihmettelee jopa suurimman nautinnon 

hetkinä, miksi hän ei ole onnellinen eikä rauhassa. Sillä nautinnosta nautintoon hän vajoaa yhä 

syvemmälle ja syvemmälle, kunnes hän hukkuu kuiluun löytämättä todellista tyydytystä sydämelleen ja 

hengelleen. 

46 Joidenkin on alistuttava ja tyhjennettävä viimeiseen pisaraan asti malja, josta he etsivät nautintoa 

löytämättä sitä, jotta he voisivat kuulla Hänen äänensä, joka kutsuu heidät ikuisesti iankaikkisen elämän 

juhliin. 

47 Otan vastaan opetuslasteni uhrilahjan. Elia on valmistellut teitä ja rukoillut puolestani, jotta olisitte 

kelvollisia kuulemaan Sanani ja osaisitte käyttää sen hengellistä merkitystä. Lupaan, että jokainen, joka 

etsii minua sydänsuruissaan, saa lohdutusta. 

48 Se on Pyhän Hengen aika, jolloin tulen kosketuksiin ihmisten kanssa. Niistä, jotka ovat kuulleet 

Minut, jotkut alkavat tunnistaa Minut, ja toiset jo rakastavat Minua. Kun tämä ilmestymiseni aika on ohi, 

ihmiskunta tietää, kuka on tullut. He tunnistavat Elian armoa ja voimaa täynnä olevaksi edelläkävijäksi ja 

myös Mestariksi, joka laskeutui alas rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. 

49 Rakkaat opetuslapset, ottakaa Minusta mallia, jotta pääsette pian parannuksenne loppuun, kun Elia, 

Paimen, joka on opastanut teitä kautta aikojen, esittelee teidät Minulle. 

50 En halua, että henget tuntevat itsensä yksinäisiksi tai eksyneiksi kaikkia odottavassa hengellisessä 

laaksossa, kun he lähtevät tältä maalta. Siksi Elia puhuu teille ja valmistautukaa tähän siirtymävaiheeseen, 

ja teidän on tutustutettava veljiänne siihen Henkeen, joka on paimen ja välittäjä ihmisen ja hänen Luojansa 

välillä. 

51 Elätte vaikeuksien ja oikeudenmukaisuuden aikaa, ja nyt te kaikki niitätte työnne hedelmiä. Tämän 

ajan oli tultava, se oli kirjoitettu. Olen varoittanut teitä rukoilemaan ja tekemään parannuksen, mutta olen 

löytänyt teidät nukkumasta, ettekä muista sanojani. Mutta minä vahdin teitä, ja olen tullut jälleen kerran 

tuomaan teille Opetukseni, joka näyttää teille hyvin laajat näköalat. Jos kykenette tarttumaan siihen, teistä 

tulee rohkeita ja voimakastahtoisia, ja kun tämä valo on tunkeutunut henkeenne, menette toisten luokse ja 

autatte heitä vapautumaan vaisuudesta. Armahda niitä, jotka tekevät syntiä tietämättömyyttään, ja näytä 

heille tie, joka johtaa heidän pelastukseensa. 
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52 Teen opetuslapsiksi niitä, jotka kerran olivat lapsia, ja vedän opetuslapset entistä lähemmäs itseäni. 

Teidät kaikki olen asettanut yhdelle taivaan tikapuulle, ja olen jakanut teidän ahdinkonne. Ihmiskunnan 

tuska saavuttaa Minut, Elia taistelee ihmiskunnan hengellisen yhtenäisyyden puolesta. Uusi Baabelin torni 

on kasvanut ylpeydessä ja riidassa, mutta sitä vasten rakennan Israelin tornia, jonka perustukset ovat 

nöyryydessä ja rakkaudessa. Taistelu on suuri, mutta lopulta hyve voittaa synnin ja rauha palautuu. Silloin 

heikoista tulee vahvoja, sokeat avaavat silmänsä, ja sielun todellinen herääminen tapahtuu, jotta se voi 

aloittaa kehittyvän elämän. 

53 Kulta ja valta, joita ihminen niin kovasti kaipaa, eivät anna rauhaa hänen hengelleen eivätkä 

lohdutusta hänen sairaalle vuoteelleen; ne vain paaduttavat hänen sydämensä. Kuinka usein olenkaan 

asettanut rikkaiden eteen kuvia tuskasta koetellakseni heidän tunteitaan, ja he ovat olleet 

välinpitämättömiä orvoista, lähimmäistensä kurjuudesta ja tuskasta, ymmärtämättä, että olen tehnyt heistä 

vain aineellisten hyödykkeiden vartijoita, jotta he voisivat jakaa niitä oikeudenmukaisesti ja rakkaudella. 

54 Monet olennot odottavat myötätuntoista kättä, joka parantaa heidät, lohdutuksen sanaa tai 

esimerkkiä, joka lunastaa heidät. Henki kärsii rakkauden, vilpittömyyden ja oikeudenmukaisuuden nälkää, 

ja sinä, Israel, voit antaa, sillä olen antanut sinulle runsaasti hengellisiä tavaroita jaettavaksi. 

55 Kaikki ajat eivät ole teille rauhan aikoja. Sen vuoksi tehkää tänään, kun teillä on vielä 

toimintavapautta, ahkerasti töitä ja valmistakaa veljiänne muista kansoista rukouksen avulla. Tiedätte jo, 

että Henki ei tunne etäisyyksiä, ja siksi sinä päivänä, kun opetukseni toimitetaan sanansaattajieni kautta, 

he eivät kompastu, vaan löytävät ystäviä, veljiä, jotka ymmärtävät heidän tehtävänsä ja antavat heille 

tukea ja lämpöä. 

56 Kenelle tämä viesti on uskottu ja joka elää yhteydessä minuun, sille minä istutan täydelliset teot ja 

paljastan Henkeni hänen sanoissaan. 

57 Monet teistä ovat tunteneet ihmisten halveksuntaa Mestarin seuraamisen vuoksi. Toiset ovat tulleet 

hylätyiksi vanhempiensa kodissa, ja toiset ovat tulleet hylätyiksi puolisonsa toimesta. Mutta muistakaa, 

että minä näen kaiken tämän ja että minä maksan uhrauksenne runsain mitoin takaisin. 

58 Älä näe vihollisia vaan veljiä kaikissa, jotka ympäröivät sinua. Älkää vaatiko kenellekään 

rangaistusta, olkaa lepsuja, jotta voitte näyttää esimerkkiä anteeksiannosta ja ettei hengessänne herää 

katumusta. Sulje huulesi ja anna Minun tuomita asiasi. 

59 Paranna sairaat, palauta järki sekaville. Karkottakaa mielen sumentavat sielut ja varmistakaa, että 

molemmat* saavat takaisin menettämänsä valon. 
* Katso lisäyksen huomautus 4 

60 Rukoilkaa kansojen puolesta, sillä minä varjelen teitä. Vie Sanani kaikkiin sydämiin. Kiittäkää 

Minua jälkeenpäin saamistanne eduista, sillä silloin olette huomanneet, ettei yksikään puun lehti liiku 

ilman Minun tahtoani. 

61 Totisesti minä sanon teille: Ne, jotka ovat eniten poikenneet minusta, tulevat tietoisiksi siitä, että 

on tuomion aika, sillä heillä on aavistuksia ja levottomuutta. 

62 Ääneni kutsuu ja herättää henget kuin trumpetti. Mutta jos ihmiskunta olisi huolehtinut siitä, että 

se tutkii ja tutkii ensimmäisen ja toisen aikakauden ennustuksia, mikään siitä, mitä nyt tapahtuu, ei 

yllättäisi tai hämmentäisi sitä, sillä kaikki oli jo ennustettu. 

63 Eilinen sanani toteutuu tänään, sillä ennemmin kuninkaan tähti lakkaisi loistamasta kuin sama ei 

toteutuisi. 

64 Kestäkää katkeruus, jonka kansojen sota aiheuttaa teille, älkää vaatiko (jumalallista) oikeutta 

heiltä, sillä heidän kärsimysmaljansa on jo tarpeeksi katkera. Olkaa armollisia tuomioissanne, 

ajatuksissanne ja rukouksissanne. 

65 Niillä, jotka vielä nauttivat jonkinasteisesta rauhasta, on velvollisuus rukoilla niiden auttamiseksi, 

jotka kärsivät sodan vaikeuksista ja vastoinkäymisistä. 

66 Jos myötätunnon sijaan tunnette vihaa tai halveksuntaa niitä kohtaan, jotka aiheuttavat niin paljon 

kärsimystä ihmiskunnalle - totisesti sanon teille, että riistätte itseltänne kaiken henkisen kohotuksen ja 

ymmärryksen. 
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67 Antakaa ääneni kaikua sydämessänne, pankaa Sanani täytäntöön: tämä on se tapa, jonka kautta 

Opetukseni saa voimaa maan päällä. Se on valo, joka kohtaa sairaan ja rappeutuvan ihmiskunnan 

synnyttämät ajatukset. 

68 Kaiken vanhurskauden, kaiken suuruuden ja kaiken valon, jota ihmiset voivat toivoa henkensä 

kehittämiseksi, he löytävät opetuksestani. Mutta jotta ihminen pysähtyisi tutkimaan opetustani ja 

kiinnostuisi sen sisällöstä, hänen on ensin tultava tietoiseksi sen ensimmäisistä hedelmistä opetuslasteni 

uudistumisessa ja hyveissä. 

69 Lupaan paljastaa teille suuria salaisuuksia, jos elätte rauhassa. Sillä silloin valoni voi loistaa 

olemuksessanne. 

70 Te kaikki haluatte olla niiden joukossa, jotka todistavat totuudestani ja ovat kuin majakka 

merenkulkijalle tai tähti pyhiinvaeltajalle ihmiskunnan polulla. 

71 Tänään teillä on minut keskuudessanne tämän julistuksen välityksellä. Käyttäkää hyväksenne 

oleskeluani ja tulkaa opetuslapsista, jotta voitte saarnata Sanani kanssa arvokkaalla tavalla, kun olen 

lakannut puhumasta. 

72 Oppikaa, valvokaa ja rukoilkaa, kylväkää rakkautta ja laupeutta veljienne keskuuteen, niin että 

voin sanoa ihmisille teidän tekojenne kautta: rakastakaa toisianne! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 34  
1 Rakkaat ihmiset, älkää odottako parempia aikoja paljastaaksenne tämän viestin ihmiskunnalle, sillä 

mikään muu aika ei tule olemaan sopivampi kuin tämä. 

2 Avaa silmäsi todellisuudelle äläkä enää unelmoi maailman turhuuksista. Ymmärtäkää, että 

tehtävänne on tehdä opetuksestani tunnetuksi kaikilla maanpäällisillä poluilla. 

3 Löydän näistä ihmisjoukoista tulevat lähettiläät, uudet apostolit, työläiset, joiden on oltava 

väsymättömiä tehtävänsä täyttämisessä. 

4 Jotkut menevät itään, toiset lähetän länteen, eikä kielten moninaisuus ole esteenä Sanani 

leviämiselle. 

5 Opetuksessani läsnä oleva valon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden miekka tasoittaa teitä, tuhoaa 

tietämättömyyden muureja ja poistaa rajoja. Kaikki valmistellaan kansojen yhdistymistä varten. 

6 Kamppailun alussa jotkut hyväksyvät mielellään kolminaisuus- ja marialais-henkisen opin. Toiset 

kuitenkin hylkäävät sen ja vainoavat sinua, koska he näkevät siinä uhan maalliselle vallalleen ja 

virheellisille tulkinnoilleen. Mutta totisesti minä sanon teille: se on kuin he haluaisivat kämmenellään 

estää aurinkoa antamasta valoaan. 

7 Minun on varoitettava teitä siitä, että se, joka hylkää tämän Sanan, on hylännyt minut, ja se, joka 

hyväksyy sen, on hyväksynyt minut. Sillä sen hengellisessä merkityksessä olen paljastanut itseni ihmisille 

tänä aikana, Henkeni on läsnä siinä. Sen tähden minä sanon teille: Se, joka ottaa vastaan Sanani, tunnistaa 

ääneni, avaa sydämensä ovet Minulle ja saa minut sisälleen. 

8 Oikeuteni on tarjonnut sinulle loistavan tilaisuuden hyvittää ja maksaa velkasi. Älä anna 

yhdenkään päivän elämästäsi mennä hukkaan, jonka olen sinulle uskonut. 

9 Sinä olet tuhlaajapoika, joka palasi katuvana Isän kotiin, ja minä otin sinut vastaan rakkaudella, 

jotta saisit perintösi takaisin. 

10 Minä tiedän, ketkä niistä, jotka tulevat itkien läsnäolooni, ovat todella katuvaisia, jotka itkevät 

syyllisyyttään vilpittömän katumuksen kyynelillä ja pyytävät Minulta tilaisuutta hyvittää tekonsa. He 

itkevät, koska he ovat loukanneet Isäänsä, he eivät itke itsensä vuoksi. Toiset taas näyttävät olevan 

pahoillaan siitä, että ovat loukanneet Minua, ja he itkevät, lupaavat ja jopa vannovat, etteivät tee enää 

syntiä. Mutta samaan aikaan kun he vannovat, he pyytävät Minulta uusia maallisia tavaroita. Nämä ovat 

niitä, jotka pian lähtevät jälleen Isän huoneesta. 

11 Jos he onnistuvat saamaan Minulta sen, mitä he etsivät, he tuhlaavat sen. Jos he eivät ole saaneet 

sitä, he pilkkaavat minua. He luulevat, että tällä matalalla tiellä on vain piikkejä, eivätkä tiedä, että heidän 

valitsemansa tie on kaikkein epävarmin, kuoppaisin ja vaarallisin. He luulevat, että jos he antautuvat 

täysin maailman nautinnoille, he voivat lisätä rikkauksiaan ja siten vähentää vaikeuksiaan, tajuamatta, että 

hylkäämällä hengellisen ristin suloisen taakan he ovat kuormittaneet harteilleen valtavan aineellisen 

taakan, jonka painon alla he päätyvät masentuneiksi. 

12 Kuinka harvat ovatkaan niitä, jotka pyrkivät elämään rauhan, valon ja harmonian paratiisissa 

täyttämällä jumalallisia lakeja rakkaudella. 

13 Ihmisten kulkema tie on hyvin pitkä, ja silti he syövät mieluummin kiellettyjä hedelmiä, jotka vain 

lisäävät kärsimystä ja pettymystä heidän elämäänsä. Kiellettyjä hedelmiä ovat ne, jotka ovat hyviä, koska 

Jumala on luonut ne, mutta joista voi tulla ihmiselle haitallisia, jos hän ei ole valmistautunut niihin 

kunnolla tai jos hän käyttää niitä liikaa. 

14 Mies ja nainen ottavat elämän hedelmän valmistautumatta eivätkä tunnusta vastuutaan Luojaa 

kohtaan, kun he saavat aikaan sen, että uusista olennoista tulee ihmisiä maan päällä. 

15 Tiedemies leikkaa hedelmän tieteen puusta kunnioittavalla kädellä kuuntelematta ensin 

omantuntonsa ääntä, jossa minun lakini puhuu hänelle kertoakseen, että kaikki viisauden puun hedelmät 

ovat hyviä ja että siksi se, joka poimii niitä, voi tehdä sen ainoastaan lähimmäisensä hyväksi. 

16 Nämä kaksi esimerkkiä, jotka olen antanut, osoittavat teille, miksi ihmiskunta ei tunne sen sisäisen 

paratiisin rakkautta eikä rauhaa, joka ihmisellä pitäisi olla sydämessään ikuisesti, koska hän on kuuliainen 

laille. 

17 Auttaakseni teitä löytämään saman opetan syntisiä, tottelemattomia, kiittämättömiä ja ylimielisiä, 

jotta ymmärtäisitte, että teillä on henki, että teillä on omatunto, että voitte täysin arvioida ja arvioida, mikä 
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on hyvää ja mikä pahaa, ja osoitan teille tien, joka johtaa teidät rauhan, viisauden, äärettömän rakkauden, 

kuolemattomuuden, kirkkauden ja ikuisuuden paratiisiin. 

18 Puhun teille, jotka olette tehneet syntiä, sillä vanhurskaat elävät jo hengellisessä paratiisissa, ja 

loput olennot, joilla ei ole henkeä eikä näin ollen omaatuntoa, nauttivat paratiisista, joka on luonto, jossa 

he elävät täydellisessä kuuliaisuudessa ja täydellisessä sopusoinnussa koko luomakunnan kanssa. 

19 Tänään valaisen teille polun, jolla teidän on määrä kehittyä ja jonka lopussa tapaatte minut. En 

pakota teitä, mutta kiinnitän huomionne siihen, että jos ette kuuntele tätä kutsua, tulette pian omasta 

tahdostanne etsimään pelastuksen tietä. Mutta silloin te pakenette epäinhimillisyytenne, ylimielisyytenne 

ja ylimielisyytenne kauhuja. 

20 En tule luoksenne ankarasti. Te itse annatte rikkomuksillenne ansaitsemansa rangaistuksen. 

21 Kansani, jätän sydämeenne Sanani ytimen, jotta voitte ravita itseänne hengellisesti siitä. Sillä 

sydämesi on kuin kukka, ja sen tuoksu on sitä rakkauden olemusta, jonka olen siihen asettanut. Älä anna 

tämän kukan kuihtua, sillä se menettää pian tuoksunsa. Puutarhojenne kukat ovat herkkiä, mutta herkempi 

on sydämenne ja vielä herkempi sen jumalallinen olemus. 

22 Vuoden 1950 jälkeen ette enää ota vastaan Sanaani näiden viestintäelinten* kautta, joita olette 

kutsuneet äänenkantajiksi tai tulkeiksi. Jotkut siirtyvät tästä maasta 

Toiset jäävät vastaanottamaan ensimmäisiä innoituksia, merkkejä, jotka edeltävät yhteyttä hengestä 

henkeen. 
* Ks. liitetiedoston huomautus 9. 

23 Kun tämä yhteys alkaa kehittyä keskuudessanne, alatte totuuden nimessä ymmärtää ja ymmärtää 

opetusta, jota parhaillaan saatte, ja samalla osaatte erottaa Sanani hengellisen merkityksen kaikista 

puutteista, joita äänen kantaja on saattanut lisätä Sanaani. 

24 Nyt kysyn teiltä: suostutteko olemaan maan köyhiä, mutta rikkaita hengessä? Vai pidätkö 

mieluummin maailman nautinnoista kuin iankaikkisen elämän tiedosta? - Siunaan sinua, sillä sydämessäsi 

sanot Minulle: "Herra, mikään ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, jota saat sanasi kuulemisesta." 

25 Tänä aikana annan teille uuden viestin: Kolmannen testamentin. Monet ovat olleet todistamassa 

tätä ilmentymää. Mutta totisesti sanon teille, että te ette tule ymmärtämään sen koko merkitystä, mitä olen 

teille paljastanut, ettekä te tule arvostamaan sitä merkitystä, joka tällä viestillä on. 

26 Usein olen antanut teille opetuksen, ja te olette tulkinneet sen virheellisesti, koska olette 

aineellistuneet, ja vaikka puhuin teille hengellisistä oivalluksista, te annoitte niille aineellisen merkityksen. 

Tulevat toiset, hengellisesti kehittyneemmät sukupolvet, ja kun he tutkivat näitä ilmoituksia sisältäviä 

opetuksia, he vapisevat hengellisestä liikutuksesta. Toisinaan he iloitsevat Sanani lempeästä rauhasta, ja 

toisinaan he hämmästyvät siitä, mitä he löytävät rakkauden opetuksistani. Silloin he sanovat: "Miten on 

mahdollista, että tuolloin läsnä olleet tämän Sanan todistajat eivät olleet tietoisia sen merkityksestä, sen 

suuruudesta ja sen valosta?". - Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu: Jopa toisella 

aikakaudella, kun puhuin ihmisten sydämelle, he eivät ymmärtäneet Minua, koska he elivät ja ajattelivat 

vain maailmaa ja materiaa varten. 

27 Kun ruumis, joka palveli Minua kuorena toisella aikakaudella, astui tuskiin ja Minä puhuin 

viimeiset sanat ristiltä, viimeisten lauseideni joukossa oli yksi, jota ei ymmärretty noina hetkinä eikä 

pitkään aikaan sen jälkeen: 

"Jumalani, Jumalani, miksi olet hylännyt minut?" 

28 Noiden sanojen vuoksi monet epäilivät; toiset olivat hämmentyneitä ja ajattelivat, että se oli 

piittaamattomuutta, horjumista, heikkouden hetkeä. Mutta he eivät ottaneet huomioon, että tämä ei ollut 

viimeinen lause, vaan että sen jälkeen puhuin muita, jotka paljastivat täyden voiman ja selkeyden: "Isä, 

sinun käsiisi minä annan Henkeni"; ja: "Kaikki on täytetty". 

29 Nyt kun olen palannut tuomaan valoa hämmennykseenne ja valaisemaan sitä, mitä olette kutsuneet 

mysteereiksi, kerron teille: Kun roikuin ristillä, tuska oli pitkä ja verinen, ja Jeesuksen ruumis, joka oli 

äärettömän herkempi kuin kaikkien muiden ihmisten ruumis, kesti pitkän tuskan, eikä kuolema tullut. 

Jeesus oli täyttänyt tehtävänsä maailmassa, hän oli jo puhunut viimeisen sanan ja antanut viimeisen 

opetuksen. Silloin tuo marttyyrikuoleman kärsinyt ruumis, tuo revitty liha, joka tunsi eron Hengestä, kysyi 

tuskissaan Herralta: "Isä, Isä, miksi olet hylännyt minut?" - Se oli haavoittuneen karitsan lempeää ja 
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kärsivää valitusta paimenensa puolesta. Se oli todiste siitä, että Kristus, Sana, tuli todella ihmiseksi 

Jeesuksessa ja että hänen kärsimyksensä oli todellista. 

30 Voitteko liittää nämä sanat Kristukseen, joka on ikuisesti yhdistynyt Isän kanssa? - Nyt te tiedätte, 

että se oli Jeesuksen ruumiin vikinä, joka oli saastunut ihmisten sokeuden vuoksi. Mutta kun Herran 

hyväily laskeutui tuohon marttyyrin lihaan, Jeesus jatkoi puhumista, ja hänen sanansa olivat: "Isä, sinun 

käsiisi minä annan Henkeni." - "Kaikki on tehty". 

31 Milloin puhutte Minulle näin, ihmiskunta? Milloin lausutte tuon lempeän valituksen, joka ei ole 

moitteita, ei epäilyä, ei uskon puutetta, vaan osoitus rakkaudesta Isää kohtaan, jolla ilmoitatte Hänelle, että 

haluatte tuntea Hänet lähellänne viimeisellä hetkellä? - Miettikää jokaista lausettani, sillä minä olen totuus, 

joka teille luvattiin. 

32 Nyt kun opetan teitä, olen käyttänyt hyväkseni kouluttamattomia ja tietämättömiä, sillä tiedemiehet 

ja oppineet ovat kieltäneet minut. Olen myös etsinyt syntisiä käännyttääkseni heidät ja lähettääkseni heidät 

todistamaan totuudestani. Näiden lasteni, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, on osoitettava olevansa 

tämän armon arvoisia heräämällä sen opin valoon, jota he tulevat saarnaamaan, jotta he voivat saavuttaa 

täyden tietämyksen tehtävästään ja ymmärtää, että vain näyttämällä esimerkkiä ja tekemällä hyviä tekoja 

lähimmäiset uskovat heitä. 

33 Tämä opetuksen aika on suotuisa joukkojen varustamiseksi. 

34 Opetukseni on elämän virran puhdasta ja kristallinkirkasta vettä, jolla puhdistatte itsenne ja 

saavutatte muutoksen, joka tekee teistä arvokkaita kutsumaan itseänne Pyhän Hengen opetuslapsiksi. 

Valmistakaa sydämenne Sanassani, ja totisesti sanon teille, että siitä versoo hyvä siemen. Muodostakaa 

henkeänne ja mieltänne kuuntelemalla Minua, niin teot, sanat ja ajatukset tulevat säteilemään Totuuttani. 

35 Tosin ette ole ainoat, jotka todistavat Minusta, sillä koko luomakunta on elävä todiste totuudestani. 

Mutta tässä työssä teillä on tehtävä, joka teidän on täytettävä, ja teidän on maksettava velkanne itsellenne. 

Sillä totisesti minä sanon teille: ette ole mitään velkaa minulle, vaan ainoastaan itsellenne. 

36 Jos te ette halua todistaa Herrastanne, niin minä todistan; mutta te itkette katkerasti, koska ette 

olleet Mestarin kanssa taistelun hetkellä. 

37 Haluatko tietää, miten saat todistuksesi hyväksytyksi totena? - Olkaa vilpittömiä itsellenne, älkää 

koskaan sanoko, että teillä on jotain, mitä teillä ei ole, älkää yrittäkö paljastaa jotain, mitä ette ole saaneet. 

Opeta vain sitä, mitä tiedät, todista vain sitä, mitä olet nähnyt. Mutta jos sinulta kysytään jotain, mihin et 

voi vastata, ole hiljaa, mutta älä koskaan valehtele. Sanon teille jälleen kerran, että kyllä-lausuntonne 

pitäisi aina olla kyllä ja ei-lausuntonne aina ei-lausunto, silloin olette uskollisia totuudelle. 

Teidän ei myöskään pidä vannoa, sillä se, joka puhuu totta, ei tarvitse valoja saadakseen uskoa, sillä 

hän tuo valaistusta teoillaan. Vannokoon se, joka on ollut väärässä ja jonka on - kun tulee hetki, jolloin hän 

tarvitsee uskottavuutta - vedottava Jumalan nimeen antaakseen sanoilleen voimaa. Älä vanno Jumalan, 

Marian, vanhempiesi tai henkesi kautta. Sanon teille vielä kerran, että teidän tekojenne pitäisi olla 

todistamassa sanoistanne, ja silloin molemmat todistavat minusta. 

38 Jos puhutte totta ja teitä uskotaan, autuaita ovat ne, jotka uskovat teitä. Jos teitä hylätään, loukataan 

tai pilkataan totuuden puhumisen vuoksi, jättäkää asia Minun huolekseni, sillä totuus on Minun asiani; 

silloin Minä puolustan teitä. Älkää myöskään pyrkikö peittämään totuutta valheen verholla, sillä silloin 

tuomionne on suuri. Ettekö tiedä mitään Jerusalemin suuresta temppelistä, johon ihmiset menivät 

vuosisatojen ajan voiman ja viisauden perässä? Sillä se oli suuri niin kauan kuin sen povi oli kuin rauhan 

tyyssija hengille. Mutta kun tekopyhyys, valhe ja ahneus tulivat sisään, sen verho repeytyi, eikä siitä 

myöhemmin jäänyt kiveäkään toisen päälle. 

39 Sanon teille jälleen, että alkakaa olla rehellisiä itseänne kohtaan, älkää yrittäkö pettää itseänne, eli 

alkakaa rakastaa totuutta. Lähestyy aika, jolloin maailman suuret päämiehet kaatuvat, jolloin kansakunnat 

saavat tuntea jumalallisen oikeuteni. Kuinka monta valituksen huutoa silloin tuleekaan olemaan ihmisten 

keskuudessa! Vääryyksien, virheiden ja vääryyksien maailma katoaa, ja sen tilalle perustetaan Jumalan 

valtakunta, joka on oikeudenmukaisuus ja valo. Monille inhimillisille teoille se on loppu, mutta 

henkistymisen ajalle se on alku. 

40 Maailma, joka katoaa, on luomanne pahuuden maailma, jossa vahvat sortavat heikkoja, josta jopa 

lasten viattomuus on kadonnut, jossa vanhemmat eivät ymmärrä lapsia ja lapset eivät ymmärrä vanhempia. 
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Tämä maailma, jossa ihmiset ovat häpäisseet kaikkein pyhimmät periaatteet ja instituutiot ja jossa ihmiset 

tappavat toisiaan sen sijaan, että rakastaisivat toisiaan veljeinä. 

41 Jotta tämä uusi Baabel katoaisi, sen pahuus on kitkettävä kuin rikkaruoho. Tuska tulee olemaan 

suuri, mutta tässä kärsimyksen maljassa saastaiset puhdistuvat ja sokeat avaavat silmänsä, kuolema 

pysäyttää monien ihmisten maallisen kulun, mutta ei kuitenkaan tuhoamaan heitä, vaan tuomaan heidät 

elämään. 

42 Mitään ei jää jäljelle ihmiskunnan pahoista teoista. Mutta menneisyytenne raunioille nostan uuden 

maailman suurena valtakuntana, jossa ihmiskunta on kuin laajennettu perhe, joka elää rauhassa, rakastaa, 

tuntee ja ajattelee Rakkauteni lain mukaisesti. 

43 Uudet sukupolvet kansoittavat maan ja niittävät sekä henkisesti että aineellisesti edeltäjiensä 

jättämän kokemuksen ja kehityksen hedelmiä, sillä he valitsevat kaikesta menneestä hyvät hedelmät. 

44 Jumaluuteni epätäydellisten kulttien päälle nousee todella hengellinen Jumalan palvonta, aivan 

kuten nykypäivän ihmisten materialistisen tieteen päälle nousee uusi tiede, joka palvelee veljeyttä, 

hyvinvointia ja rauhaa. 

45 Ihmisten erillisyys katoaa, ja aivan kuten he erimielisyydessään etääntyivät toisistaan ja loivat 

kullekin kansalle omat murteensa ja kielensä, niin kun harmonia alkaa loistaa maan päällä, kaikki tuntevat 

tarvetta kommunikoida yhdellä kielellä. Totisesti sanon teille, että veljellinen rakkaus toisiaan kohtaan 

helpottaa tätä työtä heidän kohdallaan, sillä se perustuu käskyyni, joka sanoo teille: "Rakastakaa 

toisianne". 

46 Miten voisi olla oikein, että ihmiskunta ei ymmärtäisi toisiaan, kun jopa saman lajin eläimetkin 

ymmärtävät toisiaan, vaikka toiset ovat yhdeltä alueelta ja toiset toiselta? 

47 Yhdistykää rakkaudessa Isänne innoittamana, ja Hän, joka on koko luomakunnan A ja O, antaa 

teille universaalin kielen. 

48 Virkistäytykää, virkistäytykää Sanallani, se on kieltenne erimielisyyksien yläpuolella, alkujenne ja 

loppujenne yläpuolella. Mutta jos olette ihmetelleet sitä niin yksityiskohtaista ja ehtymätöntä tapaa, jolla 

olen puhunut teille äänenkantajieni huulilla, niin tietäkää, että se oli vain kipinä jumalallisesta valostani, 

jonka lähetin näiden mielten yli. 

49 Te kysytte Minulta: "Herra, jos olet valinnut meidät tämän ilmestyksen todistajiksi, miksi et ole 

jättänyt meitä maan kärsimysten ja onnettomuuksien ulkopuolelle?" "Herra, jos olet valinnut meidät tämän 

ilmestyksen todistajiksi, miksi et ole jättänyt meitä maan kärsimysten ja onnettomuuksien ulkopuolelle?" - 

Vastaan teille, että teidän on välttämätöntä tyhjentää - vaikka vain vähän - kärsimyksen malja, jota 

veljenne juovat, jotta ymmärtäisitte heidän kärsimyksensä. 

50 Jos olen kertonut teille, että tänä aikana kaikki tuhoutuu, mitä ihmisten ylimielisyys ja pahuus on 

luonut, ettekö usko, että teissä on myös jotakin tuhottavana, karsittavana tai sovitettavana? 

51 Olette lahjakkaita, mutta samaan aikaan koettelemukset koettelevat teitä suuresti. Mutta jos kipu 

pitää sinut valppaana, muista, että se on vain pisara siitä katkerasta juomasta, jota muut juovat. Kun 

sydämenne tuntee tuskan, se alkaa rukoilla, ja siinä se tunnistaa intuitiivisesti yhden niistä tehtävistä, jotka 

tämä kansa on tuonut maan päälle. 

52 Rukoilkaa, lapseni, valon, rauhan ja veljeyden ajatuksin, sillä nämä rukoukset eivät häviä 

avaruuteen, vaan niiden voima pitää ne värähtelemässä hengellisessä ja ohjaa ne niiden sydämeen, joiden 

puolesta olette rukoilleet. Minun sanani ei saa tulla teille tavalliseksi, tulkaa samalla nöyryydellä ja innolla 

kuin ensimmäisinä päivinä, jotta veljet tuntisivat rukouksenne. Sillä tulee päivä, jolloin tunnette koko 

olemuksenne järkkyvän, ja se päivä on viimeinen kerta, kun puhun teille tässä muodossa. 

53 Mihin luulette, että olen kutsunut teidät tähän aikaan, te ihmisjoukot? Oliko se vain parantamaan 

sairauksianne vai palauttamaan menetetyn rauhan? - Ei, ihmiset; jos nostin teidät todelliseen elämään, 

sytytin uskon sydämiinne, palautin hymyn kasvoillenne ja voiman ruumiiseenne, se tapahtui siksi, että 

halusin varustaa teidät tällä tavoin, jotta voisitte nousta taisteluun. Mutta näen, että monet ajattelevat 

itseään ja osallistuvat oppitunneilleni vain etsiäkseen mielenrauhaa, eivätkä halua tietää vähääkään siitä 

tehtävästä, joka heitä odottaa. Toiset lähtevät heti saatuaan haluamansa eivätkä ole kiinnostuneita 

opiskelemaan ja ymmärtämään opetukseni merkitystä. 

54 Teidät kaikki on kutsuttu osallistumaan tähän työhön, ja siksi olen vuodattanut Sanani tämän 

kansan päälle, jotta he voisivat pitää sen sydämessään, vaikka se olisi vain yksi lauseistani. 
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55 Opetukseni kertoo teille: Jos ette tee Sanaani tunnetuksi ihmiskunnalle, kivet puhuvat 

todistaakseen totuudestani ja ajasta, jossa elätte. Mutta älkää odottako, että kivet puhuvat, sillä ne puhuvat, 

kun ne saavat maan vapisemaan, meret kuohumaan tai purkautuvat tulivuorten kraattereista virtoina. 

56 On parempi valmistautua ajoissa, niin että kun rutto, tuntemattomat taudit ja kaikenlaiset 

ahdistukset tuhoavat tätä maailmaa, te - jotka olette hajallaan kaikilla maan teillä - tuotte ystävällisen, 

vahvistavan Sanani sydämiin, niin että voitte tulla lempeän tuulenvireen lailla niille, joita hirmumyrskyt 

ovat koetelleet. 

57 Hylätkää velttoutenne ja käyttäkää se kallisarvoinen aika, josta nautitte tänään, sillä ette tiedä, 

onko teillä tulevina aikoina rauhaa tutkia ja uppoutua Sanaani. 

58 Rukoilkaa kuin hyvät opetuslapset ja täyttäkää sydämenne jaloilla tavoitteilla. Älkää unohtako, 

etten tee teissä mitään rotu-, luokka- tai uskontokohtaista eroa, niin että minne tahansa menettekin, voitte 

tuntea olevanne isänmaassanne ja pitää jokaista kohtaamaanne henkilöä, olipa hän minkä rotuinen tahansa, 

sellaisena kuin hän todella on: veljenänne. 

59 Toin teille tämän Sanan ja annoin teidän kuulla sen omalla kielellänne, mutta annan teille 

tehtäväksi kääntää sen myöhemmin muille kielille, jotta se tulisi kaikkien tietoon. 

60 Tällä tavoin alatte rakentaa todellista Israelin tornia, sitä, joka yhdistää hengellisesti kaikki kansat 

yhdeksi, joka yhdistää kaikki ihmiset siinä jumalallisessa, muuttumattomassa ja ikuisessa laissa, jonka 

koitte maailmassa Jeesuksen suusta, kun Hän sanoi teille: "Rakastakaa toisianne!"." 

61 Tutkikaa Sanaani, kunnes olette varmoja sen puhtaudesta ja totuudesta. Vain silloin voitte kulkea 

tietänne rohkeasti ja pysyä lujana henkeä uhkaavien materialististen ajatusten tunkeutumista vastaan. Sillä 

materialismi on kuolemaa, on pimeyttä, on ikeä ja myrkkyä hengelle. Älä koskaan vaihda henkesi valoa tai 

vapautta maalliseen leipään tai mitättömiin aineellisiin hyödykkeisiin! 

62 Totisesti minä sanon teille: Se, joka luottaa lakiini ja pysyy uskossaan loppuun asti, ei koskaan tule 

vailla elämän aineellista ravintoa, ja Henkeni kanssa yhdistyessään hän saa aina iankaikkisen elämän 

leivän äärettömän armoni kautta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 35  
1 Autuaita ovat ne, jotka pyytävät Minulta nöyrästi ja uskollisesti henkensä edistymistä, sillä he 

saavat, mitä pyytävät Isältään. 

2 Autuaita ovat ne, jotka osaavat odottaa, sillä armollinen apuni saavuttaa heidän kätensä sopivalla 

hetkellä. 

3 Opettele pyytämään ja myös odottamaan, tietäen, että mikään ei pääse rakkauden tahdostani. Luota 

siihen, että tahtoni ilmenee jokaisessa tarpeessasi ja jokaisessa koettelemuksessasi. 

4 Lapsella on oikeus pyytää isältään sitä, mikä on Hänen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden 

lakiensa mukaista, ja isällä puolestaan on velvollisuus huolehtia lapsesta. 

5 Kerron teille, että ne, jotka tottelevat Tahtoani täällä maan päällä, nauttivat rakkaudestani, kun he 

ovat hengessä. 

6 Kun ristinne taakka painaa teitä, kutsukaa apuanne, ja minä tulen heti avuksenne. 

7 Rukoilkaa lyhyttä, mutta äänekästä ja vilpitöntä rukousta koettelemuksen hetkinä, ja te tulette 

tuntemaan lohdutusta; ja kun saavutatte olla sopusoinnussa Herranne kanssa, voin sanoa teille, että minun 

tahtoni on teidän tahtonne ja teidän tahtonne on minun tahtoni. 

8 Älä rukoile vain silloin, kun käyt läpi tuskallista koettelemusta, vaan rukoile myös silloin, kun olet 

rauhassa, sillä silloin sydämesi ja ajatuksesi voivat keskittyä muihin. Älkää myöskään rukoilko vain niiden 

puolesta, jotka ovat tehneet teille hyvää, tai niiden puolesta, jotka eivät ole vahingoittaneet teitä, sillä 

vaikka tämä on ansiokasta, se ei ole yhtä suurta kuin esirukoilu niiden puolesta, jotka ovat vahingoittaneet 

teitä millään tavalla. 

9 Muistakaa, että minä, teidän Mestarinne, olen ollut niiden auttaja ja lunastaja, jotka huusivat 

Pilatuksen edessä: "Ristiinnaulitse Hänet!". Ristiinnaulitse Hänet!" - Sinäkin voit auttaa veljiäsi kantamaan 

ristinsä antautuen: rukouksin, ajatuksin, sanoin ja myös aineellisesti. Näin voitte tehdä sen, jota hänen 

kipunsa tai kamppailunsa taakka painaa, sovituksen siedettävämmäksi. 

10 Nyt on sopiva aika olla armollinen. Rukoilkaa, pyytäkää ja tehkää työtä, sillä pellot ovat 

hedelmällisiä ja odottavat teitä. 

11 Rukoilkaa rauhaa kansoille, houkuttelkaa sitä rukouksillanne. Lähettäkää parantavaa balsamia 

ajatustenne kautta ja välittäkää valoa veljienne mieliin. Totisesti sanon teille, että Isänne ei koskaan jätä 

teidän anomuksianne kuulematta eikä kuuntelematta. 

12 Valmistautukaa, sillä monet tulevat kieltämään, että olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmismielen 

kautta. Mutta te kerrotte heille, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu: Jumala on puhunut 

ihmisen kautta kolmena aikakautena, että aikojen alusta lähtien kaikki ihmiskunnalle annetut profetiat, 

innoitukset ja ilmestykset ovat olleet ihmisen kautta vastaanotettuja jumalallisia ääniä, jotka ovat 

ohjanneet kaikkien aikojen ihmisiä. 

13 Ne, jotka kiistävät todistuksenne, vastustavat sitä tai ovat närkästyneitä siitä, toimivat näin, koska 

he eivät tiedä, mitä hengellinen ilmentymä on, vaikka he kutsuisivatkin itseään maanpäällisiksi oppineiksi. 

14 Tahtoni on, että ihmiskunta oppii tämän kansan kautta, joka on nähnyt ilmentymäni tässä 

muodossa, että ihminen on syntyperästään lähtien tarkoitettu olemaan yhteydessä taivaalliseen Isäänsä, 

palvelemaan Häntä tällä planeetalla äänen kantajana, ja että vaikka menneinä aikoina ne ihmiset, joiden 

huulilta Herra puhui, olivat yksittäisiä, elätte nyt aikaa, jolloin ihmiset saavuttavat sukupolvesta toiseen 

yhä suuremman täydellisyyden ja selkeyden henkien välisessä yhteydessään Isän kanssa. 

15 Ilmoitatte, että tuona aikana ihmiset neuvottelevat kaikesta Herransa kanssa toteuttaakseen tekonsa 

maailmassa jumalallisen lain käskyjen mukaisesti. Perheenisä puhuu lapsilleen niillä sanoilla, jotka Herra 

antaa hänen huulilleen. Opettajat opettavat korkeamman innoituksen alaisina, hallitsijat osaavat välittää 

Jumalan tahdon kansoilleen, tuomarit alistuvat omantuntonsa ääneen, joka on sen valoa, joka tuntee kaiken 

ja joka siksi on ainoa, joka kykenee tuomitsemaan täydellisesti. Lääkärit luottavat ennen kaikkea 

jumalalliseen voimaan, ja heidän sanansa ja parantava voimansa tulevat Herralta. Tiedemiehet ymmärtävät 

sen niin vaikean tehtävän, jonka he ovat tuoneet mukanaan maan päälle, ja hengellisen varustautumisensa 

ansiosta he saavat jumalallisia kehotuksia. Lopuksi kaikki ne, jotka ovat tuoneet maailmaan tehtävän 

ohjata sieluja evoluution tiellä, osaavat nousta vastaanottamaan ilmestykseni ja tuomaan ne ihmisten 

sydämiin siinä valossa ja puhtaudessa, jolla he ovat ne vastaanottaneet. 
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16 Puhun teille aikakaudesta, joka on tulossa ja jota teidän tulisi julistaa ja profetoida siinä 

varmuudessa, että se toteutuu. Mutta jos veljesi pilkkaavat profetiaasi, älä ole epätoivoinen, sillä jopa 

apostoli Johannesta pilkattiin ja häntä pidettiin jopa hulluna, kun hän ilmoitti, mitä hän oli saanut 

yhteydessään Isän kanssa. Siitä huolimatta tuli hetki, jolloin kaikki se, mikä toisista tuntui mahdottomalta 

ja toisista oudolta ja käsittämättömältä, toteutui. 

17 Aika, jossa elätte tänään, on juuri se aika, jolloin kaikki se, mitä sanoin tuon näkijän, profeetan ja 

Mestarin äänenkantajan suulla, toteutuu. 

18 Henkisen näkemyksensä vuoksi tätä rakkauden ja totuuden apostolia vainottiin, hän sai 

marttyyrikuoleman ja hänet karkotettiin. Silti häneltä ei puuttunut suojelustani vainoojiaan ja teloittajiaan 

vastaan, ja siksi sanon teille, että älkää pelätkö. Jos he vangitsevat sinut tästä syystä, minä päästän sinut 

vapaaksi; jos he kieltävät sinulta työn tai leivän, minä suojelen sinua; jos he nöyryyttävät sinua tai 

panettelevat sinua, minä ylistän sinua ja teen sinulle oikeutta; ja jos he tappavat sinut, minä herätän sinut 

todelliseen elämään. 

19 Siksi kehotan teitä jatkuvasti valmistautumaan rukouksen avulla, jotta voitte levittää tätä profetiaa 

ja antaa tämän todistuksen veljillenne sydämellä, joka on täynnä lempeyttä, voimaa, uskoa ja rakkautta. 

20 Kaiken, mitä teette tämän valmistelun aikana minun nimessäni, on tuotettava hyvää hedelmää, ja 

saatte nähdä kaiken, mitä olette kaivanneet, toteutuvan. 

21 Aivan kuten olen täyttänyt kaikki lupaukseni menneiden aikojen kansalle, niin täytän ne myös 

teille. 

22 Elätte pelon aikaa, jolloin ihmiset puhdistavat itsensä tyhjentämällä kärsimysmaljansa viimeiseen 

asti. Mutta ne, jotka ovat tutkineet profetioita, tiesivät jo, että aika oli lähellä, jolloin sodat puhkeaisivat 

kaikkialla, koska kansat eivät ymmärtäneet toisiaan. 

23 Tuntemattomat taudit ja vitsaukset eivät ole vielä ilmaantuneet ihmiskunnan keskuuteen ja 

hämmentävät tiedemiehiä. Mutta kun tuska saavuttaa huippunsa ihmisten keskuudessa, heillä on vielä 

voimaa huutaa: "Jumalan rangaistus!" Mutta Minä en rankaise, vaan te rankaisette itseänne, kun poikkeatte 

lakeista, jotka ohjaavat henkeänne ja ruumistanne. 

24 Kuka on vapauttanut ja haastanut luonnonvoimat, ellei ihmisten järjettömyys? Kuka on uhmannut 

lakejani? - Tiedemiesten ylimielisyys! Mutta totisesti sanon teille, että tämä tuska auttaa kitkemään 

juurineen rikkaruohot, jotka ovat kasvaneet ihmisten sydämissä. 

25 Pellot peittyvät ruumiilla, viattomatkin kuolevat. Jotkut kuolevat tuleen, toiset nälkään ja toiset 

sotaan. Maa järisee, luonnonvoimat lähtevät liikkeelle, vuoret sylkevät laavaa ja meret kuohuvat. 

26 Annan ihmisten viedä turmeltuneisuutensa sille rajalle, jonka heidän vapaa tahtonsa sallii, jotta he, 

kauhistuneina omasta teoksestaan, voivat tuntea todellista katumusta hengessään. 

27 Nöyrät opetuslapset, miehet, jotka rakastavat veljiänne, vaikka olette täynnä epätäydellisyyksiä: 

torjutkaa sodan vapauttamien intohimojen vaikutus rauhan ajatuksilla, hengellisellä valolla kyllästetyillä 

rukouksilla, veljeyden sanoilla sekä totuutta ja rakkautta sisältävillä teoilla. Teidän on valmistauduttava, 

sillä sodan päätyttyä, kun tämä taistelu on ohi, ihmisjoukot tulevat kaukaa etsimään balsamia ruumiille ja 

sielulle. 

28 Älä hylkää meitä, kun se hetki koittaa, oi Mestari", sanovat nämä ihmiset Minulle. Vastaan teille, 

etten voi jättää teitä, sillä olen läsnä kaikessa luodussa. 

29 Puhun ihmisille luonnonvoimien kautta, meristä pursuaa Ääneni, ja tämän planeetan toisesta päästä 

toiseen henget tuntevat, että Heidän valonsa koskettaa Heitä, joka on ainoa, joka voi sanoa teille 

todellisella hellyydellä: "Rakastakaa toisianne!"." 

30 Tästä käskystä tulee monille heidän tuomarinsa, toiset tuntevat sen sydämessään kuin avoimen 

haavan, ja joillekin se on kuin vartija, joka ei anna heidän nukkua sen täyttymisen vuoksi. 

31 Näette nyt, etten pysty erottamaan itseäni teistä, kuten eräs profeettani kerran sanoi: tänä aikana 

Henkeni vuodatetaan kaiken lihan ja jokaisen hengen päälle. 

32 Minne ikinä menetkin, minä kuljen ennen sinua. Minne tahansa minua etsittekin, löydätte minut. 

Minne ikinä käännätkin silmäsi, näet minut. Mutta en halua ilmoittaa teille Sanallani tänä päivänä vain 

katkeruutta ja suurten ahdistusten enteitä. Kun puhun teille tästä kaikesta, tarkoitukseni on jättää teidät 

hereille ja rukoilemaan, jotta koettelemukset eivät yllättäisi teitä silloin, kun ne kohtaavat teidät. 
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33 Aivan kuten olen ilmoittanut teille sodasta ja suurista onnettomuuksista, jotka odottavat 

ihmiskuntaa, kerron teille myös, että tulee päivä, jolloin kaikki maan kansat nauttivat rauhasta, jolloin 

ihmiset rakastavat toisiaan Minussa, ja heidän elämänsä, työnsä, tekonsa maailmassa ovat miellyttävää 

palvontaa, joka nousee Minulle kuin tuoksuva suitsuke tältä planeetalta. 

34 Te kysytte Minulta: "Herra, milloin tämä aika tulee?" Ja minä vastaan teille: Kun ihmiskunta on 

puhdistanut itsensä tuskan, katumuksen, uudistumisen ja hyvän harjoittamisen kautta. 

35 Jos ihmisen henki täyttää sen liiton, jonka hän on tehnyt Isänsä kanssa, minä puolestaan täytän 

lupaukseni viimeiseen asti. Teen salaisuuteni tunnetuksi ja levitän sitä viisautena, rauhana ja ilmestyksinä 

lasteni keskuudessa. 

36 Kansani, katsokaa ja rukoilkaa niin kauan kuin kuljette tämän maailman läpi. Valmistautukaa 

hengellisesti ja fyysisesti, sillä pian lähetän teidät puhumaan totuudestani. 

37 Valmistakaa henkenne rukouksen, rakkauden ja nöyryyden harjoittamisella, jonka opetukseni teille 

osoittaa, ja valmistakaa myös ruumiinne poistamalla siitä paheet ja huonot tavat ja tekemällä siitä 

tottelevainen, kunnes olette tehneet siitä Hengen täydellisen työtoverin. Kun olet varustautunut, koet, 

miten selkeästi polku ilmestyy eteesi. Siksi kerron teille, että hengen elämä, sen lähdöstä jumalallisesta 

sylissä paluuseen, on kehityksen tikapuut. 

38 Kun Isä loi teidät, Hän asetti teidät tikapuiden ensimmäiselle askelmalle, jotta saisitte tilaisuuden 

todella tuntea ja ymmärtää Luojanne, kun kuljette tuota polkua. Mutta kuinka harva onkaan lähtenyt 

ylöspäin suuntautuvalle kehityspolulle ensimmäiseltä portaalta noustuaan! Useimmat liittyivät yhteen 

tottelemattomuudessaan ja kapinallisuudessaan, käyttivät huonosti vapauden lahjaa eivätkä kuunnelleet 

omantunnon ääntä; he antoivat aineen hallita itseään ja loivat näin emansioidensa kautta voiman - pahan 

voiman - ja kaivoivat kuilun, johon heidän oli pakko vetää vaikutuksellaan veljiään, jotka aloittivat verisen 

taistelun heikkouksiensa ja turmeluksensa sekä kohoamisen ja puhtauden kaipuun välillä. 

39 Kuinka erilainen olisi ollut elämäsi maan päällä, jos olisit jatkuvasti pysynyt hyvyydessä ja 

vanhurskaudessa. Sillä siinä te olisitte niittäneet rakkauteni hedelmiä. Te ette kuitenkaan ole kadonneet, 

enkä ole karkottanut teitä valtakunnastani. Todisteena tästä on se, että kun tulin luoksenne, paketoin 

läsnäoloni ihmismuodossa, laskeuduin maailmaan, jonka olette luoneet niin monine virheineen ja 

puutteineen. 

40 Tässä maailmassa annoin teille Vereni ja Ruumiini todistaakseni teille, että rakastan teitä 

harhapoluistanne ja kiittämättömyydestänne huolimatta. 

41 Muuttumaton Laini, jonka annoin teille ensimmäisinä aikoina, profeettojen kehotukset hyvästä, 

oppini ja jokainen viestini ovat henkistä valoa, jonka ihminen on saanut omantuntonsa kautta; ja hänen 

henkensä olisi sulautunut yhteen Minun henkeni kanssa, jos hän olisi pysynyt Laissa ja puhtaudessa 

kehityksensä alusta alkaen. 

42 Ihmisten haureus, heidän tietämättömyytensä, hengellisen kohotuksen puute ja heidän 

rikkomustensa aiheuttamat kärsimykset olivat syynä siihen, että Isä laskeutui alas pelastamaan heidät 

tekemällä heille tunnetuksi Viisauden Kirjan, jonka he olivat halveksineet maailman nautintojen tähden, ja 

näyttämään heille jälleen kerran oikean tien. 

43 Monta vuosisataa on kulunut, ja monta kertaa olentojen on täytynyt palata maailmaan; silti he eivät 

vieläkään ymmärrä Laini olemusta ja oman henkensä luonnetta. 

44 Teen itseni edelleen tunnetuksi ihmisille inhimillisellä tavalla, vaikka kerron teille myös, että se, 

mitä tänä aikana paljastan, on opetusta, joka nostaa henget sille tasolle, josta puhun teille, ja josta käsin he 

voivat tunnistaa ja korjata kaikki virheet, rakentaa uudelleen sen, mikä on tuhoutunut, ja saada takaisin 

kaiken, minkä he ovat menettäneet. 

45 Minun jumalallisessa kylvössäni yksikään siemen ei mene hukkaan, vaikka ihmisten lankeemukset 

ovatkin viivästyttäneet sen hengellistä kukoistusta ja hedelmöittymistä. 

46 Tänä aikana maata kaivetaan ylös, mikä tuottaa suurta tuskaa ihmiskunnalle, mutta on 

välttämätöntä, että löydän siemeneni erottaakseni sen rikkaruohoista. 

47 Mikä oli syy syntiinne ja tottelemattomuuteeni lakiani kohtaan? 

48 Kuulkaa, opetuslapset: Ennen kuin te tulitte elämään, minä olin jo läsnä, ja Henkeni oli kätkenyt 

teidän henkenne. Mutta en halunnut teidän perivän valtakuntaani ilman, että olette ansainneet ansioita. En 
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halunnut teidän omistavan sitä, mitä oli, tietämättä, kuka teidät oli luonut, enkä halunnut teidän lähtevän 

ilman suuntaa, ilman tarkoitusta ja ilman ihanteita. 

49 Siksi annoin teille omantunnon, jotta se voisi toimia teille oppaana. Annoin teille vapaan tahdon, 

jotta teoillanne olisi todellista arvoa edessäni. Annoin teille hengen, jotta se aina kaipaisi nousta valoisaan 

ja puhtaaseen. Annoin teille ruumiin, jotta voisitte sydämen avulla tuntea hyvän ja kauniin ja jotta se voisi 

toimia koetinkivenä, jatkuvana testinä ja myös välineenä, jonka avulla voitte elää aineellisessa 

maailmassa. Maa on ollut henkenne koulu; jumalallisen Mestarin läsnäolo ei ole koskaan puuttunut. 

Ihmiselämä on ollut ruumiillistuneelle hengelle syvällisen viisauden kirja. 

50 Kun avaruus valaistiin ensimmäisen kerran henkien läsnäololla, nämä - koska he vielä horjuivat ja 

kompuroivat kuin pienet lapset eikä heillä ollut kehitystä eikä voimaa pysyä korkean henkistymisen 

paikoissa - tunsivat tarvitsevansa tukea, tukikohdan tunteakseen itsensä vahvoiksi, ja niinpä heille 

annettiin materiaa ja aineellinen maailma, ja uudessa tilassaan he saivat kokemusta ja tietoa.* *. 
* Katso lisäyksen huomautus 5 

51 Ette ole vielä tulleet tietoisiksi tehtävästä, joka teidän on täytettävä ihmiskunnan parissa tällä 

hetkellä, mutta annan teille Sanani avulla tiedon taistelustanne ja tavasta, jolla päämääräänne pääsette. 

52 Aivonne ovat pienet, eivätkä ne yksinään onnistu ymmärtämään niiden lahjojen arvoa, joita teillä 

on, ja sen työn merkitystä, jota Isä aikoo tehdä ihmiskunnan keskuudessa tämän kansan kautta. 

53 Viisas ja voimakas Tahtoni tasoittaa tietä sanansaattajilleni, opetuslapsilleni ja profeetoilleni, jotka 

lähtevät liikkeelle Sanani ilosanoman kanssa, jotta he voivat samalla valmistaa tietä suurille veljienne 

joukoille, joita kutsutte muukalaisiksi, jotta he voivat tulla kansakuntanne syliin. 

54 Nuo ihmisjoukot näyttävät tulevan etsimään leipää ruumiille ja rauhaa sydämelle. Tiedän 

kuitenkin, että heidän henkensä on se, joka pyrkii täyttämään lupaukseni, joka on säilytetty jokaisen 

hengen sisimmässä. 

55 Näette kaukaisista maista ja kansakunnista veljienne saapuvan paikalle halusta vapauttaa henkensä. 

Tuosta muinaisesta Palestiinasta he tulevat myös joukoittain, kuten silloin, kun Israelin heimot kulkivat 

aavikon halki. 

56 Sen pyhiinvaellus on ollut pitkä ja murheellinen siitä lähtien, kun se karkotti kohdustaan sen, joka 

tarjosi sille valtakuntaansa uudeksi perinnöksi. Mutta se on jo lähestymässä keidasta, jossa se lepää ja 

miettii Sanaani, ja sitten se jatkaa laini tuntemuksessa vahvistuneena polkua, joka näyttää sille sen kauan 

unohdetun kehityksen. Silloin kuulette monien sanovan, että kansanne on uusi lupauksen maa, Uusi 

Jerusalem. Kerrotte heille kuitenkin, että tuo luvattu maa on tämän maailman tuolla puolen ja että sinne 

päästäkseen on päästävä hengessä, kun on kulkenut tämän ajan koettelemusten suuren autiomaan läpi. 

Kerro heille myös, että tämä kansakunta on vain keidas keskellä erämaata. Mutta teidän on ymmärrettävä, 

ihmiset, että keidas on tarjottava varjoa uupuneille vaeltajille, ja lisäksi sen on tarjottava kristallinkirkasta 

ja raikasta vettä niiden kuiville huulille, jotka etsivät sieltä turvaa. 

57 Mikä on se varjo ja se vesi, josta puhun teille? - Opetukseni, ihmiset, jumalallinen opetukseni 

rakkauden toiminnassa. Ja keneen olen sijoittanut tämän armon ja siunausten rikkauden? - Teissä, ihmiset, 

jotta voisitte yhä enemmän vapauttaa sydämenne kaikesta itsekkyydestä ja esittää sen puhtaana peilinä 

jokaisessa teossanne. 

58 Eivätkö mielenne ja sydämenne täyttyisi ilosta, jos rakkautenne avulla voisitte käännyttää tämän 

perinteisiinsä niin kiintyneen ja hengellisesti pysähtyneen kansan kolminaisuus- ja marialaishenkiseen 

oppiin? Eikö teidän keskuudessanne vallitsisi ilo, jos vanha Israel kääntyisi uuden Israelin välityksellä, 

toisin sanoen jos ensimmäinen saisi armon jälkimmäisen kautta? Mikään ei ole toistaiseksi saanut 

juutalaisia vakuuttuneiksi siitä, että heidän on murrettava vanhat perinteet saavuttaakseen moraalisen ja 

hengellisen edistyksensä. Kyse on ihmisistä, jotka luulevat täyttävänsä Jehovan ja Mooseksen lakeja, 

mutta jotka todellisuudessa yhä palvovat kultaista vasikkaansa. 

Aika on lähellä, jolloin tämä harhaanjohdettu kansa, joka on hajallaan ympäri maailmaa, lakkaa 

katsomasta maan päälle ja nostaa katseensa taivaaseen etsiäkseen Häntä, joka oli luvattu heille alusta 

alkaen heidän Lunastajakseen ja jonka he tuomitsivat väärin ja tappoivat, koska pitivät Häntä köyhänä 

eivätkä löytäneet Hänessä mitään hyvää. 
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59 Nyt on tulossa hetki, jolloin siitä rististä, jonka he asettivat Minulle tuomiolla, tulee 

oikeudenmukaisuuden kyynärpää jokaiselle noista hengistä, kunnes lopulta heidän huulensa huudahtavat: 

"Jeesus oli Messias!"." 

60 He etsivät Minua hengellisessä köyhyydessään, kurjuudessaan ja tuskassaan, ja he yllättyvät 

nähdessään, että Hänellä, joka heidän silmissään ei omistanut mitään maailmassa, on kaikki, ja että ne 

aarteet ja valtakunta, joista Hän niin usein puhui heille, olivat totuus, ja he ymmärtävät, että mikään 

maailmassa - mikään aarre, mikään rikkaus - ei ole verrattavissa Hengen rauhaan. 

61 Vaikka ihmiset käänsivät selkänsä Minulle, odotan heitä yhä. Sillä ihmiset voivat rikkoa sanansa ja 

jopa liittonsa, mutta minä olen muuttumaton enkä koskaan riko lupauksiani. 

62 Jos hänelle sanottiin, että olisin hänen lunastajansa, niin minä lunastan sen; jos hänelle sanottiin, 

että toisin sen valtakuntaani, niin minä tuon sen valtakuntaani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 36  
1 Sanani lempeän ystävällisyyden edessä syvä katumus valtaa hengen, joka on eksynyt kehityksen 

tieltä. Sanojeni rakastava lempeys saa ihmisen itkemään, koska hän hyväksyy, että hänen syntinsä eivät 

ansaitse anteeksiantoa. 

2 Lohdutan sitä, joka vilpittömästi katuu, annan anteeksi hänen rikkomuksensa ja autan häntä 

hyvittämään aiheuttamansa pahan. Tietäkää, että se, joka ei tee parannusta, ei saavuta Minua, sillä vain 

parannuksesta voi seurata uudistuminen, korjautuminen ja puhdistuminen. Tietäkää myös, että vain 

puhdistetut henget voivat päästä läsnäolooni. Mutta miten voisitte todella tuntea katumusta, jos ette tietäisi 

rikkomustenne suuruutta? Minun oli tultava ihmisten luo saadakseni heidät ymmärtämään, mitä se 

merkitsee jumalallisen oikeuden edessä: viedä lähimmäisen henki, tuhota usko, pettää henki, pettää sydän, 

häpäistä viattomuus, aiheuttaa häpeää, viedä veljeltä se, mikä hänelle kuuluu, valehdella, nöyryyttää ja 

niin monia epätäydellisyyksiä, joita te ette ole huomanneet, koska olitte tottuneet kaikkeen tähän. Mutta 

rakkauden Sanani tuli, ja sen olemuksessa löysitte täydellisen oikeudenmukaisuuden läsnäolon, joka sai 

teidät tunnistamaan omantuntonne kautta jokaisen pahan tekonne, sai teidät tutkimaan ajatuksianne ja 

muistutti teitä hengellisestä täyttymyksestänne, jonka olitte jo unohtaneet. 

3 Vasta silloin tajusitte rikkomustenne suuruuden, niiden virheidenne suuruuden, jotka ennen 

tuntuivat teistä merkityksettömiltä, ja vasta silloin arvioitte oikein niiden monien kärsimysten ja tuskien 

vakavuuden, joita olitte aiheuttaneet. Silloin te tunsitte häpeää itsestänne, tunsitte, että Minä katselin teitä 

kaikessa alastomuudessanne ja kaikkine tahroinenne. Kun kuulitte Sanani, joka oli täynnä hellyyttä, 

rauhaa ja puhtautta, tunsitte hetken ajan olonne rakkauteni arvottomaksi. Mutta heti kuulitte, että etsin 

juuri teitä; ja sydämenne, joka pesi itsensä kyynelillään todisteeksi siitä, että katuitte sitä, että teidän pitäisi 

puhdistaa itsenne ja palvella Minua, aloitti henkisen kehityksensä tien. 

4 Lapseni on mahdotonta unohtaa Minua, koska hän kantaa hengessään mukanaan omaatuntoa, joka 

on Henkeni valo, jonka kautta hänen on ennemmin tai myöhemmin tunnistettava Minut. 

5 Joillekin on helppo ymmärtää Sanani merkitys ja löytää sieltä valo, mutta toisille Sanani on 

arvoitus. 

6 Kerron teille, että kaikki eivät voi ymmärtää viestini hengellisyyttä tällä hetkellä. Niiden, jotka 

eivät siihen pysty, on odotettava uusia aikoja, jotta heidän henkensä voi avata silmänsä ilmestysteni 

valolle. 

7 En ole koskaan tullut salaperäisyyden peittämien miesten luo. Jos olen puhunut teille 

kuvaannollisesti, paljastaakseni teille jumalallisen tai esittääkseni Iankaikkista jossakin aineellisessa 

muodossa, se on tapahtunut siksi, että voisitte ymmärtää Minua. Mutta jos ihmiset pysähtyvät palvomaan 

muotoja, esineitä tai symboleja sen sijaan, että he etsisivät näiden opetusten merkitystä, on luonnollista, 

että he kärsivät vuosisatoja kestäneestä pysähtyneisyydestä ja näkevät kaikessa mysteerin. 

8 Siitä lähtien, kun Israel oleskeli Egyptissä ja kun minun vereni ruumiillistui karitsan veressä, on 

ollut ihmisiä, jotka elävät vain perinteiden ja riittien mukaan ymmärtämättä, että tuo uhri oli kuva verestä, 

jota Kristuksen oli määrä vuodattaa antaakseen teille Hengellisen elämän. Toiset, jotka uskovat saavansa 

ravintoa Ruumiistani, syövät aineellista leipää haluamatta ymmärtää, että kun annoin leivän 

opetuslapsilleni viimeisellä ehtoollisella, se tapahtui saadakseni heidät ymmärtämään, että se, joka ottaa 

Sanani merkityksen ruoan tavoin, ravitsee itseään Minun kanssani. 

9 Kuinka harvat ovatkaan ne, jotka kykenevät ymmärtämään jumalalliset opetukseni totuudessa, ja 

kuinka harvat ovatkaan ne, jotka tulkitsevat niitä hengellä. Muistakaa kuitenkin, etten antanut teille 

jumalallista ilmestystä kerralla, vaan selitän sen teille vähitellen jokaisessa opetuksessani. 

10 Jos olette ajoittain joutuneet sekaannukseen ja kasanneet muita virheellisen tulkinnan vuoksi, on 

vain luonnollista, että ette nykyään ymmärrä selvästi kolmannen aikakauden hengellistä opetusta ettekä 

tulkitse sitä oikein. 

11 On välttämätöntä, että alatte kukistaa epäjumalianne, tuhota vanhat virheenne ja laittaa ajatuksenne 

järjestykseen, jotta tulette tietoisiksi siitä, että Isä on puhunut teille varhaisimmista ajoista lähtien aina 

Hengestä, ja vaikka Hän on usein käyttänyt aineellisia kuvia opettaakseen teitä, Hän on aina viitannut 

Hengelliseen elämään. 
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12 Herätkää unestanne, ihmiset, antakaa henkenne tutkia Sanaani. Sillä totisesti sanon teille, että jos 

opiskelette hyvin yhtä opetuksistani ja ymmärrätte sen, olette tunkeutuneet ilmestysteni hengelliseen 

ytimeen. 

13 Muistakaa ohje, jossa kerroin teille: "Pyytäkää, pyytäkää, niin teille annetaan". Tänään sanon 

teille: oppikaa kysymään. 

14 Kun sanon teille nyt, että teidän on opittava pyytämään, se johtuu siitä, että menneisyydessä 

pyyntönne oli epätäydellistä ja itsekästä; ajattelitte pyytävänne vain itseänne tai rakkaitanne varten. 

Tämänpäiväisessä opetuksessani sanotaan, että teidän on opittava tuntemaan toisten suru. Koe ja tunne 

lähimmäisesi tuska ja kärsimys, veljiäsi piinaava onnettomuus. Teidän on opittava ymmärtämään sitä, joka 

kantaa haavaa salassa, ja tuntemaan niiden kärsimykset, joita ette näe, koska he ovat kaukana. 

Jälkimmäisten joukossa teidän on ajateltava niitä, jotka ovat kotonaan muissa kansoissa ja kansakunnissa, 

niitä, jotka ovat muissa maailmoissa tai tuonpuoleisessa. Älkää pelätkö, jos jonain päivänä unohdatte 

itsenne ja ajattelette vain muita, sillä ette menetä mitään. Tietäkää, että se, joka rukoilee toisten puolesta, 

tekee sen myös itsensä puolesta. 

15 Kuinka paljon iloa annattekaan Hengelleni, kun näen teidän kohottavan ajatuksenne etsimään 

Isäänne. Saan teidät tuntemaan läsnäoloni ja tulvimaan teitä rauhalla. 

Etsikää Minua, puhukaa Minulle, älkää välittäkö siitä, että ajatuksenne ovat liian kömpelöitä 

ilmaistaksenne pyyntönne; Minä tiedän, miten ymmärtää ne. Puhukaa Minulle sillä luottamuksella, jolla 

puhutte Isällenne. Luota valituksesi Minulle kuin parhaalle ystävällesi. Kysykää Minulta sitä, mitä ette 

tiedä, kaikkea sitä, mikä on teille tuntematonta, ja Minä puhun teille Mestarin sanalla. Mutta rukoilkaa, 

että sinä siunattuna hetkenä, jolloin henkenne nousee luokseni, voitte saada valon, voiman, siunauksen ja 

rauhan, jonka Isänne antaa teille. 

16 Minulla on vielä monia ilmestyksiä luvassa henkeä varten tulevaisuudessa rukouksen avulla. 

Täydellistäkää itsenne tässä ilmentymässä, ja pystytte saavuttamaan täydellisyyden anomuksissanne, toisin 

sanoen opitte pyytämään. 

17 Kun henkenne astuu hengelliseen laaksoon antaakseen tiliä oleskelustaan ja teoistaan maan päällä, 

pyydän teiltä eniten kaikkea sitä, mitä olette pyytäneet ja tehneet veljienne hyväksi. Silloin muistatte 

sanani sinä päivänä. 

18 Yhden aikakauden päättyminen ja uuden alkaminen on aiheuttanut tämän kriisin ja kaaoksen, jota 

koette. Se on sama asia, joka tapahtuu vakavasti sairaalle ihmiselle, kun toipuminen lähestyy: se tuntuu 

enemmänkin siltä, että kuolema on tullut. 

19 Mitä suurempi tämä kriisi on ihmiskunnassa, sitä parempi on sen terveys sen jälkeen. Totisesti 

sanon teille, näin se tulee olemaan, ja olen ilmoittanut sen teille vuosituhansien ajan. Nyt teidän on 

varustautua, vahvistuttava uskossa ja valmistauduttava taisteluun. 

20 Teille, jotka kuulette tämän sanan usein, sanon: valvokaa ja rukoilkaa, sillä kaikille on tulossa 

suuren ahdistuksen aika, aika, jolloin ihmiset eivät käytä kaikkea valtaansa, kultaansa tai oppineisuuttaan 

lieventääkseen jumalallisen oikeudenmukaisuuden vakavuutta. Niinä päivinä tulette todistamaan 

tapahtumia, jotka näyttävät ylpeistä ja ylimielisistä järjettömiltä ja epäloogisilta; sillä on niin, että oppineet 

kääntyvät niiden puoleen, joita he ovat pitäneet tietämättöminä, että rikkaat ja voimakkaat etsivät apua 

tarvitsevia, koska heidän luonaan on enemmän ymmärrystä ja tyyneyttä koettelemusten edessä, enemmän 

hyväntekeväisyyttä ja enemmän henkistä rikkautta. 

21 Jotkut sanovat Minulle sydämessään: "Mestari, minun ei olisi tarvinnut odottaa näitä tuskan aikoja, 

joista ilmoitat, sillä koko elämäni koostui koettelemuksista." Tähän minä sanon teille: autuaita olette te, 

jotka olette jaksaneet kärsiä, sillä kun nuo päivät tulevat, ette enää itke, vaan voitte antaa rohkeutta ja 

lohdutusta niille, jotka eivät ole kokeneet tällaista kärsimystä. 

22 Totisesti minä sanon teille: Jos suurin osa ihmisistä juo nykyään kärsimyksen maljan, se johtuu 

siitä, että sotilas on terästäytynyt vain taistelussa, ja kerron teille, että viimeinen taistelu, suuri taistelu, 

lähestyy. Älkää sulkeko silmiänne ja korvanne noina hetkinä veljienne tuskalta älkääkä yrittäkö piiloutua 

kuolemalta. Sillä totisesti minä sanon teille: missä vähäuskoiset tai epäuskoiset ihmiset näkevät lopun, 

siellä on alku; missä he luulevat näkevänsä kuoleman, siellä on elämä. Sillä minä olen läsnä peittääkseni 

teidät rakkaudellani ja auttaakseni teitä pääsemään siihen maailmaan, jonka teidän on määrä palauttaa. 
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23 Kerron sinulle kaikesta etukäteen, jotta mikään ei yllätä sinua. Etsi keinoja varoittaa muita ja 

kehottaa heitä valmistautumiseen, rukoukseen, korjaamiseen ja valppauteen. 

24 Muistakaa, että minä olen Isän Sana, että jumalallinen olemus, jonka saatte tässä sanassa, on valoa 

tältä Luojan Hengeltä, että olen jättänyt osan Hengestäni jokaiseen teistä. Mutta kun näette sen 

köyhyyden, joka ympäröi sitä väkijoukkoa, joka nyt kuuntelee Minua, ja sen huoneen nöyryyden, johon 

kokoonnutte, kysytte Minulta hiljaa: "Mestari, miksi et valinnut ilmestymisesi paikaksi tällä kertaa jotakin 

niistä suurista temppeleistä tai kirkoista, joissa Sinulle olisi voitu tarjota rikkaita alttareita ja juhlallisia 

seremonioita, jotka olisivat olleet Sinulle arvoisia?" 

25 Vastaan niille sydämille, jotka ajattelevat näin Mestaristaan: Ihmiset eivät tuoneet Minua tähän 

köyhyyteen. Valitsin itse nöyrän asunnon kaupunkinne köyhässä esikaupungissa ilmentymäkseni, jotta 

ymmärtäisitte, etten pyydä teiltä aineellisia kunnianosoituksia tai ulkoisia uhreja, vaan päinvastoin: olen 

palannut juuri saarnaamaan nöyryyttä jälleen kerran, jotta voisitte löytää siinä henkistymisen. 

26 Hylkään kaiken inhimillisen turhamaisuuden ja inhimillisen mahtipontisuuden, sillä vain se, mikä 

on hengellistä, mikä on jaloa ja anteliaita, mikä on puhdasta ja ikuista, tavoittaa Henkeni. Muistakaa, että 

sanoin Samarian naiselle: "Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa häntä hengessä ja 

totuudessa." Etsikää Minua Äärettömästä, Puhtaasta, ja sieltä löydätte Minut. 

27 Ihmiskunnan Minulle esittämistä aineellisista lahjoista hyväksyn hyvän aikomuksen vain, jos se on 

totuudessa hyvä; sillä antelias ja jalo aikomus ei aina ilmene lahjana. Kuinka usein ihmiset tarjoavat 

Minulle uhrinsa peitelläkseen pahoja tekojaan tai vaatiakseen Minulta jotain vastineeksi. Siksi sanon teille, 

että hengen rauhaa ei voi ostaa, että tummia tahrojanne ei voi pestä pois aineellisella rikkaudella, vaikka 

voisitte tarjota Minulle suurimman aarteen. 

28 Katumus, suru siitä, että olette loukanneet Minua, uudistuminen, muuttuminen, tehtyjen 

rikkomusten hyvittäminen, kaikki tämä nöyryydellä, jota olen opettanut teille, kyllä, silloin ihmiset 

tarjoavat Minulle todellisia sydämen, mielen ja ajatusten uhreja, jotka ovat Isällenne äärettömän paljon 

mieluisampia kuin suitsukkeet, kukat ja kynttilät. 

29 Miksi tarjota Minulle sitä, minkä olen luonut sinulle? Miksi tarjoat Minulle kukkia, jos ne eivät ole 

työtäsi? 

Jos taas tarjoatte Minulle rakkauden, laupeuden, anteeksiannon, oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenne 

auttamisen tekoja, tämä kunnianosoitus on varmasti hengellinen ja nousee Isän puoleen kuin hyväily, kuin 

suudelma, jonka lapset lähettävät Herralleen maan päältä. 

30 Ilmiöni ihmismielen kautta on selkeä ja yksinkertainen, samoin kuin se muoto, jossa ilmaisen 

itseäni. Silti se saa sinut vapisemaan ja ymmärtämään menneisyyttä, jonka henkesi jo tuntee, ja se saa sinut 

näkemään selvästi tulevaisuuteen kuuluvat tapahtumat. Siksi pysytte lumoutuneina niin kauan kuin 

kuuntelette Minua, sillä kukaan ei osaa lukea sydämiä niin kuin tämä Mestari. 

31 Tulette eri maista hakeutumaan suojaan laajalle levittäytyvän puun suojaan, joka kutsuu kaikki 

kulkijat virkistäytymään sen lehtien alle. Mutta minä sanon teille, että aika on jo käsillä, jolloin kaukaisista 

maista tulevat miehet tulevat tähän kansakuntaan. 

32 Intuitio ja aavistus johdattavat heidät luoksesi; he tulevat etsimään todistustasi ja rauhaasi. Monille 

heistä riittää yksi sana niiltä, joita opetan teille, jotta he ryhtyvät täyttämään tehtäväänsä spiritismin 

todellisina apostoleina. 

33 Voi tätä kansaa, jos se ei olisi valmis ottamaan muukalaista vastaan rakastavalla sydämellä, sillä 

sen kaupungeista ei jäisi kiveäkään toisen päälle, niin kuin Jerusalemissa tapahtui! 

34 Ettekö ole tulleet tietoisiksi siitä, että puhdistumisenne tarkoituksena on tehdä teistä kelvollisia 

vastaanottamaan opetuksiani, jotka teidän on määrä välittää niille, jotka kolkuttelevat ovillenne? Ettekö 

ole muistaneet, että tänä myrskyjen, sotien ja intohimojen aikana haluan teidän olevan pelastusvene, joka 

seilaa huoletta pahuuden aaltojen välissä ja pelastaa veljenne? 

35 Autuas on se, joka valmistautuu, sillä hän kuulee minut hengestä henkeen. 

36 Rukoilkaa veljienne puolesta tässä kansakunnassa, jossa asutte, että he olisivat kärsivällisiä 

koettelemuksissa ja saavuttaisivat puhdistumisensa. Suuri hengellinen kohtalo on tuonut tämän kansan 

maan päälle, ja sen täyttämiseksi on välttämätöntä, että he ovat äänekkäitä, varustettuja ja valppaita. 

37 Ymmärtäkää, ettette saa sekoittaa hyödyttömiä asioita oppiini. Teidän on tehtävä ne tunnetuksi 

samalla puhtaudella, jolla saitte ne minulta. Levittäkää opetuksiani esimerkillänne ja todistuksellanne 
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alueille, kyliin ja maakuntiin, ja huolehtikaa siitä, että myös veljenne vahvistuvat siinä. Tämän kansan 

täytyy lisääntyä, varustautua ja elää hengellisesti, sillä heidän tekojensa avulla heistä tulee tämän totuuden 

puolustajia. 

38 Hankkikaa ansioita, oi ihmiset, ja hankkikaa niiden avulla tämä armo niille, jotka ottavat teidät 

huomenna vastaan koteihinsa tai jotka teidän on otettava omiinne. 

39 Opeta heitä käsittämään ja ymmärtämään, että tänään olen tullut Hengessä tekemään itseni 

tunnetuksi taitamattomien ja syntisten ruumiiden kautta. Älköön kukaan tässä ihmiskehossa 

Katso Jumalaa! Te tulette kuulemaan Sanan, sillä siinä on jumalallinen olemus, se, mikä tulee Hengestäni. 

Tämä Sana on "Sana", ja "Sana" olen Minä, Hän, joka puhuu teille äärettömyydestä. 

40 "Sana" on Rakkaus ja Sanassa ilmenevä Viisaus. Kuulkaa tämä ääni, te ihmisjoukot, älkääkä 

välittäkö, sillä olette Jumaluuteni pyhäkössä. Teidän on uudistuttava. Jos ette puhdista mieltänne, ette 

pysty ymmärtämään opetustani. 

41 Autuaita ovat ne, jotka vaivautuvat täyttämään lakini, sillä pian heissä loistaa viisauden valo. 

42 Autuas on se, joka taistelee henkensä täydellisyyden puolesta, sillä häntä on innoittanut korkein 

ihanne, jonka Jumalan lapsi voi saavuttaa. 

43 Minä kiillotan teidän sydämiänne, sillä niistä minä annan elämän veden virrata janoisille. 

44 Kun tehtävänne täyttämisen hetki on tullut, älkää toimiko oman tahtonne mukaan ja varokaa 

lisäämästä epätäydellisiä ajatuksianne sanaani tai työhöni. Sillä te joutuisitte saastaisiksi ja väärennetyiksi, 

ja hyvät tekonne pyyhittäisiin pois todellisen elämän kirjasta. 

45 Te varustatte itsenne totuudellani ja menette asumuksiin. Teidän on annettava Sanani tulla 

kuulluksi, silloin tulee rauha. 

46 Joskus teidät tunnistetaan trinitaarisen-marialaisen hengellisen opin sanansaattajiksi tai 

työntekijöiksi. Toisaalta käy niin, että teidät heitetään kadulle, teitä panetellaan tai syytetään huijareiksi. 

Mutta älkää pelätkö, sillä jos he tuomitsevat teidät, heidän tuomionsa hetki tulee myös heidän kohdalleen, 

ja jos he eivät kyenneet avaamaan silmiään totuudelle, kun puhuit heille, he muistavat sanasi ja näkevät 

valon, kun he kerran ovat tuomioni alla. 

47 Kun jonkun suuren syntisen henki irrottautuu tästä aineellisesta elämästä päästäkseen hengelliseen 

laaksoon, hän huomaa hämmästyneenä, että helvettiä, sellaisena kuin hän sen kuvitteli, ei ole olemassa ja 

että tuli, josta hänelle on kerrottu menneinä aikoina, ei ole mitään muuta kuin hänen tekojensa hengellinen 

seuraus, kun hän kohtaa armottoman Tuomarin, joka on hänen omatuntonsa. 

48 Tämä ikuinen* tuomio, tämä kirkkaus, joka koittaa syntistä ympäröivän pimeyden keskellä, palaa 

voimakkaammin kuin kuumin tuli, jonka voitte kuvitella. Mutta se ei ole kidutusta, joka on valmisteltu 

etukäteen rangaistukseksi sille, joka on loukannut Minua, ei, tämä kidutus kumpuaa tehtyjen rikkomusten 

oivaltamisesta, surusta siitä, että on loukannut sitä, joka antoi hänelle olemassaolon, siitä, että on käyttänyt 

huonosti aikaa ja kaikkia tavaroita, jotka hän on saanut Herraltaan. 
Ikuinen" tarkoittaa tässä maallisen vastakohtaa - ajallista, toisin sanoen tuonpuoleista, mutta ei: ikuisuuteen 

jatkuvaa. 

49 Luuletko, että minun pitäisi rangaista sitä, joka satuttaa minua synneillään, vaikka tiedän, että synti 

satuttaa enemmän sitä, joka sen tekee? Ettekö ymmärrä, että syntinen itse tekee pahaa itselleen ja että en 

halua lisätä sitä onnettomuutta, jonka hän on itse aiheuttanut itselleen rangaistuksellaan? Annan hänen 

vain katsoa itseään, kuulla omantuntonsa armottoman äänen, kysyä itseltään ja vastata itselleen, saada 

takaisin henkinen muisti, jonka hän oli menettänyt materian kautta, ja muistaa alkuperänsä, kohtalonsa ja 

valansa; ja siellä, tässä tuomiossa, hänen on koettava sen "tulen" vaikutus, joka hävittää hänen pahuutensa, 

joka sulattaa hänet uudestaan kuin kullan sulatusuunissa, poistaakseen hänestä kaiken haitallisen, 

hyödyttömän ja kaiken, mikä ei ole hengellistä. 

50 Kun henki pysähtyy kuullakseen omantuntonsa äänen ja tuomion - totisesti minä sanon teille, sillä 

hetkellä hän on minun läsnäolossani. 

51 Tämä levon hetki, hiljaiseksi ja kirkkaaksi tulemisen hetki ei tule kaikille hengille samaan aikaan. 

Jotkut ryhtyvät nopeasti tutkimaan itseään, ja näin he säästyvät monelta kärsimykseltä. Sillä heti kun he 

heräävät todellisuuteen ja tajuavat virheensä, he valmistautuvat ja ryhtyvät sovittamaan pahoja tekojaan 

viimeiseen asti. Toiset, jotka ovat sokeutuneet - joko paheiden, kaunan tai synnillisen elämän vuoksi - 
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tarvitsevat kauan aikaa päästäkseen sokeudestaan. Toiset taas, jotka ovat tyytymättömiä, koska he uskovat, 

että heidät temmattiin maan päältä liian aikaisin, kun kaikki vielä hymyili heille, kiroavat ja pilkkaavat, 

viivyttävät mahdollisuutta vapautua sekasorrosta; ja näiden kaltaisia tapauksia on suuri määrä, jotka vain 

viisauteni tuntee. 

52 Ei ole myöskään paikkoja, jotka olen luonut erityisesti sovittamaan lasteni tekemiä rikkomuksia. 

Sanon teille, että ei ole maailmaa, johon en olisi sijoittanut ihmeitäni ja siunauksiani. 

53 Ettekö sano, että tämä maailma, jossa elätte, on kyynelten laakso, toisin sanoen sovituksen laakso? 

- Mutta kuka teki siitä kyynelten laakson, Jumala vai ihminen? - Tein siitä kuvan taivaallisesta paratiisista, 

kun varustin sen ihmeillä ja mukavuuksilla ja ajattelin pienintäkin ja vähäpätöisintä tehdäkseni sinut 

onnelliseksi. Ja silti, tässä maailmassa, joka on luotu ihmiskunnan hyvinvointia ja edistystä, iloa ja 

henkistä edistymistä varten, ihmiset kärsivät, itkevät, ovat epätoivoisia ja tuhoavat itsensä. 

54 Mutta sanon teille vielä kerran, etten luonut tätä maailmaa ihmisen tuskaksi; maailmat ovat sitä, 

mitä niiden asukkaat niistä tekevät. Ymmärtäkää, kuinka paljon ihminen on vääristänyt totuutta huonoilla 

tulkinnoillaan, kuinka täysin eri tavalla hän on tulkinnut symbolin, jonka avulla hengellinen elämä hänelle 

paljastettiin. 

55 Mittaamattoman suuressa Hengellisessä laaksossa ei ole pimeyttä, tulta eikä kahleita. 

56 Tiedon puutteesta johtuva katumus ja tuska, tiedon puutteesta johtuva kärsimys, hengellisen 

elämän nauttimiseen tarvittavan henkistymisen puute, nämä ja muut seikat ovat läsnä niiden henkien 

sovituksessa, jotka tulevat hengellisen elämän kynnykselle tahraantuneina tai valmistautumattomina. 

Ymmärtäkää, etten voi pitää ihmisten syntiä, epätäydellisyyttä tai turmeltuneisuutta Isälle aiheutettuna 

loukkauksena, koska tiedän, että ihmiset aiheuttavat pahaa itselleen. 

57 Maa ei myöskään ole tahriintunut; se on yhtä hyvä ja puhdas kuin se kerran oli Isän käsistä. Siksi 

en pyydä teitä antamaan hänelle takaisin hänen puhtauttaan, koska hän ei ole poikennut kohtalostaan olla 

äiti, suoja ja koti ihmisille. Toisaalta vaadin ihmisiltä, että he tekevät parannuksen, uudistuvat, puhdistavat 

sielunsa ja ruumiinsa, toisin sanoen palaavat alkuperäiseen puhtauteensa ja lisäksi osoittavat hengessään 

sitä valoa, jonka he ovat saaneet kehittymällä, kamppailemalla ja harjoittamalla hyveellisyyttä. 

58 Pysähtykää tälle sivulle, opetuslapset, älkää jatkako tämän kirjan opetusta ilman, että olette ensin 

painaneet sen mieleenne ja pohtineet sitä pitkään. Totisesti sanon teille, se palvelee teitä tässä elämässä ja 

helpottaa tietänne siinä elämässä, joka teitä odottaa. 

59 Olen antanut teille opetusta pätkittäin kautta aikojen ja aikakausien. Tänään teistä näyttää siltä, että 

se, mitä opetan teille tällä hetkellä, on viimeinen, koska älyllänne ette voi kuvitella suurempaa 

täydellisyyttä hengellisessä opetuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole viimeinen sanani, eikä tämä ihmisen 

älyllisen elimen kautta annettu julistus ole viimeinen opetus. Ja jotta ette enää ajattelisi sitä, kerron teille 

nyt, että ette koskaan saa viimeistä sanaani, viimeistä ohjettani. Koska olen "Ikuinen Sana", on 

luonnollista, että puhun teille ikuisesti ja valistan teitä. Sillä minulla ei ole alkua eikä loppua. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 37  
1 Ihmiskunnassa on kaikkina aikoina ollut suuren henkisen valon ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat 

valaisseet lähimmäistensä kehityspolkua. 

2 Mistä nämä olennot tulivat Maahan? Lähimmästä maailmasta*, jossa asuvat ne, joiden on 

palattava tälle planeetalle? - Ei, kansani, kerron teille, että olentojen tietämyksestä ja hyvyydestä voitte 

tehdä johtopäätöksiä siitä maailmasta, josta ne tulivat. 
Tämä viittaa maanläheisiin sfääreihin, tuonpuoleisiin sfääreihin, "taivaan tikapuiden" alempiin portaisiin, joissa 

asuvat henkiset olennot, joiden on vielä puhdistettava itsensä. 

3 Henkisen kohoamisen asteet edustavat ääretöntä tikapuiden portaikkoa ikuisuudessa. Mutta tuo tie 

täydellisyyteen koostuu seitsemästä vaiheesta, joista teillä on heijastus ihmiselämässä, joka on myös jaettu 

seitsemään kehitysvaiheeseen. 

4 Ihmisen kaikkien osien on avauduttava ja kehityttävä saavuttaakseen sen valon, joka niillä on 

oltava, ja saavuttaakseen todellisen henkistymisen. 

5 Hänen ruumiinsa, mielensä, moraalinsa, henkensä ja koko hänen olemuksensa on läpäistävä nämä 

seitsemän suurta kurssia, nämä seitsemän koettelemusta*, joista hän nousee esiin puhdistuneena, täynnä 

valoa, iloisuutta, voimaa, tietoa ja kokemusta. Silloin hän pystyy ymmärtämään, että hänen hengessään 

Jumalan valtakunta on läsnä. 
* Katso selitykset Seitsemästä sinetistä "Todellisen elämän kirjan" niteestä 1. 

6 Kuuliaisuus jumalallista tahtoa kohtaan, herkkyys, jotta voit tulkita hengellistä inspiraatiota, yhteys 

Isän ja henkimaailman kanssa ajatuksen kautta ovat edistysaskeleita kehityksessänne, joita uusi aika pitää 

sisällään. 

7 Ihmiskunnalla on jo ollut ajanjaksoja, jolloin se on elänyt aineellisesta nautinnosta, toisia, jolloin 

se on jahdannut valtaa, valtaa ja ohimenevää rikkautta, toisia, jolloin se on kehittänyt aistejaan etsiessään 

kauneutta kaikesta sitä ympäröivästä, toisia, jolloin se on lähtenyt uskonnon tielle etsiessään henkistä 

rauhaa, ja taas toisia, jolloin se on halunnut tehdä tästä maapallosta valtakuntansa, tästä elämästä 

ikuisuutensa ja materiasta Jumalansa. 

8 Nyt on ratkaiseva aika ihmisen elämässä, ja jos tarkkailette tarkkaan, huomaatte, että kaikilla 

aloilla, kaikissa luonnonvoimissa ja voimissa käydään jättimäistä taistelua, suurta taistelua. 

9 Se on erään vaiheen, ihmiskunnan, loppu. Te ette kuitenkaan tiedä, milloin uusi aika alkaa; vain 

minä, Karitsa, joka murtaa sinetit, kerron sen teille. Elätte yhä kuudennen ilmestyksen aikaa, jolloin 

tapahtumat, jotka täyttävät profetiat, tapahtuvat yksi toisensa jälkeen. 

10 Kuinka monet uskonnot, kuinka monet lahkot ja opit kaatuvat voimani valomiekan alle ja kuinka 

monet tieteet ja teoriat haudataan unohduksiin, kun uusi päivä koittaa ja hiljaisuus ja rauha astuvat 

sydämiin ja kun ihmisten keskuudessa vallitsee todellinen rukous ja todellinen henkistyminen. 

11 Uskonnot eivät tule yhdistymään, sillä niiden erilaisuus ei salli sitä. Se on kansa, joka yhdistyy 

rakkauden, oikeudenmukaisuuden ja totuuden lakiin, joka lähtee yksin Jumalasta. 

12 Tämä ihmiskunta, joka suhtautuu välinpitämättömästi kaikkeen jumalalliseen inspiraatioon, ei ole 

tietoinen siitä, että se on henkensä kannalta merkittävimmän ajan kynnyksellä. Mutta se herää nyt syvältä 

unestaan, kun se pohtii ennustuksia, jotka ovat vielä tulossa ja jotka koskevat läsnäoloani ihmisten 

keskuudessa. Sillä teidän kaikkien on oltava hereillä, kun seitsemäs sinetti avautuu tuodakseen teille sen 

valon. 

13 Sillä välin valmistan tätä kansaa Sanallani, jotta he voivat lähteä liikkeelle totuuden innoittamina ja 

opettaa veljilleen oppini rakkauden opetuksia. 

14 Ravitsette itseänne vain totuudella ja hylkäätte kaiken, mikä ei sisällä puhtautta, silloin teistä 

nousee valon lapsia. 

15 Anna lasten nähdä kanssasi hengellinen kohoaminen, jotta heillä olisi turvallinen polku, jota 

seurata tässä elämässä. 

16 Vartioi kaikkia lapsia, joille sydämesi voi tarjota rakastavia tunteita, ajatuksia täynnä hellyyttä, 

silloin olet tehnyt heille hyvää. Opeta teoksillasi rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. 

17 Vartioin kaikkia niitä, joita te ette voi vartioida, enkä anna ihmisten tänä aikana levittämien 

pahojen siementen tartuttaa ja hämmentää näitä henkiä. 
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18 Minä lähetän henget ruumiillistumaan evoluution lain mukaisesti, ja totisesti sanon teille, että 

tämän maailman vaikutteet eivät muuta suunnitelmiani. Sillä kaiken kunnianhimoisen vallan tavoittelun 

yläpuolella tapahtukoon minun tahtoni. 

19 Jokaisella ihmisellä on tehtävä maan päällä, hänen kohtalonsa on Isän ennalta määräämä, ja hänen 

henkensä on Isän rakkauteni voideltu. Turhaan miehet suorittavat seremonioita ja siunaavat pienokaisia. 

Totisesti minä sanon teille: ei ole aikakautta, jolloin vesi puhdistaisi sielun sen rikkomuksista minun 

lakiani vastaan. Ja jos minä lähetän kaikesta synnistä puhtaan hengen, mistä saastaisuudesta 

uskontokuntien palvelijat puhdistavat sen kasteella? 

20 Teidän on aika ymmärtää, että ihmisen alkuperä ei ole synti, vaan että hänen syntymänsä on 

seurausta luonnonlain täyttämisestä, lain, jota ei täytä ainoastaan ihminen, vaan kaikki luontoon kuuluvat 

olennot. Ymmärtäkää, että sanoin "ihminen" enkä "hänen henkensä". Ihmisellä on valtuuteni luoda hänen 

kaltaisiaan olentoja, mutta henget tulevat vain Minusta. 

21 Kasvaminen ja lisääntyminen on universaali laki. Myös tähdet syntyivät toisista, suuremmista 

tähdistä, aivan kuten siemen lisääntyi, enkä ole koskaan sanonut, että ne tekivät syntiä tai loukkasivat 

Luojaa tällä seikalla. Miksi sitten, kun täytätte tämän jumalallisen käskyn, teitä pitäisi pitää syntisinä? 

Ymmärtäkää, että lain täyttäminen ei voi koskaan tahraa ihmistä. 

22 Se, mikä tahraa ihmisen ja vie sielun pois kehityksen tieltä, ovat alemmat intohimot: siveettömyys, 

siveettömyys, haureus, sillä kaikki nämä ovat vastoin lakia. 

23 Tutki ja etsi, kunnes löydät totuuden. Silloin ette enää kutsu elämän Luojan käskyjä synniksi ja 

pyhitätte lastenne olemassaolon hyvien tekojenne esimerkillä. 

24 Kun muistatte, että olen kertonut teille, että tulen äärettömyydestä, surullinen huokaus pääsee 

rinnastanne ajatellessanne etäisyyttä, joka erottaa teidät Isästänne. Sitten käytätte aistejanne nostamaan ne 

Minuun ja niiden kautta henkenne sinne, missä kuvittelette Korkeimman asuinpaikan olevan. Joskus olette 

tyytyväisiä rukoukseenne, mutta on käynyt niin, että ette ole pystyneet pääsemään paikkaan, jossa 

Jumalallinen Henki asuu. 

25 Kuunnelkaa, opetuslapset: Sitä Ääretöntä, josta puhun teille, ette koskaan pysty mittaamaan 

älyllänne. Tämä Ääretön puhuu teille hellyydestä, valosta, puhtaudesta, viisaudesta, rakkaudesta ja 

täydellisyydestä, sillä kaikilla näillä ei ole alkua eikä loppua, sillä ne ovat Jumalan ominaisuuksia. 

26 Kun tämä on selvitetty, ymmärtäkää, kun sanon Sanassani rakkaudestani, että siitä tuli mies, ja 

hellyydestäni, että siitä tuli nainen. 

27 Minulla ei ole mitään tiettyä tai rajattua paikkaa, jossa asuisin Äärettömässä, sillä Läsnäoloni on 

kaikessa olemassa olevassa, niin jumalallisessa, hengellisessä kuin aineellisessakin. Ette voi tietää 

minusta, missä suunnassa valtakuntani sijaitsee; ja jos nostatte katseenne korkeuksiin ja se on suunnattu 

kohti taivasta, tehkää se vain symbolisesti. Planeettanne pyörii lakkaamatta ja tarjoaa teille uusia 

taivaanosia ja uusia korkeuksia jokaisella liikkeellä. 

28 Kaiken tämän avulla haluan kertoa teille, että teidän ja Minun välillänne ei ole etäisyyttä ja että 

ainoa asia, joka erottaa teidät Minusta, ovat laittomat tekonne, jotka asetatte täydellisen Laini ja henkenne 

väliin. 

29 Mitä suurempi on puhtautenne, mitä ylevämpiä ovat tekonne ja mitä pysyvämpi on uskonne, sitä 

läheisemmäksi, läheisemmäksi ja helpommin lähestyttäväksi rukouksillenne Minut koette. 

30 Samoin: Mitä enemmän etäännytte hyvästä, vanhurskaasta ja sallitusta ja antaudutte pimeän ja 

itsekkään elämän materialismille, sitä enemmän joudutte tuntemaan, että Minä olen yhä kauempana teistä. 

Mitä kauemmaksi sydämenne siirtyy laini täyttämisestä, sitä epäherkemmäksi se tulee jumalalliselle 

läsnäololleni. 

31 Ymmärtäkää, miksi tällä hetkellä ilmentän Sanani tässä muodossa ja valmistelen teitä henkien 

väliseen vuoropuheluun. 

32 Koska uskoitte Minun olevan äärettömän kaukana, ette ymmärtäneet, miten tulla luokseni. Tulin 

luoksenne saadakseni teidät tuntemaan Jumalallisen Läsnäoloni ja todistaakseni teille, että Isän ja Hänen 

lastensa välillä ei ole mitään välejä tai etäisyyksiä, jotka erottaisivat heidät toisistaan. 
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33 Ymmärtäkää myös, että Isänne on antanut teille armoa, kun tein itseni tunnetuksi mielenne kautta 

ja näin lyhensin sitä hengellistä etäisyyttä, joka erotti teidät Minusta - tämä on toinen todiste Hänen 

armostaan, kun otetaan huomioon rajoituksenne ja hengellisyyden puutteenne. 

34 Tästä syystä tämä armon aika, jolloin ilmentymäni ilmenee näiden äänenkantajien mielen kautta, 

on lyhyt, sillä se ei ole lahja, jonka olette saaneet henkistymisenne ja ansioidenne kautta, jotta se voisi olla 

osa henkistä saavutustanne. Kerron teille jälleen, että se on ollut armo, jonka olen teille myöntänyt, ja että 

kun vuosi 1950 on ohi, annan tämän yhteydenpitomuodon loppua odottaen, että ansioidenne kautta 

tunnette Minut vieläkin lähempänä itseänne hengen ja hengen välisessä liitossa. 

35 Tämä uusi liitto on syvästi hengellinen, yksinkertainen, luonnollinen, puhdas ja täydellinen. Se 

merkitsee jokaisen epätäydellisen, epäjumalanpalveluksellisen, fanaattisen, pimeän kultin lopun alkua ja 

avaa olemuksenne pyhäkön, jotta Henkeni voi asua siinä koko ikuisuuden. 

36 Ei tule olemaan ulkoista hurmosta, ei hurmosta eikä minkäänlaista esitystä, ainoastaan puhtautta, 

kunnioitusta ja totuutta, sanalla sanoen: henkistymistä. 

37 Ajattele kaikkia niitä ihmeitä, joita tämän lupauksen täyttyminen voi merkitä sinulle, ja ala nyt 

tehdä ansiokkaita tekoja, jotta voit niiden avulla lopulta saavuttaa sen armon, jonka minä olen varannut 

sinulle ja joka tulee olemaan osa elämääsi. Sen vuoksi sen päättymiselle ei ole enää tiettyä aikaa, kuten 

nyt, sillä koska se on jotakin pohjimmiltaan Jumalallista, sen on pysyttävä kanssanne ikuisesti. Silloin 

ymmärrätte, mistä Taivaan valtakunnan lähestyminen ihmiskuntaa koostuu. 

38 Nyt minä sanon teille: Tehkää työtä maan päällä, mutta tehkää se uskossa, aidossa rakkaudessa 

veljiänne kohtaan, niin teiltä ei tule puutetta elatuksesta. 

39 Jos linnuilta, jotka eivät kehrää eivätkä kylvä, ei koskaan puutu suojavaatetta tai ruokaa, miksi 

teiltä puuttuisi Minun huolenpitoni, koska te olette paljon rakastettuja? Jotta voisitte kuolla nälkään tai 

kylmyyteen, teidän pahuutenne ja kiittämättömyytenne pitäisi saada teidät hylkäämään minun hyvyyteni. 

40 Minä olen elämä, lämpö ja valo. Minä olen leipä ja kristallinkirkas vesi, ja olen tullut uudestaan 

herättämään kuolleet henkiin ja herättämään pimeydessä elävät valon elämään. 

41 Kauan sitten ennustettiin, että jokainen silmä näkisi Minut, ja olen läsnä ja valmis antamaan 

ihmiskunnan nähdä Totuuteni. 

42 Mitä ihmisiltä puuttuu, jotta he voisivat nähdä, tuntea ja ymmärtää Minut? - Spiritualisointi. 

Spiritualisoituminen tekee ihmisestä herkän sekä henkisesti että ruumiillisesti. Kun hän on puhdistanut 

itsensä ja hänen sydämestään nousee todellinen rukous Minulle, hän tuntee Minut ensimmäistä kertaa 

luonaan, havaitsee hellyyttäni, tuntee kylpevänsä äärettömässä rakkaudessani ja huudahtaa: "Olen nähnyt 

Herran, olen tuntenut Hänet sydämessäni!" 

43 Jos löytäisin maan päältä vanhurskaan miehen, käyttäisin häntä välineenä antaakseni teille opetusta 

ja esimerkkiä hänen kauttaan; mutta totisesti minä sanon teille: koko maan päältä en ole löytänyt yhtäkään 

vanhurskasta miestä. 

44 Missä ovat ensimmäisen ja toisen aikakauden vanhurskaat, jotta voisitte tutkia heidän 

hyveellisyyttään, heidän uskollisuuttaan ja innokkuuttaan lakini täyttämisessä, heidän uskoaan ja 

rohkeuttaan?" Missä ovat ensimmäisen ja toisen aikakauden vanhurskaat? - Ne elävät hengellisessä 

maailmassa, ja vaikka ne työskentelevät teille, ette näe niitä ettekä tunne niitä, koska aineellinen luontonne 

on edelleen tiheä verho, joka ei anna teidän nähdä hengellistä. 

45 Olette kuin haaksirikkoutuneita, intohimojen villien aaltojen piiskaamia, käärittyinä hyvin pitkän 

yön varjoihin. Tämän myrskyn keskellä olen ilmestynyt, ja auttava rakkauteni on ollut kuin majakka, joka 

valaisee tietä, joka johtaa teidät pelastuksen satamaan. 

46 Mutta luuletteko, että tulen antamaan hengellenne lahjan nähdä tämän aineellisen elämän tuolle 

puolen? - Ei, ihmiset, en anna teille uutta lahjaa enkä uutta kykyä; olette kantaneet sisällänne kaiken 

alkuperästänne lähtien. Mutta teidän on ymmärrettävä, että vain se, mitä olette kehittäneet ja käyttäneet, on 

loistanut olemuksessanne. Toisaalta se, minkä olette unohtaneet, laiminlyöneet tai jättäneet huomiotta, on 

jatkanut olemassaoloaan - vaikkakin salassa - uinuvana kykynä. Sillä mitä annan, en koskaan enää ota 

sinulta pois. 

47 Monet kätketyt kyvyt ovat uinuneet olemuksessanne odottaen, että ääneni herättäisi ne. Mutta nyt 

on tullut ylösnousemuksen aika, jolloin te kaikki kuulette saman äänen, jonka Lasarus kuuli tämän elämän 

jälkeen, kun sanoin hänelle: "Nouse ja kävele!" 
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48 Siunattu on se, joka osasi odottaa tuloani, sillä hänen heräämisensä on täydellinen, ja hänen 

henkistymisensä antaa hänelle mahdollisuuden tunnistaa kaiken, mitä uusi viesti sisältää. 

49 Työskennelkää rakkaudella, niin aineellisessa kuin hengellisessäkin, ja teillä on rauhani. Opettele 

sinnikkäästi, kunnes lopulta niität uhrauksiesi ja ponnistelujesi hedelmiä. 

50 Rakkautta, jotta voitte saavuttaa henkisen korkeamman kehityksenne. Sillä kysyn teiltä ihmisiltä: 

"Mitä olette tehneet hengellänne?" Ja teille, henget: "Mitä olette tehneet ruumiille, jonka olen teille 

antanut?" Kumpikaan ei pysty vastaamaan Minulle, sillä olette hyvin kaukana siitä, että tiedostaisitte 

rikkomustenne ja heikkouksienne vakavuuden. Minä yksin voin arvioida tekonne, ja siksi lähetän teille 

tämän valonsäteen, jotta voitte omantuntonne valaisemina katsoa itseänne totuuteni peilistä. 

51 Oletteko unohtaneet, että henkenne on evoluution lain alainen, jota ette voi paeta? Mitä on 

tapahtunut alkuperäiselle olemukselle, jonka sijoitin sydämeenne ja joka on rakkauden, elämän ja ylöspäin 

suuntautuvan kehityksen siemen? Et enää ymmärrä näitä sanoja; tuntuu kuin puhuisin sinulle vieraalla 

kielellä. 

52 "Rakastaminen oli tarkoitus, jota varten teidät luotiin. Rakastakaa Isäänne ja hänessä kaikkia 

veljiänne, se on laki, ja juuri tämän te olette unohtaneet ja pyyhkineet pois mielestänne. 

53 Joka käänteessä elämä saa sinut tuntemaan rikkomuksesi ja maksamaan niistä ahdistavalla kivulla; 

mutta sen sijaan, että pysähtyisit miettimään ja harkitsemaan tekojasi uudelleen, annat sydämesi kovettua 

ja myrkyttää itseäsi entisestään. 

54 Ette ole halunneet kuunnella ääniä, jotka ovat lähestyneet teitä pysäyttääkseen teidät hullulla 

tiellänne, ja olette saavuttaneet kuilun reunan, jonne olette syöksymässä ja viemässä veljiänne mukananne. 

55 Kuka teistä voi kuvitella sen kuilun syvyyttä, jonka olette repineet auki niin paljon vihaa ja 

turmeltuneisuutta sisältäen? - Kukaan, kukaan ei voi kuvitella sitä pimeyttä tai sitä kärsimystä, joka on 

kertynyt vuosisatojen, vuosituhansien ja aikakausien aikana tuohon suunnattomaan kärsimyksen maljaan. 

56 Kysyn tämän ajan ihmisiltä, jotka pitävät itseään koko maailmanhistorian edistyneimpinä: Ettekö 

te ole kaikkine lahjoinenne löytäneet tapaa, jolla voitte tehdä rauhaa, saada valtaa ja saavuttaa vaurautta 

tappamatta, tuhoamatta tai orjuuttamatta naapureitanne? Uskotko, että edistyksesi on totta ja todellista, 

kun moraalisesti pyörit mudassa ja hengellisesti vaellat pimeydessä? En taistele tiedettä vastaan, koska 

olen itse antanut sen ihmisille; vastustan sitä, mihin tarkoitukseen te sitä joskus käytätte. 

57 Haluan, että olet suuri ymmärryksessäsi ja viisas niissä opetuksissa, joilla olen sinua ympäröinyt, 

mutta pidä aina omatuntosi majakkana kaikissa elämänvaiheissasi. Silloin et vain näe henkesi kykyjen 

avautuvan, vaan koet myös terveyden ja voiman pääsevän kehoosi. 

58 Muistakaa, että sanoin teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta", 

millä halusin opettaa teille, että olemuksessanne on jotakin, jota ette voi tyydyttää pelkästään sillä, mitä 

teillä on tässä maailmassa, vaan että tyydyttääksenne sen teidän on etsittävä sitä, mikä on aineellisen tuolla 

puolen, toisin sanoen sitä, mikä asuu ainoastaan täydellisessä sfäärissä, josta henki kumpuaa: Jumalassa. 

59 Et ole menettänyt valoani hetkeäkään. Mutta te olette kuin haudan peittävät kylmät kivilaatat, jotka 

lämpenevät hetkeksi hieman, mutta jäähtyvät heti uudelleen. 

60 Voimani ja kärsivällisyyteni ovat ehtymättömiä, ja jos haluatte, että annan teille uuden todisteen 

rakkaudesta kuilun reunalla, annan sen teille. Mutta minun on kerrottava teille, että tässä äärettömässä 

rakkaudessa, jota nyt osoitan teille vielä kerran, viisas ja armoton oikeuteni on läsnä. 

61 Jotta voisin auttaa teitä, teidän on uskottava Minuun; mutta olkaa valppaina ja valmiina taisteluun. 

Olkaa sotureita, mutta älkää olko niitä, jotka tuhoavat lähimmäistensä elämän, vaan niitä, jotka rakentavat 

rakkaudella, moraalilla, rauhalla ja hyvillä teoilla. 

62 Älkää antako tarpeiden tai sorron saada teitä sortumaan takaisin materialistiseen elämäntapaan. 

Päinvastoin, nouse hengellisyyden kautta ylös kiusausten ja koettelemusten edessä. Totisesti sanon teille, 

että jos osaatte käyttää näitä elämän koettelemuksia ja vastoinkäymisiä, voitte nousta niiden kautta 

korkeampaan elämään ja tulla rohkeiksi, jaloiksi ja kiihkeiksi Isänne rakkauden opetuslapsiksi. 

63 Niille miehille ja naisille, jotka ovat läsnä perheiden isinä ja äiteinä Opetussanassani, sanon, että 

heidän tulee varustautua rohkeudella, valolla ja rauhalla, sillä maan päälle on tulossa suuria tapahtumia, ja 

heidän on pysyttävä asemissaan tyynenä. 
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64 Etsi aina sitä, mikä antaa lapsillesi kunniaa ja voimaa, ja pidä poissa heidän tieltään virheet, jotka 

voisivat olla heille esteenä. 

65 En ole unohtanut lupauksianne, jotka annoitte Minulle kääntyä pois aineellisista pyrkimyksistä ja 

palata hengelliselle tielle, joka on rakkauden ja laupeuden laki ja jota aina valaisee omantuntonne valo. 

66 On välttämätöntä, että - kun askeleenne tällä tiellä ovat muuttuneet turvallisiksi - unohdatte itsenne 

ja käännätte huomionne veljienne tarpeisiin. 

67 Silloin koet, että kaikissa niissä, joiden annoit mennä ohi välinpitämättömästi, oli katkera 

kärsimyksen malja, haava tai raskas risti. 

68 Kuinka monta sydäntä onkaan, jotka itkevät hiljaisuudessa kärsimyksiään kenenkään 

huomaamatta! Kuinka monta katkeruutta onkaan kätketty hymyn taakse, jota et osaa tulkita! Mutta minä, 

joka tunnen jokaisen ahdistuksen ja tuskan ja luen sydämiä, sanon teille: Valmistautukaa, jotta voitte 

kehittää intuitiotanne ja lukea veljienne sisintä, sillä sydämet eivät aina avaudu näyttääkseen teille heidän 

tuskansa. 

69 Tämän salaisen valituksen, tämän sisäisen itkun, tämän surun, joka ei näy kärsivien kasvoilla, 

vuoksi on välttämätöntä tunkeutua sydämiin, mikä on mahdollista vain henkistymisen kautta, joka saa 

rakkauden kukoistamaan teissä. 

70 Voi, jos tietäisitte, että voitte antaa ja tehdä niin paljon kaikesta köyhyydestänne huolimatta! Olette 

kuitenkin edelleen niin aineellisesti ajattelevia, että monet teistä uskovat, että hyviä tekoja voi tehdä vain 

rahalla. Siksi minun oli tultava luoksenne kertomaan teille, että ei ole oikein, että itkette tuskasta, nälästä 

ja kurjuudesta tajuamatta, että teitä painaa aarre, jota kannatte tietämättänne. 

71 Ei, te ihmiset, teitä ei paina ainoastaan syntienne taakka. Asia on niin, että ruumiisi, joka on yhä 

enemmän heikentynyt tämän elämän intohimoissa ja kamppailuissa, ei kykene vastustamaan oman 

henkensä voimaa, voimaa, joka taistelee vapauttaakseen aineensa sen heikkouksista. 

72 Muistakaa yö, jolloin synnyin ihmiseksi: Oli kylmää ja pimeää, mutta ei niin paljon kuin 

ihmiskunnan sydän on tähän aikaan. Vaikka Henkeni oli tuona yönä täynnä iloa, koska Hän oli tullut 

asumaan ihmisten keskuuteen, he nukkuivat syvässä unessa, eivätkä olleet herkkiä läsnäololleni eivätkä 

tienneet, että luvattu oli tullut. Sitten alkoi kärsimykseni polku. 

73 Olki, jota käytettiin vastasyntyneen kehikkona, ja vaatimattomien eläinten lämpö olivat ainoat 

asiat, joita perheellä oli käytettävissään saapumishetkelläni. 

74 Te uskotte, että luonto ei ole herkkä jumalallisille ilmenemismuodoille; mutta tämä on inhimillinen 

erehdys, sillä teidän lisäksenne kaikki luotu, suurimmasta pienimpään, on minun lakini alainen, josta se ei 

voi poiketa. Ainoastaan ihminen, joka on muodostunut eri tavalla kuin kaikki luodut, koska hänellä on 

henki, omatunto ja tahdonvapaus, on se, joka ei ole herkkä Jumaluudelleni. 

75 Miksi olet paaduttanut sydämesi niin kovaksi, ettet tunne Isäsi läsnäoloa etkä kuule Hänen 

ääntään? - Vapaan tahtosi vuoksi. En tullut ihmiseksi, ja silti tunsin sen rakkaudettoman sydämen 

kylmyyden, jolla ihmiskunta otti minut vastaan. 

76 Älkää ajatelko, että tämä maapallon kohta, jossa tämä sana kuullaan, on ainoa paikka, jossa löydän 

itseni lasteni kanssa. Sillä totisesti sanon teille, että ilmenemismuotoni eri muodoissa on universaali. 

77 Elia, joka teki itsensä tunnetuksi keskuudessanne ihmismielen kautta tapahtuvan julistukseni 

edelläkävijänä, ei tullut ainoastaan tähän maahan, jossa te asutte. Hän kulki maan päällä paikasta toiseen ja 

ilmoitti uudesta aikakaudesta ja taivasten kuningaskunnan lähestymisestä. 

78 Kaikkialta kuului ääniä, jotka ilmoittivat tulostani luoksenne: luonto ravisteli ja liikutti maata, 

tiede ihmetteli uusia paljastuksia, henkimaailma ryntäsi ihmiskunnan kimppuun, mutta silti ihmiskunta 

pysyi kuuronä näille äänille, uuden aikakauden edelläkävijöille. 

79 Jumalallisen valon tulva laskeutui tuomaan ihmiset ulos pimeydestään. Mutta nämä itsekkäät ja 

aineellistuneet ihmiset, jotka eivät suinkaan pyrkineet sielun täydellisyyteen, maanpäällisen elämänsä 

moraaliseen parantamiseen, käyttivät tuota valoa luodakseen itselleen valtaistuimia ja kunniaa, 

mukavuuksia ja nautintoja ruumiille ja, jos he katsoivat sen tarpeelliseksi, aseita tuhoamaan 

lähimmäistensä elämän. Heidän silmänsä sokaistiin valoni voimakkuudesta, ja heidän turhamaisuudestaan 

tuli heidän tuhonsa. Mutta sanon teille, että juuri tuon valon kautta he löytävät totuuden, löytävät tien ja 

pelastavat itsensä. 
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80 Ne, jotka kykenivät vastaanottamaan tämän valon mielessään ja hyväksyivät sen jumalallisena 

viestinä, saivat omatuntonsa ohjaamaan askeleitaan ja toimimaan tekojensa ohjenuorana. Sillä heillä oli 

aavistus siitä, että Herra on tullut takaisin ja että hän on kansan kanssa. 

81 Eri lahkojen ja uskontokuntien edustajat eivät halunneet ottaa Minua vastaan, sillä heidän 

sydämensä, arvokkuutensa ja valheellinen suuruutensa estävät heitä hyväksymästä Minua hengessä. Siksi 

kaikkialla maailmassa on muodostunut ryhmiä, veljeskuntia ja yhdistyksiä, jotka tuntevat uuden 

aikakauden läsnäolon ja jotka etsivät yksinäisyyttä rukoillakseen ja saadakseen Herran innoituksia. 

82 Te, lapseni, kuulutte näihin ihmisjoukkoihin, jotka ovat vähitellen muotoutuneet jumalallisen 

inspiraation valossa, vaikka minun on kerrottava teille, että teillä on tämä inspiraatio, joka on muutettu 

inhimilliseksi sanaksi, armosta. Siksi teidän on tarkkailtava, rukoiltava ja mietiskeltävä paljon, jotta ette 

lankea erehdykseen tai menetä tämän hengellisen opetuksen tarkoitusta. 

83 Mikä voisi pilata sinut matkalla? - Turhuus, minun kansani. 

84 Totisesti sanon teille, että tämä inspiraatio voittaa nöyrien, laupiaiden ja niiden keskuudessa, jotka 

haluavat totuutta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. 

85 Se rauha ja voima, jonka saat rukouksessa, tekee sinusta ahkeran ja väsymättömän kylvämään 

hyvää, nostamaan ylös langenneita, sytyttämään uskoa ja olemaan siunaukseksi ja lohdutukseksi kaikkien 

maan kansojen keskuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 38  
1 Otan vastaan "viimeiset" ja täytän heidät samalla valolla, jonka annoin "ensimmäisille", niin että 

he nousevat ylös ja tekevät opetukseni tunnetuksi. 

2 Lyhyt on se aika, jolloin vielä kuulette Sanani, sillä ilmoitin teille, että lakkaan puhumasta teille 

vuonna 1950, ja sen jälkeen ääneni ei enää kuulu ihmismielen kautta. Ne, jotka kuulivat sen ja uskoivat 

sen, tuntevat itsensä tyytyväisiksi ja vahvoiksi, mutta ne, jotka epäilivät sitä kuultuaan, ovat 

hämmentyneitä. Sitä vastoin monet, jotka eivät ole koskaan kuulleet Minua, etsivät opetuslapsiani 

kysyäkseen heiltä siitä, mitä he ovat oppineet Mestarilta. 

3 Etsikää valoa, ja se, jolla se on, auttakoon kaikkia niitä, jotka vaeltavat pimeydessä, löytämään sen. 

Sillä se, jolla on hämmentyneitä ajatuksia tässä elämässä, on vielä enemmän hämmennyksissä, kun hän 

astuu hengelliseen laaksoon. Siksi olen seisonut kaikkien lasteni rinnalla näiden kolmen ajanjakson aikana 

ja näyttänyt heille tien, jota pitkin heidän on noustava henkensä kehityksen kautta. 

4 Hengen elämästä olen paljastanut teille kaiken sen, mitä vähitellen kykenette ymmärtämään. 

Tänään näytän teille vielä syvemmän puolen tästä tiedosta. 

5 Tämä on se aika, josta ennustin teille, että jokainen silmä näkisi minut. Jokainen henki kuulee 

Minua, ja kun ihmiskunta on ymmärtänyt tämän opetuksen, ihmiset eivät enää sorru 

epäjumalanpalvelukseen tai fanaattisuuteen, koska he ovat oppineet nostamaan henkensä Minun luokseni 

sillä yksinkertaisuudella ja puhtaudella, jonka henkistyminen antaa. 

6 Ihmisten henki herää hitaasti, kun he kuulevat omantuntonsa äänessä taivaallisen kellon kaiun. Se 

on Elian henki, se on hänen äänensä, joka kutsuu erämaassa, tämän ajan näkymätön sanansaattaja, joka 

paimenen tavoin kutsuu rakastavasti lampaitaan astumaan kuuliaisesti heitä odottavaan rauhan aitaukseen. 

7 Se, joka pitää outona sitä, että jätän valtakuntani etsimään syntisiä, ei todellakaan tunne Minua. 

Minä jätän vanhurskaat taakseni, sillä he ovat pelastuneet ja heillä on kaikki. Tulen perinnöttömien, 

eksyneiden ja tahriintuneiden luokse, koska hekin ovat lapsiani, joita rakastan kuten vanhurskaita, ja koska 

haluan tuoda heidät kotiini, jotta he voivat nauttia Isästään. 

8 Jos rakastaisin vain vanhurskaita ja halveksisin syntisiä, ajattelisiko omatuntonne, että Isä toimi 

oikeudenmukaisesti? 

9 Näytän teille tien, jolla teidän tulisi pestä pois tahrojenne tahrat ja vanhurskauttaa itsenne Minun 

edessäni: Tekemällä hyvää veljillesi ja harjoittamalla hyväntekeväisyyttä eri muodoissa. 

Voit jo tänään välittää oppimasi eteenpäin. Voitte myös vierailla sairaiden luona ja antaa heille balsamia 

Minun nimessäni rakkaudellanne, sillä uskossanne löydätte valtuudet parantaa, ja laupeutenne on paras 

balsami. Älköön kukaan epäilkö, onko hänellä lahja siihen vai ei. 

10 Älä epäröi tehdä hyväntekeväisyyttä, koska luulet olevasi köyhä. Kun Jeesus oli opetuslastensa 

kanssa toisella aikakaudella, hän kertoi heille tämän vertauksen: "Eräs publikaani meni temppeliin ja jätti 

kolikon almuna. Silloin eräs hyvin pukeutunut fariseus antoi seitsemän rahasummaa pudottaen yhden 

toisensa jälkeen, jotta hänen tekonsa huomattaisiin ja jotta kaikki näkisivät, että hänen lahjansa oli suuri. 

Myöhemmin eräs sairas ja köyhä nainen polvistui rukoilemaan, ja sen jälkeen hän laski maahan kaksi 

vähäarvoista kolikkoa, jotka olivat kaikki, mitä hänellä oli. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Katso, se, joka 

ajatteli antavansa enemmän, antoi vähemmän, ja se, joka antoi vähemmän, antoi enemmän, sillä hän antoi 

kaiken, mitä hänellä oli, ja niin myös leivän, joka hänen piti sinä päivänä syödä." 

11 Te, jotka kuuntelette minua, saan teidät ymmärtämään, kuinka paljon kannatte sisällänne, niin 

ettette koskaan tunne tarvitsevanne aidosti tarvitsevia. 

12 Te olette niitä, joista kerran sanottiin, että eläisitte Pyhän Hengen aikakaudella. Tämä on valon 

aikakausi, jolloin jokainen henki avaa silmänsä totuudelle. Sirppini on jo alkanut kitkeä rikkaruohoja 

juurineen. Älkää yllättykö siitä, että olen tullut, kun maailma on sotien kourissa; se oli ennustettu. 

13 Ihmiset ovat nähneet niin paljon valoa tieteen kautta, että he ovat sokeutuneet. Mutta kun tämä 

sokeus on ohi, armostani he tunnistavat oikean polun, ja sillä he kohtaavat minut, vapauttaen ja pelastaen 

eksyneet, kuten paimen tekee eksyneille lampaille. 

14 Tänä aikana minusta ei ole tullut ihmistä teidän keskuudessanne, olen tullut vain valona, jonka 

lähetän valtakunnastani teidän henkeenne. Äärettömyydestä inspiroin teitä, jotta huomenna henkenne voi 

nousta rukouksessaan Minun luokseni. 
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15 Tänään teidän on huolehdittava siitä, että sielunne puhdistaa itsensä varustautumisenne kautta ja 

tunnette Läsnäoloni keskuudessanne. Hengellistäkää itsenne, jotta osaatte saada sen, mitä pyydätte, mikä 

ei ole koskaan liikaa Minulle. Älä unohda sielusi tarpeita, joita kehosi vaatimukset rasittavat. 

Ymmärtäkää, että se, mitä teiltä eniten puuttuu, on jumalallinen opetus, ja nyt kun sitä virtaa runsaasti 

tässä muodossa - etsikää sitä, ymmärtäkää sitä ja soveltakaa sitä rakkauden teoilla veljiänne kohtaan. 

16 Haluan nähdä teissä opetukseni ymmärtämistä ja parannusta elämässänne, niin että varjelette tätä 

työtä, jonka olen paljastanut teille, kuin korvaamattoman arvokasta jalokiveä, ettette tule turhiksi tämän 

armon hallussapidosta ettekä kiellä sitä keneltäkään, joka sitä tarvitsee, ettekä todellakaan saa siitä 

aineellista hyötyä. 

17 Totisesti minä sanon teille, että kuudennen sinetin temppeli ei koskaan tule olemaan tori tai 

rosvojen luola. Tämä pyhäkkö, joka on hengellisessä, pitää porttinsa auki, jotta kaikki lapseni voivat astua 

siihen. Siellä syntinen löytää lunastuksen, viha, kostonhimo ja pahat taipumukset katoavat. 

18 Teitä valmistellaan tällä hetkellä, jotta voitte julistaa tätä Hyvää uutista aidossa uskossa ja 

rohkeudella. Haluan myös, että tulkintanne sanastani on oikea, jotta tekonne olisivat äänekkäämpiä. En 

halua, että opetuslasteni joukossa on fanaatikkoja, puritaaneja tai harrastajia, vaan että henkenne 

kohoaminen on sisäistä ja että kaikki ulkoiset tekonne ovat yksinkertaisia ja luonnollisia; että kun tämä 

kansa lisääntyy kuin tähdet taivaalla ja kuin meren hiekka, se koostuu hengellisen opetukseni todellisista 

opetuslapsista, jotta he voivat olla kuulemansa Sanan selittäjiä ja olla niitä, jotka todistavat teoillaan 

opetukseni totuudesta. 

19 Älkää pelätkö aikaa, jolloin teidän on puhuttava, älkää luottako minuun tai itseenne. Olen sanonut 

teille, että koettelemuksen hetkellä teidän ei pitäisi miettiä, mitä sanotte, että uskonne ja henkinen 

kohotuksenne riittää, jotta Jumalallinen valoni voi puhua huultenne kautta. Jos ihmiset pyytävät teiltä 

selitystä tai oikeutusta saamallenne innoitukselle, teen myös teidän ymmärtävän ilmestysteni totuuden, 

jotta voitte selittää ne veljillenne. 

Sanansaattajien joukossa on profeettojani, joiden tehtävänä on herättää ihmiset. Mutta he eivät saa 

tehdä niin kuin profeetta Joona teki, joka meni pakanalliseen ja syntiseen kaupunkiin varoittamaan sitä ja 

ilmoitti sen asukkaille katastrofia, kärsimystä, vitsauksia ja sairauksia, jos he eivät uudistuisi. Kun tuli 

aika, jolloin hänen ennustuksensa piti toteutua, hän näki suurella hämmästyksellä, että hänen sanansa eivät 

olleet toteutuneet, sillä hänen ilmoittamansa onnettomuuden sijasta kansa nautti rauhasta, terveydestä ja 

vauraudesta. 

Silloin profeetta vetäytyi yksinäisyyteen häpeissään, ja siellä hän puhui Herralleen ja sanoi Hänelle: 

"Miksi se sana, jonka sinä annoit suuhuni, ei ole täyttynyt? Katso, sen sijaan, että nuo ihmiset pitäisivät 

minua profeettanasi, he pitävät minua huijarina." 

Mutta sitten hän kuuli Isän äänen vastaavan hänelle: "Minä lähetin sinut ilmoittamaan niistä 

vierailuista, joiden oli määrä tapahtua, kun nuo ihmiset olisivat kuurot sanalleni. Mutta he kuuntelivat 

sinua ja tekivät parannuksen, kukistivat väärät jumalansa ja polvistuivat palvomaan Minua, itkien 

tietoisina rikkomuksistaan ja odottaen tuomiotani pelokkaina. 

20 Näin heidät varustettuna, ja kärsimyksen sijaan lähetin heille iloa ja rauhaa. Luuletko, että minun 

pitäisi satuttaa tuhansia ihmisiä vain täyttääkseni sanasi, niin kuin sinä sen ymmärrät? Jos ette tunne 

sympatiaa yhtä heistä kohtaan - minä tunnen sympatiaa kaikkia kohtaan! Sana, jonka annoit, oli, jotta he 

uudistuisivat ja välttäisivät siten vierailut. He ovat tehneet parannuksen, ja katso, kuinka he ovat siellä 

täynnä iloa ja uskoa totiseen Jumalaan!" 

21 Pitäkää nämä opetukset mielessä, oppilaat, ne ovat esimerkkejä, joista on hyötyä teille polullanne. 

Sinussa lepäävät hengellisen näkemisen, profeetallisten unien ja intuition lahjat, niin että näet aina polkusi 

valaistuna ja saat veljesi valppaana. 

22 Tehtävänne on varoittaa, herättää ja ilmoittaa. Olkaa kuitenkin tietoisia siitä, että jos veljesi 

rukoilevat, he voivat muuttaa tapahtumia. Mutta teidän ei pidä tuntea itseänne petetyiksi tai menettää 

uskoanne tämän vuoksi. Kohtalosi rajoittuu kärsimyksen estämiseen ja rauhan luomiseen. Jos saavutat 

tämän tuloksen lahjoillasi, voit olla tyytyväinen. Rukoilkaa ihmiskunnan rauhan puolesta, muodostakaa 

kaikki yhdessä pyhäkkö, josta veljesi voivat löytää pelastuksen, rauhan ja inspiraation. 

23 Tulkaa ja syökää tätä leipää, joka on minun Sanani, jotta samalla kun ravitsette henkeänne minun 

armollani, minä voin sammuttaa teidän keskuudessanne rakkauden janoni. Aina kun olette rakastaneet 
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veljiänne, olette rakastaneet Minua; kun olette antaneet anteeksi vihollisillenne, olette sovittaneet itsenne 

Minun kanssani ja panette uskonne alttarille ansioidenne uhrin, joka on aina Jumaluuttani miellyttävä uhri. 

24 Kuuntele: Minä olen Hän, joka muodosti teidät kuvakseen ja kaltaisekseen. Olen ainoa Jumala, 

kukaan ei ollut olemassa ennen minua, Henkeäni ei luotu, olen ikuinen, olen aina ollut ja tulen aina 

olemaan. 

25 Olen paljastanut teille Olemukseni ja Kolminaisuuden, joka on olemassa minussa, tuon 

Kolminaisuuden, jonka tunnistatte Isässä, joka on Jehova, joka antoi teille lain ensimmäisellä 

aikakaudella, "Sanassa", joka opetti teille rakkautta Jeesuksen kautta toisella aikakaudella, ja Pyhässä 

Hengessä, joka täyttää teidät valolla ja viisaudella ja selittää teille kaikki ilmoitukset tällä kolmannella 

aikakaudella, jolloin Hän synnyttää värähtelyjä jokaisessa hengessä ja ilmenee keskuudessanne 

ihmismielen kautta. 

26 Isä ilmoitti Kristuksen tulosta profeettojensa suulla, ja Jeesus ilmoitti Pyhän Hengen, Totuuden 

Hengen, ilmestymisestä. Nämä ovat ne kolme ilmestymisvaihetta, joiden kautta olen tehnyt itseni 

tunnetuksi ihmiskunnalle - Lain, Rakkauden ja Viisauden muodossa; kolme ilmestymistapaa ja yksi 

Jumala, kolme toimintatapaa ja yksi Tahto, yksi Rakkaus. 

27 Jos Isä on iankaikkinen, niin on myös Poika, koska Jeesuksessa puhunut jumalallinen Sana on aina 

ollut Isässä. Pyhä Henki on ikuinen, koska Hän on Jumalan Viisaus, joka on aina ollut Hänessä. Kun siis 

muodostin ihmisen kuvakseni ja kaltaisekseni, jonka mukaan hänessä on tämän Kolminaisuuden kuva, 

annoin hänelle kolme olemuksen osatekijää, eli lihan, sielun ja hengen. Se on olento, joka muodostuu 

kolmesta peruskomponentista: aineellisesta eli ruumiista, hengellisestä eli sielusta ja jumalallisesta eli 

hengestä. 

28 Sielunne korkeimmassa paikassa loistaa jumalallisen älykkyyteni kipinä, joka on teidän henkenne, 

minkä vuoksi olette totuudessa Henkeni lapsia. 

29 Halusin, että saisitte jakaa isänä olemisen onnen, ja siksi tein teistä ihmisolentojen vanhempia, 

jotta antaisitte muodon sellaisille olentoille, jotka muistuttavat teitä ja joihin lähettämäni henkiset olennot 

ruumiillistuisivat. Koska Jumalallisessa ja Iankaikkisessa on äidinrakkautta, halusin, että ihmiselämässä on 

olento, joka ilmentää sitä, ja tämä olento on nainen. 

30 Elämän (tietyssä) alussa ihminen jaettiin kahteen osaan, ja näin luotiin kaksi sukupuolta: mies ja 

nainen; miehessä on voimaa, älykkyyttä ja arvokkuutta, naisessa hellyyttä, armoa ja kauneutta. Toinen - 

siemen, toinen - hedelmällinen maa. Näette tässä kaksi olentoa, jotka voivat tuntea itsensä täydellisiksi, 

täydellisiksi ja onnellisiksi vain yhdistyneinä. Harmoniassaan ne muodostavat yhden "lihan", yhden 

tahdon ja yhden ihanteen. 

31 Kun tämä liitto on omantunnon ja rakkauden innoittama, sitä kutsutaan avioliitoksi. 

32 Avioliittolaki tuli alas valona, joka puhui "ensimmäisten "* omantunnon kautta, jotta he 

ymmärtäisivät, että miehen ja naisen liitto merkitsee liittoa Luojan kanssa. Tämän liiton hedelmä oli lapsi, 

jossa hänen vanhempiensa veri virtasi yhdessä todisteena siitä, että se, mikä on yhdistetty Jumalan edessä, 

ei voi hajota maan päällä. 
* Ensimmäisen ajan israelilaiset 

33 Se onni, jota isä ja äiti tuntevat synnyttäessään lapsen, on samanlainen kuin se onni, jonka Luoja 

koki tullessaan Isäksi antaessaan elämän rakastetuille lapsilleen. Myöhemmin, kun annoin teille 

Mooseksen kautta lakeja, jotta ymmärtäisitte valinnanvapauden ja ette haluaisi lähimmäisenne vaimoa, se 

johtui siitä, että ihmiset olivat vapaan tahtonsa nojalla eksyneet aviorikoksen ja intohimojen tielle. 

34 Kun tämä aika oli kulunut, tulin maailmaan Jeesuksessa ja korotin avioliittoa ja sen myötä 

ihmisten moraalia ja hyveellisyyttä armollisella opetuksellani, joka on aina rakkauden laki. Puhuin 

vertauksilla tehdäkseni Sanastani unohtumattoman ja tehdäkseni avioliitosta pyhitetyn instituution. 

35 Nyt kun olen jälleen keskuudessanne, pyydän teiltä, miehet ja naiset: Mitä olet tehnyt avioliitosta? 

Kuinka harva voi vastata tyydyttävästi! Minun pyhä instituutioni on häpäisty, tuosta elämän lähteestä 

kumpuaa kuolema ja tuska. Tämän lakipaperin puhtaalla valkoisella pinnalla on miehen ja naisen tahroja 

ja jälkiä. Hedelmä, jonka pitäisi olla makea, on katkera, ja malja, jota ihmiset juovat, on täynnä sappea. 
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36 Te eksytte Minun laeistani, ja kun kompastutte, kysytte itseltänne pelokkaasti: Miksi on niin paljon 

tuskaa? -: Koska lihan halut ovat aina kuunnelleet omantunnon ääntä. Nyt kysyn teiltä: Miksi teillä ei ole 

rauhaa, vaikka olen antanut teille kaiken, mikä on tarpeen, jotta voisitte olla onnellisia? 

37 Olen levittänyt taivaanvahvuuteen sinisen vaipan, jotta voisitte rakentaa sen alle "rakkauden 

pesänne", jotta voisitte elää siellä, kaukana maailman houkutuksista ja kietoutumista, lintujen 

yksinkertaisuudella; sillä yksinkertaisuudessa ja vilpittömässä rukouksessa voi tuntea valtakuntani rauhan 

ja monien salaisuuksien paljastumisen. 

38 Miehet, jos valitsemanne kumppani on kuin hedelmätön maa, joka ei ole antanut teille hedelmää, 

olette lähteneet etsimään uutta maata ja unohtaneet, että teidän pitäisi omistautua kohtalollenne ja 

sovitusvelvollisuudellenne. Miksi syytätte kohtaloa avioliitossanne kohtaamistanne koettelemuksista ja 

kärsimyksistä, kun olette itse valinneet tämän tien? 

39 Jokainen, joka solmii avioliiton Jumaluuteni edessä - vaikka kukaan pappi ei vahvistaisikaan hänen 

liittoaan - solmii kanssani sopimuksen, joka pysyy kirjattuna Jumalan kirjaan, johon kaikki kohtalot on 

kirjoitettu. 

40 Kuka voi poistaa nämä kaksi toisiinsa kietoutunutta nimeä sieltä? Kuka voi hajottaa maailmassa 

sen, mikä on yhdistetty Minun Lakiini? 

41 Jos erottaisin teidät toisistanne, tuhoaisin oman Työni. Jos olette pyytäneet Minulta liittoa maan 

päällä ja olen myöntänyt sen teille, miksi ette pidä lupauksianne sen jälkeen ja kiellä valanne? Eikö tämä 

ole Minun Laini ja Minun Nimeni pilkkaamista? 

42 Teille hedelmättömille naisille Mestari sanoo: Olette kovasti toivoneet ja pyytäneet, että 

kohdustanne tulisi elämän lähde, ja olette toivoneet, että jonain iltana tai jonain aamuna kuulisitte hellän 

sydämen sykkeen sisällänne. Mutta päivät ja yöt ovat kuluneet, ja vain nyyhkytykset ovat karanneet 

rinnastasi, koska yksikään lapsi ei ole koputtanut ovellesi. 

43 Kuinka monen teistä, jotka kuulette minua ja joilta tiede on riistänyt kaiken toivon, on tultava 

hedelmällisiksi, jotta voitte uskoa voimaani ja jotta monet voivat tunnistaa minut tämän ihmeen kautta. 

Katso ja ole kärsivällinen. Älkää unohtako sanojani! 

44 Perheenisät, välttäkää virheitä ja huonoja esimerkkejä. En vaadi teiltä täydellisyyttä, ainoastaan 

rakkautta ja huolenpitoa lapsistanne. Valmistautukaa hengellisesti ja fyysisesti, sillä tuonpuoleisessa suuret 

henkilegendat odottavat hetkeä, jolloin he voivat tulla ihmisiksi keskuudessanne. 

45 Haluan uuden ihmiskunnan, joka lisääntyy ja moninkertaistuu paitsi lukumäärältään myös 

hyveiltään, niin että ihmiset näkevät luvatun kaupungin olevan lähellä ja että heidän lapsensa pääsevät 

asumaan Uuteen Jerusalemiin. 

46 Haluan, että maa täyttyy hyväntahtoisista ihmisistä, jotka ovat rakkauden hedelmiä. 

47 Tuhoa tämän ajan Sodoma ja Gomorra, älä anna sydämesi tottua niiden synteihin äläkä tee samoin 

niiden asukkaille. 

48 Tällä tavoin valmistelen teitä kolmannella aikakaudella, sillä ne joukot, joista olen ilmoittanut 

teille, tulevat. 

49 Kukin ottakoon sen roolin, joka hänelle kuuluu, ja kuunnelkaa nyt opetustani vertauksen 

muodossa: 

50 "Jumalan edessä oli henki, joka oli täynnä valoa, puhtautta ja viattomuutta ja joka sanoi 

Herralleen: "Isä, sano minulle, mikä on tehtäväni, sillä minä kaipaan palvella sinua."" Ja Herra vastasi 

hänelle rakastavasti: "Ole kärsivällinen, minä yhdistän maailmassa miehen ja naisen, ja heidän liitostaan 

syntyy poika, johon sinä ruumiillistut, niin että ihmislapsena saat kokemusta maailman koettelemuksista ja 

voit tuntea äidin hellyyttä ja isän rakastavaa apua lähelläsi." Tämä on totta. 

51 Henki iloitsi ja odotti. Sillä välin Herra yhdisti miehen ja naisen rakkauden siteillä, ja niin 

(yhdistettynä) Hän lähetti heidät elämänsä tielle. - — 

52 Uusi olento iti naisen kohdussa, ja sitten Jumala lähetti tuon hengen ottamaan lihaa tuossa 

ruumiissa, ja yhdeksännessä kuussa se näki päivänvalon. 

Äiti säteili onnesta, ja isä katsoi häntä ylpeänä. Tuo poika oli heidän molempien työtä, heidän 

rakkautensa hedelmä. Nainen tunsi itsensä vahvaksi, ja mies tunsi itsensä hieman luojakseen. He kaksi 

omistautuivat tuon herkän sydämen hoidolle. 

53 Pojan henki säteili, kun hän näki äitinsä suloisen katseen ja isänsä vakavat mutta rakastavat kasvot. 
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54 Aika kului, ja isä siirtyi elämänsä puolesta taistellessaan pois rakkauden pesästä, eksyi ja käveli 

niin kauas, että hän eksyi ja jätti kaapunsa riekaleet ohdakkeisiin pensaikkoon. Hän söi myrkyllisiä 

hedelmiä ja poisti lehdet matkan varrella löytämistään kukista. Kun hän tunsi itsensä sairaaksi ja 

masentuneeksi, hän muisti rakkaansa, jotka hän oli jättänyt. Hän yritti palata etsimään heitä, mutta hänellä 

ei ollut voimia. Sitten hän kokosi kaikki voimansa ja raahautui ja horjui pitkää tietä, kunnes hän saapui 

kotinsa porteille. Hänen vaimonsa otti hänet syliinsä kyyneleet silmissään, sillä hänen poikansa oli sairas 

ja kuolemaisillaan. 

55 Kun isä näki kuolevan poikansa, hän rukoili jumalallista laupeutta hänen toipumisensa puolesta, 

riepotteli hiuksiaan epätoivoissaan ja haukkui Jumalaa. Mutta tuo henki irrottautui hänen ruumiistaan ja 

meni tuonpuoleiseen. Vanhemmat jäivät lohduttomiksi ja syyttivät vuorotellen itseään heitä kohdanneesta 

onnettomuudesta: mies siitä, että hän oli lähtenyt, ja nainen siitä, että hän ei kyennyt pitämään poikaa 

loitolla. 

56 Kun tämä henki tuli Luojan läsnäoloon, hän sanoi: "Isä, miksi olet vienyt minut pois tuon suloisen 

äidin sylistä, jonka poissaolo on saanut hänet nyyhkyttämään ja olemaan epätoivoinen?" "Isä, miksi olet 

vienyt minut pois tuon suloisen äidin sylistä?" Tähän Herra vastasi hänelle: "Odota, ole kärsivällinen, sillä 

palaat uudestaan samaan kohtuun, kun ne ovat ymmärtäneet virheensä ja ymmärtäneet minun lakini." 

57 Mies ja nainen jatkoivat elämäänsä yhdessä, yksin, katuen sisäisesti rikkomuksiaan, kun he jälleen 

kerran yllättyivät uuden lapsen merkeistä. Jumala pakotti hengen palaamaan uudestaan tuohon kohtuun ja 

sanoi sille: "Ole tuossa ruumiissa valmistautumassa elämään ja virkistäydy vielä kerran tuossa kohdussa." 

58 Vanhemmat, jotka luulivat esikoisensa kadonneen, eivät tienneet, että hän oli palannut heidän 

keskuuteensa. Mutta ensimmäisen pojan jättämän tyhjiön täytti toinen poika, ilo ja rauha palasivat kodin 

syliin, äiti hymyili jälleen ja isäkin iloitsi. 

59 Mies pelkäsi lähteä pois omiensa luota ja piti huolta heistä rakkaudella niin kauan kuin hän oli 

heidän luonaan. Mutta aika sai hänet unohtamaan menneet kokemukset, ja huonojen ystävien 

houkuttelemana hän sortui paheeseen ja kiusaukseen. Vaimo moitti häntä ja alkoi hylätä häntä; koti 

muuttui taistelukentäksi. Pian mies makasi lyötynä, sairaana ja heikentyneenä, kun taas nainen jätti lapsen 

yksin kehtoon ja lähti etsimään leipää viattomalle lapselle ja ruokaa sille kumppanille, joka ei osannut 

rakastaa eikä suojella häntä. Hän kärsi nöyryytyksistä ja hyväksikäytöstä, kesti vaarat ja vastusti 

pahantahtoisten ihmisten haluja, ja tällä tavoin hän hankki jokapäiväisen leivän läheisilleen. 

60 Jumala armahti viatonta henkeä, ja jo ennen kuin hän avasi silmänsä järjen valolle, Hän kutsui 

hänet uudelleen. Mutta kun henki löysi itsensä Herransa edestä, se kertoi Hänelle tuskissaan: "Isä, jälleen 

kerran olet vienyt minut niiden käsistä, joita rakastan. Katsokaa, miten kova arpa on! Nyt pyydän Sinua, 

anna minun jäädä joko heidän syliinsä tai Sinun syliisi ikuisiksi ajoiksi; mutta älä anna minun enää 

raahautua edestakaisin, olen väsynyt." 

61 Kun mies heräsi apatiastaan, hän näki uuden tuskan kuvan: vaimo itki lohduttomasti 

sängynpäädyssä, jossa toinen poika makasi kuolleena. Mies halusi riistää itseltään hengen, mutta vaimo 

pysäytti hänet sanomalla: "Älä riistä itseltäsi henkeä, pidättele kättäsi ja tajua, että me itse olemme syy 

siihen, että Jumala ottaa lapsemme pois." Mies rauhoittui tajutessaan, että noissa sanoissa oli totuuden 

valoa. 

Päivät kuluivat ja toivat rauhan niihin sydämiin, jotka muistivat tuskallisesti poisnukkuneita lapsiaan, 

jotka olivat olleet sen kodin ilo, joka siitä lähtien vajosi autioksi. 

62 Silloin Henki kysyi Herraltaan: "Isä, lähetätkö sinä minut jälleen maan päälle?" "Kyllä", Herra 

sanoi hänelle, "ja niin usein kuin on tarpeen, kunnes nuo sydämet on kiillotettu sileiksi". - Kun hän 

ruumiillistui uudelleen, hänen ruumiinsa oli sairas, koska hänen äitinsä oli sairas ja samoin hänen isänsä. 

Pyydettyään helpotusta tuo henki nousi tuskan vuoteeltaan isän luo. Tällä kertaa hän ei ollut nähnyt 

päivänvaloa*, hänen vanhempiensa huulilla ei ollut hymyä, vaan ainoastaan kyyneleitä. Äiti itki aamusta 

iltaan lapsen kehdon äärellä, kun taas isä, täynnä katumusta, tunsi tuskan lävistävän sydämensä 

nähdessään, että poika oli perinyt hänen omat heikkoutensa. 
* Niinpä hän syntyi sokeana vanhempiensa sairauden seurauksena. 

63 Hengen oleskelu tuossa sairaassa lihassa oli lyhyt, ja hän palasi Herran läsnäoloon. 
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64 Yksinäisyys valtasi puolisot jälleen, mutta kipu oli yhdistänyt heitä enemmän kuin koskaan ennen, 

heidän sydämensä rakastivat toisiaan ja he vannoivat kulkevansa yhdessä elämän matkan loppuun asti. 

Aviomies täytti velvollisuutensa, nainen huolehti miehestään, ja molemmat toipuivat sairaudestaan. 

65 He tuskin uskoivat, että Jumala antaisi heille toisen pojan, mutta katso, kun Herra näki, että 

fyysinen ja hengellinen terveys kukoisti noissa olentoissa, Hän lähetti heille tuon hengen palkkioksi naisen 

itsensä kieltämisestä ja miehen parantamisesta, ja naisen kohdusta syntyi pieni ruumis, raikas kuin 

kukannuppu, joka tulvi tuohon kotiin onnea ja rauhaa. 

66 Mies ja nainen kiittivät Herraa polvillaan ja itkivät onnesta, kun taas tuo kärsivällinen ja kuuliainen 

henki hymyili pojan kautta ja sanoi Jumalalle: "Herra, älä enää erota minua vanhemmistani. Kodissani on 

rauha, heidän sydämissään on rakkaus, kehdossani on lämpöä, äitini rinnassa on maitoa ja hunajaa, 

pöydässä on leipää. Isäni hyväilee minua, ja hänen käsissään on työvälineitä. Siunaa meitä." Ja Herra 

siunasi heitä iloiten Hengessään ja jätti heidät yhdeksi "ruumiiksi", yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi 

tahdoksi." (vertauksen loppu). 

67 Tänään minä sanon teille: Juokaa tätä viiniä, minun opetustani, ja iloitkaa, sillä kun te kokoonnutte 

yhteen Isänne kanssa, Herran temppelissä on juhla. 

68 Kuinka moni teistä herää uuteen elämään, kun kuulette Sanani tähän aikaan. Te olitte kuolleet 

uskossa, sillä kun maalliset lääkärit olivat riistäneet joiltakin kaiken toivon, papit olivat kieltäytyneet 

toisilta ottamasta osaa Herran ehtoollisesta. 

69 Te avasitte sydämenne, kun tunsitte, kuinka Sanani paransi sairaita, antoi rakkaudellisesti anteeksi 

syntisille ja että Mestari tarjosi kaikille iankaikkisen elämän leipää. 

70 Olet nähnyt elämänpolullasi pahuuden jokia, rämeiden soita ja karua maata, jota kukaan ei osannut 

tehdä hedelmälliseksi. 

71 Olette nähneet, kuinka pellot, jotka olivat kerran hedelmällisiä ja tarjosivat maailmalle rauhan ja 

onnen runsaat hedelmät, ovat nyt muuttuneet veren, tuhon ja kuoleman pelloiksi. 

72 Isän on välttämätöntä lähestyä lapsiaan. Minä olen kaste, joka laskeutuu pelloille yön 

hiljaisuudessa ja putoaa kukkien kruunuihin. Mutta kuihtuneet kukat ja sydämet, jotka ovat luopuneet 

toivosta, eivät kykene tuntemaan rakkauttani. 

73 Opetuslapset, ymmärtäkää, että olen opetuksellani herättänyt sydämissänne laupeuden tunteen, 

jotta voisitte tehdä ihmisten kärsimyksistä omianne ettekä olisi välinpitämättömiä heidän ristiriitojensa, 

koettelemustensa ja tragedioidensa suhteen. 

74 Yhdistäkää ajatuksenne ja rukoilkaa veljienne puolesta. Minä kuulen rukouksenne ja vastaan 

anomuksiinne. Olet vielä liian heikko unohtaaksesi kärsimyksesi tai huolesi ajatellaksesi muita. Minä 

sanon teille: Vahvistakaa nämä koettelemukset rohkeasti ja luottaen Herraan, sillä ne eivät poistu tai katoa 

elämänpolultanne vastahakoisuutenne tai hylkäämisenne vuoksi. Toisaalta hengellisen kohotuksen, uskon 

ja sisäisen tyyneyden avulla voitte hallita kaikkein kauheimpia kärsimyksiä. Jokainen piikki, jokainen 

kuilu, jonka voitat, jättää valon kipinän henkeesi. Ne, jotka osaavat ottaa koettelemuksensa vastaan 

rauhallisesti, tuntevat, että tuskan hetket, jotka toisista tuntuisivat ikuisilta, lyhenevät. 

75 Tämä elämä on ristin tiesi, jonka päälle joskus putoat, mutta samalla tunnet, ettet ole yksin ristisi 

kanssa, koska näkymätön ja rakastava auttaja nostaa sinut jälleen ylös aina, kun vajoat alas kohtalosi 

painon alla. 

Kun susi on lähestynyt sinua, olen ajanut sen pois. Kun epäuskoiset ja vakoojat ovat tunkeutuneet 

kokoontumistenne syliin löytääkseen vikoja ja syyttääkseen teitä niistä, olen peittänyt teidät hellyyden 

vaipallani ja sulkenut niiden huulet. Kun ihmiset ovat koetelleet teitä kysymyksillään, olen asettanut Pyhän 

Hengen äänen ennenaikaisesti huulillenne, koska ette olleet vielä valmistautuneet vakuuttamaan heitä 

valon sanoilla. 

76 En moiti teitä, vaan etsikää sanani hyvyydestä toivoa, korjausta ja myös tuomiota. Mitä sinusta 

tulisi, jos imartelisin sinua epätäydellisyydelläsi ja kehuisin sinua synneissäsi? Eivätkö ihmiset tee näin 

maailman ruhtinaille? - Olen aina rohkaissut teitä, kun näen teidän innokkaasti etsivän hengellistä 

edistymistänne, kun käytte sairaiden luona ajattelematta kellonaikaa tai sitä, onko sää epäystävällinen; ja 

kun olette seisoneet tuomareiden edessä, olette pysyneet rauhallisina ja todistaneet Minusta totuuden 

sanoin. 
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77 Näin olette oppineet, että sydämet ovat peltoja, joita teidän on viljeltävä, ja että mitä laajemmat 

pellot ovat, sitä enemmän teidän on ponnisteltava, ja että mitä olette kylväneet, sitä ette saa jättää. 

78 Teidän joukossanne on niitä, jotka lähtevät muihin kansoihin etsimään uusia peltoja kylvettäväksi. 

Olen antanut teille universaalin kielen, jolla voitte kommunikoida toistenne kanssa - ei hienostunutta 

kieltä, jota puhutaan ihmishuulilla, vaan sitä, jota Henki ilmaisee rakkauden kautta. 

79 Toisten ei tarvitse tehdä näitä suuria matkoja. Heille riittää, että he valmistautuvat osoittamaan 

armoa aivan lähellä oleville ja antamaan valoa ruumiittomille hengille, jotka ovat hämmentyneitä. Voi sitä, 

joka sulkee ovensa näiden apua tarvitsevien legioonien kutsulta, sillä he eivät anna anteeksi 

hämmennyksessään! 

80 Ahkera opetuslapsi siunaa Minua jokaisella askeleella, koska hän tuntee ristinsä painon kevyeksi ja 

iloitsee voidessaan palvella Minua. Laiska tuntee, että häneltä on riistetty vapaus ja että hänellä on erittäin 

raskas taakka. En kahlitse ketään enkä tee kenestäkään orjaa, päinvastoin, annan teille todellisen 

vapauden, niin ettei vankila eikä kuolema voi panna teitä kahleisiin, vaan niin, että siellä missä monet 

luulivat olevansa eksyksissä, te nostatte henkenne sen kehityksen äärettömille tikapuille. 

81 Opetuslapset: Oletteko valmiita antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat teitä? Keitä ovat 

vihollisesi? - Totisesti minä sanon teille: älkää kutsuko lähimmäisiänne vihollisiksi! En lähetä teitä ihmisiä 

vastaan, vaan heidän syntejään ja tietämättömyyttään vastaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 39  
1 Minä olen rauha, joka laskeutuu päällenne, sillä näen maailmassa vain kaaosta. 

2 Valvokaa ja rukoilkaa, tehkää hyvää, ja teet sodan tyhjäksi armon harjoittamisen kautta. 

3 Tieteen puu, sellaisena kuin ihmiset ovat sitä hoitaneet, kantaa katkeraa hedelmää ihmiskunnan 

kannalta. Mutta nyt annan teille rakkauden kristallinkirkasta vettä, jotta voitte kastella sitä ja kokea, miten 

erilaisia hedelmiä tuo puu sitten tuottaa. 

4 Ennen kuin löydätte opetuksestani tieteen puun hoitamisen salaisuuden, sitä ruoskitaan 

voimakkailla hirmumyrskyillä, jotka tuhoavat sen huonot hedelmät viimeiseen asti ja puhdistavat sen. 

5 Tämän myrskyn jälkeen näet vähitellen uuden valon loistavan hengessäsi, joka heijastuu kaikkiin 

elämänpolkuihisi. 

6 Elätte nyt tuomion aikaa. Muistakaa, kuinka usein olen sanonut teille, että Jumalallisen Oikeuteni 

sirppi leikkaa väsymättä rikkaruohot pois. 

7 Niin tiede kuin uskonnot tai vallanpitäjätkin saavat tuntea oikeudenmukaisuuteni. Mikään ei jää 

katsettani tutkimatta tai punnitsematta vaakakupissani. Ihmiskunnan alusta lähtien synti on tuomittu 

kuolemaan, ja sanani on täytettävä. 

8 Kun te, minun kansani, näette maan päällä näiden tapahtumien merkkejä, nouskaa rukouksin 

luokseni, yhdistäkää perheenne kanssa yhdeksi ajatukseksi ja lähettäkää henkenne rakkauteni 

sanansaattajina veljillenne, jotka tarvitsevat rauhaa. 

9 Älkää epäilkö rukouksen voimaa, sillä jos teillä ei ole uskoa rakkauden harjoittamiseen, ette pysty 

antamaan mitään veljillenne. 

10 Enkö ole opettanut teille, että jopa vapautuneet luonnonvoimat voivat kuulla rukouksenne ja 

rauhoittua? Jos he tottelevat minun ääntäni, miksi he eivät tottelisi Herran lasten ääntä, kun he ovat 

valmistautuneet? 

11 Jopa sinä aikana, kun olin kanssanne maailmassa, opetin teitä rukoilemaan, jotta voisitte 

koettelemusten hetkillä yhdistyä Isäänne ja täyttää rakkauden ja laupeuden tehtävänne ihmisten 

keskuudessa, kun saisitte voimaa hänestä. 

12 Rukous on armo, jonka Jumala on antanut ihmiselle, jotta se voisi palvella häntä tikapuina, joilla 

hän voi nousta (hengellisesti), aseena, jolla hän voi puolustaa itseään, kirjana, jolla hän voi opettaa itseään, 

ja balsamina, jolla hän voi parantaa itsensä ja toipua kaikista sairauksista. 

13 Todellinen rukous on kadonnut maan päältä, ihmiset eivät enää rukoile, ja kun he yrittävät rukoilla, 

he tekevät sen huulillaan sen sijaan, että puhuisivat Minulle hengessä, käyttäen tyhjiä sanoja, riittejä ja 

teeskentelyä. Miten ihmiset haluavat nähdä ihmeitä, kun he käyttävät muotoja ja käytäntöjä, joita Jeesus ei 

opettanut? 

14 On välttämätöntä, että todellinen rukous palaa ihmisten keskuuteen, ja minä olen se, joka opetan 

sen teille uudestaan. 

15 Autuas on se, joka rakkautensa innoittamana palvelee toisia ja auttaa heitä astumaan askeleen 

heidän ylöspäin pyrkimyksessään Minua kohti. Sillä kun hän avaa silmänsä katsomaan itseään, hän näkee 

itsensä lähellä Isäänsä. 

16 Älkää kysykö, mitä teidän pitäisi tehdä, jotta tietäisitte, että olette täyttäneet tehtävänne, sillä 

minun lakini rajoittuu toistenne rakastamiseen. Ymmärtäkää, että jokainen elämänne päivä tarjoaa teille 

mahdollisuuden toteuttaa tätä jumalallista käskyä. 

17 Jokainen voi toteuttaa rakkauden tehtävän omalla tavallaan. 

Se, joka ohjaa sieluja, se, joka opettaa, tiedemies, kuvernööri, perheenisä, te kaikki voitte palvella 

lähimmäistänne, jos innostutte korkeimmasta käskystäni, joka sanoo teille: rakastakaa toisianne. 

18 Kaikki puhdistuu, kaikki uudistuu, niin että uudet sukupolvet löytävät maan valmisteltuna suuren 

hengellisen tehtävänsä täyttämiseen. 

19 Älkää valitko niitä, joita teidän on määrä rakastaa, rakastakaa kaikkia erottelematta. Hengellinen 

rakkaus ei saa tuntea suosimista. 

20 Rakkaus, jota opetan teille, on rakkaittenne, isänmaanne ja itsenne rakkauden yläpuolella. 

21 Älkää pelätkö, että ette ole hyödyksi tässä rakkauden työssä, jos ajattelette aineellista 

köyhyyttänne. Hengellistäkää itsenne, niin ette tarvitse maan tavaroita voidaksenne tehdä hyvää 
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lähimmäisellenne. Katsokaa, kuinka olen valinnut työntekijäni tämän tarvitsevan ja yksinkertaisen mielen 

omaavan kansan joukosta ja tehnyt heistä kärsivien neuvonantajia, lääkäreitä ja luottamushenkilöitä, ja 

kuinka heidän luokseen tullaan lohdutusta ja rauhaa tarvitessaan. 

22 Heidän rakkaudestaan on ehtymättömästi virrannut parantavaa balsamia, heidän aiemmin 

ponnekkaista huulistaan on tullut valon sana, joka opettaa, uudistaa, liikuttaa sisäisesti ja vakuuttaa. Ja 

mitä nämä työntekijät luulivat kantavansa sydämessään, ennen kuin paljastin heille heidän perintönsä? - Ei 

mitään, he tunsivat itsensä hylkiöiksi, jotka eivät kyenneet harjoittamaan hyväntekeväisyyttä ja johtamaan 

itseään. 

23 Katsokaa, kuinka näiden työntekijöiden nöyryyden edessä rikkaat ilmestyvät ja pyytävät apua, 

lääkärit kyselevät heiltä ratkaisemattomista ongelmistaan; ja ne, jotka ovat kouluttaneet itseään teologisen 

tai filosofisen tiedon alalla, tulevat oppimaan ensimmäisen oppitunnin. Ettekö ihmettele tätä ihmettä, joka 

on tapahtunut teidän keskuudessanne? Silloin te, ihmiset, jo ymmärrätte sen, ja te, ihmiskunta, tulette 

ymmärtämään sen. Maan voima ja rikkaudet eivät riitä tuomaan teille rauhaa, olemaan hyödyksi 

toisillenne antamalla toisillenne aineellista apua, jos ette opi rakastamaan. 

24 Jos rakkaus on hengessänne ja annatte lähimmäisenne tuntea sen, näette ihmeitä tapahtuvan. 

Aloittakaa hyveen harjoittaminen, te, jotka olette pysyneet tunteettomina tai kaukana laupeudesta, 

rakkaudesta ja hyvyydestä, jotka ovat hengellisen elämän ydin. Ja jos joku tulee ovellenne janon, 

väsymyksen ja nälän uuvuttamana, istuttakaa hänet pöytäänne miettimättä, onko laatikossa tarpeeksi 

leipää. Kysy sydämeltäsi, teetkö sen vilpittömän rakkauden kautta, kun kutsut kulkijan pöytääsi, aidolla 

myötätunnolla. Jos näin on, näette leivän moninkertaistuvan, tulette kaikki kylläisiksi, ja vaeltajan 

sydämeen syttyy uskon liekki, joka kiittää ja siunaa Minua. Hän tekee elämässään sen, mitä sinä olet 

tehnyt hänelle, sillä olet opettanut hänelle rakkauden oppitunnin, jonka kaikkein rajoitetuin mieli 

ymmärtää. 

25 Olkaa nöyriä, muistakaa, että Minä, teidän Jumalanne, synnyin nöyränä ja myöhemmin peitin 

Ruumiini yksinkertaisella ephodilla. Miksi haaveilet aina hyvistä vaatteista ja kaipaat jopa kuninkaallisia 

kaapuja? 

26 Sinun valtakuntasi ei myöskään ole tästä maailmasta. Tämä elämä on kuin taistelukenttä, jossa 

menet ansaitsemaan ansioita, jotta voittajana voittaisit valloitetun maan ja saisit palkkasi. 

27 Älkää koskaan jättäkö ristiä puolitiehen, älkää luopuko tehtävästänne, sillä se olisi kuin heittäisitte 

aseenne pois taistelussa, pakenisitte pelkurimaisesti taistelusta ja luopuisitte henkenne odottamasta 

voitosta. 

28 Minä olen täydellinen Tie, ja maanpäällisessä elämässäni jätin teille esimerkkini, Todellisen 

Elämän Kirjan, jonka opetusten kautta opitte taistelemaan, jotta voitatte kaikki taistelut. Rakkauden 

miekkani taisteli lakkaamatta ihmiskunnan pahuutta ja tietämättömyyttä vastaan. Aseeni eivät olleet 

murhaavia, en tuonut teille kuolemaa vaan iankaikkisen elämän. Minun lempeyteni sai ne, jotka 

halveksivat minua, epätoivoon ja hämmennykseen, rakastava anteeksiantoni voitti heidän sydämensä 

kovuuden, kuolemani ihmisenä herätti heidät armon elämään. Ettekö muista, että luvattu Messias 

ilmoitettiin voittamattomaksi taistelijaksi? 

29 On aika, että rakkaus, anteeksianto ja nöyryys kumpuavat ihmisten sydämistä todellisina aseina 

vihaa ja ylimielisyyttä vastaan. Niin kauan kuin viha kohtaa vihan ja ylimielisyys kohtaa ylimielisyyden, 

kansat tuhoavat toisensa, eikä sydämissä ole rauhaa. 

30 Ihmiset eivät halunneet ymmärtää, että he voivat löytää onnen ja edistyksen vain rauhassa, vaan 

juoksivat vallan ja väärän suuruuden ihanteidensa perässä vuodattaen veljiensä verta, tuhoten ihmishenkiä 

ja tuhoten ihmisten uskon. 

31 Ihminen ylpeine tieteineen haastaa lakini, ja sanon teille, että taistelen hänen syntiään vastaan vielä 

kerran. Mutta ihminen ei löydä Minusta ylpeää ja ylimielistä tuomaria - sillä nämä ovat inhimillisiä vikoja 

- eikä hän tunne päälleen koston taakkaa, sillä alhaiset intohimot ovat omiaan epätäydellisyydellesi. Hän 

kohtaa armottoman tuomarin ja Mestarin, joka opettaa hänelle suuren rakkauden opin. 

32 Kaikki teistä eivät halua sotia tai lietso vihaa tai ylpeyttä viattomia, hyväntahtoisia ja hyväuskoisia 

kohtaan. Minä annan merkkejä, kun sodat ovat syttymässä, jotta he (hyväntahtoiset ihmiset) voivat valvoa 

ja rukoilla; sillä rukouksensa ja "valvomisensa" kautta he ovat haavoittumattomia murha-aseille. 
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33 Idästä länteen kansakunnat nousevat ja hämmentyvät, ja pohjoisesta etelään nekin lähtevät 

liikkeelle, jotta he kaikki törmäisivät ristin tiellä. Tässä yhteentörmäyksessä syntyy valtava hautaustuli, 

jolla viha palaa, ylimielisyys sammuu ja rikkaruoho tuhoutuu. 

34 On välttämätöntä, että uudet sukupolvet löytävät puhtaan maan, jotta rauha ja rakkaus voivat 

kukoistaa. Mutta sitä ennen häviää viimeinenkin jälki Kainin rikoksesta, jonka perintöä ihmiskunta yhä 

kantaa. 

35 Huomaatteko te, jotka olette opetusteni hengellisen säteilyn alla, että kaikessa tässä lähestyvässä 

tuskassa on Jumalan rangaistus tai kosto? - Ei, sanokaa minulle, se on hedelmä, jonka olemme 

kasvattaneet ja jonka me nyt niitämme. 

36 Tunnen aina myötätuntoa lapsiani kohtaan, sillä olette liian pieniä ymmärtääksenne kaiken sen 

pahan, mitä teette itsellenne. Siksi lähestyn teitä, ja materialisoimalla Sanani* lähetän teille sanansaattajani 

varoittamaan teitä ja varoittamaan teitä pahoista teoistanne. Mutta milloin olette ottaneet huomioon 

kutsuni? - En koskaan. - Siksi ihmiskunta kärsii. 
* Tämä ilmaisee, että jumalallinen sana tulee meille äänenkantajien välityksellä, se puhutaan aineellisesti ja 

kuulijat kuulevat sen aineellisesti - toisin kuin hengellisesti vastaanotettu sana inspiraation kautta! 

37 Rakkaat ihmiset, älkää olko pelkkä sivustakatsoja sen kaaoksen edessä, jonka tulette näkemään. 

Sillä teidän on annettava Minulle tili saamastanne rauhasta ja voimasta. 

38 Rauha ja voima ovat siellä, jotta voitte rukoilla, jotta mielenne ei pimene ja jotta voitte osoittautua 

ahkeriksi ja väsymättömiksi tekemään hyvää, sytyttämään uskoa ja levittämään lohtua ihmisten 

keskuuteen. 

39 Rakkaat opetuslapset, levittäkää opetustani veljienne keskuuteen. Kehotan teitä puhumaan selvästi, 

kuten olen opettanut teille. Tutkikaa huolellisesti kaikki tämän teoksen osat, sillä totisesti minä sanon 

teille, että huomenna veljet kuulustelevat teitä. Tiedän, että he kysyvät teiltä, millainen käsitys teillä on 

Jumalan kolminaisuudesta, Kristuksen jumaluudesta ja Marian puhtaudesta, ja teidän on oltava vahvoja, 

jotta voitte läpäistä nämä testit. 

40 Kolminaisuudesta teidän on sanottava, että Jumalassa ei ole kolmea eri persoonaa, vaan vain yksi 

Jumalallinen Henki, joka on tehnyt itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle kolmessa eri kehitysvaiheessa. Mutta 

tämä (ihmiskunta) kyvyttömyydessään tunkeutua (totuuden) pohjalle uskoi näkevänsä kolme Jumaluutta, 

vaikka vain yksi Henki on olemassa. Kun siis kuulet Jehovan nimen, ajattele Jumalaa Isänä ja Tuomarina. 

Kun ajattelet Kristusta, näe Hänessä Jumala Mestarina, Rakkautena, ja kun yrität ymmärtää, mistä Pyhä 

Henki tulee, ymmärrä, että Hän ei ole kukaan muu kuin Jumala, joka paljastaa viisautensa opetuslapsille, 

jotka ovat edistyneempiä. 

41 Jos olisin löytänyt ensimmäisten aikojen ihmiskunnan hengellisesti yhtä kehittyneenä kuin 

nykypäivän, olisin tehnyt itseni heille tunnetuksi Isänä, Mestarina ja Pyhänä Henkenä, ja silloin ihmiset 

eivät olisi nähneet kolmea jumaluutta siinä, missä on vain yksi. Mutta heillä ei olisi ollut kykyä tulkita 

opetuksiani, ja he olisivat olleet hämmentyneitä ja poikenneet pois tieltäni jatkaakseen helppokäyttöisten 

ja pienten jumalien luomista omien ajatustensa mukaan. 

42 Nyt tiedät syyn, miksi Isä ilmoitti itsensä vaiheittain, ja ymmärrät myös ihmisten erehdyksen 

kolminaisuuskäsitteestä. 

43 Jumalallisessa Hengessäni on ääretön määrä ilmenemismuotoja ja ominaisuuksia. Mutta koska 

olen osoittanut itseni kolmessa pääasiallisessa ominaisuudessa kolmena aikakautena, olen kutsunut teitä 

kolminaisuusoppineiksi, ja nyt te jo tunnistatte Minut näissä kolmessa ilmoituksessa ja osaatte yhdistää ne 

yhdeksi, näette siinä yhden ainoan Jumalan, joka voi yhtä hyvin ilmoittaa itsensä tänään Tuomarina kuin 

huomenna Mestarina ja myöhemmin äärettömän viisauden ja hyvyyden Isänä. 

44 Älkää enää yrittäkö antaa Minulle fyysistä muotoa mielikuvituksessanne, sillä Hengessäni ei ole 

muotoa, sen enempää kuin älyllä, rakkaudella tai viisaudella on muotoa. 

45 Kerron teille tämän, koska monet ovat kuvitelleet Minut vanhan miehen muodossa, kun he 

ajattelevat Isää; kuitenkaan Minä en ole vanha mies, sillä Minä olen ajan ulkopuolella, Hengelläni ei ole 

ikää. 
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46 Kun ajattelet Kristusta, muodostat mielessäsi välittömästi fyysisen kuvan Jeesuksesta. Mutta 

kerron teille, että Kristus, lihaksi syntynyt Jumalallinen Rakkaus, ihmiseksi tullut Sanani, kun Hän jätti 

fyysisen kuorensa, sulautui Henkeni kanssa, josta Hän oli tullut. 

47 Kun kuitenkin puhutte Pyhästä Hengestä, käytätte kyyhkysen symbolia yrittäessänne kuvitella 

hänet jossakin muodossa. Mutta sanon teille, että symbolien aika on ohi ja että tästä syystä, kun tunnette 

olevanne Pyhän Hengen vaikutuksen alaisina, otatte sen vastaan inspiraationa, valona hengessänne, 

kirkkautena, joka hälventää epävarmuudet, mysteerit ja pimeyden. 

48 Kun kerron teille, että Kristus on Isän rakkaus, ymmärtäkää, että Kristus on jumalallinen. Mitä 

outoa siinä on, että Jumala teki rakkaudestaan inhimillisen tehdäkseen sen tunnetuksi maailmalle, jolta 

puuttui hengellisyys? Eikö tämä ole todiste Isän täydellisestä rakkaudesta, joka annetaan niille, jotka eivät 

voi mennä Isän luo, mutta joita Isä etsii? 

49 Näytän teille siis, että Kristus ei ole pienempi kuin Minä*, eikä Hän tule Minun jälkeeni, sillä jos 

Hän on Rakkaus, tämä Rakkaus ei tule minkään muun voiman jälkeen eikä ennen, vaan se on yhdistynyt ja 

sulautunut kaikkiin (jumalallisiin olennaisiin voimiin), jotka muodostavat Absoluutin, Jumalallisen, 

Täydellisen. 
Tässä Jumala puhuu kaikkien jumalallisten voimiensa yhtenäisyydessä. 

50 Ja mitä minun on kerrottava teille Mariasta, jonka Herra lähetti maan päälle palvelemaan 

Jeesuksen äitinä, jonka ruumiissa Sanan oli määrä ilmetä? 

51 Totisesti sanon teille, että hän oli jumalallisen hellyyden ruumiillistuma. Kun hän siis kuuli 

asunnossaan Herran sanansaattajan sanat, joissa hänelle ilmoitettiin, että hän synnyttäisi Messiaan 

kohdussaan, hänen sydämessään ei ollut epäilyksiä eikä kapinaa sitä kohtaan, minkä hän tiesi olevan 

Jumalan tahto. Hänen esimerkkinsä oli nöyryyttä ja uskoa, hänen toimintansa oli hiljaista ja ylevää. Siksi 

hän oli ainoa, joka kykeni täyttämään tuon taivaallisen viestin ja hyväksymään tuon korkean kohtalon 

ilman turhamaisuutta. 

52 Jeesus vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Marian rinnalla, ja hänen rinnallaan hän nautti hänen 

äidillisestä rakkaudestaan. Jumalallinen hellyys, josta oli tullut nainen, makeutti Vapahtajan ensimmäiset 

elinvuodet maailmassa, kun oli tullut hetki, jolloin Hänen oli juotava niin suurta katkeruutta. 

53 Miten on mahdollista, että joku voisi ajatella, että Marialta, jonka kohdussa Jeesuksen ruumis 

muodostui ja jonka rinnalla Mestari eli, puuttuisi hengellinen kohotus, puhtaus ja pyhyys? 

54 Sen, joka rakastaa minua, on ensin rakastettava kaikkea sitä, mikä on minun, kaikkea sitä, mitä 

minä rakastan. 

55 Teidän on saatettava nämä rakkauden ja laupeuden opetukset veljienne tietoon. Teidän on 

tiedettävä, että koko ihmiskunnan ei ole välttämätöntä kuulla Minua siinä muodossa, jossa teen itseni 

tunnetuksi teille. Minulle riittää, että tämä kansa on läsnä ja kuulee nämä opetukset, jotta he voivat sen 

jälkeen olla todistajani ja sanansaattajani veljiensä edessä. 

56 Jos tämä julistuksen muoto olisi korkein, jonka ihmiset voisivat saavuttaa, tekisin sen tunnetuksi 

koko maan päällä, ja kun se kerran on perustettu, sillä ei olisi loppua. Mutta koska tämä ihmisen 

äänenkantajan kautta tapahtuva julistus on vain valmistautumista täydelliseen vuoropuheluun hengeltä 

hengelle, olen antanut hänelle (äänenkantajalle) vain tietyn ajan ja ilmoittanut hänelle sen 

loppuunsaattamisen ajankohdan, joka tulee olemaan 1950. 

57. Näiden ihmisjoukkojen, jotka ovat osallistuneet Mestarinsa opetuksiin vuodesta toiseen, on määrä 

levittää tätä sanomaa ihmiskunnan keskuudessa sen jälkeen, kun he eivät enää kuule Sanaani. 

58 He eivät saa lähteä opettamaan ennen lähtöäni, sillä on välttämätöntä, että he kuulevat viimeiset 

opetukseni, jotka ovat kaikkein syvällisimpiä ja siksi niitä, jotka tekevät heistä vahvoja ja valmiita 

taisteluun. 

59 Kaikki, vanhimmista seurakunnista niihin, jotka alkavat kokoontua nuorimpiin "paikkoihin", ovat 

kuulleet Minulta, että tämä julistus loppuu vuoden 1950 lopussa, että on Jumalallinen tahtoni, että se näin 

tapahtuu ja että ihmiset eivät saa millään tavoin vastustaa sitä, mitä Isä on määrännyt. 

60 Olisi itsepäistä pyrkiä saamaan Minut odottamaan keskuudessanne pidempään, se merkitsisi Isän 

täydellisyyden ja oikeudenmukaisuuden kieltämistä, ja se merkitsisi sen kieltämistä, että se olin Minä, 

Muuttumaton, joka puhuin teille. 
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61 Vaikka näinä hetkinä kukaan ei tunne kykenevänsä tekemään tätä häpäisyä, kerron tämän teille, 

koska tiedän, että ratkaisevina hetkinä, lähdöni katkerana ja surullisena hetkenä, pöydässäni ei tule 

olemaan puutetta petturista, heikosta, joka heittää kauas itsestään leivän, joka on ravinnut häntä pitkään, ja 

joka valheellisella rakkauden suudelmalla hylkää Minut ihmiskunnan pilkan ja halveksunnan kohteeksi. 

62 Kenen luulette tekevän itsensä tunnetuksi näiden aivojen kautta, kun minun ilmestymiseni aika on 

ohi? Haluatko tehdä Minusta osallisen tottelemattomuudestasi? 

63. Muistakaa, että tottelemattomuutenne aiheuttaisi myöhemmin sekaannusta kansan keskuudessa, 

että näin suuri häpäisy edistäisi kaaosta kansan keskuudessa. Kukaan ei uskoisi Pyhänä Henkenä 

tapahtuvaan ilmestymiseeni, kaikki menettäisivät uskonsa. 

64 Jopa nyt kerron teille, että ne, jotka uskottelevat, että jatkan itseni ilmaisemista heidän 

välityksellään minun määräämäni ajan jälkeen, hylätään ja kutsutaan huijareiksi, ja sitä, joka ilmaisee 

itsensä heidän ymmärryksensä kautta, kutsutaan "Vääräksi Kristukseksi". Mutta näkijöitä, jotka tekevät 

yhteistyötä tuon pettäjän kanssa, kutsutaan "vääriksi profeetoiksi". 

65 Ihmiset, vahvistukaa kaikessa, mitä sanon teille tänään, niin että kun koettelemuksen hetki koittaa, 

pystytte seisomaan lujana, sidottuna lakiini, ja kunnioitatte tahtoani. Sillä käytöksellänne annatte 

suurimman todistuksen siitä, että olette uskoneet tämän Sanan olevan korkein totuus. Joka tekee 

päinvastoin, on kieltänyt Minut. 

66 Siunattuja ovat ne, jotka pysyvät uskollisina Sanalleni, sillä käytän heitä, kun aika koittaa, tämän 

jumalallisen viestin sanansaattajina ja todistajina, jonka jätän ihmiskunnalle ihmismielen kautta 

tapahtuvan julistukseni avulla - uraauurtavana oppituntina todellisesta hengeltä hengelle -yhdentymisestä 

Isänne kanssa. 

67 Tänään etsin henkeäsi, sillä henkimaailma vaatii sen läsnäoloa. 

68 Ette ole kyenneet nousemaan, koska jokainen epätäydellisyytenne on lenkki siinä ketjussa, joka 

sitoo teidät maallisiin tavaroihin ja estää teitä värähtelemästä alueilla, jotka vastaavat Henkeä*. 
* Katso lisäyksen huomautus 6 

69 Mitä suunnittelette itsellenne tämän elämän jälkeen? Luuletteko, että henkenne voi astua lujalla 

askeleella maailmaan, jossa vain henkistyminen on sen valo ja tuki? 

70 Kuunnelkaa tätä sanaa, tutkikaa sitä, niin ymmärrätte, että se tulee avuksenne vapauttamaan teidät 

kaikesta hyödyttömästä, koska nuo vaikutteet eivät jätä sieluanne vapaaksi. 

71 Puhdista sielusi kaikista epäpuhtauksista täällä läsnäolossani ja vapauta se. Älkää pelätkö, sillä ette 

paljasta Minulle mitään salaisuutta, sillä tunnen teidät paremmin kuin te itse tunnette itsenne. Tunnusta 

minulle sisimmässäsi, niin minä ymmärrän sinua paremmin kuin kukaan muu ja annan sinulle anteeksi 

rikkomuksesi ja syyllisyytesi, sillä minä olen ainoa, joka voi tuomita sinut. Mutta kun olette sovittaneet 

itsenne Isänne kanssa ja kuulette olemuksessanne henkenne laulaman voitonvirren, istukaa rauhassa 

pöytääni, syökää ja juokaa Hengen ruokaa, joka sisältyy Sanani olemukseen. 

72 Kun nousette pöydän äärestä palataksenne päivän töihinne, älkää unohtako, että kaikissa teissänne 

Laini on läsnä ja katseeni näkee teidät. Haluan kertoa teille, että teidän ei pidä valmistautua hengessä ja 

ajatuksissa ainoastaan silloin, kun astutte näihin kokoontumishuoneisiin kuullaksenne Sanaani, vaan että 

sen pelon, että loukkaatte Minua, jota osoitatte näissä paikoissa, pitäisi olla mukananne kaikkialla ja 

kaikkina aikoina. 

73 Teillä on Sanani omassatunnossanne, jotta voitte kysyä siitä neuvoa kulkiessanne polkua pitkin 

tehtävänne täyttämiseksi. 

74 Kaikille, jotka minua kuuntelevat, annan saman sanan: en anna enemmän köyhälle, koska hän on 

köyhä, enkä vähemmän rikkaalle. Totisesti sanon teille, että hengessä te kaikki olette tarvitsevia. 

75 Rakastan teitä kaikkia yhtä paljon, en näe mitään eroa luokkien, rotujen, kielten tai 

uskontunnustusten välillä, en edes sukupuolten välistä eroa. Puhun hengen puolesta, häntä minä etsin ja 

häntä olen tullut opettamaan, johdattamaan hänet luvattuun maahan opetukseni valossa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 40  
1 Isänne valmisti kaiken, jotta Jumalan "Sana" voisi asua ihmisten keskellä ja näyttää heille 

parannuksen tien rakkautensa ylevillä esimerkeillä. 

2 Ensin hän innoitti profeetat, joiden oli ilmoitettava, missä muodossa Messias tulisi maailmaan, 

mikä olisi hänen työnsä luonne, hänen kärsimyksensä ja hänen kuolemansa ihmisenä, jotta ne, jotka 

tunsivat profetiat, tunnistaisivat hänet heti, kun Kristus ilmestyi maan päälle. 

3 Vuosisatoja ennen läsnäoloani Jeesuksessa profeetta Jesaja sanoi: "Sentähden Herra antaa teille 

tämän merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänen nimensä on oleva Immanuel". 

(Mikä tarkoittaa, että Jumala on kanssamme). Muun muassa tällä profetialla hän ilmoitti minun tulostani. 

4 Daavid lauloi monta vuosisataa ennen minun tuloani psalmeissa, jotka olivat täynnä tuskaa ja 

profeetallista aistia, Messiaan kärsimyksistä ristiinnaulitsemisen aikana. Noissa psalmeissa hän puhuu 

yhdestä seitsemästä sanastani ristillä, mikä osoittaa halveksuntaa, jolla väkijoukot johtaisivat minut 

ristiinnaulittavaksi, ihmisten pilkanilmaisuja, kun he kuulisivat minun sanovan, että minussa on Isä, 

hylkäämistä, jota ruumiini tuntisi ihmisten kiittämättömyyden edessä, kaikkia kidutuksia, joille minut 

altistettaisiin, ja jopa tapaa, jolla he heittäisivät arpaa vaatteeni suhteen. 

5 Jokainen profeettani ilmoitti tulostani, valmisteli tiet ja antoi tarkat tuntomerkit, jotta kukaan ei 

erehtyisi, kun päivä koittaisi. 

6 Nasaretissa asui puhtauden ja hellyyden kukka, neitsyt Maria, joka oli juuri se, josta profeetta 

Jesaja ilmoitti, koska hänen kohdustaan tulisi todellisen elämän hedelmä. Hänen luokseen tuli Herran 

hengellinen sanansaattaja ilmoittamaan tehtävästä, jonka hän oli tuonut maan päälle, ja sanoi: "Terve, sinä 

korkeasti siunattu, Herra on sinun kanssasi, sinä olet siunattu naisten joukossa." 

7 Hetki, jolloin jumalallisen salaisuuden oli määrä paljastua, oli koittanut, ja kaikki se, mitä oli 

sanottu Messiaan, Vapahtajan ja Lunastajan läsnäolosta, oli nyt välittömästi toteutumassa. Mutta kuinka 

harvat olivatkaan ne sydämet, jotka tunsivat läsnäoloni, kuinka harvat olivatkaan ne henget, jotka olivat 

valmiita tuntemaan taivaan valtakunnan totuuteni valossa. 

8 Ihmiset, jotka olivat kunnianhimonsa vuoksi tulleet materialistisiksi, jotka alistivat kaiken 

inhimilliselle tietämykselleen ja kokemukselleen ja yrittivät todentaa henkistä materialistisen tieteen 

avulla, olivat pakostakin hämmentyneitä (heille) käsittämättömän edessä ja lopulta kielsivät Minut. 

9 Vain harvat rakastivat minua ja seurasivat minua, ja monet arvioivat minut väärin. 

10 Ne, jotka rakastivat Minua, olivat niitä, jotka tunnistivat läsnäoloni hengellisen herkkyytensä ja 

uskonsa kautta - lahjojen, jotka ovat korkeampia kuin ihmisen järki, tiede ja älykkyys. 

11 Joka käänteessä he tutkivat Minua. Kaikki tekoni ja sanani tuomittiin pahalla tarkoituksella, ja 

useimmiten he (arvostelijat) olivat hämmentyneitä tekojeni ja todisteideni edessä, sillä heidän mielensä ei 

kyennyt ymmärtämään sitä, minkä vain henki voi käsittää. 

12 Kun rukoilin, he sanoivat: "Mitä hän rukoilee, kun hän sanoo olevansa täynnä voimaa ja 

viisautta?". Mitä hän voi tarvita tai pyytää?" Ja kun en rukoillut, he sanoivat, etten noudattanut heidän 

uskonnollisia käskyjään. 

13 Kun he näkivät, etten ottanut ruokaa itselleni, kun opetuslapseni söivät, he päättelivät, että olin 

Jumalan asettamien lakien ulkopuolella; ja kun he näkivät, että otin ruokaa itselleni, he ihmettelivät: 

"Miksi hänen täytyy syödä elääkseen, hänen, joka sanoi olevansa elämä?"." He eivät ymmärtäneet, että 

olin tullut maailmaan paljastaakseni ihmisille, miten ihmiskunnan tulisi elää pitkän puhdistumisjakson 

jälkeen, jotta siitä nousisi henkistynyt sukupolvi, joka olisi inhimillisen kurjuuden yläpuolella, lihan 

välttämättömien tarpeiden ja ruumiillisten aistien intohimojen yläpuolella. 

14 Monta vuosisataa on kulunut siitä, kun valistin ihmisiä Läsnäoloni kautta, ja kun he yrittivät 

ymmärtää totuutta Marian hedelmöittymisestä, ihmisluonnostani ja hengellisestä olemuksestani, heidän 

sekava mielensä ei kyennyt ymmärtämään sitä, eivätkä heidän myrkytetyt sydämensä ymmärtäneet sitä 

totuutta. 

15 Kun mieli ja sydän vapautuvat hetkeksi pimeydestään, niiden henki pääsee pakenemaan valon 

alueille, jossa se tuntee, että sitä valaisee korkeampi kirkkaus, joka ei ole sen järjen eikä tieteen kirkkaus. 

16 Silloin he ymmärtävät nyt kehittyneen mielensä kautta totuuden, jota heidän pieni ja rajoittunut 

mielensä ei pystynyt paljastamaan heille. 
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17 Sillä jos ihmiset kykenisivät tuntemaan ja ymmärtämään kaiken sen rakkauden, jota Henkeni 

vuodattaa heihin luonnon kautta, he kaikki olisivat hyviä. Mutta jotkut ovat tietämättömiä ja toiset 

kiittämättömiä. 

18 Ainoastaan silloin, kun luonnonvoimat julistavat Minun oikeudenmukaisuuttani, he vapisevat; 

mutta eivät siksi, että he ymmärtäisivät, että heille puhuu Minun oikeudenmukaisuuteni ääni, vaan siksi, 

että he pelkäävät henkensä tai maallisen omaisuutensa puolesta. 

19 Ihmiskunnan alusta nykyhetkeen asti oikeudenmukaisuuteni on tuntunut ihmisten keskuudessa 

luonnonvoimien avulla, sillä ensimmäisten aikojen karkeudessa ja nykyajan materialismissa he (olivat ja 

ovat) herkkiä vain aineellisille kärsimyksille. 

20 Kuinka kauan vielä ihmiset kehittyvät ymmärtämään rakkauttani ja tuntemaan läsnäoloni 

omantunnon kautta? Kun ihmiset kuulevat ääneni neuvovan heitä ja täyttävät lakini, se on osoitus siitä, 

että materialismin ajat ovat ohi. 

21 Toistaiseksi luonnonvoimien on vielä koeteltava heitä monissa muodoissaan, kunnes he ovat 

vakuuttuneita siitä, että on olemassa korkeampia voimia, joita vastaan ihmisen materialismi on hyvin 

vähäistä. 

22 Maa vapisee, vesi puhdistaa ihmiskunnan ja tuli puhdistaa heidät. 

23 Kaikki luonnon elementit ja voimat tulevat tuntumaan maan päällä, jossa ihmiset eivät ole 

osanneet elää sopusoinnussa heitä ympäröivän elämän kanssa. 

24 Tämän avulla luonto ei pyri tuhoamaan niitä, jotka sitä saastuttavat, vaan se pyrkii ainoastaan 

harmoniaan ihmisen ja kaikkien luotujen välillä. 

25 Jos heidän vanhurskautensa ilmenee yhä enemmän ja enemmän, se johtuu siitä, että ihmisten 

rikkomukset ja se, etteivät he noudata lakeja, ovat myös (tulleet) suuremmiksi. 

26 Kerroin teille, että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani, ja nyt kerron teille, että 

yksikään luonnon elementti ei tottele muuta tahtoa kuin minun tahtoani. 

27 Samoin sanon teille, että luonto voi olla ihmisille mitä he haluavat: siunauksia, hyväilyä ja ravintoa 

ylenpalttisesti tarjoava äiti tai kuiva autiomaa, jossa nälkä ja jano vallitsevat; elämää, hyvyyttä, rakkautta 

ja ikuisuutta koskevien viisaiden ja äärettömien ilmoitusten mestari tai armoton tuomari ihmisten 

saastaisuuksien, tottelemattomuuden ja virheiden edessä. 

28 Isäni ääni sanoi ensimmäisille ihmisille siunatessaan heitä: "Olkaa hedelmällisiä ja lisääntykää ja 

täyttäkää maa, tehkää se itsellenne alamaiseksi ja olkaa meren kalojen, taivaan lintujen ja kaikkien maan 

päällä liikkuvien olentojen herra." 

29 Kyllä, ihmiskunta, minä loin ihmisen hallitsemaan ja käyttämään valtaa ilmatilassa, vesissä 

kaikkialla maan päällä ja luomakunnan luonnonvoimissa. Mutta minä sanoin - herra; sillä ihmiskunta, joka 

luulee hallitsevansa maata tieteellään, on orjia. Vaikka he uskovat hallitsevansa luonnonvoimat, heistä 

tulee kypsymättömyytensä, ylimielisyytensä ja tietämättömyytensä uhreja. 

30 Ihmisen voima ja tiede ovat valloittaneet maan, meret ja ilmatilan, mutta niiden voima ja väkivalta 

eivät ole sopusoinnussa luonnon voiman ja väkivallan kanssa, joka jumalallisen rakkauden ilmentymänä 

on elämää, viisautta, harmoniaa ja täydellisyyttä. Ihmisten töissä, heidän tieteessään ja vallassaan ilmenee 

vain ylimielisyyttä, itsekkyyttä, turhamaisuutta ja pahuutta. 

31 Pian luonnonvoimien väkivaltaisuus ravistelee ihmiskunnan hereille. Ihmiset jättävät materialismin 

taakseen kärsimyksen maljan kautta nähdäkseen totuuden valon, joka näyttää heille tien, jota pitkin heidän 

olisi pitänyt saavuttaa viisaus ja todellinen voima. 

32 Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä parannusta, hyvittää virhettä tai uudistaa syntistä. 

Valtakuntani portit ovat aina avoinna ja odottavat lasta, joka vaellettuaan pitkään vapaan tahtonsa perässä 

avaa vihdoin silmänsä valolle ja ymmärtää, ettei ole täydellisempää ja ihmeellisempää vapautta kuin 

Hengen vapaus, joka tietää, miten täyttää Isänsä tahdon. 

33 Ääretön vapaus rakkaudessa, hyvyydessä, oikeudenmukaisuudessa ja täydellisyydessä. 

34 Täyttääksenne lakini teidän on rukoiltava, nostakaa aina henkenne Isänne puoleen. 

35 Olen nähnyt, että rukoillessanne suositte yksinäisyyttä ja hiljaisuutta, ja teette hyvin, jos etsitte 

inspiraatiota rukouksen kautta tai jos haluatte kiittää Minua. Mutta samalla tavoin kehotan teitä 

rukoilemaan tilanteesta riippumatta, jotta elämänne vaikeimpina hetkinä osaisitte pyytää apuani 

menettämättä tyyneyttä, itsehillintää, uskoa läsnäolooni ja luottamusta itseenne. 
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36 Rukous voi olla pitkä tai lyhyt, tarpeen mukaan. Voit halutessasi viettää kokonaisia tunteja tuossa 

hengellisessä autuudessa, kun kehosi ei ole väsynyt tai kun mikään muu velvollisuus ei vaadi huomiotasi. 

Ja se voi olla niin lyhyt, että se rajoittuu sekuntiin, kun joudutte johonkin koettelemukseen, joka on 

yllättänyt teidät yhtäkkiä. 

37 Minut eivät tavoita ne sanat, joilla mielenne yrittää muodostaa rukouksen, vaan rakkaus, usko tai 

tarve, joilla esittäydytte edessäni. Siksi kerron teille, että on tapauksia, joissa rukouksenne kestää vain 

sekunnin, koska ei ole aikaa muotoilla ajatuksia, lauseita tai ideoita, kuten olette tottuneet. 

38 Voitte kutsua Minua kaikkialle, sillä Minulle paikka on yhdentekevä, sillä etsin vain henkeänne. 

39 Jos teitä miellyttää rukoilla ulkoilmassa tai jos tunnette suurempaa antaumusta näissä 

kokoushuoneissa tai jos haluatte mieluummin makuuhuoneeseenne, rukoilkaa siellä, missä tunnette 

olevanne lähimpänä Isäänne. Mutta älkää unohtako, että Minulle, joka olen kaikkialla, on yhdentekevää, 

missä olen yhteydessä henkenne kanssa. 

40 Et aina rukoile samalla sisäisellä kokoelmalla, joten et aina koe samaa rauhaa tai inspiraatiota. 

41 On tilanteita, jolloin olet inspiroitunut ja nostatat ajatuksiasi, ja on tilanteita, jolloin olet täysin 

välinpitämätön. Miten saatte viestini aina samalla tavalla? Sinun on koulutettava mielesi ja jopa ruumiisi 

toimimaan yhteistyössä Hengen kanssa rukouksen hetkillä. 

42 Henki on aina valmis olemaan yhteydessä minuun, mutta se tarvitsee ruumiin hyvän kunnon 

voidakseen nousta ylös noina hetkinä ja vapautuakseen kaikesta, mikä ympäröi sitä maallisessa elämässä. 

43 Pyrkikää saavuttamaan todellinen rukous, sillä se, joka osaa rukoilla, kantaa sisällään avainta 

rauhaan, terveyteen, toivoon, hengelliseen voimaan ja ikuiseen elämään. 

44 Laini näkymätön kilpi suojelee häntä uusinnoilta ja vaaroilta. Hänen suussaan hän kantaa 

näkymätöntä miekkaa, jolla hän iskee alas kaikki viholliset, jotka vastustavat hänen polkuaan. Majakka 

valaisee hänen tiensä myrskyjen keskellä. Ihme on jatkuvasti hänen ulottuvillaan aina, kun hän tarvitsee 

sitä, joko itsensä tai veljiensä hyväksi. 

45 Rukoilkaa, käyttäkää tätä korkeaa Hengen lahjaa, sillä juuri tämä voima tulee liikuttamaan 

tulevaisuuden ihmisten elämää - niiden ihmisten, jotka (jo) lihassaan saavuttavat (henkensä) yhteyden 

(Minun) Henkeeni. 

46 Perheiden isät antavat rukouksen antaa heille inspiraatiota lastensa ohjaamiseen. 

47 Sairaat saavat terveyden rukouksen avulla. Hallitsijat ratkaisevat suuret ongelmansa etsimällä 

valoa rukouksessa, ja tiedemies saa samoin ilmestyksiä rukouksen lahjan kautta. 

48 Etsikää tätä henkisen valon maailmaa, harjoitelkaa hengen rukousta, täydellistäkää tätä muotoa 

niin pitkälle kuin voitte, ja välittäkää tämä tieto lapsillenne luottaen siihen, että he menevät askeleen 

pidemmälle kuin te olette päässeet. Auttaakseni teitä rukouksissanne selitän teille oppiani yksinkertaisella 

tavalla ja valotan teille menneinä aikoina antamiani ilmestyksiä. Tiedättekö, miksi voitte ymmärtää 

Sanaani paremmin? - Koska henkesi on kehittynyt. 

49 Pian te puhutte ihmisille Minun opetuksestani ja osoitatte, että olette ymmärtäneet julistamanne 

opetuksen, ja tuette sanojanne hyvillä teoillanne. Totisesti sanon teille, että esimerkkinne perusteella jopa 

kaikkein kuritonkin vakuuttuu tämän opetuksen totuudesta. 

50 Vain se opetuslapseni, joka on kehittänyt hengellisiä lahjojaan ja tehnyt sydämestään vahvan 

lähimmäisenrakkauden harjoittamisessa, kestää kaikki ne koettelemukset, joihin ihmiset haluavat hänet 

alistaa. Sillä kun hän on saavuttanut Sanani ilmaisun sen hengellisessä merkityksessä ja totuudessa ja kun 

hän on muuttanut sydämensä ehtymättömäksi rakkauden ja laupeuden lähteeksi veljiään kohtaan - jonka 

perusteella sanotaan, että hän on rukoillut ja että hän on hyveellisyytensä vuoksi hengellisyyden tiellä - 

silloin tämä oppilas on varustautunut todistamaan Minusta. 

51 Nyt kun on vielä joitakin vuosia jäljellä ennen kuin ilmentymiseni tässä muodossa päättyy - 

pitäkää Sanani sydämissänne ja oppikaa Minulta. Jos teette niin kamppailunne tiellä, tiedätte, milloin 

puhua veljillenne ja milloin opettaa hiljaisuudellanne. 

52 Teidän tulisi kantaa sisällänne ehdotonta luottamusta jumalalliseen apuuni ja lujaa uskoa siihen, 

että sillä, mitä teette tai välitätte eteenpäin, on hyvä tulos, koska täytätte lakiani näin tehdessänne. 

53 Tästä luottamuksesta ja uskosta riippuu sanojesi ja tekojesi tehokkuus. 

54 Ette pysty aina puhumaan, mutta kaikissa tilanteissa teidän on osoitettava henkenne lahjojen 

kehittymistä. 
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55 Varustakaa itsenne, niin läsnäolonne koettelemuksen hetkellä riittää siihen, että valo loistaa 

(ihmisten) mielissä, myrsky muuttuu rauhaksi ja hengellinen rukouksenne saa aikaan sen ihmeen, että 

armon ja hellyyden vaippa paljastuu niiden ylle, joiden puolesta rukoilette. 

56 Hyvän vaikutuksenne pitäisi olla ylivoimainen hengellisessä ja aineellisessa. Teidän ei pitäisi 

rajoittaa itseänne taistelemaan vain näkyviä elementtejä vastaan, vaan myös näkymättömiä vastaan. 

57 Jos Henkeni valo on valaissut tiedemiestä löytämään ruumiin sairauksiksi kutsumienne pahuuksien 

syyn, se valaisee myös teitä, jotta voitte hengellisellä aistillanne löytää kaikkien ihmiselämää vaivaavien 

pahuuksien alkuperän - sekä niiden, jotka sumentavat henkeä, että niiden, jotka sokaisevat mielen tai 

piinaavat sydäntä. 

58 On olemassa voimia, jotka eivät näy ihmisen katseelle eivätkä ole ihmisen tieteen havaittavissa, 

mutta jotka vaikuttavat jatkuvasti elämäänne. 

59 On hyviä ja huonoja; jotkut antavat terveyttä ja jotkut aiheuttavat sairautta; on valoisia ja pimeitä. 

60 Mistä nämä voimat tulevat? - Hengestä, oppilas, mielestä ja tunteista. 

61 Jokainen inkarnoitunut tai disinkarnoitunut henki* lähettää värähtelyjä ajatellessaan; jokainen 

tunne vaikuttaa. Voit olla varma, että maailma on täynnä näitä värähtelyjä. 
* Nämä termit esiintyvät usein ja tarkoittavat: Mikä tahansa henki, joka elää yhä aineellisessa ruumiissaan tai ei 

enää elä siinä. 

62 Nyt voitte helposti ymmärtää, että siellä, missä ajatellaan ja eletään hyvyydessä, on oltava terveitä 

voimia ja vaikutteita, ja siellä, missä eletään hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta luonnehtivien 

lakien ja sääntöjen ulkopuolella, on oltava epäterveellisiä voimia. 

63 Molemmat täyttävät huoneen ja taistelevat toisiaan vastaan; ne vaikuttavat ihmisten tunne-

elämään, ja jos he pystyvät erottamaan ne toisistaan, he hyväksyvät hyvät innoitukset ja hylkäävät huonot 

vaikutteet. Mutta jos he ovat heikkoja ja harjaantumattomia tekemään hyvää, he eivät pysty vastustamaan 

näitä värähtelyjä ja ovat vaarassa joutua pahan orjiksi ja alistua sen valtaan. 

64 Nämä värähtelyt ovat peräisin sekä ruumiillistuneista hengistä että ruumiillistumattomista 

olennoista, sillä niin maan päällä kuin tuonpuoleisessakin maailmassa on hyviä henkiä ja hämmentyneitä 

henkiä. 

65 Tänä aikana pahan vaikutus on suurempi kuin hyvän. Siksi ihmiskunnassa vallitseva voima on 

paha, josta syntyy itsekkyys, valhe, haureus, ylimielisyys, halu vahingoittaa, tuhoaminen ja kaikki 

alemmat intohimot. Tästä häiriintyneestä moraalisesta tasapainosta kumpuavat ihmistä piinaavat sairaudet. 

66 Ihmisillä ei ole aseita taistella näitä voimia vastaan. Heidät on lyöty ja viety vankeina elämän 

kuiluun, jossa ei ole hengellistä valoa, ei tervettä iloa, ei pyrkimystä hyvään. 

67 Juuri nyt, kun ihminen luulee olevansa tiedon huipulla, hän ei tiedä olevansa kuilussa. 

68 Minä, joka tunnen alunne ja tulevaisuutenne ikuisuudessa, annoin ihmisille jo varhaisimmista 

ajoista lähtien aseet, joilla he voivat taistella pahan voimia vastaan. Mutta he halveksivat niitä ja pitivät 

parempana pahan taistelua pahaa vastaan, jossa kukaan ei ole voittaja, koska kaikki häviävät. 

69 On kirjoitettu, että paha ei pysy vallassa, mikä tarkoittaa, että ajan lopussa hyvä voittaa. 

70 Jos kysytte Minulta, mitkä olivat ne aseet, joilla varustin ihmiset taistelemaan pahan voimia tai 

vaikutteita vastaan, kerron teille, että se oli rukous, sinnikkyys laissa, usko Sanaani ja rakkaus toisiaan 

kohtaan. 

71 Nyt Minun oli tehtävä itseni hengellisesti tunnetuksi tälle ihmiskunnalle, jotta voisin tehdä sille 

sanasta sanaan selväksi hyvän ja pahan alkuperän ja tavan, jolla taistella voittaakseen kolmannen 

aikakauden suuressa taistelussa. 

72 Teen teistä valppaita antamalla hengellenne herkkyyttä, niin että opitte ottamaan vastaan kaiken 

hyvän, joka teille tulee, ja torjumaan ja taistelemaan pahaa vastaan. 

73 Älköön kukaan pilkatko sitä, mitä sanon, sillä pilkkaamalla hän osoittaa suunnattoman 

tietämättömyytensä. 

74 Tiedätte, että kaikkia lähettiläitänne - hengellisen tai tieteellisen ilmestyksen edelläkävijöitä - on 

pilkattu, ja silti ihmiskunnan on jonkin ajan kuluttua täytynyt hyväksyä heidän ilmestyksensä, koska heidät 

on tuomittu heidän julistamastaan totuudesta. 



U 40 

73 

75 Tiesivätkö muinaiset, millä tavalla jokin tauti tarttui tai mikä oli epidemian leviämisen syy? - Ei, 

he eivät tienneet, ja tästä tietämättömyydestä syntyivät taikauskoiset ajatukset ja salaperäiset kultit. Mutta 

koitti päivä, jolloin Luojan valon valaisema ihmisen älykkyys havaitsi fyysisten sairauksien syyn ja alkoi 

ponnistella löytääkseen keinon terveytensä palauttamiseksi. Silloin tiedemies ymmärsi sen, mikä hänelle 

oli ollut piilossa ja näkymätöntä, ja ihmiskunta sai sen avulla tietoa, jota menneiden aikojen ihmisillä ei 

ollut. 

76 Samalla tavalla he lopulta tunnistavat hyvän ja pahan voimien alkuperän ja vaikutuksen ihmiseen; 

ja kun tämä tieto on yleisesti tiedossa, ei ole enää ketään, joka epäilisi opetukseni totuutta, kun hän kuulee 

sen. 

77 Valaistan teidät tämän opetuksen valolla, jotta voitte löytää hengessänne ne kyvyt, joita ihmiskunta 

on halveksinut varhaisimmista ajoista lähtien, ja jotta syvästä unestaan heräävä ja omantunnon valon 

valaisema henkenne tietäisi, miten torjua pahan voimat ja saavuttaa henkisen evoluutionsa täyden 

kehityksen. Aivan kuten saastuneessa ilmassa taudin itiö saavuttaa sinut, niin näkymättömästi ja 

äänettömästi tulevat pahat hengelliset vaikutteet, sekoittavat mielesi ja saavat henkesi horjumaan. 

78 Vain rukous voi antaa sinulle sisäistä tietoa ja herkkyyttä, voimaa ja inspiraatiota, jotta voit pysyä 

pystyssä päivittäisessä ja jatkuvassa taistelussa pahaa vastaan. 

79 Olen puhunut teille pahuuden voimista ja vaikutuksista; mutta olenko maininnut mitään henkeä? 

Olenko kenties kutsunut häntä nimeltä? - Ei, kerro sinä minulle. Pikemminkin minun on valistettava teitä 

tällä kertaa siitä, että ei ole olemassa mitään henkeä, joka on pahan alkuperä tai joka on se. 
* Ks. liitetiedoston huomautus 7 

80 Vanhojen uskomusten, kuvien, hahmojen ja symbolisten nimien, joilla menneiden aikojen ihmiset 

esittivät pahaa antamalla sille ihmismuodon ja antamalla sille hengellisen olemassaolon - uskomukset, 

jotka ovat säilyneet nykyisille sukupolville - niiden on katoava. Sillä tietämättänne olette luoneet niiden 

avulla taikauskoisia myyttejä ja kultteja, jotka eivät ole sen henkisen kehityksen arvoisia, jonka ihminen 

on saavuttanut tänä aikana. 

81 Ymmärtäkää, että paha lähti ihmisestä, hänen heikkouksistaan, ja että kun ihmiskunnan määrä 

kasvoi, samoin kuin sen puutteet ja synnit, myös pahan voima tai vaikutus kasvoi. Tämä ajatuksista, 

mielikuvituksesta, tunteista ja intohimoista muodostunut voima alkoi vaikuttaa ihmisiin, ja lopulta he 

uskoivat, että kyseessä oli henki, joka oli varmasti pahuuden ruumiillistuma, tajuamatta, että tämä voima 

koostui heidän puutteistaan. 

82 "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U  41 

74 

Ohje 41  
1 Olen aina puhunut teille ikuisesta elämästä, joka on olemassa aineellisen elämän ulkopuolella. 

Olen luvannut teille, että te kaikki saatte sen; mutta olen myös ilmoittanut teille, että teidän on hyvitettävä 

aiheuttamanne paha, jotta henkenne voi kehittyä. 

2 Auttaakseni teitä olen sanonut teille: Tehkää hyviä tekoja maan päällä, jotta kylvämänne siemen 

kantaisi hyvää hedelmää ja jotta minä, joka olen Tie ja elämä, saisin sadon. 

3 Olen nähnyt, että ihmiskunta on vastahakoinen, että se on materialisoitunut, ja siksi minun oli 

annettava sille opetukseni, jotta se ymmärtäisi, mitä polkua sen on kuljettava saavuttaakseen todellisen 

elämän, ja sytytettävä siinä toivo saavuttaa Minut. 

4 Tie täydellisyyden saavuttamiseen on pitkä, ja ilman jumalallista apuani ette pääsisi sinne. 

Henkinen elämä tuonpuoleisessa on ihmiselle mysteeri; mutta opiskelkaa ohjeitani, toteuttakaa sitä, mitä 

henkinen aistinne opettaa teille, ja sitten kun ylitätte todellisen elämän kynnykset, ette tule yllättymään tai 

hämmentymään. 

5 Ihmiskunnan ensimmäisinä aikoina heidän hengellinen kehityksensä oli niin vähäistä, että heidän 

sisäisen tietämyksensä (puute) sielun elämästä ruumiillisen kuoleman jälkeen ja tietämättömyys 

lopullisesta kohtalostaan saivat sielun vaipumaan syvään uneen jättäessään lihan kuorensa, josta se heräsi 

hitaasti. Mutta kun Kristus tuli Jeesuksessa ihmiseksi antaakseen opetuksensa kaikille hengille, hän lähetti 

valonsa suurille joukoille olentoja, jotka olivat odottaneet hänen saapumistaan maailman alusta asti, jotta 

he vapautuisivat hämmennyksestään ja voisivat nousta Luojan luokse, heti kun hän oli suorittanut 

tehtävänsä ihmisten keskuudessa. 

6 Vain Kristus saattoi valaista tuon pimeyden, vain Hänen äänensä saattoi herättää ne sielut, jotka 

nukkuivat evoluutiossaan. Kun Kristus kuoli ihmisenä, jumalallinen Henki toi valoa hengellisiin 

maailmoihin ja jopa hautoihin, joista nousivat esiin sielut, jotka olivat lähellä ruumistaan kuoleman 

unessa. Nämä olennot kulkivat tuona yönä maailman halki ja tekivät itsensä näkyviksi ihmisten katseille 

todisteena siitä, että Lunastaja oli elämä kaikille olennoille ja että sielu on kuolematon. 

7 Vain Jeesus saattoi näyttää heille tien, jolla he pääsivät todellisen elämän vuoren huipulle. Ne, 

jotka uskovat Häneen, uskovat Hänen tekoihinsa ja harjoittavat Hänen opetuksiaan, eivät jää 

pysähtyneisyyteen. 

8 Opetuslapset, älkää tunteko oloanne veljiänne paremmaksi, koska kuulette näitä ilmestyksiä, jotka 

valaisevat tietänne. Tie, joka teidän on kuljettava, on niin pitkä, ja teidän on ymmärrettävä, että otatte 

vasta ensimmäiset askeleet. Jos paljastan teille joitakin tuonpuoleisen salaisuuksia, se tapahtuu siksi, että 

voitte jo tuntea polun ja valmistautua, jotta ette eksyisi tai kompastuisi siihen. Ymmärtäkää, että aivan 

kuten tässä maailmassa on monia polkuja, joita pitkin ihminen voi eksyä, myös laajassa Henkisessä 

laaksossa on polkuja, jotka voivat johtaa sielun hämmennykseen, jos se ei ole valvonut ja rukoillut. 

9 Sallikaa rakkauteni "elämänveren" antaa teille elämää, muistakaa, että olen sanonut teille: "Minä 

olen viinipuu ja te olette oksat". Sinun on kannettava hedelmää, joka kirkastaa puun, josta olet peräisin. 

10 On välttämätöntä, että opiskelette kärsivällisesti Sanaani, jotta osaatte huomenna selittää sen 

veljillenne ja jotta voitte harjoittaa sitä sen sisältämän totuuden mukaisesti. Milloin ihminen saavuttaa sen 

täydellisyyden, jota minun lakini opettaa hänelle? - Kun hän on täyttänyt ensimmäisen käskyn. Sillä tähän 

asti ihmiskunta on rakastanut kaikkia maailman tavaroita enemmän kuin Luojaansa. Kuitenkin kaikki 

ihmiset, kun he kohottavat rukouksensa Minulle, sanovat rakastavansa Minua, ja kun he kohtaavat kipua 

syntinsä vuoksi, he kysyvät Minulta: "Herra, miksi rankaiset minua, vaikka rakastan Sinua niin paljon?". 

Mutta sen jälkeen, kun olen poistanut heidän tieltään piikin, joka haavoitti heitä, he unohtavat Hänet, joka 

rakastaa heitä niin paljon. 

Vertaus: 

11 Kuuntele: Synagogassa oli kaksi ihmistä rukoilemassa. Toisella heistä oli ylleen loistavat 

juhlavaatteet, toinen käveli lähes alasti. Ensin mainittu kiitti Luojaa, sillä kaiken sen, mitä hänellä oli, hän 

uskoi omistavansa omien ansioidensa kautta, ja hän katsoi, että se, joka oli hänen rinnallaan, oli köyhä, 

alaston ja nälkäinen, koska näin hän sai sadon siitä, mitä oli kylvänyt synnillään. 
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12 Miesparka tunsi olevansa kelvoton olemaan Herransa läsnäolossa ja pyysi anteeksiantoa ja voimaa 

sovituksen suorittamiseen. 

13 Mahtava kiitti ja ajatteli, että jos hänen ruumiinsa oli koristeltu, hänen henkensä täytyi olla vielä 

enemmän koristeltu. 

14 Aika kului, ja kuolema yllätti heidät molemmat. Rikkaan miehen omaiset surivat häntä, hänen 

hautajaisensa olivat juhlalliset, ja hänellä oli upea hauta. Hänen henkensä irrottautui ruumiista, ja kun hän 

astui hengelliseen laaksoon, hän oli häiriintynyt, sillä hänen materialisminsa esti häntä nousemasta 

ylöspäin. Minne tahansa hän astuikin, hän kompastui, ja kaikki hänen ympärillään tuntui olevan pimeyden 

peitossa. 

Sillä välin miesparka, joka oli vaeltaja, tunsi itsensä väsyneeksi, istuutui puun alle ja jätti huokaisten 

tämän elämän. Kukaan ei surrut häntä, kukaan ei ollut hänen kanssaan sillä hetkellä, eikä hänellä ollut 

hautaa, sillä hänen ruumiistaan tuli petolintujen ravintoa. Hänen henkensä meni myös tuonpuoleiseen siinä 

uskossa, jolla hän oli elänyt maailmassa, uskossa, joka suuntautui tulevaisuuteen. Hän meni "henkien 

laaksoon" ilman, että kukaan olisi kieltänyt häntä pääsemästä sinne. Hän liikkui kohti valoa, ja kun hän 

saapui sen luo, hän tunsi olevansa puettu ja koristeltu, ja nuo vaatteet hehkuivat säteilevästi. Tuo henki oli 

juuri lepäämässä pitkältä elämänmatkaltaan, kun hän näki Isänsä edessään, joka antoi hänelle rakastavasti 

palkinnon, jonka hän oli voittanut uskon ja antautumisen teoillaan. 

15 Se, joka oli ollut voimakas, oli edelleen häiriintyneisyyden piinaama. Hetkeksi hän unohti, kuka 

hän oli, joskus hän itki ja kysyi, missä hän oli, missä hänen ruumiinsa oli ja mihin hän oli jättänyt 

aarteensa. Silloin hän muisti Herransa ja sanoi Hänelle: "Minä olen se, joka tuli temppeliin näyttääkseen 

vaatteensa ja voimansa ja kertoakseen sinulle, että hän oli tyytyväinen siihen, että olit antanut hänelle niin 

paljon. Miksi et tunnista minua nyt ja kutsu minua?" - Silloin hän kuuli äänen sanovan hänelle: "Maan 

päällä olit huolissasi vain inhimillisten turhuuksiesi kunniasta, olit ylimielinen, nöyryytit köyhiä ja 

halveksit spitaalista. Mikään siitä, mitä olet kerännyt maailmassa, ei voi auttaa sinua tässä elämässä täällä. 

Niinpä sinä olet nyt kaikkein hädänalaisin hädänalaisista." 

16 Tuo henki, joka oli kaukana siitä, että olisi hyväksynyt ja tunnustanut jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden ja aloittanut sovitustyönsä nöyrästi, pilkkasi Herraansa, kutsui häntä 

epäoikeudenmukaiseksi ja erosi hänestä. Yhä enemmän vihasta sekaisin, hän kohtasi matkallaan legioonan 

olentoja, jotka liikkuivat kohti maata vahingoittaakseen ihmiskuntaa. Hän liittoutui heidän kanssaan ja 

kylvi tielleen turhamaisuutta, materialismia, itsekkyyttä ja ylimielisyyttä. Mutta vähitellen hän tunsi 

vastenmielisyyttä ja väsymystä aiheuttaessaan niin paljon pahaa, ja niinpä hän pysähtyi hetkeksi 

miettimään: vuosisatoja oli kulunut, monet olivat joutuneet hänen uhrikseen, sillä kaikki ne, joihin hän 

vaikutti, hän johti tuhoon. Hän tunsi itsensä yksinäiseksi, mutta yksinäisyydessään hän kuuli äänen 

puhuvan hänelle hänen sisältään. Hänen omaatuntonsa pääsi vihdoin ääneen. Hän arvioi itseään ja tajusi, 

että hän oli hyvin pieni luomakuntaan verrattuna. Sitten hän nöyrästi, kun hänen ylpeytensä oli 

kumartunut, etsi Herraansa, ja rukouksessaan hän puhui Hänelle ja pyysi anteeksiantoa rikkomuksistaan, 

ja Isän ääni sanoi hänelle: "Minä annan sinulle anteeksi, mutta mene etsimään sitä nälkäistä, jonka sinä 

tuomitsit synagogassa." Hän sanoi: "Minä annan sinulle anteeksi, mutta mene etsimään sitä nälkäistä, 

jonka sinä tuomitsit synagogassa." 

Kun hän oli valmis täyttämään tehtävänsä, hän nosti katseensa ja huomasi, että hän, jonka hän oli 

nähnyt maailmassa kurjistuneena, oli pukeutunut häikäisevään valkoiseen kaapuun ja omistautui Herransa 

palvelukseen valaisemalla kadonneiden sielujen tietä. Silloin hän, joka oli ollut ylimielinen, mutta nyt 

katui, sanoi (hengelliselle) veljelleen: "Auta minua täyttämään hengellinen sovitukseni!" Toinen, täynnä 

myötätuntoa ja rakkautta, ei tuntenut vastenmielisyyttä epäpuhtauksia kohtaan, joita tämä kantoi 

sielussaan, ja auttoi häntä puhdistumisessa. (Vertauksen loppu). 

17 Tämän vertauksen avulla helpotan ymmärtämään, mitä saatatte kohdata ihmiselämänne 

ulkopuolella, jotta saatte aavistuksen niistä koettelemuksista, jotka voivat kohdata kaikkia niitä, jotka eivät 

valmistaudu pääsemään hengelliseen laaksoon rakkauden teoillaan. 

18 Annan teidän ymmärtää, että kaikkien niiden hengestä, jotka elävät hengellistä, tervettä ja 

vanhurskasta elämää ilman fanaattisuutta, tulee esiin hyviä esimerkkejä kuin loistavia valoja, jotka 

valaisevat sekä ruumiillistuneen hengen tietä että näkymättömässä asuvan Hänen tietään. 
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19 Ennen Kristusta kukaan ei kyennyt sytyttämään valoa hengellisissä olennoissa, jotka elivät synnin 

pimeydessä. 

20 Olin ensimmäinen, joka astui hämmennyksen maailmoihin tuodakseni sinne valoa ja opettaakseni 

tällä tavoin opetuslapsilleni, että he tekisivät samoin veljiensä kanssa. Sillä "Karitsa" oli ainoa, joka avasi 

sinetit, jotka pitivät kiinni Totisen elämän ja Totisen viisauden Suuresta kirjasta. 

21 Ääni, jonka kuulette, on kuudennen sinetin ääni, ja sitä ei kuultu kaikissa kansakunnissa vain siksi, 

että ihmiset eivät olleet varustautuneet; sillä he olivat ylpeitä kutsuni äänen edessä ja jättivät kokonaan 

nälkäisten ja riistettyjen* tehtäväksi kuulla Minua. 
* Nämä ovat hengellisiä tarpeita kuvaavia termejä: köyhä - hengellisessä tiedossa; nälkäinen - vanhurskauden ja 

rakkauden perään; riisuttu - ilman hyvien tekojen vaatetta. 

22 Tänään sanon teille: antakaa anteeksi ja antakaa kätenne, kun teiltä pyydetään. 

23 Seuratkaa Elian nöyryyden ja kärsivällisyyden jalanjälkiä; hänen tehtävänään on puhdistaa sieluja 

ja tuoda ne luokseni. Hän on työskennellyt väsymättä tarjotakseen Minulle puhdasta, herkkää ja 

valmistautunutta kansaa kuulemaan Sanaani. Hän on tuonut teidät Uuden Siionin vuorelle kuulemaan 

Ääneni, ja kun kuulitte Minut, liikutte syvästi. Älkää epäilkö, koska annan teille nyt opetukseni ihmisen 

välityksellä. Olen aina yllättänyt teidät ja koetellut uskoanne. Olette astuneet uuteen aikakauteen, ja teidän 

on noustava uusi askel henkisen kehityksen tiellä. 

24 Autuaita ovat ne, jotka uhraavat ruumiillisen kuorensa sielunsa täydellistämiseksi; autuaita ovat ne, 

jotka kantavat ristinsä nöyrästi ja kärsivällisesti. Kun näen teidät valmiina, asetan teidät kansanjoukon 

eteen johtamaan heitä; ja jos pysytte sinnikkäästi hyveessä, ylimielisyys ei pääse sydämeenne, ette tunne 

itseänne herroiksi vaan palvelijoiksi, ja nämä kansanjoukot lisääntyvät. Mutta voi niitä, jotka tulkitsevat 

käskyjäni väärin ja johtavat veljensä kuiluun sen sijaan, että saisivat heidät kiipeämään kehityksensä 

vuorelle. Kuinka paljon he joutuvat taistelemaan puolustaakseen itseään vihollisiaan vastaan, ja kuinka 

usein heidän sydämensä särkyy tässä taistelussa. Te kuitenkin kuuliaisuudessanne - muistakaa, että olette 

valloittamassa vuorenhuippua, jossa kaikki kärsimys tasapainottuu siunauksillani. 

25 Lyhyen ajan kuluttua maan päälle saapuu luvattuja sukupolvia, jotka edistyvät suuresti henkisen 

kehityksen tiellä. He tulkitsevat sanaani paremmin kuin te, ja he levittävät sitä kaikille kansoille. Nämä 

uudet ihmisolennot, joita valmistelen tänään, keskustelevat kanssani hengestä henkeen ja todistavat 

auktoriteetistaan naapureidensa keskuudessa. 

26 Rakkaat ihmiset, kun valmistaudutte, annan teille lakeja ja tekoja, jotka hämmästyttävät ihmisiä. 

Valaistunut mielesi löytää luonnosta ja hengestäsi kaiken sen, mikä on suurta ja täydellistä. Silloin teillä 

on täysi tietämys kyvyistänne, ja tekonne ovat suuria rakkaudessa ja laupeudessa veljiänne kohtaan. 

27 Olkaa hyviä työntekijöitä Herranne puutarhassa; kitkekää rikkaruohot pois, hoitakaa kasveja, ja 

kun näette niiden kukoistavan, iloitkaa ja tarjotkaa työnne Minulle. Muistakaa, että kun annan teille 

tehtäväksi elävöittää kasvit, ette saa aiheuttaa näille olennoille kipua tai vahinkoa. Puhun veljistänne, 

heidän herkistä sydämistään, jotta voisitte aina varjella heitä rakkaudella, kuten olen opettanut teille. 

28 Ymmärtäkää, että ei ole mahdotonta täyttää lakejani; teidän tarvitsee vain rukoilla ja täyttyä 

vakaasta tahdosta, rakkaudesta Isäänne kohtaan, avuliaisuudesta ja rakkaudesta veljiänne kohtaan, niin 

minä annan teille voimani. En halua, että sinusta tulee uhri. Rakastakaa, olkaa hyveellisiä, ja minun 

hyväntahtoisuuteni lepää teidän yllänne. 

29 Älkää syyttäkö Minua erehtymistänne. Olen antanut teille omantunnon, jotta sen valo ohjaisi teitä. 

Se on tinkimätön tuomari, joka on aina näyttänyt teille hyvän tien ja varoittanut teitä, ettette lankeaisi 

kiusaukseen. Olen myös ympäröinyt teidät olennoilla, jotka auttavat teitä ymmärtämään tehtävänne ja 

saavuttamaan nöyryyden ja nöyryyden hyveen. 

30 Te, jotka valmistaudutte rakkaudella kuuntelemaan opetustani, ette halua jättää väliin yhtäkään 

oppituntiani, ja sydämessänne pyydätte Minulta, että annan teidän kuunnella viimeiset sanani tällä kertaa. 

Olette jatkossakin tämän armon perillisiä, mutta teidän on ymmärrettävä, että kun sanon teille: 

"Pyytäkää, niin teille annetaan", teidän on noustava rukouksessa pyytämään sitä, mikä on hyväksi 

hengellenne, sillä jotkut pyytävät vain maallista elämäänsä. Mutta minä kuulen teitä tahtoni mukaan, en 

teidän. Mitä sinulle tapahtuisi, jos aina täyttäisin toiveesi? Kuinka usein oletkaan pyytänyt sinnikkäästi 

jotakin sellaista, jonka et ole nähnyt toteutuvan, vaikka olet uskonut, että se on sinun parhaaksesi, ja olet 
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odottanut sitä aamusta iltaan. Mutta jonkin ajan kuluttua olette ymmärtäneet, että olitte väärässä ja että Isä 

oli oikeassa. 

Jääräpäiselle, tyytymättömälle ja vaativalle annettiin kuitenkin se, mitä hän pyysi, jotta tuskalliset ja 

kielteiset seuraukset pakottaisivat hänet nöyrästi tunnustamaan totuuden. Mutta joillekin, kuten muillekin, 

olen antanut koettelemuksia heidän omaksi parhaakseen: Toiset oppivat rakkauden kautta, toiset tuskan 

kautta. 

31 Minut täyttää ilolla nähdä sinun tulevan opetukseni pariin, ja kun sinut nostetaan ylös, tunnen 

hengessäni lapsen hellyyttä. Isä, joka kaipaa, että ne, jotka ovat kaukana hänen valtakunnastaan, 

rakastaisivat häntä, on lähestynyt sinua ottaakseen vastaan suudelmasi. Mutta niin kauan kuin ihmiskunta 

ei anna itsensä pelastua, jotkut näkevät Minun odottavan heitä päivästä ja vuosisadasta toiseen, ja toiset 

epäilevät Minun roikkuvan ristillä heidän rakkaudettomuutensa vuoksi. 

32 Heihin te kuulutte, mutta kuullessanne Sanaani olette kokeneet, että sen sijaan, että olisin 

tuominnut teidät, olen antanut teille anteeksi. Olen nähnyt huulenne katkerina ja makeuttanut ne Sanallani. 

Olen nähnyt, että elämän koettelemukset uuvuttavat sinut, ja olen antanut sinulle voimani. 

33 Se, joka tuntee ruumiinsa murtuneen kivusta, kysyy itseltään, eikö hän ole käyttänyt sitä väärin, ja 

katuvaisena hän kääntyy puoleeni saadakseen tietää, miten hän voi palauttaa elinvoimansa, jotta hän voi 

jatkaa taistelua. Silloin sanon hänelle: Tutustukaa Sanani sisimpään olemukseen, joka on laki, ja sen 

käskyistä ja periaatteista jokainen löytää tarvitsemansa opetuksen. 

34 Älkää lähtekö ennen kuin olette syöneet kaikki tämän pöydän hedelmät, ja jos ette ole vielä sen 

jälkeen tyytyväisiä, voitte lähteä etsimään muita ruokia. Mutta jos haluatte ymmärtää totuuteni, 

valmistautukaa älkääkä epäilkö läsnäoloani vain siksi, että ette ole saaneet sitä, mitä olette minulta 

pyytäneet. Totisesti sanon teille, että Henkeni eristäytyneisyydessä tavaranne lepäävät, odottaen sitä 

hetkeä, jolloin valmistautumisenne on hengessänne. 

35 Jotkut pysyvät vahvasti tällä tiellä, toiset horjuvat joka hetki, koska he kuuntelevat veljiensä 

sanoja, jotka houkuttelevat heitä luopumaan tästä opetuksesta. 

36 Mestari sanoo sinulle: Jääkää vielä muutamaksi "aamunkoitoksi", jolloin saatte opetukseni, ja 

kiinnittäkää huomiota siihen, mitä kuulette minulta, jotta voitte ainakin ottaa valoa mukaanne 

hengessänne, sillä olette vielä sokeita. Tiedän, että teidän on palattava luokseni ja että teistä tulee tämän 

Työn apostoleja. 

37 Joka on kerran kuullut Minua, kantaa sydämessään rakkauden haavaa, joka ei koskaan sulkeudu. 

38 Kuinka moni niistä, jotka ovat löytäneet rauhan täältä ymmärtämättä sitä, joutuu menettämään sen 

(uudelleen), jotta he palaavat luokseni; sillä he vakuuttavat itsensä siitä, että rauhaa ei voi ostaa 

aineellisilla tavaroilla, sillä se on aarre, joka tulee alas Jumalalta. 

39 Rauha on karannut ihmisiltä, ja löytääkseen sen heidän on noustava Minun luokseni. Nykyään 

mahtavat ovat menettäneet valtansa, kuninkaat vapisevat kapinoivien alamaisensa edessä, herroista on 

tullut palvelijoita. 

Oikeuteni sitoo niitä, jotka luulivat olevansa vapaita, ja oppineet ovat neuvottomia. 

40 Olkaa tietoisia siitä, että ihmisten kaikilla aarteilla ja voimilla ei voida hankkia ainuttakaan rauhan 

atomia, ja että jopa parantamisen lahja on kadonnut lääkäreiltä, jotka kaikesta tieteestään huolimatta eivät 

pysty ostamaan pisaraakaan Minun balsamiani niin kauan kuin heidän sydämensä ei vapauta itseään oman 

edun tavoittelusta. 

41 Rakkaat opetuslapset, älkää epäilkö sitä armoa, jonka olen teille uskonut, älkääkä ujostelko 

vaatteidenne köyhyyden tai alhaisen asemanne vuoksi veljienne joukossa. Älkää pelätkö, koska näette, että 

olette viimeisten joukossa työpaikoillanne. Älkää tunteko oloanne alentuneeksi, olkaa tyytyväisiä ja 

arvokkaita ja ajatelkaa, että vaikka olette fyysisesti veljienne alaisuudessa, henkenne on heidän 

yläpuolellaan. Teistä voisi tulla jopa orjia tässä maailmassa, mutta valoni on vapauttanut henkenne 

asumaan Äärettömässä ja Ikuisessa. Henki, joka on todella palvelijani, tuntee rauhan ja todellisen 

vapauden. 

42 Sinun on täytettävä tehtäväsi ihmisten keskuudessa. Ohjaan teitä tuomaan valoa veljillenne, ettekä 

saa tuntea, ettette kykene täyttämään kohtaloanne, sillä en ole antanut kenellekään sellaista tehtävää, jota 

ei voi suorittaa. Minulle riittää, jos rukoilette vilpittömästi ja jos olette aina varustautuneet. 
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43 Rukouksen avulla ihminen saavuttaa viisauden, se on avain, joka avaa jumalalliset salaisuudet, ja 

se on kieli, jolla Pojan Henki puhuu Herransa kanssa. 

44 Kuinka monia ihmeitä ja kuinka paljon armoa pystytte levittämään polullanne, jos valmistaudutte 

niin kuin olen opettanut teille. Ette tarvitse tieteellisiä tai filosofisia kirjoja saadaksenne tietoa tai 

opettaaksenne. Teille riittää, että opiskelette ja tutkitte opetuksia, jotka olen antanut teille Kolmessa ajassa. 

45 Jos olette köyhiä, teistä ei koskaan tule lainsuojattomia. 

Taistelkaa kuten kaikki muutkin maan leivän puolesta, mutta älkää raatako enemmän kuin on tarpeen, 

älkää uhraako ruumistanne pyrkiessänne hankkimaan ja keräämään maallisia hyödykkeitä. Jaa aikasi niin, 

että voit varata hetken aikaa henkesi kehittämiseen. 

46 Jos paheksun rajoittamatonta aineellistumista ihmisessä, en neuvo teitä pyrkimään pelkästään 

henkiseen. Niin kauan kuin olette maailmassa ja teillä on aineellinen ruumis, teidän on sovitettava yhteen 

ruumiinne tarpeet ja henkenne tarpeet siinä määrin kuin kehityksenne sallii sen elämässänne. Antakaa 

Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle, ja maailmalle se, mikä kuuluu maailmalle. 

47 Vaateta kehosi ja suojaa sitä sään ankaralta säältä, mutta vaateta henkesi valolla. Hanki ruumiillesi 

leipää, ja niin kuin haluat, että se on hyvänmakuista ja sisältää sinua ylläpitäviä aineita, niin hanki myös 

hengellesi todellisen elämän ruokaa. 

48 Kun "liha" voittaa, henki kärsii; kun henki voittaa, materia kärsii. Mutta totisesti sanon teille, että 

se johtuu siitä, että näiden kahden osatekijän välillä ei ole harmoniaa. Tämä on läsnä, kun molemmat 

muodostavat yhden "ruumiin" ja yhden tahdon. 

Älkää tyytykö siihen, että rukoilemalla olette täyttäneet tehtävänne. Pyydän teiltä vain viittä minuuttia 

rukousta, jotta voitte viettää lopun ajastanne taistellen aineellisen elämän puolesta ja sen sisällä täyttäen 

henkenne velvollisuudet, kylväen rakkauden ja laupeuden siemeniä veljienne keskuuteen hyvillä 

teoillanne. Sanani valmistelee teitä; en voisi lähettää teitä heikkona nostamaan ylös langenneita, enkä 

lähettäisi teitä sairaana lohduttamaan kärsiviä. 

49 Opetuslapset, mitä pyydätte Minulta niiden puolesta, jotka laittavat kiviä tiellenne kaatamaan 

teidät? - Pyydät, että anteeksianto olisi heidän kanssaan. Siunaan jopa niitä, jotka aiheuttavat teille 

kärsimystä asiani vuoksi. 

50 Eläkää rauhassa kodeissanne, tehkää niistä pyhäkkö, niin että kun näkymättömät olennot astuvat 

sisään vaeltaen hämmentyneinä Henkisessä laaksossa, ne voivat löytää teidän olemuksestanne etsimänsä 

valon ja rauhan ja voivat nousta tuonpuoleiseen. 

51 Mitä näistä olennoista tulisi, jos ne näkisivät kodissanne vain riitaa? Mitä näille hädänalaisille 

tapahtuisi? 

52 Ottakaa soihtu, sytyttäkää se älkääkä antako sen valon sammua, joka on rakkautta veljiänne 

kohtaan ja uskoa Isänne armoon; silloin rauhani on kodeissanne. Valmistakaa sydämenne tähän, 

puhdistakaa sielunne katumuksen ja uudistumisen kautta, jotta voitte vastaanottaa Sanani merkityksen ja 

vahvistua sen kautta. Asetun keskuuteenne ja julistan opetustani Sanassani, jotta voitte tuntea Läsnäoloni 

ja todistaa Minusta. Annan teille toisen tilaisuuden kuulla opetukseni, koska haluan teidän täyttävän 

käskyni, vaeltaa oikealla tiellä, kunnes löydätte luvatun maan, turvallisen maan, jossa voitte levätä 

pyhiinvaelluksestanne ja saada Isänne tarjoaman korkean palkkion. 

53 On välttämätöntä, että ymmärrätte Sanani, jotta ette heitä sitä pois, kuten ylpeä lapsi tekee, kun se 

halveksii sille tarjottua leipää. Tämä Sana haluaa pelastaa teidät, haluaa kääntää teidät pois vääristä 

tavoistanne, fanaattisuudesta ja sekasorrosta, johon uskonnot ovat teidät syöksseet. Jos ette ymmärrä 

Sanaani tai jos ette halua kuulla ja tutkia sitä, hylkäätte Minut ettekä tunnista kolmannen aikakauden 

ilmentymäni lopullista tarkoitusta. Sen päättymispäivä tulee, ja silloin tunnette tyhjyyttä sydämissänne ja 

huomaatte, että se oli armo, jota ette arvostaneet, ja huudatte Minua. Mutta Sanaani ei enää kuulla 

ihmismielen välityksellä. 

Silloin ymmärtämättömyytesi taakka lankeaa päällesi, eikä sinulla ole rauhaa. Juotko tämän katkeran 

maljan? - Katson sinua tuskallisesti ja odotan paluupäivääsi. Anna henkesi vapautua ja tulla luokseni. 

Hengellistäkää itsenne, jotta voitte kulkea kohoamisen ja etenemisen tietä kohti todellista elämää. 

54 Ole oikeudenmukainen kaikissa teoissasi, ja kun moitit veljiäsi, älä ole tuomari etkä pyöveli. Älä 

ota ruoskaa kurittaaksesi lähimmäistäsi. 
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55 Toisella kerralla, kun Jeesus oli saapunut Jerusalemiin, hän huomasi, että temppeli, rukousta ja 

Jumalan palvontaa varten pyhitetty paikka, oli muuttunut toriksi, ja Mestari, täynnä intoa, heitti ulos ne, 

jotka häpäisivät sen tällä tavoin, sanoen heille: "Minun Isäni temppeli ei ole kauppapaikka." Nämä olivat 

vähemmän syyllisiä kuin ne, jotka oli määrätty johtamaan ihmisten mieliä Jumalan lain täyttämisessä. 

Papit olivat tehneet temppelistä paikan, jossa vallitsi kunnianhakuisuus ja loiston rakastaminen, ja tämä 

valta oli tuhottu. 

56 Tänään en ole käyttänyt vitsaa rangaistakseni niitä, jotka ovat rikkoneet lakiani. Olen (kuitenkin) 

antanut heidän omien rikkomustensa seurausten näkyä ihmisissä, jotta he osaisivat tulkita niiden 

merkityksen ja jotta he ymmärtäisivät, että minun lakini on taipumaton ja muuttumaton. Olen näyttänyt 

ihmiselle tien, suoran polun, ja jos hän poikkeaa siitä, hän altistuu oikeudenmukaisen lain aiheuttamille 

vaikeuksille, sillä siinä rakkauteni ilmenee. 

57 Näyttäkää lapsillenne tietä innokkaasti, opettakaa heitä noudattamaan hengen ja aineen lakeja; ja 

jos he rikkovat niitä, nuhdelkaa heitä, sillä te vanhempina edustatte Minua maan päällä. Muistakaa siis 

Jeesus, joka pyhää vihaa täynnä antoi Jerusalemin kauppiaille opetuksen kaikkia aikoja varten 

puolustaessaan Jumalan asiaa, muuttumattomia lakeja. 

58 Ihmiset pyytävät Minulta rauhallista elämää, koska siinä heillä on rauhan lahja, jonka he saavat 

täyttämällä velvollisuutensa. Mutta kysyn teiltä: Onko ehdottoman välttämätöntä, että rauhan saamiseksi 

on ensin kärsittävä sodasta? Katsokaa, kuinka hyvä siemen on tuhoutunut pahuuden vuoksi! Jotkut kansat 

tuhoavat toiset; ne, jotka ovat tänään vahvoja, tuhoutuvat huomenna. Kuitenkin Israelin kansa rukoilee 

ihmiskunnan puolesta näinä hetkinä ja sanoo Minulle: "Mestari, minä rukoilin, etkä Sinä antanut minulle 

sitä, mitä pyysin." Tiedättekö, ihmiset, kuinka monta kärsimystä olette helpottaneet ja kuinka paljon toivoa 

rukouksenne on herättänyt näissä olennoissa? Ei ole Minun asiani päättää, että maailmassa on rauha, vaan 

ihmisen, kun hän on kääntänyt sydämensä rakkauteen ja nöyryyteen. 

59 Kuinka suuri onkaan se tietämättömyys, jonka ihmiskunta tuo eteeni! Oppineet ja tietämättömät 

eivät ole noudattaneet lakejani, ja vaikka olen heidän keskuudessaan Mestarina, he eivät ole kuunnelleet 

opetuksiani. Jos rikkomuksenne tuovat teille kuoleman, ottakaa Sanani iankaikkisen elämän leipänä. 

Eläkää valppaasti, toimikaa opetusteni mukaisesti ja rakastakaa veljiänne. 

60 Tämä opetus on kuin uusi päivä, joka valaisee ihmiskunnan tien. Olette nähneet aikakauden 

katoavan kuin laskeva aurinko ja uuden päivän koittavan, jolloin näette mahtavia valoja, jotka valaisevat 

ihmisiä suuressa heräämisessä. Olette nähneet intohimojen purkautuvan, synnin kantavan katkeraa ja 

surullista hedelmää, pahan tunkeutuvan koteihin ja kansoihin, epäoikeudenmukaisuuden ottavan ihmisistä 

vallan. Mutta minä tulen lopettamaan tämän kuohunnan: en tuomitsemaan maailmaa, vaan saattamaan sen 

oikealle tielle. Älkääkä syyttäkö Minua tuskasta, jonka tuotte eteeni ja jonka olette luoneet itsellenne. Olen 

luonut teidät, jotta voitte elää, saada kokemusta ja nousta ansioidenne kautta. - Silti rakastan teitä, ja siksi 

tuskanne on tullut luokseni ja siksi olen tullut Lohduttajana ja Mestarina antamaan teille takaisin sen, 

minkä olette menettäneet, ja ilmoittamaan teille, että rauhan valtakunta on lähestymässä teitä ja että teidän 

on valmistauduttava astumaan siihen. Ihmiskunta muuttuu, ja silloin hyvyys on ihmisten sydämissä. 

61 Olen aikojen alusta lähtien puhunut teille monissa muodoissa, jotta ymmärtäisitte Minua, ja 

erityisesti teille, jotka olette olleet luottamushenkilöitäni, äänenkantajiani ja sanansaattajiani, jotka olette 

vieneet viestini muille kansoille. Tänään käsken teitä jatkamaan kärsivällisesti tehtäväänne, älkää 

pysähtykö veljienne epäuskon ja ymmärtämättömyyden edessä. 

Vaikka te olette uskoneet ja vahvistaneet ilmestymiseni Jumalallisena Henkenä tänä aikana, toiset eivät 

ole vielä valmiita vastaanottamaan tätä sanomaa; mutta älkää siis antako heille pettymystä älkääkä olko 

epätoivoisia: sen, mitä te ette pysty toteuttamaan, minä teen, ja minä esitän Työni maailmalle ja täytän 

lupaukseni. 

62 Olen valinnut tämän kansan, ja olen tyytyväinen siihen, että siitä lähtevät työläiseni levittämään 

siementä. Valmistaudun siihen, että teistä tulee veljienne herroja mutta ei tuomareita. Älkää unohtako, että 

jätin teidät veljienne joukkoon palvelijoiksi enkä herroiksi. Kun tämä sana on tullut veljiesi tietoon ja kun 

he ovat kysyneet sitä, minä kerron heille. 

63 Tule luokseni, vaeltaja, minulla on vettä, joka sammuttaa henkeäsi kalvavan janon. Näen teidät 

köyhinä hengessä ja aineessa, mutta haluan antaa teille enemmän kuin mitä pyydätte minulta. Tarjoan 

teille rauhan valtakunnan, saman, jonka tarjosin ensimmäisille luoduille, jotka lähetin tähän maailmaan. Se 
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ei ole lähdevettä tai ohimenevää rauhaa, joka kestää vain hetken, vaan ikuista armoa ja rauhaa, totuutta ja 

valoa. 

64 Kaikille tuon anteeksiannon ja helpotuksen, sekä niille, jotka rakastavat Minua, että 

välinpitämättömille. En kiroa sitä, joka on loukannut minua, vaan siunaan häntä, koska tiedän, että jonain 

päivänä hän tulee rakastamaan minua. 

65 Teidän ei pitäisi pyrkiä maallisiin nautintoihin; sitä, mikä on tänään, ei ole enää huomenna. Etsikää 

ikuista elämää, sitä elämää, josta kukaan ei käänny takaisin, ja tehkää työtä sen eteen, sillä se on korkein 

totuus. Saavuttakaa se opetustani pitkin, täyttämällä käskyni, jonka olen antanut teille kaikkina aikoina: 

"Rakastakaa toisianne." 

66 Kuinka Isänne iloitsee, kun Hän on yhteydessä lapsiinsa. Tämän ajan jälkeen, jolloin annoin teille 

Sanani ihmisen välityksellä, opitte etsimään Minua Äärettömästä, ja yhteydenpitonne (kanssani) on 

puhtaampaa ja jatkuvampaa, se on hengen ja hengen välistä vuoropuhelua. 

67 Miten iloa näen lapsissani, koska he ovat kuulleet Minut uudestaan, ja miten he tunnistavat Minut 

ja seuraavat Minua! Toistan jälleen, lapseni: "Rakastakaa toisianne", kuten olen aina opettanut teille. 

68 Olen kutsunut teidät tekemään teistä suurmiehiä hengessä, en maailman herroja. 

69 Kun teitä nöyryytetään minun tähteni, minä ylistän teitä; kun kärsitte kärsimystä, minä lohdutan 

teitä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 42  
1 Poistan tieltänne esteet, jotka saattaisivat estää työnne kentilläni; sillä te olette valittuja täyttämään 

tämän tehtävän, teidän on tehtävä ihmiskunnalle tunnetuksi opetukseni totuus. - Ole vahva! Sillä minä olen 

nähnyt, että teiltä puuttuu usko, että te annatte masennuksen lyödä itsenne ettekä nouse päättäväisesti 

kaatumistanne. Epäilette jälleen, kuten te teitte toisella aikakaudella, ja uskoaksenne pyydätte Minulta 

aineellisia todisteita, joita en ehkä anna teille. Älkää olko niin kuin kirjanoppineet ja papit, jotka luulivat 

kirjoitukset käsissään, että minun tulemiseni sen ajan ihmisten keskuuteen tapahtuisi hyvin määrätyssä 

muodossa, ja kun he näkivät, että tehtäväni toteutui eri ilmenemismuodossa kuin he odottivat, he epäilivät. 

Heidän vaatimiaan ihmeitä ei myönnetty heille, koska Minä olin jo viitoittanut tien, ja kaikki oli toteutunut 

niin kuin se oli kirjoitettu ikuisuudesta lähtien. 

2 Epäilet, koska sydämesi ei ole valmis. Te ette tunteneet profetioitani, ja hyvin harvat ovat tutkineet 

ja ymmärtäneet ilmestyksiäni kaikessa niiden totuudessa. Mutta vaikka sydämesi oli tietämätön, Henki 

tiesi, että minun on tultava luoksesi vielä kerran, ja tänään Sanani muokkaa sinua kuin hieno taltta ja 

todistaa sinulle ilmoitusteni totuuden. Totisesti minä sanon teille, että teidän ei pidä asettaa Isäänne 

koetukselle. Rukoilkaa ja uppoutukaa syvään mietiskelyyn. Teidän on nyt aika palata luokseni, lähestyä 

Luojaanne ja yhdistyä jälleen Hänen kanssaan. 

3 Muistakaa, että jos olette itkeneet maan päällä, en minä ole aiheuttanut teille tätä kärsimystä. En 

ole iloinnut sovituksestasi enkä suhtautunut välinpitämättömästi kipuusi; olen vain halunnut muokata ja 

kohottaa henkeäsi. Olen aina rakastanut sinua ja aina antanut sinulle anteeksi. 

4 Tunkeutukaa Sanani merkitykseen ja löytäkää kaikki, mitä haluan ilmaista teille äänenkantajien 

kömpelöiden huulten kautta. Mutta älkää pyrkikö kuulemaan Minua vain heidän välityksensä kautta: Olen 

opettanut teille täydellisen rukouksen, jotta voisitte saavuttaa hengen ja Isänne välisen hengen yhteyden, 

jonka kautta voitte puhua Minulle kielellä, joka vastaa Henkeä, ja saada viisaita ja rakastavia vastauksiani. 

5 Miksi jätätte huomiotta henkistämistyöni ja jätätte huomiotta omantunnon äänen, joka puhuu teille 

sisimmässänne? Miksi uskotte vain ihmisten sanoja ja tuomioita ja annatte ajan* elävän hengen kuihtua 

kuin kukat paahtavan auringon alla, kun niiltä puuttuu kastelu? 
* Pyhän Hengen koittaessa, kun Jumalan Henki tulee hallitsemaan ihmisessä. 

6 Lapset ottavat yhteyden minuun, vastaanottavat viestini ja hämmästyttävät teitä edistymisellään. 

He opastavat teitä rakkauden opissani, ja heidän vakaumuksensa on luja. Mutta älkää tunteko oloanne 

nöyryytetyksi tämän vuoksi! - Kun näet kotisi helmassa, että he antavat merkkejä hengellisyydestä, ohjaa 

heidän askeleitaan. Antakaa heidän riemuita ja olla haltioissaan katsellessaan niitä korkeita alueita, joilla 

vanhurskaat asuvat; ja he tuntevat tempauksen aikana, että he ovat lähellä Minua, ja unohtavat tuskansa. 

7 Ettekö näe Isänne kärsivällisyyttä ja myös surua Hänen lastensa (vain) hitaan heräämisen edessä? 

Isällinen rakkauteni johdattaa teidät rauhaan, vierailut osoittavat ihmiskunnalle kapean tien, joka johtaa 

luokseni. Tällä polulla teidän kaikkien on yhdistyttävä Luojanne kanssa. 

8 Teidän joukossanne on "työntekijöitä", jotka rakastavat ihmiskuntaa ja taistelevat sen valon 

tuomiseksi. Tänään he, täynnä uskoa, laskevat työnsä hedelmät minun luokseni. On "lapsi", joka on 

kuunnellut opetustani ja joka on ottanut vastaan hänelle kuuluvan osan työstä, ja joka tänään tarjoaa 

Minulle hengellisen siemenensä esikoisuutena. Hänen rukouksensa on rukoileva pyyntö saada rauha 

ihmisveljilleen. Hänelle ei riitä, että hän on onnellinen siitä, että hänen kansakuntansa on rauhassa, vaan 

hänet tavoittavat myös sellaisten ihmisten valitukset, joita hän ei tunne, mutta joiden hän tietää kärsivän. 

Hän rukoilee levottomalla mielellä veljiensä puolesta, ja sanon hänelle, että tämä rauha tulee, kun vierailu 

on jättänyt siemenensä niiden sydämiin, jotka tänään kärsivät, ja kun tuska on puhdistanut heidän sielunsa. 

9 Kun kuuntelette Sanaani, muistatte, että ilon hetkinä, jolloin nousette olemaan hyvin lähellä 

Minua, monet veljistänne kaatuvat taistelukentillä, että monet äidit ovat nähneet pojan eronneen ja heidän 

sydämensä ovat tuskan repimät, että monet lapset itkevät sitä, että vanhemmat ovat hylänneet heidät, ja he 

kaikki tuskailevat. Minä sanon teille, että te ette tiedä, mihin aikaan olette astuneet, sillä tämä on 

sovituksen ja kovien koettelemusten aika. 

Opetuslapsinani teillä on velvollisuus rukoilla, jotta rauha ja lohdutus laskeutuisivat veljienne ylle. 

Mutta kysyn teiltä, osaatteko käyttää rauhaa, jonka olen teille antanut? 
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10 Miksi isät valittavat, kun he tuntevat, että perhe on raskas risti, jota he kantavat harteillaan, ja 

miksi toiset ovat sielullisesti sairaita, vaikka olen niin lähellä heitä? - Koska heiltä puuttui usko ja 

luottamus Minuun, eivätkä he kyenneet uudistumaan. 

11 Te Israelin kansasta, älkää tehkö syntiä, vaan pelastakaa syntisiä, valistakaa niitä, jotka ovat 

erehtyneet, ja jos haluatte säilyttää rauhan, tehkää työtä heidän hyväkseen, kunnioittakaa vanhempianne, 

pitäkää itseänne kaikki veljinä. Rakastakaa toisianne! 

12 Aina kun lähestyt minua, tunnet rakkauteni vahvistavan henkeäsi ja ruumistasi. Tiedätte myös, että 

kun lähdette, rauha katoaa teistä, ja henkenne on murheellinen. Omatuntosi kertoo sinulle aina täydellä 

totuudella, oletko lain tiellä vai oletko poikennut siitä. Minä olen laki, ja kannustan teitä aina täyttämään 

sen. 

13 Jos haluatte välttämättä nauttia kielletyistä nautinnoista, annan teidän oivaltaa ja ymmärtää oman 

kokemuksenne kautta, että tämä kuppi aiheuttaa teille aina tuskaa. Putoamisen jälkeen ymmärrät virheesi 

ja palaat luokseni pyytäen, että tämä kipu palvelisi sovitustasi. 

14 Oppikaa, jotta voitte valmistaa sydämet, jotka kaipaavat Sanani tuntemista, ja jotta voitte puhua 

ilman pelkoa. Jos itsekkyys juurtuu sydämeesi, et voi antaa mitään. Ymmärtäkää se rakkaus ja armo, jolla 

puhun kaikille lapsilleni, ja antakaa veljillenne samaa rakkautta. 

15 Lähestyy jo aika, jolloin lähetän teidät maihin ja kansoihin tuomaan valoni. Mutta teidän on 

valmistauduttava opiskelemalla ja tutkimalla opetuksiani ja todistamalla niiden sisältämistä totuuksista 

rakkauden ja laupeuden teoilla veljiänne kohtaan. En halua, että myöhemmin itkette menetettyä aikaa, 

koska ette osanneet käyttää opetustani, sillä suuret vierailut tulevat. Monet tulevat valittamaan, etteivät he 

kuulleet Minua eivätkä uskoneet Minuun, ja jotkut ovat jo "hengessä" vuonna 1950. 

16 Jotkut lapseni itkevät kuullessaan Sanani; palvelkoot nämä kyyneleet puhdistamaan ne, jotka ovat 

saastuttaneet itsensä! 

17 Te, jotka kuuntelette minua, tehkää tahtoani, kuten teitte ensimmäisellä ja toisella aikakaudella, 

sillä te olette samoja henkiä, jotka ovat edenneet aikakaudesta toiseen, ja kun olette saavuttaneet 

sovituksenne lopun, tulette luokseni, jotta ette syntyisi uudelleen tähän maailmaan. Olen monta kertaa 

sanonut teille: jos olisin tullut lihaan tällä kertaa antamaan teille Sanani, kuten tein toisella kerralla, olisin 

joutunut jälleen marttyyrikuoleman uhriksi. Tuo oppitunti on ohi, ja tänään annan teille oppitunnin, joka 

sopii tähän aikaan. Ymmärtäkää, että se muoto, jossa ilmenen, kun kommunikoin ihmisten mielen kautta, 

on toinen todiste rakkaudestani teitä kohtaan. 

Ne, jotka palvelevat minua, kantavat raskasta ristiä, ja siksi, koska he seuraavat minua, he joutuvat 

kärsimään, heitä arvostellaan väärin ja pilkataan. Mutta suojelen heidän henkeään, ja myöhemmin, kun he 

ovat suorittaneet tehtävänsä, annan heille levon ja rauhan. 

18 Tänään te pyydätte Minulta ruumiin kuorta, mutta Minä sanon teille: Pyytäkää mieluummin 

henkeänne, sillä minä annan teille loput sen päälle. 

19 Miettikää, että olette vain ohikiitäviä maan päällä, että pitkällä matkallanne olette kokeneet tuskaa 

ja kompastuneet syntiin, ja että (vasta) sen jälkeen, kun putositte löytämättä auttavaa kättä, joka olisi 

nostanut teidät ylös, muistitte, että tuonpuoleisessa on ystävällinen Isä, joka on valmis antamaan sinulle 

kaiken, mitä tarvitset, ja että hänessä voit löytää parannuksen sairauksistasi - ei ainoastaan niistä, jotka 

sairastuttavat ruumistasi, vaan myös niistä, jotka vaivaavat sieluasi ja jotka ovat kuin tuskallinen taakka, 

joka painaa sinua alas. 

20 Oi rakkaat lapset! Ette halunneet herättää henkeänne, ette halunneet antaa sille tarvittavaa aikaa 

miettiä ja täyttää velvollisuutensa. Ajattele, kuinka paljon lahjoja sinussa on; mikään ei puutu, jotta voisit 

saavuttaa vuoren huipun, jossa Isäsi odottaa sinua antaakseen sinulle palkintosi. Olette kaikki valaistuneita 

ja valmistautuneita tuntemaan tämän ajan ilmestykset. Jos henkistätte itsenne, ette pysty työskentelemään 

ainoastaan tässä maailmassa, vaan annan teidän siirtää itsenne muille alueille, joilla veljenne asuvat, ja 

siellä hyvinä työntekijöinä te myös levitätte rakkauden ja laupeuden siemeniä, jotka Isänne on antanut 

teille. 

21 Älä tyydy ensimmäiseen oppituntiin, jonka olet saanut. Menkää pidemmälle, etsikää Sanaani, 

tunnistakaa sen hengellinen merkitys, jotta voitte puhua veljillenne vakuuttavasti. Älä pelkää ihmisten 

tuomiota tai pilkkaa. Mitä vikaa he voivat syyttää sinua, jos sydämesi on vilpitön ja jos osoitat 

vanhurskautta kaikissa teoissasi? 
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22 Minulle tuottaa iloa ottaa vastaan viattomat ja hyvät sydämet, jotka rukoilevat apuani, ne, jotka 

etsivät Minua lääkärien lääkärinä. Mutta näen myös mielihyvin, että unohdatte kärsimyksenne 

esitelläksenne Minulle tarvitsevia veljiänne, joita olette muuttaneet opetuksellani. Siunaan niitä, jotka ovat 

lievittäneet kärsimystä ja jakaneet kipua, ja annan heille voimaa täyttää käskyni, jossa sanotaan: 

rakastakaa toisianne. 

23 Olen nähnyt, kuinka jotkut lapseni epäilevät Minua eivätkä anna henkensä kehittää lahjojaan; ja 

kun on ollut tarpeen puhua ihmisille opetuksestani, he ovat vaienneet ottamatta sydämelleen sitä, että olen 

sanonut puhuvani kaikkien niiden kautta, jotka ovat valmiita, ja jos heitä ei ole, luomakuntani 

luonnonvoimien kautta. 

24 Lapsilleni, jotka kulkevat maan päällä ymmärtämättä korkeaa kohtaloaan, sanon: Milloin aiotte 

täyttää tehtävänne? Jos nukutte tänään, heräätte huomenna tuonpuoleisessa ja itkette menetettyä aikaa. 

Pyydätte Minua sallimaan teidän palata maan päälle, mutta silloin sovituksenne on hyvin surullinen. 

25 Kun kuulette Mestarin varoituksen ja kun arvioitte tekojanne omantuntonne valossa, huomaatte, 

että siemen, jonka olen antanut teille, ei ole lisääntynyt. Ja minä kysyn teiltä: Miten te aiotte kouluttaa 

uusia opetuslapsia, jotka tulevat etsimään tätä perintöä, jos ette voi todistaa teoillanne siitä opetuksesta, 

jonka minä annoin teille? 

26 Vuoden 1939 ensimmäisenä päivänä ilmoitin teille sodasta, joka oli lähellä; olette konkreettisesti 

tunteneet tuhon ja kaaoksen, johon monet kansat ovat syöksyneet. Olette nähneet yhden sotatapahtuman 

toisensa jälkeen, ettekä silti ole tietoisia ajasta, jossa elätte. Tulevina vuosina tulette näkemään suuren 

jakautumisen kansojen välillä. 

27 Vahvat kohtaavat vahvat, ja tässä taistelussa he menettävät voimansa ja kumartavat. Sillä välin 

monet henget menettävät ruumiinsa ja astuvat hengelliseen laaksoon tyrmistyneinä ja tuskissaan siitä, 

etteivät he ole valmistelleet paluutaan luokseni. Mutta matkalla he kohtaavat Elian, joka näyttää heille tien 

(heidän syyllisyytensä) sovittamiseen. 

28 Ilmoitan teille tänään, että aika on lähellä, jolloin suuret henget tulevat maan päälle 

työskentelemään ihmiskunnan rauhan ja korkeamman kehityksen puolesta. Valmistelkaa tietä näille 

sukupolville. 

29 Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet, kun ovat kuulleet minun sanani; mutta minä sanon teille 

vielä lisää: Autuaita ovat ne, jotka, ilman että ovat kuulleet minua, uskovat ja joilla on temppeli 

sydämessään, jotka rakastavat veljiään ja rukoilevat heidän puolestaan ja joiden usko on kuin tulinen 

liekki, joka valaisee heidän sovitustiensä; sillä he saavat nähdä minut uskonsa kautta. 

30 Tänään asetutte armon lähteen äärelle sammuttamaan janonne, ja muistatte sanani, joissa sanoin 

teille: "Joka juo tätä vettä, ei enää koskaan janoa". Janoatte tällä hetkellä valoa, totuutta ja rauhaa. Tiedät 

vain tuskan ja 

valheellisuutta ja etsi balsamia, joka parantaa haavasi ja antaa toivollesi elämän: Tässä olen, otan vastaan 

sydämesi ja lohdutan sitä. Odotatte kärsimättömästi niitä päiviä, jolloin annan teille Sanani, ja sanotte 

Minulle: "Isä, vain tällä hetkellä henkeni löytää levon, ja sinuun kohottautuneena unohdan sen, mikä 

kuuluu maailmalle, ja tunnen Henkesi rauhan virtaavan olemukseni läpi." 

31 Autuaita olette te, jotka olette ymmärtäneet, että nyt on armon aika, jolloin opetukseni opastavat 

teitä ja auttavat teitä parannuksessanne. Jos osaatte kuulla Minua ja pysytte lakieni sisällä, mikään 

inhimillinen voima ei voi satuttaa teitä, ja tunnette, että Isä rakastaa ja ohjaa teitä. 

32 Vaikka ette ole aiemmin etsinyt minua, tänään tiedätte, että hetki, jolloin heräätte totuuteeni, oli 

ennalta määrätty, ja että odotin teitä tuodakseni perintönne tietoonne. Nyt kun olette saaneet hyvyyteni, 

pyydätte Minulta kiitollisina, että saisitte olla työntekijöitäni, ja Minä sallin sen, sillä olen lähettänyt teidät 

maan päälle juuri tätä varten, tuntemaan ilosanoman ja levittämään sitä ihmisten keskuudessa. 

Mutta saavuttaaksenne tiedon ja päästäksenne niiden hengellisten lahjojenne avautumiseen, joilla teidät 

on varustettu, teidän on ensin taisteltava aineellistumistanne, syntejänne ja heikkouttanne vastaan, ja sitten, 

kun tunnette, että olette valmistautuneet ja puhdistaneet itsenne sovituksenne kautta, käyttäkää 

rakkauttanne veljiänne kohtaan korvaamattoman arvokkaana jalokivenä. 

33 Ette ole tulleet maan päälle antamaan kunniaa maailmalle, velvollisuutenne on korkeampi, teitä 

odottaa tehtävä Isänne opetuslapsina. Ja jos olette ponnistelleet levittääksenne oppiani, ja jalkanne ovat 

haavoittuneet ohdakkeista ja vaatteenne ovat repeytyneet pitkän matkan vuoksi, tulkaa luokseni. Älä 
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pelkää tulla alasti, ilman jalkineita ja matkatarvikkeita. Sillä kun olet jakanut kaiken veljiesi kesken, minä 

palautan sinulle sen, mitä olet jättänyt heille, ja annan sinulle armoa sen rakkauden ja hyödyn vuoksi, jota 

olet osoittanut heille. 

34 Sinua odottaa suuri taistelu, jossa tehtäväsi suorittaminen ei väsytä henkeäsi, sillä Hyvä Paimen ja 

hengellinen maailma tukevat sinua. Jos rakastatte Minua, jos teillä on uskoa, työ on teille helppoa. Minä 

voitan vastahakoisten henkien epäuskon, ja he kuuntelevat sinua. Toiset eivät tunne tätä valoa nykyisessä 

inkarnaatiossa, sillä olen jo ilmoittanut teille, että kaikki, jotka elävät nykyään aineellisessa ruumiissa, 

eivät tunne tämän Kolmannen aikakauden opetuksen valoa. Monien on mentävä henkiseen laaksoon, ja 

sieltä käsin he pohtivat tätä Rakkauden Työtä ja uskovat siihen. Ne, jotka kuulivat Minua eivätkä 

ymmärtäneet Sanaani eivätkä tunnistaneet Tahtoani, työskentelevät "hengessä" ja täyttävät siten 

tehtävänsä. 

35 Vaikka opetukseni on selvästi ymmärrettävissä, te kaikki ette ole ymmärtäneet ja ymmärtäneet sitä. 

Ette ole ravinneet itseänne tällä hedelmällä, jonka olen tarjonnut teille tällä hetkellä. Kerroin teille, että 

jokaisen puun tunnistaa hedelmistään, ja Sanani "maku" on makea ja sen olemus elävöittää henkeä; silti 

ette halunneet tietää sen totuutta. 

36 Olette olleet hauraita veneitä vihaisen meren keskellä, ja olette usein antaneet uskonne sammua. 

Ette tunne Minua, vaikka tiedätte, että olen kanssanne, ja olen usein sanonut teille, että ripsenne ovat 

kauempana silmistänne kuin Henkeni on teidän silmistänne. 

37 Herää, sillä susi lampaan vaatteissa on aina valmiina huijaamaan sinua. Kun olet jo päättänyt jakaa 

tämän jumalallisen rakkauden ja laupeuden veljiesi kanssa, kiusaus lähestyy sinua ja saa sinut muuttamaan 

päätöstäsi. 

38 Kun näette veljienne, jotka noudattavat erilaista oppia, osoittavan virheenne ja opastavan teitä, 

olkaa nöyriä, kuunnelkaa heidän sanojaan; sillä innoitukseni tulee jokaiselle, joka varustautuu, ettekä 

tiedä, eikö ole Minun tahtoni käyttää heitä hyväkseni teidän korjaamiseksenne. Olen valinnut 

opetuslapseni kaikista elämäntilanteista - ne, jotka kerjäsivät tuodakseen (jokapäiväisen) leivän suuhunsa; 

mutta on muitakin, jotka elivät mukavaa elämää ja jotka olen kutsunut. Mutta ymmärtämättä saamaansa 

aarretta he häpeävät kuulua tähän kansaan. 

39 Minä annan syntinne anteeksi, vaikka olisitte tehneet syntiä tietoisena siitä, että olette syyllistyneet 

rikkomukseen, ja näytän teille aina tien, jota pitkin tulette luokseni. Voiko lapsi näyttäytyä Isän edessä 

tahrattuna sieluna ja ilman hyviä tekoja? - Hänen omatuntonsa kertoo hänelle, että hän voi tulla luokseni 

vasta (tehtävänsä) suorittamisen jälkeen. 

40 Ymmärtäkää, että jokainen kuluva hetki lyhentää aikaa, jonka kuluessa annan teille Sanani. Käytä 

sitä, ettet huomenna itke unohtamasi opetuksen vuoksi. 

41 Ajattele sitä, että sinun on täytettävä tehtäväsi viedä ilosanomaa veljillesi, aivan kuten joku 

polullasi kutsui sinut. Kuka voi unohtaa sen, joka puhui teille Sanastani ja johdatti teidät Läsnäolooni? 

Etkö haluaisi, että joku muistaisi sinua rakkaudella ja kiitollisuudella? 

42 Pysykää sinnikkäästi hyvyydessä, antakaa sydämenne puhdistua hyveessä, ja saatte kokea 

hengellisten lahjojenne avautumisen. Älkää vetäytykö, sillä muuten teistä tuntuu, että nämä lahjat jättävät 

teidät. 

43 On aika, ettette vain pyydä, vaan että ymmärrätte, miten pyytää, jotta ette sanoisi: "Isä, minä olen 

pyytänyt paljon enkä ole saanut mitään." 

44 Älkää unohtako, että Minulla on teille enemmän annettavaa kuin voitte minulta pyytää, ja että 

samalla kun pyydätte Isää antamaan teille, pyydän, että osaatte ottaa vastaan. 

45 Kuulukaa hyville opetuslapsilleni, niille, jotka tarttuvat tehtäväänsä aidolla rakkaudella ja aidolla 

uskolla. Jos eilen kävelitte epävarmoja ja kiellettyjä polkuja, tänään teidän on kuljettava Minun lakini 

polkua. Jos aiemmin, harhassasi, nostit kätesi haavoittaaksesi lähimmäistäsi, ponnistele nyt niin, että tämä 

sama käsi oppii hellästi hyväilemään. Jos kylvitte eilen vihan tai pahansuopaisuuden siemenen 

elämänpolullanne, ryhtykää nyt kylvämään rauhan ja veljeyden siementä. 

46 Totisesti sanon teille, että jokainen, joka muistaa eiliset tekonne ja näkee teidät nyt muuttuneina 

opetuslapsikseni, joutuu tunnustamaan, että uskonne perustana on totuus, eikä teidän tarvitse puhua paljon 

vakuuttaaksenne ne, joita yritätte opettaa, sillä tekonne ovat paras todistus, jonka annatte veljienne edessä. 
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47 Äideille sanon: opettakaa lapsia ottamaan ensiaskeleensa sekä aineellisella että hengellisellä 

tasolla. Helpota heille tietä, jotta he voivat löytää Minut, rakastaa Minua ja nousta (hengellisesti). Olkaa 

tietoisia siitä, että jokainen uusi sukupolvi, joka kasvaa keskuudessanne, saavuttaa yhä suurempaa 

hengellistä edistystä. Käytä intuitiota ohjaamaan heitä äläkä anna heille huonoja esimerkkejä tai kuuroja 

hedelmiä (henkiseksi) ravinnoksi. 

48 En halua, että nämä uudet sukupolvet kompastuvat tai joutuvat harhaan teidän syytänne. En halua 

nähdä heidän itkevän, koska heidän omiensa keskuudessa ei ole rakkauden puutetta. 

49 Tänään, kun näen henkenne nöyränä, annan sille uudet käskyni. Menneinä aikoina te kaikki 

haaveilitte vallasta, rikkaudesta, maailman loistosta ja juhlinnasta. Niinä päivinä te huusitte Jeesusta 

vastaan: "Ristiinnaulitse hänet!" Koska Kristus saarnasi nöyryyttä ja opetti teitä luopumaan kaikesta 

tarpeettomasta. Tänään olet tyytyväinen pieneen rauhaan, palaan leipää ja vankkaan kattoon. Elämä 

oppitunteineen on tehnyt sinusta nöyrän, ja sen kautta henkesi on onnistunut vapautumaan. 

50 Niin kauan kuin ihmisellä on näennäinen rauha, jonka maailma antaa hänelle, ja hän uskoo, että 

hänellä on kaikki, hän ei lähesty Minua. Mutta kun ihmiskunta saavuttaa todellisen henkistymisen, se saa 

kaiken haltuunsa, ja sen virkistyminen ja ilo on syvää ja todellista, aivan kuten Isä iloitsee ja nauttii 

kaikesta luomastaan. 

51 Isäni rakkaus katsoo teitä, te Israelin kansa, ja tuomitsee teidän tekonne. Jumalallinen tuomio on jo 

tarttunut kaikkiin olentoihin, eikä kukaan pääse sitä pakoon. 

52 Olen halunnut lapsilleni vain rauhaa ja hyvinvointia, mutta he ovat hakeneet tuskaa, puhdistumista, 

sillä lakini ei siedä epätäydellisyyksiä, ja siksi jokaisen, joka on saastuttanut itsensä, on puhdistettava 

itsensä, ja jokaisen, joka on eksynyt polulta, on palattava sille. Näette tästä kansakunnasta pyörremyrskyn, 

joka piiskaa ja tuhoaa kansakuntia tieltään, ettekä te horju, ettekä arvosta nauttimaanne rauhaa ettekä 

tunnusta etuoikeuksiani, jotka olen myöntänyt teille. Ettekä tyydy tahtooni, vaan pidätte 

koettelemuksianne epäoikeudenmukaisina ja käännytte Minua vastaan. - Odotan, kunnes olette kulkeneet 

tämän maailman läpi, jotta voin arvioida elämänne itse. Silloin teistä tulee sielunne anteeksiantamattomia 

tuomareita ja näette Minussa vain Isän, joka antaa anteeksi, joka siunaa ja rakastaa. 

53 Jatkuva tottelemattomuutesi väsyttää sinua, ja sen tulos saa sinut itkemään. Olette nukkuneet 

pitkään, ja heräämisenne on katkera. Olen luvannut ihmiskunnalle, että lähetän armeijan, joka koostuu 

sadasta neljästäkymmenestäneljästätuhannesta olennosta, jotka hajaantuvat ympäri maailmaa, ja se odottaa 

tätä tietäen, että jokainen näistä sotilaista on sanansaattaja, käskyjeni tulkki. 

54 Kun maa on kärsinyt napasta napaan ja kaikki kansakunnat, kaikki instituutiot ja kaikki kodit on 

tuomittu juuriaan myöten ja kun ihmiskunta on pessyt pois kaikki tahrat, te lähdette liikkeelle 

varustautuneina Minun Nimessäni viemään Opetustani veljillenne. 

55 Minä, Isä, itkin tätä ihmiskuntaa nähdessäni sen saavuttavan turmeltuneisuuden suurimmat 

korkeudet, kun se tietoisesti jätti huomiotta sanani ja häpäisi lakini. Mutta 

Hänen mietiskelynsä hetki lähestyy jo, ja sinä päivänä vuodatan häneen kaiken, mitä minulla on hänelle 

varattuna, sillä hän on rakastettu tyttäreni. 

56 Ne, jotka uskovat Minuun, näkevät Minut aikaisemmin kuin ne, jotka epäilevät. Kuinka usein 

olenkaan koputtanut sydämeesi, etkä ole kuullut, etkä ole tuntenut läsnäoloani. Haluan vain sanoa teille, 

että teidän on korjattava tapanne ja astuttava tähän valon ja armon aikaan kovempaa. Ja jos teillä on minun 

siemeneni, kylväkää se ja muuttakaa kuivia peltoja hedelmällisiksi, ja rukouksenne muodostaa 

hedelmällisen kastelun. 

57 Rakastakaa toisianne ja eläkää rauhassa kotonanne. Sillä olen nähnyt, että viidestä (ihmisestä), 

jotka muodostavat perheen, kaksi on kolmea vastaan ja kolme kahta vastaan. 

58 Jos näette itsenne erillään olentoista, jotka olivat lihaanne kuuluvaa lihaa ja ovat sen jälkeen 

hengellisessä laaksossa, älkää unohtako heitä, liittykää heihin rukouksenne avulla ja auttakaa heitä. Jos 

sinusta tuntuu, että he ovat pysähtyneet (kehityksessään), rohkaise heitä työskentelemään ja kohota heidän 

mielialaansa. Muistakaa, kuinka lyhyt elämänne maan päällä on; käyttäkää siis kykyjänne ja voimianne ja 

tehkää suuria tekoja, jotka lunastavat teidät ja tuovat teille pelastuksen. 

59 Minä annan teille hengen leivän, etsittekö te aineellista leipää; mutta aivan kuten te etsitte 

innokkaasti lepoa ja fyysistä hyvinvointia, niin etsikää (myös) hengellistä edistystä. Teidän ristinne ei ole 

raskas; jos minä näytin teille, kuinka kiivetä Golgatan kukkulalle, kantaen koko ihmiskunnan vaivannäön, 
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kärsimysten ja syntien ristiä, miksi te, joille olen uskonut (vain) pienen joukon, ette pystyisi kiipeämään 

sitä? Mutta jos voimasi pettää sen painon alla, sinulla on minut apunasi, enkä anna sinun kaatua. 

60 Tuska, jota niin paljon pakenet, on sielulle ehtymätön puhdistuksen ja uudistumisen lähde. Olette 

itse usein kokeneet, että vierailun jälkeen tunnette olonne helpottuneeksi, puhdistuneeksi ja rauhalliseksi 

omantuntonne kanssa. 

61 Tämä Sana palauttaa niiden kansojen asukkaiden hengen, jotka ovat nykyään kärsimyksen 

uuvuttamia. Mutta kerron teille, että pian, hyvin pian, he löytävät minut avosylin kuin ristillä odottamassa, 

että syleilen heitä rakastavasti ja tuon heidät rauhan valtakuntaani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 43  
1 Miksi tunnette pelkoa sydämessänne, kun tulen luoksenne Jehovana? Jos minä olen teidän Isänne, 

minä olen Rakkaus, minä olen Hän, joka antaa teille jokapäiväisen leivän, joka ohjaa henkeänne ja auttaa 

sitä nousemaan putoamisista. 

2 Annan teille voimaa näinä koettelemusten hetkinä, kun luomakunnan luonnolliset valtakunnat 

järkyttyvät sodan pauhusta. Älkää pelätkö, pyrkikää siihen, että kohotuksenne ja kiihkonne elpyy ja tuo 

teidät yhä lähemmäksi veljienne tuskaa - niiden, joita veljienmurhaavat sodat ahdistavat - niin että voitte 

jakaa katkeruuden maljan heidän kanssaan ja että rukouksenne, jonka hiljaa lähetätte, on kuin kutsu 

rauhaan, ykseyteen ja hyvään tahdonilmaisuun ihmisten kesken. 

3 Poikasi kutsutaan aseisiin; anna heidän mennä, he eivät häviä. Jopa tänään teen heistä armoni 

kantajia, ja he levittävät oppini valoa veljiensä keskuuteen. 

4 Haluan, että kaikista sodan aiheuttamista pahuuksista huolimatta ette pidä näiden kansojen 

asukkaita vihollisina, jotta huomenna voisitte pitää heitä veljinänne. 

5 Tänään ihmiset ovat kokoontuneet yhteen päästääkseen sodan valloilleen. Kansat ovat hyökänneet 

kansojen kimppuun, hävittäneet rajoja ja sekoittaneet kieliä. Rakkaus toisiaan kohtaan ei ole ollut se, joka 

on saanut aikaan liiton: viha on ollut se, joka on saanut aikaan veljessodan. Mutta Minä, joka olen Voima, 

aion todistaa teille, että voin yhdistää teidät käyttämällä hyväkseni vikojanne. Sillä kun tämä riita loppuu, 

sydämet puhdistuvat tuskasta, ajatuksiin tulee valoa, ja ihmiset ovat lähellä rauhan saavuttamista. 

6 Siunattuja ovat ne, jotka taistelivat ja työskentelivät rauhan puolesta. Siunattuja ovat ne, jotka 

uskoivat ääntäni, lähtivät liikkeelle ja levittivät valoni ja totuuteni poluille. 

7 Henkeni on syvästi liikuttunut ihmiskunnan tuskan edessä, heidän itkunsa kuuluu taivaassa; mutta 

totisesti sanon teille, että tuskani Isänä muuttuu armon kastekuuroksi ja laskeutuu lasteni päälle. 

8 Tyhjentäkää tämä kärsimyksen malja kärsivällisyydellä ja lempeydellä, sillä itkunne muuttuu 

iloksi. 

9 Jos Isä kysyisi teiltä tällä hetkellä, oletteko täyttäneet tehtävänne maan päällä, kannatteko 

käsissänne työnne kultaista korvaa, oletteko rakastaneet toisianne ja antaneet toisillenne anteeksi, teidän 

täytyisi vastata Minulle, että ette ole täyttäneet mitään näistä. Luuletteko, että olette omilla ansioillanne 

tehneet itsestänne kelvollisia kuulemaan Sanaani? - Ei, sanoo henkesi Minulle. 

10 Kansani, aikakausia on kulunut, ja te olette edelleen hengellisessä unessa; herätkää ja ymmärtäkää, 

että ette ole käyttäneet kunnolla sitä elämää, josta olette nauttineet tässä maailmassa. 

11 Ääneni on herättänyt teidät rakkaudella, hyvyydellä; mutta älkää pitäkö tätä sanaa kehtolauluna, 

jotta antaisitte itsenne nukkua lisää, sillä sen olemuksessa on läsnä Tuomari, joka tuomitsee jokaisen 

tekonne. 

12 Te ette kuulu niihin, jotka odottavat, kunnes oikeudenmukaisuuteni koettelee heitä uskoakseen ja 

herätäkseen. 

13 Älkää vielä sanoko, että rakastatte minua totuudessa; odottakaa, sillä kun se tapahtuu, älkööt 

huulenne julistako sitä julkisesti, vaan tehkää niin tekojenne kautta. Älkää ylpeilkö vilpittömyydellänne, 

älkääkä samalla yrittäkö peittää häpeän tahroja, sillä siten jäljittelisitte tekopyhiä fariseuksia. 

14 Ymmärtäkää, että tulen edelleen Mestarina ja Isänä, sillä jos tulisin vain Tuomarina, teillä ei olisi 

mitään paikkaa, minne piiloutua, sillä vanhurskauteni olisi läsnä kaikkialla, minne menette. 

15 Kun tulette läsnäolooni, teidän on annettava tili kuulemastanne Sanasta, jonka näette kirjoitettuna 

omantuntoonne. 

16 Ettekö tunne, että Elian väsymätön henki valaisee polkuanne, poistaa tieltänne esteet ja auttaa teitä 

armonsa sauvalla, kun tunnette olonne uupuneeksi? Etsikää häntä, kutsukaa häntä rukouksissanne, niin 

tunnette hänen läsnäolonsa hyvin lähellä (teitä). Sillä hän on henkien paimen tällä kolmannella 

aikakaudella, joka johdattaa teidät suoraan Luvattuun maahan, joka on "Taivaallinen aita". 

17 Henkenne täyttyköön ilolla siitä, että olette kolmena aikakautena kuulleet Jumaluuteni äänen, sillä 

jälleen kerran teistä tulee todistajiani. Siksi valmistan teidät ja siunaan huulenne, niin että huomenna niistä 

voi virrata elämän sanoja niille joukoille, jotka ovat vielä tulossa. 

18 Uskonne on syttynyt ja elävöitynyt niistä ihmeistä, joita olen teille antanut ja joita piditte 

mahdottomina. Sillä minä olen se tie, se hyvä tie, jonka olen aina näyttänyt teille. Kun kuljette sitä, 
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joudutte kärsimään vaaroista, kiusauksista ja harhautuksista; mutta auttaakseni teitä olen antanut teille 

omantunnon valon majakaksi, joka näyttää teille tietä ja osoittaa teille oikean suunnan. - Lisäksi olen 

antanut sinulle henkiolennon, joka opastaa ja suojelee sinua koko elämäsi ajan. Luuletko, että voisit eksyä 

elämän tielle, jos käytät tätä armoa oikein? Onko lasteni joukossa ketään, joka ei tunne iloa hengessään 

kuullessaan tämän Sanan? Totisesti sanon teille, että Minulle on ilo, kun kuulen hengellisen äänenne, kun 

nousette rukoukseen. 

19 Herättäkää henkinen herkkyytenne, niin että voitte iloita ilmentymäni loistosta, joka kohotuksen 

puuttuessa jää hengeltänne huomaamatta. Virkistäytykää tuonpuoleisen hengellisestä näkemisestä, aivan 

kuten joskus hämmästytte, kun katselette luontoa, kun ihailette sen harmoniaa, kauneutta ja täydellisyyttä 

ja huomaatte, ettei yksikään olento voisi elää ilman toista, vaan kaikki elävät, koska harmonian laki 

yhdistää ne. - Myös tuonpuoleinen on samanlainen. - Olen sanonut teille: Niin kauan kuin on henkiä, jotka 

ovat henkisen kehityspolun ulkopuolella, ei tule olemaan täydellistä rauhaa eikä täydellistä harmoniaa, 

sillä se on kuin kosmoksessa jotkut tähdet poistuisivat kiertoradaltaan. Mitä lopuille tapahtuisi? Eikö 

kokonaisuus menettäisi tasapainonsa? 

20 Jos ihmiset noudattaisivat lakini käskyjä ja sovittaisivat aineellisen luontonsa yhteen hengellisen 

luontonsa kanssa, heidän olemassaolonsa olisi miellyttävämpää; elämänpolku olisi vaivaton ja työ 

helppoa. Mikään sairaus ei vaivaisi heitä, eivätkä he vanhenisi ennenaikaisesti. 

21 Henget olivat olemassa ennen aineen luomista. Ne tulivat viattomasti Minusta. Mutta jotta he 

tietäisivät, kenestä he olivat syntyneet, mikä heidän kohtalonsa oli ja keitä he itse olivat, annoin heidän 

kuulla ääneni ja sanoin heille: "Katso, tässä on teidän Jumalanne; minä olen teidän Isänne, minä olen 

rakkauden Henki." Tämä on teidän Jumalanne. Mutta vaikka olette tulleet Minusta, teidän on kehitettävä 

ja ymmärrettävä tätä rakkauden henkeä. Eläkää, kulkekaa, tunnistakaa ja pysykää jatkuvasti hyvyydessä, 

jotta tämä kuulemanne ääni olisi ikuisesti valona henkenne yläpuolella; se on omatuntonne, joka saa teidät 

palaamaan luokseni - ei enää juuri syntyneinä lapsina, vaan olentoina, jotka ovat kehittyneet 

hyveellisyydessä, kokemuksessa ja kaikissa niissä kyvyissä, jotka olen teille antanut. Silloin te rakastatte 

Minua, tunnette Minut todella ja olette sopusoinnussa kaiken olemassa olevan kanssa." 

22 On olentoja, jotka eivät ole koskaan eläneet maan päällä; mutta jos ne, jotka ovat tehneet syntiä ja 

kärsineet suurta tuskaa tässä maailmassa, ajattelevat, että on epäoikeudenmukaista, että jotkut asuvat 

"kyynelten laaksossa", kun taas toiset, jotka ovat lähellä Isää, eivät ole koskaan tunteneet tuskaa, sanon 

teille: vaikka jotkut eivät ole tulleet maan päälle, he ovat tuonpuoleisessa auttaneet veljiään sovituksessa 

rakkaudellaan. 

23 Nykyään eri "laaksoissa "* asuvat olennot elävät hengellisesti erillään. Mutta en ole asettanut 

etäisyyttä veljesten rakkauden välille. Jos vain tietäisitte, miten lähellä olette toisianne! Ihminen katkaisi 

materialismillaan siteet, jotka yhdistivät hänet kaikkiin veljiinsä, ja mitä syvemmälle ihmiskunta on 

vajonnut, sitä suurempi on ollut sen jakautuminen ja harmonian puute. Se ei ole ainoastaan etääntynyt 

hengellisestä, vaan se on jopa omassa maailmassaan jakautunut valtakuntiin, kansoihin ja kansakuntiin, ja 

näin tehdessään se on yhä enemmän eristäytynyt egoismiin. * Tämä ilmaus viittaa sekä "kyynelten laaksoon" eli 

maalliseen "kyynelten laaksoon" että "hengelliseen laaksoon", tuonpuoleiseen ja sen eri sfääreihin. 

24 Siksi uskonne valo on sammunut, ja ikuisen elämän sisäinen tieto on mennyt sekaisin. 

25 Nykyään, kun perheenjäsen hyvästelee teidät lähteäkseen kaukaiseen maahan, hyvästelette hänet 

itkien, koska tiedätte, että jos hän lähtee lapsena, hän saattaa palata nuorena, ja jos hän on nuori mies, hän 

palaa vanhana. Mutta pidät aina yllä toivoa siitä, että näet hänet palaavan ja syleilet häntä uudelleen, koska 

tiedät, että hän on yhä tässä maailmassa, vaikka onkin kaukana. Mutta kun tuo rakastettu lähtee 

tuonpuoleiseen maailmaan ja näette, että ruumis pysyy jäykkänä ja kylmänä maan alla, sydämenne tuntuu 

kuin miekan lävistämältä, koska olette menettäneet toivonne nähdä hänet uudelleen unohtaen, että henki 

elää ruumiin jälkeen ja että olette jälleen läheisesti yhteydessä häneen, kun he molemmat löytävät toisensa 

noustessaan kehityksen polkua pitkin. 

26 Jumalan oli välttämätöntä tulla ihmiseksi Jeesuksessa ja elää ihmisten keskellä, jotta voisitte 

muistaa unohdetut opetukset. Hän opetti teille uusia oppitunteja ja ilmoitti, että Hän antaisi teille uusia 

ilmestyksiä, kun sen aika koittaa. 
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27 Kristuksen, Jumalallisen Mestarin, oli tultava opettamaan teille totuutta, sillä ihmiskunta oli jo 

menettämässä henkistymisen siemenensä, etsiessään tässä elämässä autuuttaan, ikuisuuttaan ja onneaan ja 

unohtaen sen olemassaolon, joka odotti sitä vääjäämättä. 

28 Ne, jotka eivät nauttineet iloista ja rikkauksista tässä elämässä, jotka vain vuodattivat kyyneleitä, 

kirosivat sitä ja kutsuivat sitä epäoikeudenmukaiseksi; sekavissa pohdinnoissaan he kutsuivat kohtaloaan 

epäsuotuisaksi ja vääräksi. Mutta Kristus toi teille valon uudestaan. Kuolleille hän palautti hengen, vaikka 

se jo eli toisessa maailmassa, riivatuille hän antoi vapauden, ja kaikilla näillä ilmeisillä merkeillä hän antoi 

maailmalle todisteen siitä, että hengellinen elämä on olemassa ja että se on todellista elämää. Jopa 

ristiinnaulitsemisensa jälkeen hän näytti itsensä hengessä uskovien ja uskottomien edessä todisteena 

sanansa julistamasta totuudesta. 

29 Miksi unohdatte ja pidätte kuolleina niitä, jotka ovat lähteneet maailmastanne, vaikka he tuntevat, 

taistelevat ja elävät? Siksi sanon teille, että he ovat eläviä ja te olette kuolleita. Pian te itkette 

uskonpuutteestanne, kuten toisella aikakaudella, kun Jeesuksen kuoleman jälkeen sanoitte: "Se oli Kristus, 

jonka me tapoimme, hän oli Jehovan sanansaattaja, joka tuli lunastamaan meidät synneistämme". Hän oli 

todellinen elämä, joka herätti kuolleet ja joka nousi taivaaseen kolmantena päivänä." 

30 Nyt kun olen palannut luoksenne hengessä, näette Minut salaperäisyyden peittämänä, vaikka 

näytän itseni teille mitä yksinkertaisimmin; ja jotta löytäisitte uskon, Minun täytyi materialisoida 

ilmestymiseni ja antaa teille kaikki, mitä pyydätte. Silloin kansa uskoi, koska ihmiset näkivät minut - toiset 

hengellisillä kasvoilla, toiset uskon kautta, toiset taas omantuntonsa valossa. 

31 Minun valoni valaisee teitä tänä aikana, jotta voitte kuulla äänen, joka kutsuu teitä ikuisuudesta. 

32 Siteet, jotka sitovat teidät Isäänne ja henkimaailmaan ja jotka olitte katkaisseet, sidon uudelleen, 

jotta voitte tuntea, että elätte kaikki sopusoinnussa, että tässä ei ole etäisyyksiä. Mutta milloin ihmiset 

sitovat elämänsä rakkauden siteillä? - Kun he ovat palanneet laini tielle, jossa vanhurskaus asuu. Kun he 

täyttävät käskyni, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne". 

33 Tunnustakaa, opetuslapset, että ne, jotka ovat lähteneet tästä maailmasta, eivät ole kuolleita. 

Autuaita ovat ne, jotka jättävät hyvästit ruumiille, jonka he makaavat maassa, eivätkä enää etsi sitä 

kertoakseen sille murheistaan, sillä se on jo lakannut olemasta eikä kuule (heitä). 

34 Kun ruumis kuolee, se on kuin kukka, joka leikataan pois ja kuivuu; mutta sen tuoksu on kuin 

henki, joka vapautuu ja tulvii ympäristöönsä olemuksellaan. 

35 Silloin sanoin teille: "Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa". Tänään sanon teille: herättäkää 

toiset ja toiset uuteen elämään. 

36 Kerro heille, että kun ruumis hajoaa maan päällä, sielu puhdistuu tuonpuoleisessa. Kuolema on 

lepoa lihalle ja vapautusta hengelle; mutta älköön kukaan yrittäkö vapauttaa itseään omasta tahdostaan, 

toisin sanoen Minun määräämäni tunnin ulkopuolella. 

Älkää ajatelko, että olette pelastuneet, koska teillä on viimeisellä tunnilla leirissänne rippi-isä 

auttamassa teitä hengellisesti, älkääkä luulko, että olette saavuttaneet Minut katumuksenne kautta tuolla 

tunnilla, ja ajatelkaa, että olette saavuttaneet evoluutionne lopun. Opettele rakastamaan, antamaan anteeksi 

ja siunaamaan elämässäsi ja saamaan aikaan sielusi puhdistumisen tekemällä rakkauden ja laupeuden 

tekoja veljiäsi kohtaan. 

37 Täyttäkää minun lakini maan päällä hyväntahtoisena ihmisenä, ja rauha tulee sydämeenne. Kun 

henkenne irrottautuu tästä maailmasta ja astuu henkimaailmaan, se avaa silmänsä ja innostuu tuon elämän 

katselemisesta, joka odottaa kaikkien henkien paluuta lunastamaan heidät ja syleilemään heitä 

rakkaudellaan ja valollaan. 

38 Pelastuksen saavuttamiseksi sinun on kuitenkin lähdettävä liikkeelle tarkoituksenasi täyttää 

tehtäväsi. Tuon teille mittaamattoman arvokkaita hengellisiä rikkauksia, koska olette armoni perillisiä. Jos 

otatte ristinne rakkaudella ja kuljette kärsivällisesti tietänne, olette kanssani viimeisenä päivänä ja pääsette 

todelliseen elämään, jossa löydätte lohdutuksen ja rauhan, jota olette niin kovasti etsineet. 

39 Olen ottanut tällä kertaa palvelijoikseni yksinkertaisia (vähän koulutettuja) miehiä antaakseni teille 

todisteen siitä, että tämä kuulemanne sana ei tule teosofilta tai tiedemieheltä, sillä olette luonnostanne 

epäuskoisia. Siksi olen valinnut silmienne eteen veljenne ja sisarenne, vanhempanne tai lapsenne, 

tehdäkseni heistä äänenkantajiani, jotka ovat saaneet henkisen inspiraationi armon. Silti sanon teille, että 

teidän on tutkittava Sanaani sen hengellisessä merkityksessä, sillä tulee päivä, jolloin miehet ja naiset 
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nousevat ja puhuvat teille näennäisen valon sanoja minun nimeäni käyttäen, ja silloin teidän ei pidä antaa 

heidän yllättää itseänne. 

40 Katsokaa ja rukoilkaa. Minä olen katse, joka tutkii ja tuntee kärsimykset, jotka ovat jokaisessa 

sydämessä. 

41 Olet masentunut ja peloissasi, koska kirkkokunnat osoittavat sinua ja moittivat tekojasi. Älkää 

pelätkö, kuivattakaa kyyneleenne ja ottakaa vastaan lohtua: 

42 Autuaita ovat ne, jotka ahdistuksessaan hiljaisesti etsivät yhteyttä minuun, sillä minä vahvistan 

heitä. En ole hylännyt heitä, vaan olen pikemminkin etsinyt heidät voidakseni antaa heille jumalallisen 

armon. Elia opastaa teitä kolmannella aikakaudella, ja siinä määrin kuin edistytte polulla, tunnette 

olevanne lähempänä Minua. 

43 Kuulkaa tämän päivän vertaukseni: 

44 Eräällä polulla oli yksinkertainen ja kunnioitettavan näköinen vanha mies, jolla ei ollut sauvaa eikä 

matkalaukkua. Matkalla hän tapasi kolme nuorta vaeltajaa, joiden sydämet olivat iloisia ja joiden kurkku 

oli täynnä suloisia lauluja. Vanhus kääntyi ensimmäisen puoleen ja sanoi hänelle: "Vaeltaja, minulla on 

nälkä, jano ja huonot vaatteet; anna minulle vähän siitä, mitä kuljetat matkakassissasi, ja anna minulle 

vaatteitasi. Nuorukainen etsi laukustaan eikä löytänyt leipää eikä vettä, eikä hän suostunut luopumaan 

vaatteistaan. "Mene veljeni luo", hän sanoi hänelle, "hän voi antaa sinulle, mitä tarvitset; minulla ei ole 

mitään tarjottavaa sinulle." 

45 Vanhus kääntyi toisen puoleen ja kysyi häneltä samalla tavalla. Jälkimmäinen etsii 

matkalaukustaan, mutta siinä ei ole ruokaa eikä vettä janon sammuttamiseksi. "Käänny kolmannen 

puoleen", hän sanoo hänelle, "hän antaa sinulle sen, mitä minä en voinut antaa sinulle". Kolmas pyytää 

samaa pyyntöä, ja vastaus on sama: "Minulla ei ole mitään annettavaa sinulle." Silloin vanhus tuntee 

pelkoa, jano ja nälkä ovat uuvuttaneet hänet; mutta kun hän näkee, että nuorten miesten matkakassit ovat 

tyhjät, hän sanoo heille: "Kuinka te voitte jatkaa tätä tietä, jonka olen kulkenut, kun ette tiedä, mikä teitä 

odottaa?" Hän kysyy: "Miten voitte jatkaa tätä tietä, jonka olen kulkenut, kun ette tiedä, mikä teitä 

odottaa? Tie on pitkä ja täynnä ohdakkeita ja piikkejä. Pellot ovat karuja, ei ole puita, joista löytyisi 

varjoa, ei ole hedelmiä, aurinko polttaa kuumana, eikä ole jokia eikä lähteitä, jotka viilentäisivät kulkijaa." 

46 Vaeltajat kuuntelivat vanhaa miestä ja sanoivat: "Ei se haittaa, me jatkamme eteenpäin, olemme 

nuoria ja vahvoja, tunnemme olevamme täynnä energiaa ja pystymme hyväksymään elämän 

vastoinkäymiset. He halusivat lähteä vanhuksen luota pilkallisesti hymyillen, mutta tämä sanoi heille: 

"Odottakaa, neuvon teitä etsimään ensin jotain ravintoa. Kerätkää laukkuihinne se, mitä tarvitsette matkaa 

varten, jotta voitte kulkea tätä tietä menettämättä." 

Kuunneltuaan vanhaa miestä he vastasivat: "Jos olet uupunut, alasti ja nälkäinen, se johtuu siitä, että 

olet vanha, ja ponnistelut ovat väsyttäneet sinut. Olet nähnyt monta aamunkoittoa, ja hiuksesi ovat 

muuttuneet valkoisiksi kuin lumi - siksi olet lannistunut. Olemme nuoria emmekä pelkää elämää." 

47 Silloin vanha mies vastasi heille: "Minäkin olin (kerran) nuori ja vahva, minäkin lauloin poluilla, 

minulla oli energiaa ruumiissani; mutta aika opetti minua ja antoi minulle kokemusta. Näytän sinulle, mitä 

sinun on käytävä läpi." Hän vei heidät vuoren huipulle ja näytti heille maailman. 

Täältä he näkivät myrskyjen nousevan oikealta ja vasemmalta, riepottelevan kansoja ja aiheuttavan 

tuhoa niiden sisällä. Meren vedet tulvivat maille, ja ihmiset menehtyivät valloilleen päästettyjen 

elementtien väkivaltaisuuteen. Nuoret miehet kysyivät vanhukselta: "Mitä tekemistä meillä on näiden 

tapahtumien kanssa?" Vanhus vastasi heille: "Se, mitä nyt näette ja mikä teitä huolestuttaa, saatte kokea, 

kun kuljette näitä polkuja." - Mutta ne epäilivät. 

Jälleen kerran hän sanoi heille: "Katsokaa!" ja osoitti itään. Siellä he näkivät kansojen taistelevan 

toisiaan vastaan julmassa sodassa. He näkivät äitien ja poikien itkevän ja kuinka jälkimmäiset menettivät 

henkensä taistelukentällä ja kutsuivat rakkaitaan viimeisellä hetkellä. He näkivät surevia naisia, jotka 

valittivat aviomiehen tai pojan menetystä, näkivät nälkää näkeviä ja alastomia lapsia. 

Myöhemmin, heidän silmiensä edessä, valoisa henki levitti vaippansa lumen lailla aution maan päälle, 

ja siitä nousi sydäntä särkevä valitus, ja siellä, missä tämä henki ilmestyi, ihmisten elämä katkaistiin kuin 

peltojen kasvusto, kun on sadonkorjuun aika. Ja nuoret miehet kysyivät: "Mitä tämä kaikki tarkoittaa?" - 

"Minä näytän sinulle tulevia aikoja", vastasi vanha mies, "aikoja, jotka tulet kokemaan." "Minä näytän 

sinulle tulevia aikoja", vastasi vanha mies. 
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48 Lopulta vanhus sai heidät katsomaan, ja he näkivät luonnonvoimat valloilleen: tuli tuhosi metsiä ja 

kaupunkeja, rutto peitti ihmiset kuin sumu, tulivuoret sylkivät tulta ja hautasivat kokonaisia maa-alueita 

tuhkansa alle. Hän näytti heille meren, jolla tapahtui suuria katastrofeja: jotkut meret kuivuivat, toiset 

muuttivat sijaintiaan. Lopuksi he näkivät neljä enkeliä, joilla oli pasuunat, ilmestyvän taivaanrannalle ja 

ilmoittavan aikojen täyttymyksestä. 

49 Nuoret miehet olivat kauhuissaan. Silloin vanhus sanoi heille: "Katsokaa, nyt olen näyttänyt teille 

tapahtumat, jotka teidän on tultava ja jotka teidän on kestettävä. 

50 Nuoret miehet huusivat luonnolle epämuodostuneilla kasvoillaan, mutta luonto ei kuullut heitä. 

Mutta sillä hetkellä, kun heidän sydämensä itkivät pelosta ja lohduttomuudesta, vanhan miehen ääni puhui 

heille täynnä isällistä ystävällisyyttä: "Älkää olko epätoivoisia, polvistukaa ja rukoilkaa Kaikkivaltiasta - 

Hän ojensi kätensä hiljaa, ja kaikki oli hiljaista, rauhallista ja rauhallista. Näky katosi. He näkivät uuden 

päivän valon, ja kun he ymmärsivät, että vanhus oli ennustanut nämä tapahtumat, he heittäytyivät maahan 

ja sanoivat: "Rukoilkaamme, että Kaikkivaltias Isä valmistaisi meille tien ja että voisimme kulkea hänen 

valossaan elämämme loppuun asti." (Vertauksen loppu) 

51 Ihmiset, miettikää syvällisesti ja avatkaa silmänne valolle. Te olette ne kolme vaeltajaa, jotka olen 

kutsunut ja opettanut kautta aikojen, jotta olisitte täynnä viisauttani ja sytyttäisitte uskonne; jotta voisitte 

valmistautua elämän matkaa varten, saavuttaa päämäärän ja astua henkiseen elämään, jossa löydätte 

rauhani. 

52 Aikaisempina aikoina sanani ei vakuuttanut teitä, ja kun Mestari lähti luotanne, teidän henkenne ei 

löytänyt rauhaa. Minä olen sanonut teille: "Autuaita ovat ne, jotka uskovat". Autuaita ovat ne, jotka 

uskovat, sillä heillä on iankaikkinen elämä. 

53 Sanon teille, tämän ajan raadollisille: olen nälkäinen ja janoinen rakkautenne perään. Lapseni, te 

ette ole pystyneet olemaan yhteydessä Jumalaanne hengellisyyden puutteen vuoksi. Olette torjuneet ne 

hyveet, joilla olen teitä ylistänyt, ja olette menettäneet aarteenne. 

54 Nyt minä sanon teille: Ottakaa vastaan opetukseni, jonka annan teille kuudennen ilmestyksen 

aikana. Älkää etsikö valoa hengellenne maailman kirjoista, sillä ette löydä sitä (sieltä). Älä etsi heiltä 

vastauksia kysymyksiisi tai ratkaisua ongelmiisi. Rukoilkaa, olkaa yhteydessä Minuun, kuulen pyyntönne. 

55 Jo ennen kuin tuot sydänsuruasi Minun eteeni, Jumalallinen Äiti rukoilee puolestasi ja siunaa sinua 

ja pyytää sinua vuorostasi rukoilemaan ja rukoilemaan kärsivien puolesta. Hän pyytää ihmiskuntaa 

pidättäytymään vallan tavoittelusta ja sodista ja lopettamaan viattoman veren vuodattamisen. Hänen 

rakastava Henkensä suojelee teitä ja odottaa nöyrästi, että tahtoni toteutuu. 

56 Siunaa ja palvele häntä myös tietäen, että hän on erottamaton kumppanisi rauhan päivinä ja 

vierailujen aikana. 

57 Vereni vuodatettiin, jotta rauha ja oikeudenmukaisuus voisivat vallita ihmisten keskuudessa, mutta 

minua ei ymmärretty oikein. Jos olisitte käyttäneet tuota oppituntia, olisitte saavuttaneet korkeamman 

kehitystason, ja valo, jota olen levittänyt kautta aikojen, valaisisi täysin henkenne. 

58 Ette ole ottaneet Minua esikuvaksenne: Opetin sinulle nöyryyttä, ja sinä olet ylimielinen. Annoin 

teille rauhan ja terveyden salaisuuden, ja te elätte sodassa ja tulette sairaiksi. Minä opetin teitä 

lohduttamaan kärsiviä, mutta te ette tunne veljienne tuskaa ja olette kovasydämisiä. 

59 ihmiskunta, kuinka paljon te olettekaan kieltäneet olemassaoloni ja hengelliset lahjasi! Totisesti 

minä sanon teille: te ette kulje kiinteällä kalliolla vaan löyhällä hiekalla, eikä tämä polku johda teitä siihen 

päämäärään, jota varten teidät on luotu. 

60 Lukekaa ja oppikaa siitä suuresta "Todellisen elämän kirjasta", jonka olen teille antanut, ja jos 

noudatatte sen opetusta, voitte olla varmoja, että tulette luokseni tällä tavalla. Mutta muistakaa, että jos 

ette tee niin, poistutte minusta, ja sovituksestanne tulee hyvin suuri. 

61 Miehet ja naiset, jotka vaeltavat ilman lohdutusta, miksi ette vahvista itseänne minussa? Älä kutsu 

minua epäoikeudenmukaiseksi Isäksi, kun itket ja kärsit maanpaossa. Ennen kuin tulitte maan päälle, 

ilmoitin teille, että tämä maailma on kyynelten laakso, että se ei ole rauhan ja palkkion laakso. Maa ei ole 

ikuinen kotinne. "Autuaita ovat ne, jotka itkevät, sillä heitä lohdutetaan." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 44  
1 Otan rakkaudella vastaan tuhlaajapojan, joka on ollut kauan poissa ja joka tulee tänään etsimään 

rauhaa ja lohtua sydämelleen. Jotkut lapseni lähestyvät Minua etsiessään perintöään, toiset ovat vielä 

kaukana, mutta kaikissa heissä henki on tarkkaavainen ja toivoo, että ääneni kertoo hänelle: "Tässä minä 

olen. 

2 He eivät ole unohtaneet Toisen Aikakauden Sanojani, ja vaikka heidän lihansa on heikko, henki on 

vahva; se uskoo ja luottaa lupaukseeni palata Lohduttajan Henkenä. 

3 Te, jotka kuuntelette Minua tänään, muistakaa pimeys, jonka olette ylittäneet, ja sen tien 

vastoinkäymiset, jonka olette kulkeneet päästäksenne Minuun. Olet joen rannalla, puun varjossa, ja kuulet 

äänen, jota olet odottanut kauan. Mutta kaikesta valostanne huolimatta ette ole vielä saavuttaneet vuoren 

huippua ettekä ole täydellisyyden huipulla. Olette vain tulleet Mestarinne eteen, joka tulee hengessä, ja 

kun kuulitte Minua, teistä tuli opetuslapsia ja sitten uuden opetukseni opetuslapsia. Kun opitte minulta, 

teistä tulee vahvoja, ja vaikka olette köyhiä maan päällä, teillä on hallussanne hengen rikkaudet. 

4 Sanani uutinen ylittää lyhyessä ajassa kansakuntanne rajat, oppineet ja pyhiä kirjoituksia tutkivat 

valmistautuvat kieltämään ilmestykseni; mutta annan merkkejä ja teen ihmeitä valittujeni kautta ja 

aiheutan siten suurta levottomuutta ihmisten keskuudessa. 

Kaikissa kansakunnissa on hajallaan korkean hengen miehiä, trinitaarisen-marilaisen henkisen oppini 

profeettoja, joille olen antanut valon miekan taistelemaan kaikkia vääriä teorioita ja uskonoppeja vastaan, 

niin että vain ne pysyvät hengissä, joiden perustana on rakkaus ja totuus. 

5 Olen kaikkina aikoina lähettänyt hyveellisiä henkiä maan päälle opettamaan teitä ja näyttämään 

teille teoillaan mallia siitä, miten teidän on elettävä saavuttaaksenne Minut. Neuvonantajat, lakini 

palvelijat, lainsäätäjät ja oppaat: he ovat osoittaneet teille velvollisuutenne, kertoneet teille, että tehtävänne 

ei rajoitu vain perheen rakastamiseen, vaan että teidän pitäisi rakastaa ja auttaa lähimmäisiänne näiden 

rajojen ulkopuolella. He ovat myös opettaneet teille, että näiden elämän koettelemusten jälkeen teitä 

odottaa hengellinen elämä, jossa saatte niittää maanpäällisen kylvönne hedelmät. 

6 Olen varustanut henget ja tehnyt heistä ihmisiä sen jälkeen, kun olin antanut heille viisautta ja 

voimaa; ja kun heidän ruumiinsa olivat kehittyneet ja he olivat täysin kykynsä hallussa, heidän henkensä 

osoittautuivat vahvoiksi ja suuriksi. Nämä ovat tiedemiehiä, pastoreita ja hallitsijoita, mutta vain harvat 

ovat täyttäneet tehtävänsä, kehittäneet lahjojaan ja työskennelleet vakaassa uskossa. Useimmista on tullut 

turhamaista tai he ovat käyttäneet kykyjään huonosti, eivätkä he ole ravinneet kansan henkeä, he eivät ole 

ymmärtäneet, miten johtaa tai miten lievittää veljiensä tuskaa. 

7 Siksi, kun näin laumani eksyneenä ja ilman opasta maan päällä tuona aikana, tulin Hyvänä 

Paimenena antamaan teille puhtaan ja väärentämättömän oppini. Olen antanut teille oppini käskyt, jotta 

voitte elää rauhassa ja täyttää lakini ja nousta henkisen kehityksenne tiellä seuraamalla esimerkkiä, jonka 

annoin teille rakkauden teoillani. 

8 Missä ovat nöyrien apostolieni seuraajat, jotka joutuivat ihmisten pahuuden uhriksi? Mitä etuja 

tiede on osoittanut ihmiskunnalle? - Monet väittävät olevansa viisaita, mutta eivät rakasta eivätkä opeta 

rakkautta. Viisaus tarkoittaa valoa, ja valo on rakkautta ja jumalallisten ja inhimillisten lakien 

ymmärtämistä. 

9 Toisella aikakaudella tulin ihmiseksi rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Tuo ruumis oli Henkeni 

työtä, ja kuinka paljon tiedemiehet ovatkaan keskustelleet tästä salaisuudesta, joka kuuluu sisimpiin 

neuvoihini! Totisesti sanon teille, että jumalallisia tekoja ei voida arvioida ihmistieteellä. 

10 Henki, joka elävöitti Jeesusta, oli minun, teidän Jumalanne, joka tuli ihmiseksi asuakseen 

keskuudessanne ja tullakseen katsotuksi, koska se oli välttämätöntä. Tunsin kaiken inhimillisen 

kärsimyksen ihmisenä. Tiedemiehet, jotka olivat tutkineet ihmisen luonnetta, tulivat luokseni ja 

huomasivat, etteivät he ymmärtäneet mitään minun opistani. Suuret ja pienet, hyveelliset ja syntiset, 

syyttömät ja syylliset saivat Sanani olemuksen, ja kunnioitin heitä kaikkia Läsnäolollani. Mutta vaikka 

monia kutsuttiin, vain harvat valittiin, ja vielä harvemmat jäivät luokseni. 

11 Puolustin syntisiä. Ettekö muista avionrikkojaa? Kun hänet tuotiin luokseni, vainottuna ja 

tuomittuna väkijoukon toimesta, fariseukset tulivat ja kysyivät Minulta: "Mitä me teemme hänelle?" - 

Papit odottivat Minun sanovan: "Tapahtukoon oikeus", mutta saivat vastaukseksi: "Miten on mahdollista, 
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että te saarnaatte rakkautta ja sallitte tämän syntisen rangaistuksen?". Ja jos olisin sanonut: "Päästäkää 

hänet vapaaksi", he olisivat vastanneet: "Mooseksen laeissa, jotka - sanojesi mukaan - vahvistat, on 

säännös, jossa sanotaan: "Jokainen aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen on kivitettävä kuoliaaksi". 

Tietäen heidän aikomuksensa, en vastannut heidän sanoihinsa, kumarruin ja kirjoitin maan tomuun 

niiden synnit, jotka tuomitsivat (heidät). Jälleen he kysyivät Minulta, mitä heidän pitäisi tehdä tuolle 

naiselle, ja Minä vastasin heille: "Se, joka on vapaa synnistä, heittäköön ensimmäisen kiven." Sitten he 

ymmärsivät rikkomuksensa ja lähtivät pois peittäen kasvonsa. Kukaan ei ollut puhdas, ja koska he tunsivat, 

että olin nähnyt heidän sydämensä pohjasta läpi, he eivät enää syyttäneet tuota naista, sillä he kaikki olivat 

tehneet syntiä. Mutta nainen ja hänen kanssaan muutkin, jotka olivat niin ikään rikkoneet avioliiton, 

tekivät parannuksen eivätkä enää tehneet syntiä. Sanon teille, että syntinen on helpompi käännyttää 

rakkaudella kuin ankaruudella. 

12 Opetukseni on kirjoitettu omaantuntoon, eikä sitä voi pyyhkiä pois, koska sen ydin on kuolematon, 

kuten teidän henkenne. 

13 Te, jotka nyt kuulette minua, oppikaa ja opettakaa niitä, jotka asuvat muissa kansoissa. 

Muistuttakaa heitä toisen aikakauden sanoistani, kunnes tämän kolmannen aikakauden viestini tulee heille. 

14 Haluan teidän varmistavan, että Sanani saavuttaa muut maat ennen kuin niiden asukkaat 

valmistautuvat puhumaan uudesta ilmestyksestäni, ja että kun tapaatte, ette tuomitse väärin toisianne, vaan 

todistatte, ja he vahvistavat sanani ja tekoni, täyttääksenne käskyni, joka sanoo teille: "Rakastakaa 

toisianne." 

15 Olen "kutsunut" teidät opetuksiini opettamaan teitä ja vapauttamaan teidät synnistä. Vaikka teidän 

rikkomuksenne ovat suuret, suurempi on minun anteeksiantoni. Eläkää, hankkikaa kokemusta, tuntekaa 

Laini tällä koettelemusten ja vastoinkäymisten polulla, ja jos omatuntonne ohjaa teitä, ette riko Laini eikä 

maailman lakeja. Mutta jos teette virheitä, katukaa niitä ja puhdistautukaa rikkomuksistanne, ja sitten kun 

saavutte matkan loppuun, teillä ei ole tuskaa eikä katumusta - olette rauhassa. 

16 Tällä Kolmannella kerralla Mestarin kirja avataan uudestaan opetuslasten edessä, jotta he oppisivat 

todellisen elämän oppitunnit. Kun kehosi antautuu hiljaisuuteen ja muisteluun, henkesi nousee 

virkistäytymään Sanassani. Se tulee pöytääni syömään ainoaa leipää, joka antaa sille elämän. 

17 Jokaisen, joka osaa nousta (hengellisesti) näinä hetkinä, keho, jonka kautta Sanani välittyy, katoaa, 

ja hän vastaanottaa sen jumalallisesta lähteestä suoraan henkeensä. Ymmärrätte, että siitä hetkestä lähtien, 

kun kuulitte Minut ensimmäisen kerran, mielessänne loistaa valo. Viisauteni valo alkaa valaista 

polkuanne, vaikka Minun on kerrottava teille, että ne, jotka kuulevat Minua eivätkä ymmärrä ohjeitani, 

vaeltavat edelleen pimeydessä. Heidän sielunsa valo on yhä sammunut. 

18 Tahtoni on merkitä kaksitoista tuhatta lasta jokaisesta heimosta. Mutta totisesti sanon teille, että 

valoni ei ole vain niiden, jotka on merkitty siihen, vaan kaikkia, jotka noudattavat ohjeitani, kutsutaan 

"valon lapsiksi". 

19 Älkää julistako, että olette opetuslapsiani, vaan todistakaa se laupeuden teoilla. Moni julistaa 

julkisesti, että hän kuuluu valittujeni joukkoon. Mutta koettelen häntä kätkemällä itseni hänen oman 

vihollisensa sydämeen, jolle hän anteeksiannon sijasta antoi takaisin iskun - iskun, joka oli suurempi kuin 

veljensä poskeen kohdistunut isku kasvoihini. Sillä hetkellä puhuin hänelle hänen omantuntonsa kautta, ja 

hän, joka kerskui olevansa opetuslapseni, sanoi Minulle heikosti katuen: "Anna minulle anteeksi, Mestari." 

Sitten hän katsoi itsensä puhdistuneeksi ja anteeksiantoni arvoiseksi ja jatkoi matkaansa. 

Silloin näin hänen luokseen tulevan neitsyen, jonka sydän ja nuoruus ovat kuin tuoksuva ruusu. Hän 

sanoo hänelle: "Tulen luoksesi täynnä luottamusta hyveeseesi ja pyydän sinulta neuvoa, joka on kuin kilpi 

elämäni kiusauksia vastaan." Mutta unohtaessaan tehtävänsä ja opetukseni hän antaa alhaisten vaistojen 

hallita itseään ja katsoo tyttöä epäpuhtaasti. Sillä hetkellä teen itseni tunnetuksi huonolle oppilaalle 

sanomalla hänelle: "Tätäkö minä olen opettanut sinulle?". Kiinni jäänyt mies vastasi Minulle: "Herra, 

mikään ei ole Sinulta salassa." Häpeissään hän on jatkanut päivätyötään, samalla kun Ääneni kysyy 

häneltä säälimättömästi, niin usein kuin hän kerskailee esimerkkini seuraamisella: "Oletko sinä Minun 

apostolini?" 

Sitten annoin hänen kärsiä nälkää, ja heti piilotin itseni rikkaan sairaan miehen sydämeen, jolla on arkku 

täynnä kultaa, mutta jolla ei ole terveyttä nauttia siitä. Kun jälkimmäinen kuulee, että yksi opetuslapsistani 

on hänen lähistöllään, hän lähtee tapaamaan häntä ja sanoo hänelle: "Tiedän, että voit palauttaa terveyteni, 
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ja siksi olen etsinyt sinua. Olen rikas, mutta kaikki rikkauteni ei ole auttanut minua löytämään 

parannuskeinoa sairauteeni." 

Apostolin sydämeen tulee synkkiä ajatuksia, kun hän kuulee tuon tunnustuksen, ja hän sanoo sairaalle 

miehelle: "Minä panen käteni pääsi päälle, ja kun lausun Herrani nimeä, palautan sinut terveeksi; mutta 

tämä armo sinun on maksettava anteliaasti takaisin." Rikas potilas vastasi hänelle: "Ottakaa juhlavaatteeni, 

arkkuni, taloni, ottakaa kaikki, mutta parantakaa minut!" Ja sairas mies parani, sillä hänen uskonsa ja 

tuskansa olivat niin suuret, että Mestari armahti häntä. 

Potilas luovutti iloiten kaiken omaisuutensa miehelle, jonka hän uskoi parantaneen hänet, kun taas 

huono apostoli sanoi itsekseen: "Nyt en ole enää köyhä, sillä koska olen ponnistellut ja raatanut, on 

oikeudenmukaista, että saan palkkani". Mutta katso, sillä hetkellä armoton Ääneni kaikui hänen 

omassatunnossaan ja kertoi hänelle uudestaan: "Onko tämä Minun oppini? Muistatteko, että kun Jeesus oli 

maailmassa, Hän olisi ottanut maksun rakkaudestaan? - Hän, joka voisi pukea päälleen kruunut ja omistaa 

kaikki aarteet, kun Hän paransi pelkällä kosketuksella ja herätti kuolleet huudollaan?" 

20 Tuon opetuslapsen sydämeen puhkesi taistelu, ja hän sanoi Mestarilleen: "Miksi olet niin 

taipumaton opetuslapsillesi? Miksi et anna meidän omistaa jotakin tässä maailmassa?" 

Mutta Mestari vastasi hänelle ystävällisellä äänellä: "Koska valintasi hetkellä lupasit luopua inhimillisistä 

pikkujutuista vastineeksi todellisesta aarteesta." 

21 Opetuslapsi vastaa edelleen: "Tie on vaikea, päivätyö hyvin pitkä, me teemme paljon työtä, mutta 

emme tuota satoa maan päällä. Haluat, että rakastamme ihmisiä kovasti, vaikka he eivät rakastaisikaan 

meitä. 

Kun Mestari kuuli hänen näin pilkkaavan, hän sanoi hänelle: "Hyvä on, lapsi, kulje tahtosi mukaan, 

saavuta se, mitä niin innokkaasti tavoittelet." Ja tuo mies, joka sanoi itsestään, että hän on minun 

palvelijani, joka toitotti olevansa minun apostolini ja joka ei kuunnellut omantunnon ääntä, lähti tielle ja 

löysi sen varrella joukon sairaita ihmisiä, jotka hän kutsui koolle kertoakseen heille, että hänellä on 

hallussaan parantava balsami, joka parantaa kaikki pahat; mutta hän myös sanoo heille: "Minä olen köyhä, 

mitä voitte antaa minulle sen vastineeksi, mitä minä annan teille?"." 

Köyhät kertovat hänelle, että heillä ei ole mitään, mutta että he ovat valmiita tekemään työtä ja 

voittamaan kärsimyksensä hankkiakseen sen, mikä on tarpeen hänen maksunsa suorittamiseksi. - Tämä 

kauppa näyttää hyvältä sille miehelle, joka alkaa panna käsiä sairaiden päälle ja saa samalla heidän 

käsistään maksun, joka kasvaa aika ajoin. Hän "voiteli" sairaita, mutta he eivät parantuneet, päinvastoin, 

heistä tuli entistä kurjempia. Hän yritti rohkaista heitä, mutta heidän tilansa heikkeni yhä enemmän. Kun 

apostoli näki, että kansa oli menettänyt luottamuksensa häneen, hän katosi salaa heidän keskuudestaan, vei 

mukanaan omaisuuden rahaa ja jätti heidät pelon valtaan. 

22 Kaukana niistä hän kääntyi erään rikkaan miehen asunnolle, jolle hän sanoi: "Herra, voin tarjota 

sinulle palveluksia, osaan tehdä töitä, toivon, että ottaisit minut töihin upeaan asuntoasi." Hän sanoi: 

"Herra, minä voin tarjota sinulle palveluksia, osaan tehdä töitä, toivon, että ottaisit minut töihin upeaan 

asuntoasi. Voin lohduttaa sinua, kun olet surullinen, voin huolehtia eduistasi, kun olet väsynyt." 

"Kuka sinä olet?" rikas mies kysyi häneltä, ja apostoli vastasi: "Minulla on laki, niin voimakas ja 

vakuuttava oppi, että jos alamaisesi joskus kapinoivat sinua vastaan, riittää, että puhun heille, jotta he 

palaavat kuuliaisiksi." 

23 Rikas mies oli vaikuttunut näistä sanoista, hän uskoi tuohon mieheen ja sanoi hänelle: "Sanasi 

paljastavat suuruuden, ja jos toteutat ne niin kuin sanot, uskon aina, että ne ovat totta." Tämän jälkeen 

rikas mies antoi tälle miehelle työpaikan ja antoi hänelle palatsinsa avaimet. Jälkimmäinen voitti isäntänsä 

sydämen imartelemalla, mutta kun hän oli karkottanut isäntänsä sydämestään eikä kuunnellut 

omantuntonsa ääntä, aiheutti hän pian muutoksen kartanon elämässä: hän nöyryytti pieniä ihmisiä, korotti 

niitä, jotka imartelivat häntä, sai parhaat palvelijat lähtemään talosta ja tuhlasi isäntänsä rikkauksia juhlissa 

tämän selän takana. 

Mutta koitti päivä, jolloin tuon hallitsijan silmät avautuivat todellisuudelle, ja kun hän oli vakuuttunut sen 

valheellisuudesta, johon hän oli kaiken luottamuksensa asettanut, ja kun hän kuuli tämän lausuvan suuren 

voiman ja viisauden sanoja, hän kutsui hänet luokseen sanoakseen närkästyneenä: "Tätäkö opetusta sinä 

levität?" Hän sanoi: "Ei. Näinkö te todistatte voimanne, jota väitätte omaavanne?" Ja heti hän käski viedä 

hänet tyrmään, jossa hänet myöhemmin tuomittaisiin hirsipuuhun. Siellä vankilassa hän ei ymmärtänyt, 
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miten jumalallisen Mestarin opetuslapsi voitiin vangita, eikä varsinkaan sitä, että hänet tuomittaisiin 

kuolemaan. Hän ei voinut uskoa, että nämä koettelemukset olivat se herätyssoitto, joka kutsui hänet 

parannukseen ja toi hänet takaisin (oikealle) tielle. Sitten hän vetosi kiihkeästi rikkaaseen herraan, jonka 

hän oli huijannut, ja lupasi, ettei hän enää suostuttelisi tai huijaisi ketään, ja rikas mies, joka oli 

vakuuttunut tästä, päästi hänet menemään. 

24 Kun tämä mies oli nyt vapaa, hän tunsi halun tutustua uusiin tapoihin, ja kun hän oli löytänyt ne, 

hän heittäytyi niiden varaan. Jälleen kerran hän jätti omantuntonsa kutsun huomiotta ja antautui 

nautinnoille niin kuin ei koskaan ennen, ja hänen huulistaan tuli jumalanpilkan suu. Hänen kehonsa 

sairastui ja hänen sydämensä lankesi syvimpään inhoon. Askel askeleelta hän oli vähitellen vajonnut, 

kunnes hän syöksyi tahdottomasti (turmeltuneisuuden) kuilun syvyyksiin. 

Hän ei tiennyt, kuinka paljon aikaa hän vietti siellä, mutta herättyään hän kysyi: "Missä minä olen? 

Missä perintöni on? Puhun Isälleni, eikä Hän vastaa minulle; olen sairas ja masentunut, eikä Hän tule 

avukseni; pyydän lohdutuksen ja rohkaisun sanaa, eikä Hän tule sydämeeni. Missä sitten on se opetus ja se 

parantava balsami, jonka Hän antoi minulle ja jonka avulla voisin vapautua niin suuresta surusta? Haluan 

sulkea haavani, mutta ne vuotavat vielä enemmän. Haluan antaa sydämelleni rauhan, mutta se huolestuu 

vielä enemmän. Kuka minä olen? Onko se petosta, mitä Isä antoi minulle?" Ja hän itki sydäntä särkevästi. 

25 Kaikenlaiset ihmiset kulkivat hänen ohitseen ja katsoivat häntä välinpitämättömästi, kukaan ei 

kuunnellut häntä, kukaan ei ajatellut häntä tai pysähtynyt, kukaan ei tuntenut hänen tuskaansa. Silloin 

hänestä tuntui kuin syvä pimeys olisi peittänyt hänet, ja kun hän luuli, ettei hän enää kestäisi niin suurta 

kärsimystä, ja hän tunsi, että hänen henkensä oli lähdössä pois hänen epäpuhtaasta ruumiistaan, hän kuuli 

ystävällisen, hänelle tutun äänen sanovan: "Täällä minä olen; olen tullut sinne, minne olet vajonnut, 

auttamaan sinua." 

Kun tuo mies kuuli Isänsä ystävällisen äänen, joka oli täynnä anteeksiantoa ja hellyyttä, hän ei enää 

kestänyt katumuksensa painoa ja sanoi Herralleen: "Älä tule lähelleni, älä laskeudu tähän kuiluun äläkä 

astu tähän paheiden luolaan, sillä täällä on pimeyttä ja kuraa. Älkää repikö vaatettanne ohdakkeisiin; 

jättäkää minut tänne, sillä olen tuominnut itseni siihen." 

26 Poika itki, ja kyyneltensä kautta hän ymmärsi, kuinka vanhurskas hänen isänsä oli. Isä ei katsonut 

pojan epäpuhtauksiin, ei pimeyteen, joka ympäröi häntä, eikä suohon, jossa hän oli. Hän näki vain, että 

tämä oli Hänen rakastettu Poikansa, jolta Hän kysyi: "Miksi sinun on käynyt näin?". Ja Poika vastasi 

Hänelle: "Koska oletin, että Sinä et ollut niin lähellä minua, enkä halunnut uskoa, että omantuntoni ääni oli 

Sinun." Hän vastasi: "Koska oletin, että Sinä et ollut niin lähellä minua, enkä halunnut uskoa, että 

omantuntoni ääni oli Sinun. Älä paranna minua, tänään ymmärrän, etten ansaitse terveyttä. Älä anna 

minulle anteeksi, en ansaitse anteeksiantoasi. Anna minun kärsiä tässä kuilussa, anna minun sovittaa 

rikkomukseni." 

Kun Isä näki, että Poika oli vihdoin ymmärtänyt rikkomustensa laajuuden, Hän ei enää sallinut hänen 

kärsiä ja salli sen tulla valkeaksi tuossa olennossa, että nuo kyyneleet huuhtoivat häpeän tahrat pois, ja 

sitten Isä painoi rauhan suudelman tuolle kyyristyneelle otsalle; Hän nosti ylös heikon ja lyötyn ruumiin ja 

painoi sen äärettömällä rakkaudella itseensä. 

27 Kun tuo sydän tunsi Isänsä hellän rakkauden, se valmistautui seuraamaan häntä ikuisesti ja 

rakastamaan häntä ikuisesti. Silloin hän näki, että valo, jonka Herra oli asettanut hänen otsaansa*, loisti 

uudestaan; sillä lahjoja, jotka Jumala on antanut, hän ei koskaan poista lapsiltaan. Se, mikä kuitenkin 

pidättää heiltä Hänen armonsa, ovat heidän rikkomuksensa minun lakiani vastaan. 

Niinpä tuo henki lähti aloittamaan elämän matkaa uudestaan, mutta suuremmassa valossa - tuskallisen 

kokemuksensa valossa. Hän kuuli omantunnon äänen kirkkaasti. 
Opetusten aikana kutsuttiin aika ajoin ihmisiä, jotka kuuluivat 144 000 valittuun. Herra asetti valonsa 

symbolisesti henkilön otsalle. 

28 Kuka niistä, jotka ovat saaneet opetukseni päivästä toiseen, voi hyvinkin haluta kulkea 

kärsimyksen polkuja? Ymmärtäkää, että olette jo kulkeneet näitä polkuja, että henkenne on jo käynyt läpi 

suuria koettelemuksia, joiden ansiosta voitte tänään seurata minua päättäväisesti. 

29 Minä olen lähettänyt sinut lisääntymään siemenesi, ja siksi olen merkinnyt sinut valollani otsaasi, 

jotta kun olet varustautunut, voisit hajaantua (maailman) teille, missä ihmiset odottavat sinua. Kotien ovet 

avautuvat toivottaakseen teidät tervetulleiksi, ja sydämet toivottavat teidät iloiten tervetulleiksi. 
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30 Sairaat ovat siellä toivoen toipumista. 

31 Minä, jumalallinen Vapahtaja, tulen kaikkien luo uskollisten opetuslasteni kautta. Mutta ei niin 

kuin toisella aikakaudella: nykyään tulen ihmisten luo - kätkettynä lähettiläideni sydämeen - puhumalla 

heidän suunsa kautta ja antamalla inspiraationi virrata heidän mieleensä. Näin tulen opetuslasteni 

rakkauden ja laupeuden tekojen kautta sairaiden, hädänalaisten ja niiden luo, jotka janoavat mielen ja 

ruumiin rauhaa. 

32 Autuaita ovat ne kansat, jotka eivät sulje teitään eivätkä avaa porttejaan sanansaattajilleni, sillä 

totisesti minä sanon teille: se kansa pelastuu. 

33 Tämän kamppailun aikana jotkut kutsutaan ja valitaan aikaisemmin kuin toiset; mutta kaikille tämä 

hetki koittaa, ja kaikki saavat kokea (tehtävänsä) täyttymisen ihmisten keskuudessa. Jotkut aloittavat ja 

saattavat työnsä päätökseen aikaisemmin, toiset tulevat myöhemmin, mutta lopulta, kun saavutatte 

täydellisyyden rajat, ei ole enää suuria eikä pieniä, vaan olette kaikki yhtä suuria Isän rakkaudessa ja 

kuulutte Hänen täydelliseen perheeseensä. 

34 Annoin kaikille samat lahjat heidän elämänsä alussa*, mutta kun jotkut pystyivät nousemaan ja 

tulemaan suuriksi hyveidensa kehittymisen kautta, toiset pysyivät paikoillaan, ja taas toiset eksyivät. 
* Hengellisessä luomisessa 

35 Olen jakanut yhtä suuret lahjat kaikkien lasteni kesken, minkä vuoksi teidän ei pidä tuomita, että 

joillekin on annettu enemmän kuin toisille tai että yksi järjestys on suurempi kuin toinen. Täydellisessä 

viisaudessani ja oikeudenmukaisuudessani ja tuntien jokaisen lapseni syyllisyyden olen antanut heille sen 

mukaan, mitä he tarvitsivat. 

36 Annan teille nämä selitykset, jotta voisitte olla omistautuneita, sillä ette tiedä mitään 

kohtalostanne, menneisyydestänne ja sovituksen taakastanne. 

37 Jos pidätte lapsiani, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, hyvin lahjakkaina ja olette jopa halunneet 

heidän lahjaansa, sanon teille tältä osin, että se on todella ylenpalttinen armo, aivan kuten se on myös 

hengellinen velvollisuus, joka heillä on Isää kohtaan, ja heidän vastuunsa ei tunne rajoja. 

38 Jokainen ottakoon ristinsä rakkaudella; mutta älkää etsikö nautintoja, kunniaa tai palkintoja, sillä te 

niitätte vain tuskaa. 

39 Muistakaa, että paransin teidät rakkaudellani, että puhdistin teidät tahroistanne ja suljin haavanne. 

Muista, että otin katkeruuden pois huuliltasi, että riisuin sinulta likaiset ja riekaleiset vaatteesi ja vaihdoin 

ne lumihiutaleenvalkoisiin. Olit kaikkein halveksituin, ja nyt sinua ei enää ole. Tulit ilman perintöä, ja nyt 

tiedät, että sinulla on lahja. Älkää enää haastako kipua, älkää enää ryhtykö hylkiöiksi, älkää enää palatko 

syntisiksi, älkääkä pitäkö itseänne koskemattomina sillä, että pystytte antamaan anteeksi, kun teitä 

loukataan. 

40 Kuinka usein olettekaan luvanneet Minulle antaa anteeksi veljillenne, riippumatta siitä, millä 

tavalla he ovat loukanneet teitä. Olette pyytäneet Minulta voimaa täyttää tehtävänne, ja olen antanut sen 

teille. Mutta kuinka harvoin oletkaan täyttänyt valasi. 

41 Jaan ne, jotka ovat yrittäneet antaa anteeksi, kolmeen ryhmään: Ensimmäisen muodostavat ne, 

jotka loukkauksen saatuaan eivät ole osanneet hillitä itseään ja jotka ovat unohtaneet opetukseni, joutuneet 

synkkien tunteiden vietäviksi ja kostaneet iskun toisensa jälkeen. Tämä ryhmä on se, jonka kiusaukset ovat 

kukistaneet, joka on intohimojensa orja. 

42 Toisen ryhmän muodostavat ne, jotka loukattuaan muistavat esimerkkini, sulkevat huulensa ja 

hillitsevät impulssinsa sanoakseen Minulle jälkikäteen: "Herra, minua on loukattu, mutta koston sijaan 

olen antanut anteeksi." Mutta Minä, joka tunnen sydämet, olen havainnut tuossa ihmisessä halun kostaa 

hänelle purkamalla oikeudenmukaisuuteni hänen veljelleen. 

Tämä ryhmä on edelleen keskellä taistelua. 

43 Kolmas ryhmä, pienin, koostuu niistä, jotka ottavat Jeesuksen esikuvakseen ja jotka, kun heitä on 

loukattu, nousevat Isän puoleen täynnä myötätuntoa veljiään kohtaan ja sanovat Minulle: "Herra, anna 

heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. He ovat loukanneet Minua, mutta (todellisuudessa) he 

eivät ole loukanneet Minua, vaan itseään. Siksi pyydän armoasi heidän puolestaan ja että annat minun 

maksaa heille vain hyvää." Tämä on ryhmä, joka on voittanut. 
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44 Omatuntosi, joka vaatii ja odottaa sinulta täydellisiä tekoja, ei jätä sinua rauhaan, ennen kuin osaat 

antaa veljillesi todellista anteeksiantoa. 

45 Miksi teidän pitäisi vihata niitä, jotka loukkaavat teitä, kun he ovat vain vaiheita, joiden avulla 

voitte tavoittaa Minut? Jos annatte anteeksi, saatte ansioita, ja kun olette taivasten valtakunnassa, 

tunnustatte maan päällä ne, jotka auttoivat teitä hengellisessä nousussanne. Silloin pyydät Isältä, että hekin 

löytäisivät keinon pelastaa itsensä ja tulla Herransa luo, ja sinun esirukouksesi saa heidät saamaan tämän 

armon. 

46 Älkää myöskään yrittäkö paljastaa lähimmäisenne salattuja tunteita, sillä jokaisessa olennossa on 

salaisuus, jonka vain Minä voin tietää. Mutta jos havaitsette sen, minkä pitäisi olla teille pyhää, koska se 

kuuluu vain veljellenne, älkää tehkö sitä tiettäväksi, älkää repikö tätä verhoa, vaan pikemminkin tehkää se 

paksummaksi. 

47 Kuinka usein olenkaan nähnyt miesten tunkeutuvan veljensä sydämeen, kunnes he ovat havainneet 

hänen moraalisen tai hengellisen alastomuutensa, jotta he voisivat ilkkua siitä ja tehdä sen välittömästi 

tunnetuksi. Älköön kukaan niistä, jotka ovat näin häpäisseet lähimmäisen luottamuksen, hämmästykö, jos 

joku paljastaa ja pilkkaa häntä elämänsä aikana. Älköön hän sitten sanoko, että vanhurskauden mitta on se, 

jolla hänet mitataan, sillä se on vääryyden mitta, jolla hän on mitannut veljiään. 

48 Kunnioita toisia, peitä paljastuneet armon viitallasi ja puolusta heikkoja ihmisten juoruilulta. 

49 Opetuslapset, en kiellä teitä opiskelemasta kirjoista, jotka opettavat teille hyvyyttä, mutta jos ette 

löydä niitä, tässä on minun opetukseni, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan ja nöyryydessään sisältää 

enemmän viisautta kuin kaikki kirjat. Paina se siis sydämesi sisimpään, tutki sitä, jotta se olisi se, joka 

ohjaa sinua kaikissa teoissasi. 

50 Ne, jotka ovat tulleet itkien tämän puun varjoon elämän monien koettelemusten läpi, ovat löytäneet 

rakkauteni lohdutuksen ja vahvistuksen. 

51 Siunattu on se, joka kuuntelee Sanaani kolmannella aikakaudella, sillä hän ei eksy harhaan. Hänen 

(fyysisen) kuolemansa hetkellä hänen henkensä nousee ylös ikuiseen elämään ja kulkee turvallisesti 

polkua, joka odottaa häntä tämän elämän ulkopuolella. 

52 Autuas on se, joka kantaa kärsimyksensä kärsivällisesti, sillä juuri hänen nöyryydessään hän löytää 

voimaa jatkaa ristinsä kantamista kehityspolullaan. 

53 Autuas on se, joka nöyrästi kantaa nöyryytyksen ja kykenee antamaan anteeksi niille, jotka ovat 

häntä loukanneet, sillä minä annan hänelle oikeutta. Mutta voi niitä, jotka tuomitsevat veljiensä tekoja, 

sillä heidät puolestaan tuomitaan! 

54 Autuas on se, joka täyttää lain ensimmäisen käskyn ja rakastaa minua enemmän kuin kaikkea 

luotua. 

55 Siunattu on se, joka antaa Minun tuomita oikean tai väärän asian. 

56 Opetukseni uudistaa teitä, vahvistaa henkeänne niin, että kun huulenne avautuvat toistamaan 

opetuksiani, ne sulkeutuvat jumalanpilkkaa tai kirousta varten. 

57 Tänä aikana olen tullut kastelemaan uudelleen siemenen, jonka istutin sydämeenne toisella 

aikakaudella. 

58 Ensimmäisistä ajoista lähtien olen etsinyt muotoa, jossa voisin tehdä itseni ihmisille kuultavaksi ja 

ymmärrettäväksi. Siksi lähetin tähän maailmaan vanhurskaita miehiä ja profeettoja, jotta he sanoillaan ja 

teoillaan olisivat tahtoni ja käskyjeni sanansaattajia. 

59 Ensimmäisellä aikakaudella tein rakkauden liiton Aabrahamin kanssa, koska hän oli kuuliainen 

käskyjäni kohtaan, ja palkitsin hänen kestävyytensä, innokkuutensa ja uskollisuutensa siunaamalla ja 

lisäämällä hänen jälkeläisiään. Koetellakseni hänen kuuliaisuuttaan ja uskoaan vaadin häneltä hänen 

poikansa Iisakin henkeä, jota hän niin paljon rakasti, ja suurten henkien antautuessa hän oli valmis 

uhraamaan hänet. Mutta pidättelin häntä, koska hän oli jo osoittanut tottelevaisuutensa sydämessään, ja se 

riitti Minulle. 

60 Iisak oli Jaakobin isä, joka sai nähdä hengen täydellisyyden tien, jota symbolisoivat tikapuut, jotka 

seisoivat maan päällä ja katosivat äärettömään ja joita pitkin enkelien muodossa olevat henget nousivat ja 

laskeutuivat. 

61 Nämä kolme patriarkkaa muodostavat Israelin kansan rungon, josta versoi kaksitoista oksaa ja 

ääretön määrä lehtiä, mutta sen hedelmä ei ole vielä kypsä. 



U 44 

98 

62 Israelin kansa sai lain, kun se oli pyhiinvaellusmatkalla Siinain vuoren juurella. Mooses, sen 

johtaja, sai lain taulut ja (jumalallisen) inspiraation. Erämaan ylitys tehtiin sydämien puhdistamiseksi, 

niiden henkistämiseksi ja niiden uskon sytyttämiseksi näkymättömään Jumalaan. 

Kun kansa saapui Luvattuun maahan ja otti sen haltuunsa, usko Herraan oli painunut syvälle heidän 

mieleensä, ja he harjoittivat yksinkertaista mutta ylevää Jumalan palvontaa, jossa heidän sydämensä 

vahvistuivat. Mutta katso, lasten lapset eivät pysyneet uskossa ja hengellisyydessä, ja kun muut - 

pakanalliset - heimot toivat epäjumalanpalveluksensa ja taikauskonsa Israelin kansan syliin, ne jakoivat 

heidät hengellisesti ja maallisesti. Sen jälkeen nousivat profeetat, jotka varoittivat kansanjoukkoja ja 

ilmoittivat tuomioni heille heidän uskottomuutensa ja syntinsä vuoksi; mutta profeettoja pilkattiin, ja 

jotkut tapettiin. 

63 Kerron teille tämän, koska hengellisesti olette todellisuudessa noiden ensimmäisten patriarkkojen 

siemeniä ja Mooseksen "lampaita"; mutta kerron teille myös, että kuulutte niihin hedelmiin, jotka kypsyvät 

tänä aikana ja antavat ihmiskunnalle elämän ja mausteen. 

64 Kristus kasteli elämän puun verellään silloin, ja tänään hän tulee kastelemaan sitä uudelleen 

jumalallisella Sanallaan, jotta kaikkien hänen lastensa rakkauden ja laupeuden hedelmät kypsyisivät. 

65 Tänä aikana tulen taistelemaan kaikkea sydämissänne olevaa fanaattisuutta ja 

epäjumalanpalvelusta vastaan, sillä henkistyminen ei salli aineellistumista. Se, joka harjoittaa hengellistä 

opetustani fanaattisesti, ei tee tahtoani eikä ole tulkinnut opetustani oikein. 

66 Miksi ihmiset vielä tänä aikakautena materialisoivat Jumaluuteni palvonnan, vaikka olen kieltänyt 

ensimmäisestä aikakaudesta lähtien lakini ensimmäisessä käskyssä, että minua palvottaisiin ihmiskäsin 

tehdyissä hahmoissa ja kuvissa? 

67 Sanani taistelee tänä aikana kaksiteräisen miekan tavoin poistaakseen ihmissydämestä kaiken 

erehdyksen, jotta se voi nousta tietämättömyydestä vapaana Jumaluuteeni ja saavuttaa hengen ja hengen 

yhteyden. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 45  
1 Henkeni valo laskeutuu päällenne. Tulen antamaan teille rauhan aarteen ja pukemaan teidät 

nöyryyden juhlavaatteeseen. Jos ihmiskunta haluaa repiä vaatteesi riekaleiksi, anna heidän tehdä niin, sillä 

nämä riekaleet peittävät heidän alastomuutensa. 

2 Näiden ihmisjoukkojen joukossa on niitä, jotka - näkemättä Minua - uskovat Minuun, rakastavat 

Minua ja seuraavat Minua. Siunattuja he ovat, sillä he ovat luvatussa maassa. 

3 Tänä päivänä muistatte Mestarinne ylösnousemusta, ja totisesti sanon teille, että monet teistä 

nousevat ylös armon elämään Sanani valon kautta. 

4 Synnyin ja kuolin vain ihmisenä, sillä Jumalana minulla ei ollut alkua eikä minulla tule olemaan 

loppua. Jeesus syntyi Isän ihmiskuntaa kohtaan tuntemasta rakkauden puhtaudesta, kun hän otti 

ihmismuodon siveän neitsyen kohdussa, jonka Luoja oli etukäteen valinnut. 

5 Jeesuksen sanat ja teot olivat tie, jonka hän viitoitti sinulle, tie, joka johtaa sinut taivasten 

valtakuntaan. Jeesuksen ruumiin kautta Kristus tunsi kaikki maailman tuskat ja pelot, hän koki kuoleman 

tuskan, ja hän oli valmis menemään hengessä pimeyden luoliin, jossa myös henkiolennot odottivat häntä. 

Mutta minä sanon teille, että kukaan ei ymmärtänyt Jeesuksen tuskaa ristillä kärsimyksensä ylevänä 

hetkenä. Oli hetki, jolloin hän tunsi olevansa yksin taivaan ja maan välissä, valloilleen päästettyjen 

elementtien piiskaamana ja opetuslastensa hylkäämänä. Silloin tapahtui, että hän huusi: "Jumalani, 

Jumalani, miksi olet hylännyt minut?". - Ihmiset karkottivat hänet keskuudestaan, ja hänen Henkensä jätti 

hänet. 

6 Voimani vuoksi Jeesus olisi voinut olla fyysistä kipua kestämätön, mutta en tullut pettämään teitä 

ihmisluonteestani. Tuskani oli ennennäkemätöntä, kuolemani oli todellista ja vereni todella verta. 

7 Kun Mestarin ruumis makasi haudassa, jumalallinen Henki valaisi paikat, joissa vanhurskaat ja 

syntiset odottivat Häntä, jotta Hänen armonsa johdattaisi heidät uuteen aikakauteen. Sillä Karitsan veri 

avasi hengellisen kehityksen tien paitsi tämän maailman olentojen myös henkisen laakson olentojen 

ulottuville. 

Kun tämä rakkauden tehtävä oli kaikilta osin täytetty, Kristuksen ruumis yhdistyi Jumalalliseen 

Henkeen samalla tavalla kuin hän oli ottanut ihmismuodon. 

8 Koska Jeesuksen ruumis ei tullut "maasta "* - miksi hänen olisi pitänyt maksaa sille veroa kuten 

kaikkien ihmisten? 

Hän oli sanonut teille: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta." 
* Eli luotu maan luonnonlakien mukaisesti. 

9 Kuunnellessanne opetustani henkenne herää uuteen elämään, koska se on syönyt iankaikkisen 

elämän leipää, joka on Sanani. Vahvistukaa opetuksellani, sillä lähestyy aika, jolloin ihmiset hyökkäävät 

kimppuunne kuin nälkäiset sudet tuomitakseen teidät, eikä minun tahtoni ole, että jätätte uskonne ja 

rauhanne vainoajienne käsiin. 

10 Käyttäkää aikaa, kun ilmentymäni on vielä kanssanne tässä muodossa, sillä jos ette sytytä 

lamppujanne tänään, kaipaatte huomenna takaisin tätä opetusten ja armojen aikaa ja itkette halusta kuulla 

Sanani vielä kerran. Monet sanovat: "Mestari, mitä antaisin siitä, että saisin vielä kerran kuulla yhden 

opetuspuheistasi niiden kautta, jotka olen niin tuominnut epätäydellisiksi." 

11 Käyttäkää opetustani todella - nyt kun annan sen teille näiden lasteni kautta, jotka olen valinnut ja 

valmistanut. Olen saanut viisauden ja rakkauden sanat virtaamaan heidän huuliltaan. Antautuessaan he 

ovat kääntyneet pois maailmasta, ja teidän takianne he juovat kärsimyksen maljan tietäen, että he ovat Isän 

väline hänen liittymisessään teihin. 

12 Vaikka kiirehditte näihin vaatimattomiin kokoontumispaikkoihin kuulemaan Sanaani tällä hetkellä, 

voitte silti lähettää rukouksenne paikassa, jossa olette (tällä hetkellä): Olkoon se sitten hiljaisessa 

huoneessa tai siellä, missä ansaitset jokapäiväisen leipäsi, tien päällä, laaksossa tai joen rannalla - 

kaikkialla kuulen anomuksenne. 

13 Opettele puhdistamaan sydämesi ja nostamaan henkesi Minun luokseni, jotta voit saada 

hengellisen yhteyden (kanssani). Älkää unohtako, että kannatte Minua olemuksenne sisimmässä. 

Kohottakaa itsenne Minun luokseni, niin että kun vuoden 1950 viimeinen hetki koittaa, henkenne ei ole 
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täynnä kauhua ja sano: "Mestari, sinä olet kääntynyt pois meistä." Totisesti sanon teille, että se, joka 

valmistautuu, yhdistyy tuosta hetkestä lähtien hengestä henkeen Jumaluuteeni. 

14 Jos olisitte käyttäneet jotakin niistä monista opetuksista, jotka olen teille antanut, ja sen opetus 

olisi ollut laki, joka ohjaa kaikkia elämänne tekoja, totisesti sanon teille, että minun ei enää tarvitsisi olla 

keskuudessanne, sillä se, mitä olette tähän asti kuulleet, sisältää kaiken opetukseni. 

15 Vielä kerran annan teille Sanani, jotta henkenne voi tuntea olevansa ikuisen elämän juhlissa. 

Virkistäytykää apostolini Johanneksen tavoin, kun mietitte tuonpuoleisen maailman ilmestyksiä. 

16 Silloin kaikki epäusko teidän keskuudestanne katoaa, sillä minä jätän teidät ihmisten keskuudessa 

syttyneeksi uskon lampuksi. 

17 Joka kerta, kun esittelen itseni teille ja kun annan teille Sanani, kipunne väistyy, koska henkenne 

tuntee läsnäoloni ja virkistyy rakkaudellani. 

18 Näihin kokoontumispaikkoihin kokoontuneet eivät ainoastaan kuuntele Minua, vaan suuret 

legioonat henkiä ovat läsnä tässä ilmentymässä ja vastaanottavat valoni. Näihin ihmisjoukkoihin kuuluu 

niitä, jotka maan päällä olivat vanhempianne, kumppaneitanne ja lapsianne. Kaikki ovat nousemassa 

evoluution tikapuita ylöspäin. 

19 Sydämenne täyttyy ilosta, kun kuulette Minun puhuvan näin, ja tunnette, että Isän itsensä kirkkaus 

avautuu näinä hetkinä vuodattaakseen armonsa jokaiselle Herran luodulle. 

20 Rakkauteni valo, joka on valaissut kaikkien lasteni kehityspolkua, sai jotkut tiedemiehet 

hämmentämään ajatuksiaan, kun he tulivat siihen tosiasiaan, että luomakunnan alkuperä ei ole sellainen 

kuin he olivat kuvitelleet. Mutta minä puhun heille "vuoren korkeudelta", ja ääneni väkivaltaisuus saa 

maan vapisemaan elementtien kautta ja näyttää heille totuuden. 

21 Ihmiset, jos haluatte päästä yhteyteen Jumaluuteni kanssa, älkää katsoko näitä äänenkantajia, 

joiden kautta teen itseni tunnetuksi, korkeampina olentoina. Tutkikaa ja syventykää Sanaani, niin tunnette 

olevanne pyhäkössäni ja iloitsette opetukseni hengellisestä merkityksestä. Näin teistä tulee vahvoja 

todistamaan, että tämä on Kolmas Aikakausi ja että siinä olen ilmoittanut itseni ihmisille Pyhänä Henkenä. 

22 Valitsen parhaillaan ihmiskunnan joukosta uudet opetuslapseni ja sanon miehille: "Uudistukaa", ja 

naisille: "Älkää enää tehkö syntiä". Anteeksiantoni on puhdistanut teidät kaikki, jotta voitte aloittaa uuden 

elämän. 

23 Te, jotka olette maistaneet paljon katkeruutta - juokaa nyt maitoa ja hunajaa tästä rakkauden 

maljasta, jonka tarjoan teille. 

24 Iloitkaa siitä, että teillä on tämä hengellinen hyvä. Älkää murehtiko liikaa ruumiin ravinnosta, 

muistakaa, että olen sanonut teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee 

Jumalasta". 

25 Löysin teidät kaikki eksyneinä, ja näytin teille tien sanoen: "Minä olen tie, totuus ja elämä, 

seuratkaa minua loppuun asti." 

26 En ole pakottanut ketään seuraamaan Minua, enkä uhkaa ketään, jos hän ei seuraa Minua. 

Varmasti on olemassa sovituksen laki - jonka jokainen aiheuttaa itse - jotta hänen sielunsa voisi kehittyä ja 

saavuttaa puhdistumisensa ja valonsa. Mutta ikuisen tulen helvettiä ei ole olemassa, aivan kuten ei 

myöskään Jumalan antamaa rangaistusta. Älkää tulkitko väärin sitä, mitä teille on kerrottu menneinä 

aikoina vertauskuvien avulla. 

27 Tänään te kuuntelette minua, ja jokainen tunnistaa tehtävänsä, kun Elia Herran väsymättömänä 

palvelijana kokoaa 144 000 uutta opetuslasta, 12 000 lasta jokaisesta tämän kansan heimosta, jotta he 

saisivat otsaansa merkin, joka osoittaa heidät kolminaisuus- ja marialaishenkisiksi spiritisteiksi. 

28 Kun tunnet olosi uupuneeksi elämän tiellä, tule luokseni ja lepää kuunnellessasi tätä sanaa, sillä 

olen yhä kanssasi. 

29 Tämä Sana on leipä, jonka tuon suuhusi. Sen henkinen merkitys on kristallinkirkas vesi, joka 

auttaa sinua puhdistamaan sielusi kaikista tahroista. 

30 Pelkäätte, että myrskyt pyyhkivät teidät pois tältä tieltä ja että teistä puolestaan tulee heikkoja lihan 

intohimojen edessä. Pelkäätte ihmisten puhetta, heidän tuomioitaan, pelkäätte maailmaa, joka moninaisine 

houkutuksineen etäännyttää teidät Minusta. 

31 Koska ette ole ymmärtäneet Sanaani, luulette, että vaadin teitä luopumaan kaikesta aineellisesta, 

vaikka opetan teille, että teidän pitäisi antaa hengelle se, mikä sille kuuluu, ja aineelle se, mikä teille 
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kuuluu. Niin kauan kuin olette kyynelten laaksossa, ette saavuta täydellisyyttä. Mutta teidän on 

varustettava itsenne rakkaudella ja laupeudella, jota levitätte veljienne keskuuteen, jotta pääsette 

hengelliseen laaksoon ja voitte korjata kylvönne hedelmän. 

32 Salaisuus, jonka paljastan teille, on oma Henkeni, joka on Jaakobin tikapuiden takana. En ole 

"tikapuilla", koska olen täydellinen. Sen päällä ovat vain olennot, jotka kulkevat kohti täydellisyyttä. - 

Kuka voi tuntea, että opetukseni on kuin raskas taakka hänen hengelleen? Jos vertaatte sen painoa ristin 

painoon, ymmärrätte, että olen nyt apunanne*.  

* Katso lisäyksen 8 huomautus. 

33 Kuka voi siirtyä pois luotani, koska olen kaikkialla? Jotkut yrittävät poistaa itsensä läsnäolostani 

kylvääkseen salaa heille uskomani siemenen ja niittää sadon itselleen, mutta minä annan teille 

hedelmälliset pellot. Se, joka yrittää poistaa itsensä, joutuu menemään autiomaahan. - Milloin kukaan on 

nähnyt minkään siemenen itävän tulikuumassa hiekassa? Siellä he eivät osallistu juhliin, joita vietätte 

kanssani, eivätkä kuuntele yksinäisyydessään lintujen trilleriä, jotka ovat ilahduttaneet teitä laulullaan. 

34 Se, joka on tuntenut sydämessään halua luopua rististä, ei ole vielä ymmärtänyt sen tehtävää tai 

kohtaloa. 

35 Kuinka moni teistä tunnustaa olevansa syyllinen ja syntinen Minun edessäni, ja silti te kuulutte 

niihin, jotka rakastavat Minua! Kuinka monet julistavat rakastavansa Minua, mutta eivät edes usko 

Minuun! He uskovat, kun he saavat etuja, mutta kun heitä kohtaa koettelemus, he kieltävät Minut! 

36 Tämä Kolmas Aika on ollut kutsu hengellenne, kutsu teille, jotta saisitte armon olla niiden 

joukossa, jotka saavat Kolmen Ajan jumalallisen hedelmän. 

37 Kun ihmiskunta oli turmeluksen korkeimmalla tasolla, Henkeni valo laskeutui alas - ihmiselle 

ymmärrettäviksi sanoiksi muutettuna - pelastaakseen hänet. He näyttävät hänelle sovituksen tien, auttavat 

häntä täyttämään sen ja antavat hänelle ymmärtää häntä odottavan palkkion. 

38 Teille, jotka kuulette Minua, sanon: älkää käyttäkö likaista pölyä "sandaalienne" päällä, etsikää 

Minua, Minä olen teidän pelastuksenne. Minä olen vene, joka pelasti teidät haaksirikosta, kantoi teidät 

pois synnin raivoavalta mereltä ja toi teidät lupauksen maahan. 

39 Miksi olet kohdannut kipua matkallasi läpi elämän? Miksi jalkasi ovat hiertyneet polun kiviä 

vasten? Miksi jano piinaa teitä kuin väsyneitä vaeltajia? Se johtuu siitä, että kuljitte ennen samaa polkua 

ettekä puhdistaneet tietä niille, jotka tulivat teidän jälkeenne, koska ette tienneet, että teidän pitäisi kulkea 

sitä uudelleen. Mutta jos et ole koskaan sammuttanut janoisen janoa, miten voit odottaa kenenkään 

sammuttavan sinun janosi? 

40 Minä yksin sammutan henkesi rakkauden ja rauhan janon. Sanani on kristallinkirkasta vettä, joka 

on vuodatettu teidän keskuuteenne. Nauttikaa siitä, kun juotte sitä, kutsukaa veljiänne tekemään samoin, ja 

totisesti sanon teille, että lopulta saatte kokea sielujenne ykseyden ja rauhan. 

41 Jos toisella aikakaudella silmänne näkivät minut, koska tulin ihmisenä, tänään tulen hengessä. Jos 

fyysiset silmänne eivät ole nähneet Minua, henkenne herkkyys on varmasti tuntenut Minut, koska teen 

Läsnäoloni tuntuvaksi teille. Kuka niistä, jotka kuulevat Minua, ei ole tuntenut Minua sydämensä 

kiihtyneessä sykkeessä? Kuka teistä ei ole vapissut Sanani edessä, joka on kuin läpitunkeva katse, joka 

valollaan saavuttaa henkenne? 

42 Puhun teille Mestarina, en Tuomarina. Älkää etsikö Minua tuomarina, sillä tuomitsemisen sijaan 

haluan levittää lohtua ja elämää keskuuteenne. 

43 Olen avannut silmänne, jotta tulisitte tietoisiksi siitä, että lakini on tahrittu maan päällä, mutta en 

siksi, että voisitte tuomita sen rikkojan. Opettele minun lakini, ettet eksyisi, kun ihmiset salaavat sen 

sinulta, ja jotta osaisit opastaa pimeydessä vaeltavaa. 

44 Et ole tullut (maailmaan) nöyryyttämään ketään. Totuuden nimessä minä sanon teille: Ennen kuin 

tämä tapahtuu, olisi parempi, ettet puhuisi työstäni, sillä muuten kuolema katkaisee elämäsi. 

45 ihmiset, ette tiedä, mitä minulla on varattuna teille. Älkää luulko, että se, mitä olette kuulleet tähän 

päivään asti, on kaikki, mitä minulla on teille sanottavana; aion vielä paljastaa teille suuria opetuksia; 

hyvin suuret lahjat avautuvat teissä. 
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46 Opetukseni tulee avuksenne, jotta onnistutte yhdistämään itsenne henki hengessä Isänne kanssa, 

sillä siinä on pelastuksenne. Avaa sydämesi, jotta voit säilyttää siinä Sanani aarteen, kunnes tulee hetki, 

jolloin sinun on paljastettava se veljillesi. Sillä tämä on se Sana, joka muuttaa syntisen ja parantaa sairaan. 

47 Jälki, jonka jätän teille tänä aikana, ei ole verta vaan valoa. Tulkaa luokseni, opetuslapset, ja 

toipukaa kärsimyksistänne. Tyydyttäkää Sanallani rakkauden ja rauhan nälkänne ja janonne, niin että kun 

olen yltäkyllästänyt teidät hengellisillä hyödykkeillä, voitte olla vertaukseni neitsyiden kaltaisia: lamput 

palavat, ja te odotatte siveää Puolisoa, jotta voitte ottaa hänet vastaan, kun hän kolkuttaa ovellenne. 

48 Se, joka pitää Sanani sydämessään ja uskoo siihen, saa rauhan ja onnen maailman teillä ja 

saavuttaa henkisen nousunsa polulla, joka johtaa valtakuntaani. 

49 Rakkaudella annan teille Sanani antamaan teille todellisen elämän ja opettamaan teitä tekemään 

samoin ihmisten keskuudessa, jossa on niin monia uskolle kuolleita. Kaiken, mitä teette minun nimessäni, 

saatte nähdä toteutuvan veljienne keskuudessa. Mutta jos te siunaamisen sijasta pilkkaatte tai tuomitsette 

lähimmäisiänne, totisesti minä sanon teille, että tuomitsette itsenne, sillä sillä sillä mittapuulla, jolla 

mittaatte, teidät mitataan. 

50 Jos olet loukannut Minua, pyydä Minulta anteeksiantoa. Jos veljesi on loukannut sinua, anna 

hänelle anteeksi, ehkä hän ei tiedä, mitä on tehnyt. Jos toisaalta satutatte edelleen, vaikka teillä on niin 

paljon valoa saamanne opetuksen kautta, ette voi sanoa, että olette viattomia. 

Jos te loukkaisitte, olisitte kovempi kuin kallio; sillä minä opetan teitä, jotta olisitte jaloja veljiänne 

kohtaan. 

51 Tutkikaa Sanaani, jotta kuolema ei saa teitä kiinni valmistautumattomana eikä pimeys verhoa 

henkenne tietä sen kehittymiseen. Opetukseni on ainoa kirja, joka sisältää totuuden ensimmäisestä sanasta 

viimeiseen. Tämän kirjan olen avannut teille uudestaan tänä aikana herättääkseni teidät ikuiseen elämään 

ja yhdistääkseni teidät rakkauteni koteloon, sillä näen teidät eksyneinä kuin lampaat ilman paimenta. 

52 Tässä on Hänen äänensä, joka kutsuu henkiä vapauttaakseen heidät maailman murheista. Jotkut 

lapseni tunnistivat äänen, toiset eivät, koska heidän mielensä, jonka tämän ajan materialismi oli sokaissut, 

ei tunnistanut sitä. Mutta minä, Paimen, jolla on yhdeksänkymmentäyhdeksän lammasta rakkauteni 

tarhassa - joka on valtakuntani - tulin maan päälle etsimään kadonnutta. 

53 Kuinka kauan olettekaan ravinneet itseänne katkerilla hedelmillä, jotka saivat teidät unohtamaan 

todellisen elämän hedelmien makeuden, ja vasta kun kuulitte Sanani, koitte jälleen, mitä hengen todellinen 

ravinto on. 

54 Aiemmin lähdit liikkeelle ja etsit turhaan tietä hengelliseen nousuun, koska syntiesi aiheuttama 

tuska masensi sinua. Tänään olen yhdistänyt teidät, olen moninkertaistanut teidät, ja olen antanut teidän 

tuntea lahjanne. Mutta totisesti sanon teille: ennen kuin lankeatte turhamaisuuteen tämän armon vuoksi ja 

haluatte tuomita syntisen tai yrittää nöyryyttää sitä, joka on jäänyt vajaaksi, muistakaa ja miettikää 

opetusta, jonka annoin teille toisella aikakaudella, kun avionrikkoinen nainen tuotiin eteeni; muistakaa 

vertaukset fariseuksesta ja publikaanista sekä laupiaasta samarialaisesta. Näiden opetusten hengellinen 

merkitys on ikuinen. Voit soveltaa niitä elämässäsi tänään, huomenna ja aina. Ne ovat vertauksia, jotka 

annoin teille toisella aikakaudella, joskus joen rannalla, joskus erämaassa tai vuorella; ne olivat 

Jumalallinen viesti, jonka toin teille Jeesuksessa, ennen kuin ihmiset tarttuivat minuun tuomitakseen minut 

ja ristiinnaulitakseen minut Jerusalemissa. 

55 Minun tahtoni oli, että Sanani eläisi sydämissänne niin, että armo ja rakkaus virtaavat siitä, ja te 

lähdette parantamaan sairaita odottamatta palkkiota, koska teette hyvää rakkaudesta veljiänne kohtaan. 

56 Älkää kutsuko itseänne spiritisteiksi, jos tunnette sydämessänne inhoa sairaita kohtaan tai inhoa, 

jos heidän ruumiinsa on kääritty rätteihin. Teistä ei tule opetuslapsiani niin kauan kuin erotatte itsenne 

syntisistä, koska pelkäätte, että sydämenne saa tartunnan. 

57 Katso, tässä on uusi Sanani, jonka voitte yhdistää siihen, jonka annoin teille menneinä aikoina. 

Olen antanut sen teille eri välittäjien kautta tänä aikana, jotta saisitte siinä vahvistuksen siitä, että se, mikä 

on sanottu yhden suun kautta, on sanottu kaikkien kautta. 

58 Valmistautukaa, miehet ja naiset, sillä joukossanne on niitä, joiden kautta annan teille sanani. 

59 Tässä on aviomies, joka koputti neitsyiden ovelle, ja koska neitsyet odottivat häntä, he avasivat 

hänelle ja kutsuivat hänet sisään, ja heidän talossaan pidettiin juhlaa. 
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60 Jotkut teistä ovat istuneet rakkauden pöydän ääreen syömään Sanani leipää ja juomaan viiniä, joka 

on Sanani jumalallinen olemus. Kuinka moni teistä oli kanssani myös toisella aikakaudella ja kuunteli 

minua. Toiset näkivät apostolini maakunnissa kylvämässä Kristukseen uskomisen siementä sydämiin ja 

tuomassa ihmisille todisteita totuudesta parantamalla sairaita, puhdistamalla spitaalisia ja lohduttamalla 

kärsiviä. Mutta ne, jotka eivät tuolloin osallistuneet ateriaan, syövät tänään, ja ne, jotka eivät olleet 

maailmassa, syövät tänään. 

61 Olen valitsemassa opetuslapsiani uudelleen. Muistakaa, että toisella aikakaudella pesin niiden 

kahdentoista apostolin jalat, jotka olin valinnut armoni mukaan, ja painoin heille rakkauden suudelman, 

jotta ymmärtäisitte: Jos Herra teki näin, mitä sinun pitäisi tehdä veljillesi? 

62 Täynnä nöyryyttä tulen lohduttamaan ja pelastamaan teitä, jotta - kun lähdette täyttämään 

tehtäväänne näyttää ihmisille tietä - voisitte jättää tien varrelle nöyryyden jäljen. Se, joka ei ole pessyt 

"jalkojaan" ennen kuin hän aloittaa päivätyönsä - mitä jälkiä puhtaudesta hän voi jättää jälkeensä? 

63 Tässä on Karitsa, joka vapaaehtoisesti uhrasi itsensä, jotta hänen verensä olisi kaikissa hänen 

lapsissaan elämän symbolina ja jotta hänen jälkensä merkitsisi ihmisen hengellisen kehityksen polun. 

64 Näen joukossanne niitä, jotka seuraavat Minua, mutta myös niitä, jotka joutuvat vuodattamaan 

kyyneleitä ja jotka tekevät suuria lupauksia vain kääntääkseen myöhemmin selkänsä Minulle. Olen yhä 

keskuudessanne; käyttäkää hetket hyväksenne, sillä pian jätän teidät taakseni ja katselen äärettömyydestä 

käsin niiden täyttymystä, jotka ovat saaneet tämän perinnön. Jokainen, joka puhdistaa sydämensä 

välittääkseen Sanaani eteenpäin, tulee olemaan vahva puhtautensa, armonsa, rakkautensa ja nöyryytensä 

ansiosta. Mutta se, joka korottaa itseään ja pettää Työni, on heikko kiusausten edessä. 

65 Kansanne on avannut porttinsa, joiden läpi on tullut suuria joukkoja eri kansoista; sillä olen 

sanonut teille, että tänä aikana ei ole kaksitoista valittua, vaan kaksitoista tuhatta jokaisesta kahdestatoista 

sukukunnasta - sata neljäkymmentäneljätuhatta, jotka tuovat Sanani ihmiskunnalle. Jotkut ovat 

hengellisessä laaksossa, toiset aineessa. Ne, jotka elävät tuonpuoleisessa maailmassa ja jotka eivät ole 

tunteneet tätä opetusta, minä annan tulla uudelleen lihaksi kootakseni heidät kaikki yhteen maan päälle. 

Juuri he ovat ne, jotka rakkaudesta veljiään kohtaan kantavat uhriristin ja juovat katkeruuden maljan. 

66 Tänään syötte taivasten kuningaskunnan leipää ja juotte viiniä opetukseni hengellisen aistimuksen 

kautta, kun taas ihmiskunta jatkaa tämän opetuksen esittämistä maan leivän ja viinin avulla. 

67 Kerääntykää ympärilleni, jotta voitte suojella toisianne ja tuntea itsenne vahvoiksi, sillä sudet 

vaanivat teitä, ja fariseukset, jotka piileskelevät väkijoukkojen joukossa, ovat eilisiä. He eivät voi vielä 

tunnistaa Minua, koska heidän aistinsa ovat menneet sekaisin. He ovat tekopyhiä, jotka kätkevät syntinsä 

teeskennellyn puhtauden taakse. 

68 Katsokaa ja rukoilkaa, sillä he ovat ensimmäiset, jotka kertovat teille, että minä olen väärä Kristus. 

Jotkut osoittavat teille ensimmäisen aikakauden profetiat ja toiset toisen aikakauden profetiat ja yrittävät 

todistaa teille, että tämä ennustettiin vääräksi. He sanovat teille, että älkää antako näiden julistusten pettää 

itseänne. Totisesti minä sanon teille: Varokaa heitä ja niitä, jotka ovat vain ottaneet vastaan sanani eikä 

heillä ole voimaa tehdä tekoja, jotka vakuuttavat totuudellaan. 

69 Tutkitteko itseänne omantuntonne edessä ja kysyttekö itseltänne, ovatko sairaat tulleet terveiksi, 

oletteko tunteneet rauhaa kuunnellessanne Minua, oletteko innostuneet tekemään hyvää ja rakastamaan 

toisianne, oletteko uudistuneet? - Kyllä", omatuntosi on vastannut sinulle. 

70 Muistele ja eläydy menneisiin aikoihin. Tässä on pöytä, jolle on asetettu iankaikkisen elämän 

antava ruoka. Kerron teille jälleen kerran, että ruumistani ja vertani edustaa tänään oma Sanani. Murunen 

tätä leipää riittää antamaan hengelle ikuisen elämän. Sairaat, jotka maistavat tätä leipää, tulevat terveiksi, 

ja jokainen, joka juo tätä viiniä henkeä kohottaen ja oppiani kunnioittaen, saa rauhan ikuisesti. 

71 Joka muistaa Sanani ihmisen kuoleman ylevänä hetkenä, hänen hengessään ovat ne lahjat ja armot, 

jotka ovat hänessä (Sanassani), niin että hän voi nähdä Pyhän Henkeni valon matkalla ulos. 

72 Isän salaiset ajatukset paljastuivat köyhille ja nöyrille. Joka juo tätä viiniä, tuntee henkensä 

vahvistuvan; joka sulkee huulensa eikä juo sitä kuoleman pelossa, kuolema on hänessä, ja vain minun 

rakkauteni pystyy herättämään hänet. Mutta sitten, jos se on minun tahtoni, tulen hänen luokseen ja sanon: 

"Miksi et ole juonut minun viinistäni?". Nouse, minä olen se, joka puhui ihmisen suun kautta, ja sama (on 

hän), joka herättää sinut tänään armon elämään. Kenellä muulla kuin minulla on valta herättää kuolleet 

henkiin?" 
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73 Kun annan teille opetustani, tarkastelen jokaisen läsnäolijan sydäntä. Jotkut luovuttavat Minulle 

sydämensä, joka on ravinnut Sanaani, kunnes se on tyydyttänyt rakkauden ja lohdutuksen nälkänsä. Toiset 

miettivät, miten he voivat tuhota tämän työn, koska he eivät usko siihen, ja heitä huolestuttavat suuret, 

sydämeltään kiihkeät väkijoukot, jotka tungeksivat näihin kokoontumispaikkoihin kuullakseen Sanaani. 

74 Syökää tätä leipää, siinä on iankaikkinen elämä. Juokaa viiniä, sen hengellinen sisältö on se 

jumalallinen maku, joka Sanassani on. 

75 Älkää unohtako niitä tekoja, jotka minä olen teille tehnyt, jotta te tekisitte ne myös veljillenne. 

Niin kuin minä olen rakastanut teitä, niin rakastakaa lähimmäistänne. Istuta apua tarvitsevat pöytääsi ja 

anna heille paras paikka. 

76 Jokaisessa sanassani* on runsaasti paljastuksia, jotta voitte uppoutua niiden tutkimiseen; sillä 

lähtöni hetki lähestyy, jolloin tunnette olonne yksinäiseksi. Teidät jätetään kuin lampaat susien keskelle, 

mutta minä lohdutan teitä. Sitten tehtävänne alkaa, ja jotkut lähtevät koteihin, toiset maakuntiin ja jotkut 

muihin kansoihin. Teidän on oltava hyviä työntekijöitä pelloillani ja kylvettävä väsymättä rauhan ja 

rakkauden siemeni. Teidän ei kuitenkaan tarvitse kantaa mukananne kahta säkkiä täynnä matkan aikana 

tarvittavia elintarvikkeita - minä huolehdin teistä. Teidän ei pidä pelätä sään ankaruutta eikä elementtien 

ankaruutta, sillä minun läsnäoloni on kaikissa luoduissa asioissa. 
* Termi "sana" ei tarkoita tässä yksittäistä sanaa, vaan se on jumalallisen ajatuksen esittämisen ruumiillistuma 

inhimillisten sanojen kautta. 

77 Minä johdatan teidät koteihin, joissa asuu niitä, jotka jakavat uskonne. He ottavat teidät ilolla 

vastaan, ja siellä kutsutte muita kokoontumaan rukoilemaan ja viemään heille viestini. Näistä "viimeisistä" 

tulee "ensimmäisiä", ja he lähtevät uusina apostoleina kylvämään niin kuin olette heitä opettaneet. 

78 Peltoni ovat hyvin laajoja, ja kylväjät ovat vielä hyvin harvalukuisia; silti tahtoni on, että sinä 

aikana, jona vielä annan teille opetukseni tässä muodossa, sadanneljäneljäneljättätuhatta ihmistä on 

nostettava. Sillä ne ovat niitä, joiden välityksellä teen itseni tunnetuksi ihmiskunnalle tänä aikana, ja 

jokaisesta, joka todistaa Minusta, minäkin todistan, aivan kuten jokainen, joka pettää Minut, joutuu 

ilmestymään tuomioni eteen. 

79 Katso, te kaikki olette syöneet Karitsasta, mutta minä näen joukossanne sen, joka minut pettää. Ei 

tässä hetkessä eikä tänä yönä, vaan kun hän maailman houkutusten viettelemänä ottaa vastaan kiiltävät 

kolikot veljiensä palkinnoksi. Koska kukaan ei tiedä, kuka se voi olla, kysytte sydämessänne: "Mestari, 

kuka se on?" - Sanon teille vain: "Katsokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen." 

80 On myös joku, joka kieltää minut tänä aikana, ja pian se tapahtuu; juuri tänä yönä joku kieltää, 

missä hän on ollut ja kenelle hän on kuulunut. - Älköön kukaan kieltäkö Minua maailman pelosta, sillä 

hänen tuskansa on hyvin suuri. 

81 Kerran Jeesus meni oliivipuutarhaan rukoilemaan, sillä hänen uhrimatkansa oli lähestymässä. 

Tänään sanon teille: Rukoile ja muistele tuota esimerkkiä, jotta löydät voimaa Herrassa. Sillä totisesti 

sanon teille, että malja, jonka join sinä yönä, oli hyvin katkera; mutta myös se, jonka tämä ihmiskunta 

antaa Minulle tänään - kuinka katkera se onkaan! Siinä ovat kaikki ihmisten kyyneleet, veri ja tuska. 

82 Sen tähden, rakkaat opetuslapset, opetan teitä rukoilemaan, jotta voisitte valmistautua suuriin 

vierailuihin. Koskaan ei kuitenkaan kaikkien ihmisten synti ole yhden ihmisen päällä. Vain Kristus kantoi 

harteillaan koko ihmiskunnan synnin Aadamista viimeiseen. 

83 Ne, jotka pilkkaavat sisäisesti näitä ilmentymiä, ovat niitä, jotka sylkivät kasvoilleni, ja ne, jotka 

tuomitsevat minut nyt, ovat niitä, jotka ruoskitti minua tuona Toisena Aikakautena. Tämän ihmiskunnan 

synti ja pimeys ovat vankityrmä, jossa saan vastaanottaa kaikki piinat. 

84 Valmistautukaa, sillä epäuskoisten joukot ja hämmentyneiden henkien legioonat jahtaavat teitä. 

Mutta sitten minä sanon heille: "Poistukaa opetuslapsistani, he eivät ole syyllisiä. 

85 Katsokaa ja rukoilkaa, eläkää rauhassa, ja teillä on voimani hengessänne, sillä te syötte 

iankaikkisen elämän leipää. 

86 Teidän on tullut hetki muistaa Kristusta, jumalallista Mestaria, Hänen viimeisinä hetkinään ristillä, 

noina maailman pimeyden tunteina, jolloin Läsnäoloni valaisi Minua odottaneet henget. 

87 Uudella Golgatalla ihmiskunta on korottanut Minut tässä kolmannessa aikakaudessa, ja ristiltäni 

katselen teitä, oi ihmiset. Henkeni valo laskeutuu ihmiskunnan ylle, kuten silloin, kun Vereni valui pisara 
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pisaralta ihmiskunnan päälle. Jumalalliset kärsimykseni ovat kuin haavoja, jotka puhkeavat ihmisten 

kiittämättömyyden ja syntien edessä. Mutta tänään armovesi virtaa niistä, jotta sokeat näkisivät ja 

jumalattomat pelastuisivat. Jos haavoitat puuta, siitä lähtee elämän mehu: Minä olen todellisen elämän 

puu, joka antaa teille elämän, kun yritätte tuhota sen. 

88 Kuka auttaa minua kantamaan ristini tänä aikana? - Te, opetuslapset! Ja joka itkee syntejään ja 

katuu ja uudistaa itsensä, hän jää ihmiskunnan muistiin kuin se syntinen, joka kasteli jalkani kyynelillään 

ja kuivasi ne hiuksillaan. 

89 Autuaita ovat ne, jotka tuntevat sydämessään Herransa tuskan, Hänen rakkauden janonsa, sillä 

annan heidän nähdä Minut kaikessa kirkkaudessani tuonpuoleisessa maailmassa. 

90 Kun maan päällä ihmisten Jeesukselle valmistama kuolema erotti hänet rakastavan Äitinsä 

käsivarsista, tänään ikuisuudessa Äiti ja Poika ovat yhdistyneet jumalallisessa rakkaudessa. Teidän on 

nimittäin tiedettävä, että jos Kristus on Jumalan Sana, niin Maria on Jumalan äidillinen hellyys, ja 

äärettömyydestä käsin, lähellä ristiä, jonka olette valmistaneet minulle uudestaan, hän levittää rakastavasti 

vaippansa peittääkseen teidät ja suuntaa anteeksiantoa täynnä olevan äidillisen katseensa teitä kohti. 

91 Älkää unohtako näitä ilmentymiä, ja kun vuosi 1950 on ohi, kokoontukaa yhteen muistelemaan 

näitä opetuksia. Silloin silmänne tulvivat kyynelistä, surusta ja samalla ilosta - surusta, koska muistatte 

ajan, jolloin kuuntelitte sanojani, ja ilosta, koska olette vihdoin astuneet yhteyteen hengestä henkeen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 46  
1 Autuaita olette te, jotka ryntäsitte, kun kuulitte rakkauden kutsun, joka kutsui teidät hengelliselle 

juhlaillalliselle nauttimaan iankaikkisen elämän ruoasta. Olen tuonut nämä teille täyttääkseni lupauksen, 

jonka annoin hengellenne Jeesuksen kautta. 

2 Kun näen, että olet väsymässä kehityspolullasi, lähestyn sinua täyttääkseni sinut voimalla ja sanon 

sinulle: "Mene askel askeleelta elämänpolun päähän toivossa, että pääset Luvattuun maahan". Siellä saatte 

palkkion uskostanne ja sinnikkyydestänne siinä siunatussa ja todellisessa rauhassa, jota henkenne niin 

kaipaa." 

3 Oi mielihyväni kansa, jonka olen kutsunut Israeliksi, valon lapsi ja Pyhän Hengen opetuslapsi, 

älkää välittäkö siitä, jos ruumiinne on kääritty ryysyihin tai jalkanne ovat alastomat, sillä hengellinen 

arvokkuutenne ei perustu aineelliseen. Tutki elämäsi tekoja omantuntosi valossa, niin että tiedät, onko 

sielusi puhdas synnistä. 

4 Jos tunnet tuskaa veljiesi epäilyksen ja pilkan edessä, vahvista se. Tiedättekö, ettekö te tuolloin 

huutanut Pilatukselle, että hän ristiinnaulitsisi minut? Tiedättekö, oletteko te niiden joukossa, jotka 

vainosivat apostoleitani ja antoivat heille kärsimyksen maljan juotavaksi? 

5 Tämän kysymyksen johdosta vaikenette, mutta sanon teille: "Antakaa anteeksi, kun teitä 

loukataan, älkää tehkö sanoistani kaksiteräisiä aseita haavoittaaksenne veljiänne". Tänä aikana kehittynyt 

henkesi saavuttaa tyyneyden; se ohjaa kaikkia tekojasi, sanojasi ja ajatuksiasi. Teidän henkinen ikänne ei 

ole enää lapsen ikäinen, ja minun opetukseni kautta te olette lakanneet olemasta pieniä lapsia ja teistä on 

tullut opetuslapsia. 

Tehkää työnne oppini puitteissa muuttamatta tai häpäisemättä sitä. Älä poista ketään seurastasi, vaikka 

havaitsisit jossakin veljessäsi tahroja tai vikoja. Älkää sanoko, että se on rikkaruohoa, jos joku lisää 

epätäydellisiä ajatuksia opetukseeni tai käyttää lahjojaan huonosti. - Korjaa häntä rakastavasti ja ohjaa 

häntä armollisesti. 

Vain siinä tapauksessa, että hän jähmettyy pahoihin taipumuksiinsa ja tuomitsee teidät väärin, jättäkää 

hänet rauhaan, rukoilkaa hänen puolestaan ja jättäkää asia Minun huolekseni. 

6 Valmistan teitä, jotta voisitte valossani herättää henkiin ne, jotka ovat kuolleet armon elämään, ja 

jotta rukouksenne pelastaisi heidät ja tekonne olisivat pelastava esimerkki veljillenne. Lapseni, miettikää, 

mitä tarjoatte Isällenne, kun olette Hänen läsnäolossaan. 

7 Totuuden Henki puhuu teille. Olet tunnistanut puun sen hedelmistä ja tämän lähteen kirkkaasta 

vedestä; seuraa siis tätä jälkeä. Mutta on välttämätöntä, että puhdistatte tämän suuren rakkauden, jota 

tunnette Minua kohtaan, kaikesta itsekkyydestä, kaikesta riidasta lähimmäisenne kanssa, jotta se olisi 

puhdasta ja Isän arvoista. 

8 Ole nöyrä, vaikka tunnetkin, että Luoja on antanut sinulle suuria lahjoja. Muistakaa, etten ole 

tuonut kenellekään kruunua tehdäkseni hänestä kuninkaan. 

9 Ihmisjoukot, jotka ovat kokoontuneet ja kuuntelevat Sanaani: Päivä, jolloin ette enää kuule tätä 

Sanaa ja tunne oloanne yksinäiseksi, vaikka henkinen läsnäoloni on kanssanne, on jo lähestymässä. Sitten 

alkaa uusi ajanjakso, jolloin puhdistan teidät ruumiillisesti ja sielullisesti, jolloin puhdistan Jumalan 

palvonnan ja siihen liittyvät tavat tässä kansassa, niin että he sitten menevät muihin maakuntiin ja muihin 

maihin viemään sanani ilosanomaa ja todistamaan teoillaan oppini rakkauden opetuksista. 

10 Olen ennustanut, että vuoden 1950 jälkeen tämän kansan muodostavat joukot yrittävät jo nyt 

saavuttaa hengen ja hengen välisen yhteyden, sillä silloin en enää anna teille Sanaani ihmismielen kautta. 

Mitä te sitten aiotte tehdä käskyilleni ja opetuksilleni? Mikä on se hengellisyyden, kuuliaisuuden ja uskon 

esimerkki, jonka tarjoatte niille, jotka eivät vielä ole astuneet piiriinne? Mikä on esimerkki ja siemen, 

jonka jätätte tuleville sukupolville? 

11 Ymmärtäkää, että tuo aika on jo lähellä ja että se on alku hengelliselle liitolle (Jumalan kanssa), 

epäjumalanpalveluksen ja uskonnollisen fanaattisuuden valtakauden loppu. 

12 Kaukaisista maista ihmisryhmät tulevat tähän kansakuntaan etsimään tätä todistusta. Otatte heidät 

vastaan kaikella sydämenne rakkaudella ja näytätte heille "Todellisen elämän kirjan", jonka olette 

muodostaneet antamistani opetuksista, unohtamatta kuitenkaan, että teostenne ja tunteidenne on oltava osa 

esiteltävää kirjaa. 
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13 Hyödyntäkää jäljellä olevat vuodet opetukseenne ja hengelliseen iloonne Sanani kuulemisen 

kautta; älkää antako tälle ajalle aihetta tuomitsemiseen ja valittamiseen. Älkää antako sen tapahtua niin, 

että ensimmäisestä sanasta, jonka sanansaattaja Elia toi teille tämän julistuksen alussa, aina viimeiseen 

sanaan asti, jonka annan teille, te maksatte (tottelemattomuudestanne) sovituksella ja tuskalla. 

14 Välttääkseni kaikenlaisen häpäisyn, puhdistan tämän "työkentän" ja käyn kaikkien niiden luona, 

jotka ovat saaneet virkoja. Laajennan tämän puhdistuksen elämänne kaikille alueille, en vain hengellisille. 

Samojen, jotka ovat häpäisseet minun lakini, on huolehdittava siitä, että tahrat, jotka he ovat siihen 

laittaneet, pestään pois. 

15 Ihmiset, haluan rauhani ilmenevän henkenne, ilmeenne ja hymynne kautta. En halua, että 

kärsimyksen vaivaamat kasvot heijastavat katkeruutta tai rauhattomuutta. Te olette kansa, joka on syntynyt 

tuskassa ja jonka tehtävänä on voittaa se; te kannatte ristinne uhrautuvasti ja rakkaudella, taivutatte 

niskanne ja voitatte ruumiinne heikkoudet. Tyhjentäkää maljanne kärsivällisesti ja ymmärtäkää, että 

Jumalallinen Sanani parantaa teidät haavoistanne joka hetki. 

16 Milloin tämä sana tulee koko ihmiskunnalle? Näiden "yölaulujen "* trillerit eivät ole yltäneet 

kauas, ne eivät ole saaneet opetusteni suloista ääntä kantautumaan suurten ylellisiin taloihin tai mahtavien 

asuinsijoille. Ne eivät ole saavuttaneet ihmisten verellä läpimärkiä taistelukenttiä eivätkä henkiä, jotka 

rakentavat uutta Baabelin tornia tai asuvat uudessa Sodomassa. Mutta sana, joka kulkee huuliltanne 

viimeisinä ilmestymisvuosinani, on viesti, joka saavuttaa kaikki veljesi huomenna; sillä tätä varten 

puhdistan teitä näinä hetkinä ja valmistelen teitä. 
* Runollinen ilmaus jumalalliselle sanalle äänenkantajien kautta. 

17 Vain leskien ja orpojen valitukset ovat kantautuneet korviinne, samoin kuin huhut sodasta, uutiset 

suurista vaikeuksista ja tragedioista, joita te ette ole vielä kokeneet ja kärsineet. 

18 Olette oppineet kauttani, että olette Israelin kansan lapsia, ja historian kautta tiedätte, että 

menneinä aikoina tämä kansa kutsui itseään "Jumalan kansaksi", valituksi, jonka päälle kaikki Taivaallisen 

Isän armot vuodatettiin. Tänään haluan teidän tietävän, että tuota kansaa, jonka olen lähettänyt uudelleen 

maan päälle tänä aikana, ei ole koskaan rakastettu enemmän kuin muita kansoja, ja kun se sai minulta 

monia armolahjoja, sen tarkoituksena oli jakaa ne muiden kansojen kanssa, jotta se olisi valo, tie, avoin 

kirja ja pelastus kaikille naapureilleen. 

19 Täyttikö tämä kansa tehtävänsä menneinä aikoina? Täyttääkö se tämän rakkauden ja veljeyden lain 

nykyhetkessä? - Jos tunnette tämän kansan muinaisen historian, teille ei ole tuntematonta, että suuria 

kärsimyksiä, vastoinkäymisiä, vankeutta, nälänhätää, ruttoa ja nöyryytystä oli myös heidän kohdallaan 

heidän uskottomuutensa ja tottelemattomuutensa vuoksi. Se ei ollut rakkautta, ei kuuliaisuutta lailleni eikä 

sen kansan henkistämistä, joka kirjoitti kirjan tuleville sukupolville. Tuon kansan kirja on kirjoitettu 

veljien, profeettojen ja vanhurskaiden verellä, se on tahriintunut pahasta tahdosta, tottelemattomuudesta ja 

erimielisyydestä, ja se on sinetöity Jumalan Pojan verellä. 

20 Tämän kansan on tarpeen pestä pois ja puhdistaa kaikki nuo häpeän tahrat, pyyhkiä kaikki 

rikkomuksensa pois kirjasta ja laittaa niiden tilalle hyviä tekoja, tekoja, jotka ovat heidän Herransa 

arvoisia. 

21 Te opetuslapset, älkää kirjoittako uutta kirjaa, joka on täynnä tottelemattomuutta ja 

pyhäinhäväistystä, sillä myöhemmin teillä ei olisi tarpeeksi kyyneleitä poistaaksenne tahrat tästä kirjasta. 

Kirjoittakaa uusi historia, mutta se koostukoon moraalisesta uudistuksesta, sovinnosta, veljeydestä, 

kuuliaisuudesta ja hengellisyydestä. Omatuntosi kirjoittaa liittosi (Jumalan kanssa) tänä aikana. 

22 Niinä vuosina, jolloin jatkan opetukseni antamista teille ja jotka valmistavat teitä lähtööni, te 

täytätte tehtävän, jota pyydän teiltä. Tietäkää, että tämän ajan jälkeen en halua ihmisten tietävän 

petollisuudesta enkä nykyisistä puutteistanne. Kun tuo aika koittaa, ihmiset tulevat tuntemaan Sanani 

niiden kirjoitusten kautta, jotka olen antanut Kultaisten Sulkieni haltuun. Tutustutte tähän kirjaan, kun 

opiskelette Työtäni, kun vierailut häiritsevät teitä tai kun kaipaatte lohdutusta. 
* Tämä kuvaannollinen ilmaus viittasi henkilöihin, jotka kirjasivat ylös ja keräsivät jumalalliset opetukset. 

23 Henkeni valo valuu mieleesi, jotta osaat opastaa niitä, jotka seuraavat askeleitasi. 

24 Tänään annan teille opetukseni kuten silloin, kun asuin kanssanne ja näytin teille esimerkilläni, 

miten ihmissuku lunastetaan. 



U 46 

108 

25 Ihmiskunta, joka ei ole tyytynyt tuohon opetukseen, vaatii vielä tälläkin hetkellä, että viatonta 

verta vuodatetaan vielä kerran, mutta jumalallinen Mestari on tullut hengessä, eikä tuota rakkauden 

osoitusta toisteta samassa muodossa. Tänään puhun teille ihmismielen kautta ja lähetän teille 

lukemattomia valoni säteitä, joiden avulla annan teille viisauteni, jotta voitte löytää pelastuksen ja jotta 

henkenne voi kulkea rakkauden tietä veljiänne kohtaan. 

26 Olen nähnyt, että rakkauden ja nöyryyden opetuksestani ei ole jäänyt mitään jäljelle monien 

kansojen sydämissä. Jotkut ovat nousseet toisia vastaan, vahvat nöyryyttävät heikkoja, ja hengelliset 

sanansaattajani, joille olen antanut tehtäväksi herättää rauhaa ja sopua hallitsijoissa, ovat palanneet 

luokseni suru mielessään, koska heitä ei ole kuunneltu eikä heitä ole toteltu. Sitten annoin ihmiskunnan 

tyhjentää maljansa, jotta tämä kipu valaisisi heitä ja saisi heidät palaamaan (henkisen) evoluutionsa tielle. 

27 Tänä koettelemuksen hetkenä teillä on Elia, joka istuttaa teihin rukouksen ja hyvät teot pahaa 

vastaan. Teillä on taivaallinen Puolustajanne, joka valvoo tarkemmin kuin koskaan tätä ihmiskuntaa, joka 

ei ole kuunnellut hänen neuvojaan ja varoituksiaan. Ja teillä on Minut, Isänne, joka olen muuttumaton 

rakkaudessani ja joka antaa teille uuden tilaisuuden uudistaa itseänne ja kehittää henkeänne, jotta voitte 

saada sen palkkion, jonka olen luvannut teille. 

28 Kun kansakuntanne ulkopuolella veljenne haavoittavat ja tappavat toisiaan armottomasti, tuhoavat 

rauhaa, tuhoavat heikkoja kansoja ja kylvävät kauhua, kurjuutta ja surua tielleen, te, jotka olen valmistanut 

ja joille olen ilmoittanut näistä tapahtumista jo pitkään, katselette ja rukoilette. Lähettäkää rauhan 

ajatuksia; sydämenne levittäköön rakkautta ja laupeutta veljienne keskuuteen. Antakaa ohjeideni muuttua 

teoiksi, sillä näin voitte torjua pahaa. 

29 Olen valinnut teidät suurten massojen joukosta, jotka muodostavat tämän ihmiskunnan, tehdäkseni 

teille tunnetuksi oppini, tahtoni, ja olen kutsunut jokaista henkeä täydellistämään itsensä (käskyjäni) 

täyttämällä. Mutta te olette vastuullisempia, koska olette todistaneet kaikkien sanojeni toteutumista. 

30 Luonnon elementit ja luonnonvoimat vapautuvat puhdistamaan ja palauttamaan kaiken sen, minkä 

ihminen on tahrannut ja saastuttanut maan päällä. 

31 Lapset ovat tällä hetkellä järkyttyneitä kaaoksesta, jota he todistavat lähietäisyydeltä, ja heidän 

viattomat sydämensä nousevat luokseni pyytämään Minulta valoa niille, jotka hallitsevat, ja oikeaa 

ohjausta heidän päätöksilleen. He myös rukoilevat Minulta niiden kansojen puolesta, jotka ovat kärsineet 

toisten, vahvempien ikeen alla, ja pyytävät Minua vapauttamaan heidät jälleen. Rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden hyveet elävät heissä, ja heidän valitushuutonsa kutsuu rauhaa ja hyvää tahtoa 

ihmisten kesken. Otan vastaan heidän rukouksensa ja annan sen tulla balsamina näiden sotivien kansojen 

tarpeisiin. 

32 Te lapsisielut, älkää poikkeako antautumisen, kuuliaisuuden ja hyvien tunteiden tieltä. Älkää 

joutuko tartunnan kohteeksi, paetkaa pahan vaikutusta. Luottakaa minuun ja antakaa valoni ohjata teitä ja 

valaista kehityksenne polkua. 

33 Te, jotka olette aikuisia, pidän teitä myös lapsina, ja arvioin tekojanne. Ota vastaan opetukseni 

valo ja usko murheesi Minulle. Ole vahva kivun edessä ja antaudu kohtaloosi. Rukouksessanne saattakaa 

kärsivät veljet sydämelleni, ja hyväksyn esirukouksenne. Teille, kuten kaikille lapsilleni, annan rakkauteni 

yhtä paljon. Otan vastaan rukouksenne ja siunaan teidän kauttanne kaikkia lapsiani, sekä niitä, jotka 

rakastavat Minua ja uskovat tähän Sanaan, että niitä, jotka epäilevät ja edelleen kieltävät Minut. Olen 

koskettanut sydäntäsi, joka ennen oli turta kuin kivi, ja siitä alkaa virrata rakkauden ja anteeksiannon vettä 

ihmisiä kohtaan. Tätä olen aina pyytänyt teiltä: Se on ikuinen laki, jolla ei ole alkua eikä loppua, 

rakkauden ja laupeuden laki, jota ihmissuku ei ole käyttänyt tähän asti. 

34 Tänään lähestytte Minua toivoen Sanaa, joka pyyhkii pois kärsimyksen, joka hyväilee raskaiden 

myrskyjen koettelemaa sydäntänne. Annan teille lämpöä niin kuin rakastava kuikka antaa poikasilleen, 

sillä olen nähnyt, että talvi on tunkeutunut moniin sydämiin: jotkut vapisevat kylmästä, toiset ovat 

kuolleet. Läsnäoloni antaa teille voimaa koettelemuksissa. En halua, että uskosi sammuu. 

35 Vain usko tukee teitä tänä tuskan aikana, jos haluatte olla esimerkkinä veljillenne ja todistaa 

teoillanne Sanastani. Olkaa vahvoja, valmistautukaa, eläkää valppaasti ja pankaa täytäntöön se, mitä 

opetukseni opettaa teille, jotta teitä uskotaan. Haluan nähdä teidät vahvoina ja valaistuneina opetukseni 

kautta, jotta saatte menetetyn ajan kiinni. 
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36 Jos rakastatte Minua, sydämenne muuttuu: tunnette olevanne täynnä elämää, täynnä intoa taistella 

hengellisen nousunne puolesta. Teistä tulee todellisia opetuslapsiani, ja kun elämän vastoinkäymiset 

iskevät teihin, ette käänny pois minusta ettekä syyttele minua koettelemuksistanne sovituksessanne. 

Suostutte (tehtävänne) täyttämiseen, koska tiedätte, että sielu puhdistaa ja täydellistää itsensä näissä 

koettelemuksissa. 

37 Käyttäkää hyväksenne aikaa, jolloin saatte opetukseni, sillä tämän ajanjakson jälkeen ette enää saa 

opetustani tällä tavalla. Mutta odottakaa myös, kunnes kerron teille: "Tämä on niiden sydänten lukumäärä, 

jotka teidän on otettava huostaanne". Nämä ovat ne rajat, jotka vedän teille; en rajoita rakastamista tai 

anteeksiantamista, vaan rajoja työssänne. Sillä vaikka tarjoaisitte Minulle niukan sadon, jos sitä on 

hoidettu rakkaudella, se riittää Minulle, ja hyväksyn teidät ja siunaan työnne. 

Teidän on varottava, etteivät askeleenne eksy hyvyyden tieltä, ja että valo, jonka olen antanut teille, on 

kuin majakka, joka valaisee jokaisen hengen tien. Se hälventää kaikki epäilykset ja antaa sinulle 

turvallisuuden tunteen toimissasi. Mutta kun poistutte (oikealta) polulta, se kehottaa teitä aina palaamaan 

takaisin tehtävänne täyttämiseen. 

38 Muille lapsilleni sanon: Älkää olko kärsimättömiä, älkää pyytäkö Minulta virkaa ymmärtämättä 

ensin vastuuta siitä. Älkää menkö kiireellä, sillä väsytte pian, ja väsymys saa teidät sitten nukahtamaan ja 

heräämään (vain uudelleen) toiseen aikaan. Elämän matka on pitkä ja tie kuoppainen; sinun on edettävä 

askel askeleelta pysähtymättä. Kun voitatte materian kannustimet ja pystytte kohottamaan henkenne, elätte 

korkeammilla tasoilla, joista voitte tarkastella teitä odottavaa hengellistä elämää suurimmalla selvyydellä. 

39 Ymmärrä rakkaani, muista, etten ole kuin rikas kurja, joka haluaa kaiken itselleen. Kaikki, mikä on 

Minun, on myös teidän, koska te olette hyvin rakkaita lapsiani. 

40 Te olette ne sukupolvet, jotka on valittu tänä aikana vastaanottamaan ilmentymäni. Olen 

vuodattanut teille armoni ja siunaukseni, sillä en halua, että palaatte maan päälle sovittamaan menneitä 

rikkomuksia. Haluan, että nautitte valtakuntani rauhasta sen jälkeen, kun olette suorittaneet tehtävänne. 

41 Te sanotte Minulle, että maa on kärsimyksen ja piinan paikka, mutta Minä sanon teille, että te 

olette tehneet siitä onnettoman ja riitaisan maailman, koska teiltä puuttuu täyttymys. Olen opettanut teille 

alistumista ja kuuliaisuutta ja neuvonut teitä aina tekemään hyvää. Minä olen käskenyt teidän kylvää 

rauhaa, jotta voitte niittää rauhaa, valmistaa tietä uusille sukupolville ja antaa heille teidän siemenestänne, 

jotta näkisitte sen kukkivan ja kantavan hedelmää heidän keskuudessaan. 

42 Olen antanut teille lahjoja, jotka tuovat teidät lähemmäksi minua. Olen antanut teidän katsoa 

maailmanne ulkopuolelle ja todistaa opetuksistani kolmannella aikakaudella. Kukaan ei pysty estämään 

näiden hengellisten lahjojen ilmenemistä, aivan kuten kukaan ei voi anastaa teille annettua armoani. Vain 

Henki saa teidät ymmärtämään, kuinka suuria armoja olen teille antanut. Puhdistakaa itsenne ja tehkää 

töitä, niin että olette pian kanssani ja saatte tyydytyksen siitä, että olette ymmärtäneet ja noudattaneet 

käskyjäni. 

43 Tänään, hyvityksen aikana, anna rauha takaisin niille, jotka olet "tappanut" heidän uskossaan; 

paranna ne, joita olet haavoittanut sanallasi; maksa velkasi, anna rakkautesi hyödyn virrata veljiesi päälle, 

ja sinä täytät lakini. 

44 Ihminen, joka on kääntynyt pois laini täyttämisestä, on luonut erilaisia ideoita, teorioita, uskontoja 

ja oppeja, jotka jakavat ja hämmentävät ihmiskuntaa ja sitovat hengen materiaan ja estävät sitä nousemasta 

vapaasti. Mutta Pyhän Henkeni valo valaisee kaikki ihmiset ja näyttää heille todellisen elämän tien, jolla 

on vain yksi opas, joka on omatunto. 

45 Kun suuret epidemiat puhkeavat ja tiedemiehet eivät rakkauden ja sisäisen myötätunnon puutteen 

vuoksi kykene parantamaan kärsiviä, "työntekijät", opetuslapset, ilmestyvät ja täyttävät rakkaudella 

tehtävänsä parantaa ja lohduttaa veljiään. Ja Henkimaailma, joka yhdistyy heidän kanssaan, antaa hyödyt 

tuskan painamalle ihmiskunnalle. Valvokaa ja rukoilkaa, sillä jos tällä hetkellä annan teille opetukseni 

mielen avulla, huomenna vain ne, jotka varustautuvat, saavat inspiraationi ja kommunikoivat kanssani 

hengestä henkeen. 

46 Kultaiset höyhenet' kirjoittavat muistiin ohjeeni tuleville sukupolville, sillä sanani ei katoa; se on 

kuin aarre, jonka te säilytätte kautta aikojen. Mutta sanon teille, että se, joka löytää jumalallisen 

merkityksen Sanani pohjasta, on se, joka seuraa esimerkkiäni suurimmalla sinnikkyydellä ja lujuudella. 

Se, joka uskoo tähän Sanaan, on kuin sellainen, joka kantaa palavaa soihtua, joka valaisee hänen tiensä 
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ilman, että väärät teoriat tai kauniilta kuulostavat sanat hämmentävät häntä. Sillä silloin hän on löytänyt 

salaisuuden siitä, miten löytää totuus, silloin hän on ymmärtänyt sen suunnattoman rakkauden, jota 

minulla on teitä kohtaan, ja hän tuntee, että olen kaikkien lasteni kanssa ja annan heille rohkeutta jatkaa 

"päivän työtä". 

47 Olette kestäneet myrskyjä ja myrskyjä, jotka ovat jättäneet "vaatteenne" riekaleiksi, mutta olette 

nousseet rukoukseen ja pyyntönne oli, että armoni estäisi lamppunne sammumisen, ja olette löytäneet 

Mestarin valmiina tulemaan avuksenne. 

48 Tie on murheellinen, ja tässä maailmassa te ette niittäneet siemenen hedelmiä; mutta totisesti 

sanon teille, että tänä koettelemusten ja tuomion aikana pieni mielenrauha ja pala kuivaa leipää 

pöydällänne on arvokkaampi kuin kauniit vaatteet tai yltäkylläinen ruoka ja jopa kuin maan herrojen 

valtaistuimet. Minä, joka tunkeudun noihin sydämiin, sanon teille, että ne ovat kuin haudat ja että heidän 

huulillaan on katkeruutta. 

49 Tällä nöyryyden tiellä on iloja, tyydytyksiä ja aarteita, joilla on suuri arvo hengelle. Autuas on se, 

joka osaa arvostaa niitä. 

50 Teidän joukossanne on niitä, jotka ovat tulleet tänne maailman nautinnoista inhoten, joihin he eivät 

palaa. Mutta jotkut ovat edelleen viehättyneitä vääristä nautinnoista, joita ne tuottavat. Mutta kun paha 

ystävä kutsuu heitä pahalle tielle ja kun sillä hetkellä sairas ihminen kääntyy heidän puoleensa ja pyytää 

tippaa "balsamia", henki ja aine kamppailevat sisäisesti keskenään, rakkauden ja laupeuden tunteet veljiä 

kohtaan voittavat, ja he siirtyvät pois sen luota, joka heitä kiusasi, ja astuvat sen leiriin, joka hädässään oli 

ollut pelastusvene tuolle "työntekijälle". Kuinka suuri olikaan se ilo ja rauha, jonka tämä sydän koki 

nähdessään sairaan miehen parantuneen! Se nousi rukoukseen ja sanoi Minulle: "Kiitos, Mestari, että 

annat minulle voimaa voittaa koettelemus. 

51 Katso, kuinka sinua siunaavat ne, jotka ovat parantuneet sinun välityksesi kautta; katso, kuinka 

paljon iloa on siinä, joka on päässyt vuoteestaan sinun avullasi. Kuule niiden kiitollisuuden sanat, jotka 

ovat eksyneet ja jotka olet palauttanut takaisin hyvyyden tielle. Kuinka paljon sydämenne ovatkaan 

virkistyneet tehtävänne suorittamisessa! Mutta voi niitä, jotka eivät ymmärrä näitä iloja! 

52 Tämä sana, jonka annan teille ihmisen välityksellä, ei ole inhimillinen teoria. Tämän ilmentymän 

ydin on jumalallinen ilmestys. 

53 Henkeni on ylitettävä tietämättömyytenne kynnykset paljastaakseen teille iankaikkisen elämän, 

sillä niin kauan kuin olette ruumiillistuneet, kaikesta inspiraatiostanne ja kohotuksestanne huolimatta ette 

kykene käsittämään sitä, mikä on teidän, mutta mikä odottaa teitä salaisuutenani. 

54 Tämä on kolmas ilmestys, kolmas testamentti; siksi te olette trinitaarisia. Jokainen, joka on saanut 

henkisen merkin otsaansa tänä aikana, on ollut kanssani aiemmin kahdella edellisellä kaudella. 

55 Olen lähettänyt teidät taistelemaan suurta taistelua ihmiskunnan keskuudessa. Siksi näytätte 

Minulle usein "vaatteenne "*, jotka ovat riekaleina elämän taisteluissa. Mutta tiedätte hyvin, että rakastava 

Mestarinne parantaa kärsimyksenne ja haavanne, aivan kuten te parannatte sairaiden veljienne kipua 

Minun nimessäni. 
* Tämä on kuvaannollinen ilmaus "hengen vaatteelle", sielulle, joka on haavoittunut, pettynyt, murheellinen ja masentunut 

ihmisten pahuudesta ja kiittämättömyydestä, koska he ovat hylänneet ja vastustaneet Kristuksen opetusta. 

56 Siunaan valvottuja öitänne, lohdutusta ja hellyyttä, jota olette antaneet sille, joka kärsii, kyyneleitä, 

joita olette vuodattaneet sen puolesta, joka kärsii maailmassa; ja kaiken sen, mitä olette antaneet, otan 

vastaan. Älkää unohtako, että mitä teette lähimmäisellenne, sen teette Isällenne ja itsellenne. Yksikään 

siemen ei ole kadonnut pelloillani. 

57 Jos Sana, jonka tuon korvillenne, ja kaikki, mitä opetan teille, on täydellistä, se johtuu siitä, että 

teidän henkenne on täydellinen, koska se on lähtöisin minusta. Katsokaa, kuinka omantunnon valaisemana 

se hyväksyy hyvät teot eikä hyväksy epätäydellisyyksiä. 

58 Kuka teistä voi todistaa, ettei hän ollut olemassa ennen tätä elämää? Kuka niistä, jotka ovat 

ehdottoman varmoja siitä, että he elävät toisen inkarnaation läpi, voi todistaa, että heidän tilinsä Isän 

kanssa on selvitetty ja että heillä on yhä ansioita "on"-puolellaan? 

59 Kukaan ei tiedä, millä tasolla hän on täydellisyydessään. Siksi taistele, rakasta ja pysy sinnikkäästi 

loppuun asti. 
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60 Joillakin "päivätyö" ruumiissa on vielä pitkä, toiset joutuvat pian jatkamaan sitä hengessä. Totisesti 

minä sanon teille: on hyvin kaunista työskennellä hengessä, kun on täyttänyt maan päällä. Mutta älkää 

ajatelko, että olette saavuttaneet täydellisyyden päämäärän, koska täytätte tehtävänne maailmassa. 

Henkisen täydellisyyden tikkaat ovat hyvin korkeat, ja niiden huipulle päästäkseen on käytävä läpi 

seitsemän vaihetta. 

61 Rukoilkaa, että voitte olla vahvoja vierailuissa. Tänä vuonna kipu tuntuu poikkeuksellisen 

voimakkaasti ihmisten sydämissä, sillä jälleen kerran tieteen katkera hedelmä ja ihmisten vallan tavoittelu 

myrkyttävät ja tappavat suuria ihmisjoukkoja. 

62 Kaikki tahrattu puhdistetaan ja jokainen rikkaruoho kitketään juurineen. Juuri niitä, jotka ovat 

eksymässä tänään, osaan käyttää harjoittaakseni jumalallista oikeudenmukaisuuttani, ja tämä "laakso", 

joka tähän asti on ollut kyynelten laakso, muuttuu veren laaksoksi, sillä se virtaa puroina maan päällä. 

63 Minä annoin ihmiselle vapaan tahdon, mutta jos hän harhassaan menee niin pitkälle, että hän 

moittii Minua siitä, kerron hänelle, että Minä annoin hänelle myös tahdonvoiman ja ymmärryksen. 

Samalla paljastin hänelle lakini, joka on tie, jolla ei saa kompastua eikä eksyä, ja sytytin hänessä 

omantunnon valon, joka on sisäinen majakka, joka valaisee sielun tietä ja johdattaa hänet ikuiseen 

elämään. 

64 Miksi synti on olemassa, paha vallitsee ja sodat puhkeavat?...: Koska ihminen ei kuuntele 

omantunnon ääntä ja käyttää vapaata tahtoaan väärin. 

65 Ihmiset tulevat oman tiensä päähän ja palaavat takaisin samalle tielle niittäen kaiken sen hedelmän, 

mitä he ovat kylväneet - tämä on ainoa menettelytapa, jonka avulla parannus nousee sydämiin. Sillä se, 

joka ei tunnusta rikkomuksiaan, ei voi tehdä mitään virheidensä korjaamiseksi. 

66 Uusi maailma on valmisteilla, uudet sukupolvet tulevat pian, mutta ensin nälkäiset sudet on 

eliminoitava, jotta ne eivät ota lampaita saaliiksi. 

67 Teidät on lähetetty rauhan sotilaiksi. Älkää kaihtako taistelua, älkää antako lahkojen ja 

uskontokuntien edustajien tehdä vaikutusta. Kaikessa nöyryydessänne ette ole yhtään vähemmän kuin he. 

68 Täydellisyyden tiellä, tällä äärettömällä tikapuutikkaalla, on aina ollut olentoja, jotka kulkevat 

edellä ja toisia, jotka kulkevat jäljessä. Mutta kaikki saapuvat samaan kotiin, sillä Jumaluuteni sfäärissä ei 

ole luokkia, vaan ainoastaan lapsia, joita Henkeni rakastaa kaikkia suuresti. Olen kaikissa, kätken itseni 

yhtä paljon mahtavan kuin kerjäläisenkin sydämeen. Siksi kerron teille: Kun näette tarvitsevan ihmisen 

tulevan ovellenne, älkää kieltäkö häntä rakastavasta avusta, sillä se on Isänne, joka kolkuttaa sydämeenne. 

69 Minä janoan teidän rakkauttanne, te rakastetut lapset! 

70 Tämänhetkinen julistukseni on lisätodiste siitä, että annan teille rakkauteni. Mutta valmistautukaa 

sydämiinne, sillä tämä julistus on pian ohi, ja kerron teille vielä kerran, että vuoden 1950 viimeisenä 

päivänä puhun teille viimeisen kerran. Sillä tuon päivän jälkeen te etsitte Minua hengellisesti 

Äärettömässä, ja kun olette valmistautuneet, kuulette ääneni inspiraation muodossa - nyt ilman 

inhimillisen äänenkantajan puutteellisuuksia. 

71 Rukoilkaa, ihmiset, sillä rukouksenne hetkinä sota rauhoittuu, sydämet lepäävät, äidit löytävät 

lohtua ja lapset turvaa. 

72 Voi niitä, jotka eivät osanneet valmistautua, sillä he tuntevat itsensä orvoiksi maan päällä! 

73 Maailmassa tullaan todistamaan suuria hengellisiä tapahtumia; profeettoja ilmestyy kansojen 

keskuuteen, seitsemän sinetin sisältö tulee kaikkien tietoon, kuudennen sinetin valo tunnistetaan valoksi, 

joka loistaa tällä hetkellä; sillä tässä ilmestyksessä kaikki ihmiset yhdistyvät ja kaikki maan uskontokunnat 

ja rodut sulautuvat yhteen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 47  
1 Ihmiskunta, opastan teitä tänä aikana Sanallani, jotta ymmärtäisitte opetukseni. Lähetän kutsun 

hengille tehdäkseni heille tunnetuksi heidän hengelliset lahjansa, ja jotta he voisivat tutkia ilmestyksiäni 

eivätkä hämmästyisi niitä, vaan löytäisivät vahvistuksen sille, mikä on luvattu tälle ajalle. 

2 Haluan, että jokainen teistä ottaa opetuslapsena sen paikan, johon olen hänet asettanut. Teidät 

kaikki on lähetetty maan päälle täyttämään eräs tehtävä. Olen odottanut kärsivällisesti sen toteutumista, 

olen antanut teille monia tilaisuuksia, ettekä vieläkään ole täydellistäneet itseänne. Haluatko, että tämä 

uusi aikakausi menee ohi käyttämättä sitä, koska tehtäväsi täyttämisen risti tuntuu liian raskaalta? Aika on 

teidän, mutta se on rajallinen, enkä halua, että olette huomenna haudan partaalla, kun ryhdytte työhön, 

lähellä välitöntä lähtöä hengelliseen laaksoon, ja olette menettäneet fyysiset voimanne. Työskentele siitä 

hetkestä lähtien, kun valaistut, olitpa sitten lapsuudessa, täysikasvuisena tai vanhana. Kylvä, että voit 

niittää, ja säilytä vilja viljavarastossani, jossa aika ei tuhoa sitä eikä varas voi sitä ryöstää. 

3 Nykyään ihminen käy suuria kamppailuja: kun jotkut käyvät julmia sotia, toiset taistelevat 

intohimojen voittamiseksi ja hengen vapauttamiseksi. Ihmiskunta on jakautunut, ja elämä on kuin vene, 

joka kaatuu keskellä myrskyä. Jopa te, jotka asutte tässä kansakunnassa, joka on pysynyt rauhassa, ette 

tunne rauhaa; te kaikki tyhjennätte tuskan maljaa. 

4 Miksi jotkut, vaikka he kuulevat taivaallisen kellon äänen, pysyvät silti kuuroina sen kutsulle? 

Tämä kello on ääneni, joka voidaan kuulla tällä hetkellä kaikissa paikoissa, joissa lapseni asuvat. Kun 

kuuntelette Sanaani, tunnette, että se ei ole ihmisäänen kaiku, jota käytän puhuakseni teille, vaan että 

ääneni tunkeutuu sydämeenne, että se rohkaisee teitä ja antaa teille elämän. 

5 Hyväksyn teiltä vain puhtaan palvonnan; vain rakkauden ja laupeuden teot antavat teille rauhani. 

6 Kuunnelkaa Isällisiä neuvojani, älkää juosko karkuun Minulta! Olen sanonut teille, että 

vanhurskaan miehen tähden maa pelastuu. Mutta jos ette kykene olemaan vanhurskaita*, niin korjatkaa 

ainakin tapanne, tehkää työtä, sillä tällä tavoin saatte armon takaisin ja tulette olemaan lähettiläitäni 

kaikissa kansakunnissa. Älkää olko välinpitämättömiä tuskan edessä; antakaa rukouksenne tavoittaa 

Minut, niin se kuivattaa monet kyyneleet, ja veljenne saavat rauhan ja siunaukset. Ennen kuin ihmiskunta 

romahtaa ristinsä taakan alle, minä olen sen auttaja ja otan sen raskaan taakan vastuulleni, jotta se voi 

jatkaa etenemistään. 
* Tämä tarkoittaa, että elämme täysin Jumalan rakkauden lain ja hänen tahtonsa mukaisesti. 

7 Autuaita ovat ne, jotka osaavat puhdistaa sydämensä ottamaan vastaan Sanani, sillä se ravitsee 

heitä ikuisesti. Autuaita ovat ne, jotka huokaavat ja kärsivät, kun he katselevat sitä häiriötä, jossa heidän 

veljensä elävät, sillä heidän rukouksensa saavuttaa Minut; he todistavat hyveen kukoistusta ja palautumista 

ihmisten sydämissä. 

8 "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte. Olen tehnyt Henkeni teille tunnetuksi, jotta 

voitte päästä siihen sisälle, ja muistutan teitä sanoista, jotka kerroin teille toisella aikakaudella: "Tuomas, 

pane sormesi kylkeeni äläkä ole uskoton." - Tulkaa luokseni uskossa, luopukaa epäuskostanne, 

ymmärtäkää, että äärettömyydessä näytän teille luvattua maata, joka odottaa avoimilla porteillaan 

rakkaiden opetuslasteni saapumista. 

9 Olen antanut teille "leipää" runsaasti, jotta olisitte kylläisiä ettekä tuntisi nälkää huomenna tämän 

sanan vuoksi, jota tänään halveksitte. Nostakaa itseänne henkisesti, jotta voitte saavuttaa 

kehitystavoitteenne. Rukoilkaa kaikkien puolesta ja muistakaa, että olette kuin valonsäde veljienne 

elämänpolulla. Olkaa hyviä paimenia sille laumalle, joka on ihmiskunta. Kaikki te, joilla on valoa, järkeä 

ja inspiraatiota hengessänne, pystytte opastamaan ja tuomaan takaisin ne, jotka ovat eksyneet harhaan. 

10 On ennustettu, että kipu tulee olemaan hyvin suurta. Pysytte rauhallisina, kun rukoilette ja 

harjoitatte opetustani, sillä tunnette voimani joka hetki. Mutta voi niitä, jotka - vaikka he ovatkin 

kuunnelleet tätä opetusta - eivät ole uskoneet ilmestymiseeni, sillä heidän epäilyksensä saa heidät 

lannistumaan vierailulla. 

Te, jotka olette ottaneet profeettojen sanat muistiinne ja säilyttäneet ne - älkää pilkatko Jumalaa, kun 

tulee aika, jolloin tuska valtaa ihmiskunnan, älkää vaipuko epätoivoon, pysykää hiljaa ja pitäkää itsenne 

vahvana, sillä minä suojelen teitä rakkaudellani. 
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11 Älkää pyytäkö Minua perääntymään laeissani ja tuomioissani. Pyytäkää nöyrästi, niin minä annan 

teille sen, mikä teille kuuluu vanhurskaudessa, jotta voitte löytää pelastuksen. 

12 Tutkikaa ja ymmärtäkää opetuksia, joita olen antanut teille väsymättömästi kolmannella 

aikakaudella. Sanani ilmestyi teille kuin loistava majakka, joka näytti tietä eksyneille haaksirikkoutuneille. 

13 Opetukseni on antanut teille hengellistä voimaa - ei ainoastaan kestämään maailmassa esiintyviä 

vastoinkäymisiä, vaan myös toteuttamaan mukananne tuomaanne hengellistä tehtävää. Älkää odottako, 

että kaikki ottavat teidät avosylin vastaan, kun levitätte opetustani. Jotkut asettavat ansoja saadakseen sinut 

alas. 

14 Puhdistan teidät ja valmistan teidät hengellisesti ja fyysisesti, jotta voitte ymmärtää Isän 

innoituksia ja myöhemmin sijoittaa ne veljienne sydämiin samassa puhtaudessa, jossa lähetin ne teille, ja 

todistaa teoillanne opetusteni totuudesta. 

15 Niissä sydämissä, joita armoni on armahtanut, olen kuullut tämän rukouksen: "Herra, anna meille 

hengellisiä lahjoja ja etuja lakkaamatta." Mutta minä sanon teille: Minä olen teidän Isänne ja tunnen 

tarpeenne. Miten Henkeni ei voisi liikuttua rukouksestanne ja pyynnöstänne? Olen lohduttanut sinua 

kammiosi yksinäisyydessä ja valistanut sinua, jotta omistautumisesi olisi hyödyllistä. Tulette kiireesti 

kuuntelemaan sanaani, mutta ensin valmistatte sydämenne kuin alttarin, ja tarjoatte sen päällä tekonne 

minulle uhrilahjaksi. 

16 Tulette luokseni kuin lapsi, joka ojentaa kätensä isälleen, jotta tämä opastaisi häntä tiellä; ja 

totisesti, minun edessäni te olette lapsia! Mutta katso, minä olen kuin paimen, joka hoitaa lampaitaan ja 

kutsuu niitä tarhasta rakastavalla äänellä. Olette kuulleet ääneni tällä Kolmannella Aikakaudella 

ihmismielen välityksellä, mutta etsitte Minua vain silloin, kun huulenne olivat kuivuneet janosta 

kulkiessanne intohimojenne autiomaata. Vasta silloin kuulit taivaallisen Isäsi kutsun. 

17 Aina kun kutsut minua avuksesi, tunnet läsnäoloni antavan sinulle lohtua ja rauhaa. Mutta tuli 

hetki, jolloin tunsitte nälkää kuulla Minua, ja lähditte liikkeelle halusta saada opetukseni. 

18 Jokaisen kohdalla ikuisuuden kello näytti hetkeä, ja kello soitti ilmoittaen, että hetki oli koittanut, 

jolloin henkesi pitäisi löytää vesi, joka sammuttaisi sen janon. 

19 Jotkut epäilivät sitä odottamatonta tapaa, jolla he löysivät Minut; mutta myöhemmin, kun he 

perehtyivät kuulemansa sanan merkitykseen, he huomasivat, että sen "maku" ja hengellinen merkitys 

saattoi tulla vain Jumalalta. Silloin he puhuivat Minulle sisäisesti iloiten: "Isä, Isä, me uskomme Sinun 

uuteen ilmestymiseesi ihmisten keskuudessa!" - Näitte itsenne koristeltuna hengellisillä lahjoilla, koitte 

rauhaa sydämissänne, ja näitte kotonanne yksimielisyyden valon loistavan. Ja samalla kun lapset 

virkistyivät Isän läsnäolossa ja hänen katseensa alla, hän tunsi myös rakkauden janonsa sammuvan, kun 

hän katseli pienten lastensa iloa, näki heidän moraalisen uudistumisensa ja sai heidän hellyyttään heidän 

rukoustensa kautta. 

20 Sitten sanoin sinulle: Seuratkaa Minua, olen jo antanut teille todisteita Läsnäolostani, uskon valo 

on jo syttynyt sydämissänne. Siksi siitä lähtien, aina kun elämänpolullenne on tullut koettelemuksia, ette 

ole olleet epätoivoisia ettekä ole kapinoineet lakiani vastaan. 

21 Olette nähneet rakkaittenne lähtevän tuonpuoleiseen, olette nähneet työn ovien sulkeutuvan ja 

leivän pöydällä olevan niukkenevan, olette menettäneet maallisen omaisuutenne, mutta usko on majakan 

tavoin antanut teille mahdollisuuden päästä turvalliseen satamaan. 

Oli myös niitä, jotka tulivat heikoiksi koettelemuksen keskellä ja kysyivät itseltään kysymyksiä 

Sanastani ja tunsivat uskonsa sammuvan. 

22 Mutta Minun Sanani, joka tuli heidän sydämiinsä omantunnon kautta, puhui heille näin: Miksi 

teistä on tullut heikkoja? Miksi ette ole säilyttäneet uskoa ja unohtaneet sanojani? Muistakaa, että kerroin 

teille, että valittuja koetellaan aina, jotta heidän uskonsa, lujuutensa ja rakkautensa osoittautuisi hyväksi. 

23 Ne, jotka ovat pysyneet vahvoina, ovat kokeneet, kuinka myrskyt menivät ohi ja heidän tielleen 

tuli uutta valoa. He ovat nähneet rauhan, terveyden ja menetettyjen tavaroiden palaavan. 

24 Tällä tavoin muokkaan vähitellen niiden kovia sydämiä, joita aion käyttää hyväkseni, niin että he 

ovat huomenna hyviä todistajiani ja palvelijoitani ihmiskunnan keskuudessa, johon he kylvävät Totuuteni 

siemeniä. 
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25 Henki on jalo Sanani kehotuksen edessä, liha on hauras. Sen tähden minä sanon teille: Jos 

vahvistan ja nostatan henkeäsi, sen on otettava tehtäväkseen elvyttää ja ylläpitää aineensa omalla 

tavallaan. 

26 Teidät on koeteltu kovasti, rakkaimmat opetuslapset. Koska jokainen koe on sinulle salaisuus, et 

tiedä, onko sen tarkoitus vahvistaa sinua taistelussa, paljastaa sinulle jotain, mitä et tiedä, vai sovittaa jokin 

rikkomus. Mutta älkää koskaan vetäytykö koettelemuksista, sillä niitä ei ole lähetetty sitä varten; eivätkä 

ne myöskään ylitä moraalisia tai hengellisiä voimianne. 

27 Olkaa niitä, jotka pysyvät vahvoina suurissa koettelemuksissa. Sinusta minä synnytän sukupolvia, 

jotka ovat täynnä valoa ja armoa. 

28 Tulkaa vastaanottamaan Rakkausoppini valmistautumistanne varten, jonka avulla kaikki sekavat 

ajatukset, joita teille on saattanut kertyä maan päällä, poistetaan mielestänne. Tämä Sana näyttää teille 

oikean polun, jos olette eksyneet. Taivaallinen ääneni tulee sydämeenne ilmoittamaan ja puhumaan 

Kolmannesta Ajasta. 

29 Teidän virheenne ja puutteenne eivät olleet esteenä Minun ilmestymiselle keskuudessanne - 

päinvastoin, ne olivat syy siihen. Tulin etsimään sinua, koska olit eksynyt tieltäsi ja olit siellä, 

maanpaossa, sairas ja väsynyt kärsimyksistä. Siihen mennessä Mestarinne laskeutui sanomaan teille: 

"Tulkaa luokseni!" Sitten lähditte kiireesti seuraamaan sen lain tietä, jonka on kirjoittanut Hän, joka on 

luomakunnan omistaja ja Herra. 

30 Kolmannen Ajan valo valaisee polut, jotta katseesi voi havaita orjantappurat ja voit poistaa ne, 

sillä tämä polku on täynnä koettelemuksia. 

31 Rakkauteni on lakkaamatta koputtanut "asuntonne" ovelle pitääkseen teidät hereillä. Kuinka voi 

olla joku, joka niin monien rakkauden todistusten jälkeen yhä kieltää Sanani?: Koska vaikka heillä on 

silmät, he eivät näe, vaikka heillä on ymmärrys, he eivät ymmärrä, vaikka heillä on sydän, he eivät tunne. 

32 Ette vieläkään tunne Minua. Vain silloin, kun rakastatte toisianne niin kuin olen opettanut teille, 

saavutatte hyvin suuren tiedon ja ymmärryksen hengellisistä lahjoista. Olen sanonut teille, että huulenne 

tulevat puhumaan sydämissänne olevien hyvien tunteiden runsaudesta. Mutta voiko hän puhua 

rakkaudesta, jos hänellä ei ole sitä sydämessään? Ettekö ole järkyttyneitä ajatuksesta, että ne, joille annan 

näitä opetuksia, ovat juuri niitä, joille olen antanut rakkauden opetuksia muina aikoina? 

Katso, minä, rakkaudessani Isänä ja Mestarina, annan tämän opetuksen teille kirjaksi, jota teidän on 

säilytettävä siinä puhtaudessa ja viisaudessa, jonka Herran jumalallinen armo on siihen asettanut, niin että 

kun ihmiset tulevat tuntemaan sen - joiden joukossa on partiolaisia kuin uusia kirjanoppineita ja 

fariseuksia, koetellaksenne minua - voitte näyttää heille täydellisen työn, hengellisen opin, jossa on 

ylenpalttista oikeudenmukaisuutta ja rakkautta, Jumalan palvonnan, joka on syvällistä sisimmässään ja 

yksinkertaista ulkoisesti ja jota vahvistavat rakkauden ja laupeuden teot veljiänne kohtaan. 

33 Valvokaa ja rukoilkaa, valmistautukaa, sillä opetustani vainotaan. Näiden paljastusten ei pitäisi 

huolestuttaa teitä; antakaa niiden toteutuessaan yllättää teidät tehtävässänne, kun parannatte sairaita ja 

lohdutatte kärsiviä. Annan teille voimaa antamalla teille, että elämän puun mehu on jokaisessa teissä. Istu 

tähän pöytään, tämän varjostimen alle, mutta varo tahrimasta häikäisevän valkoista pöytäliinaa. Tämä 

puhdas valkoinen on samanlainen kuin polku, joka sinun on kuljettava sen jälkeen. Rakkauden vaippani 

peittää kaikki lapseni, ja armoni valmistaa elämän tietä kaikille, jotka kuulevat minua tänä aikana. 

34 Vapautuneet luonnonvoimat ravistelevat ihmiskuntaa joka hetki. Varokaa, etteivät ne jätä kulkunsa 

jälkiä maillenne. 

35 Anna kansanjoukkojen tulla luoksesi; jokainen sydän ja henki kantaa surua sisällään. Tuokaa 

heidät yhteyteen Henkisen Maailmani kanssa - nyt, kun on vielä tämän ilmentymän aika, jotta he voivat 

vastaanottaa henkistä balsamia, joka laskeutuu valtakunnastani. Haluan nähdä teidät varustautuneina, jotka 

työskentelevät omistautuneesti rakkauden töissäni, niin että vanhurskauteni hetki kohtaa teidät, kun 

parannatte sairaita, lohdutatte surevaa, opetatte totuutta janoavaa ja neuvotte eksynyttä. Muistakaa, että jos 

tuo päivä ei yllätä teitä tehtävänne täyttämisessä, teistä tulee kärsiviä. 

36 En halua nähdä teitä läsnäolossani pää kumarassa, vaan haluan nähdä teidät aina arvokkaina ja 

iloisina. Tämän rauhan ja voiman kanssa jätän teidät ihmisten keskuuteen, kun lähtöni hetki on tullut; sillä 

totisesti sanon teille, että teidän on taisteltava. - Näissä koettelemuksissa näen ne, jotka seuraavat Minua, 
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ja ne, jotka kääntävät selkänsä Minulle. Sillä minä olen vaivannut ja koetellut jokaista teistä tehdäkseni 

hänet vahvaksi. 

37 Haluan, että muodostamasi puun lehdet ja hedelmät ovat terveellisiä ja virkistäviä. Silloin viisas 

huolenpitoni tuo luoksenne ihmiset, jotka vain odottavat hetkeä, jolloin heidät kutsutaan, koska malja, jota 

he juovat, on hyvin katkera. 

38 Sielultaan, mieleltään ja ruumiiltaan sairaat, lesket, orvot, avuttomat miehet ja naiset, rakkautta ja 

rauhaa kaipaavat tulevat laskemaan taakkansa ja saamaan uskonsa takaisin. Niiden puolesta, jotka eivät 

voi tulla, teidän on rukoiltava, pyydettävä Minulta, ja Minä kuulen teitä. 

39 Uudistukaa sinnikkäästi, älkää antako ruumiinluonnon jäädä jälkeen kehityksessä (parempaan 

suuntaan). Ymmärtäkää, että kun saavutatte tämän edistyksen, olette luoneet perustan henkistymiselle. 

40 Tunne, oi ihmiset, se riemu, jota Jumalallinen Henki tuntee, kun Hän puhuu teille, ja tunne, että 

Häntä kuunnellaan. Katsokaa, kuinka paljon valoa Sanani valaisee monia salaisuuksia, joita ette pysty 

ymmärtämään. 

41 Tämän ajan ihmiset, te, jotka luulitte elävänne elämän iltaa - minun opetukseni on yllättänyt teidät 

kuin aamunkoitto ja herättänyt henkenne henkiin. 

42 Autuaita ovat ne, jotka tunnistavat tehtävänsä ja ottavat ristinsä vastaan tänä aikana, sillä pellot, 

joille he astuvat, ovat hedelmällisiä Sanalleni, ja he voivat kylvää niihin opetukseni siemenen. 

43 Rauhoittukaa, pienet lapset ja opetuslapset, tyynnyttäkää mielissänne ja sydämissänne myrskyt, 

jotka raivoavat sisällänne, ja antakaa rauhan sateenkaaren näkyä hengellisellä taivaanrannalla. 

44 Yllätytte jumalallisesta opetuksestani, kun löydätte olemukseenne kätkettyjä lukemattomia lahjoja 

ja voimia, joiden avulla voitte olla voitokkaita koettelemuksissa ja voittajia elämän vastoinkäymisissä 

tulevaisuudessa. 

45 Henkeni on oppaananne tänä aikana. Minä teen teille tien uuden Punaisen meren läpi niin kuin 

Mooseksen päivinä. Minä pelastan sinut ja pidän sinut autiomaassa. Pyydän teiltä vain, että elätte 

rakkauteni esimerkkiä väsymättä ja että olette uskollisia loppuun asti. Sillä löydät lopullisen päämäärän, 

kun henkesi saapuu Luvatun maan porteille, jossa lepäät inhimillisistä kamppailuista ja löydät 

vapautuksen tämän maailman intohimoista ja kurjuudesta. Siellä te tulette tuntemaan hengen todellisen 

valon, joka näyttää totuuden sellaisessa täyteydessä kuin voitte nähdä auringon valon tässä maailmassa. 

46 Te tulitte Isästä, ja teidän on palattava Hänen luokseen, ja teillä on hallussanne paitsi alkuperäinen 

puhtautenne myös se suuruus, jonka teillä olevien lahjojenne avautuminen antaa teille, kun täytätte 

Jumalalliset lakini. Mutta kukaan ei tule yksin läsnäolooni, vaan jokainen tuo mukanaan kaikki ne, jotka 

hän on pelastanut, jotka hän on parantanut, joita hän on lohduttanut ja joita hän on johdattanut pelastuksen 

tielle. Avustaakseni henkeänne sen kehityspolulla olen antanut sille rakkauden opetuksiani tällä hetkellä. 

47 Nyt on oppimisen aika. Katsokaa, kuinka Henkeni vuodattaa kaikkeen lihaan ja jokaiseen henkeen. 

Jotkut julistavat Sanaani tempauksessaan, toiset ilman tempausta. Vanhat, nuoret ja lapset puhuvat 

Hengellisestä valtakunnastani. Eivätkö nämä ole niitä todisteita, joita sekä profeettani että minä kerran 

ilmoitimme teille uudesta ilmestymisestäni? 

48 Puhdista sydämesi ja mielesi, jotta sielusi voi nousta ja puhdistaa itsensä. Silloin paljastan valoni 

olemuksenne kautta ja hämmästytän ihmiskunnan rakkauden teoillanne. Lapsen kautta puhun vanhukselle, 

kouluttamattoman ja tietämättömän kautta oppineelle ja nöyrän kautta ylimieliselle. Tänään ette vielä 

ymmärrä, mikä teitä odottaa, mutta huomenna tiedätte sen, ja lähdette vapaaehtoisesti menemään 

maakuntiin, jotka ovat (vielä) unessa tänään ja jotka huomenna, kun he saavat Jumalallisen viestini, ovat 

valmiita seuraamaan minua. 

49 Odotatte tänään kaihoisina, että Mestarinne tulisi alas opettamaan teitä ja muistuttamaan teitä 

menneiden aikojen opetuksista. Elät valppaana, sinulla on halukas korva ja sydän, joka sykkii rakkaudessa 

Minua kohtaan. Mielesi on tarkkaavainen, valmis pohtimaan Sanaani, ja sen jälkeen muistat hiljaisuudessa 

neuvoni ja käskyni ja yrität ymmärtää niitä, jotta voisit toteuttaa ne käytännössä. Silloin tajuatte, kuinka 

puhdasta opetukseni on ja kuinka vaikea tehtävänne on, ja kysytte Minulta, onko teidän, jotta voisitte olla 

innokkaampia, välttämätöntä tulla ensin henkisiksi olennoiksi luopumalla ruumiillisesta kuoresta, jota 

käytätte tänään, sillä tunnette sen olevan este henkiselle nousullenne ja tehtävänne täyttämiselle. Mutta 

sanon teille, että teidän pitäisi ottaa tämä suojus vastaan rakkaudella ja käyttää sitä taitavasti. En ole luonut 
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sitä turhaan ja antanut sitä teille. Jos osaat ohjata sitä, siitä tulee työtoverisi, ja voit arvostaa ja nauttia 

olemassaolostasi maan päällä sen sadon kautta, jonka saat kylvämästäsi rakkaudesta veljiesi kanssa. 

50 Ottakaa Minusta mallia ja tehkää ihmeitä, sillä te olette valittujani. Olkaa veljienne lääkäreitä ja 

neuvonantajia, ihmisten puolestapuhujia ja esirukoilijoita, ja panostakaa koko sielunne työhönne, jotta 

heidät saataisiin turvalliseen satamaan ja jotta he tuntisivat kulkevansa turvallisella maaperällä hyvityksen 

tiellä. 

51 Menkää pelloille, jotka olen valmistanut, ja kylväkää niihin siemen. Löyhennä maaperää 

rakkaudellasi kuin hyvä maanviljelijä, sillä ihmissydän on kovettunut, ja sinun on työstettävä sitä 

kärsivällisesti. - Kun olette kohdanneet hillittömiä henkiä, olette halunneet välttää heitä ja sanoneet: "Hän 

ei kuulu niihin, joita Jumala etsii; hän haluaa nöyrät sydämet." - Ettekö tiedä, että juuri näitä sydämiä olen 

tullut etsimään ja muuttamaan? Kysyn teiltä: Kun tulit luokseni, oliko sydämesi jo kuin koti tai temppeli 

Minulle? Kääntäkää katseenne taaksepäin ja ymmärtäkää, että olette jo laskeneet alas raskaan taakkanne ja 

että olette syntyneet uudelleen todelliseen elämään. 

52 Miksi epäilette joskus ilmenemismuotoni ilmenemistä ihmisälyn kautta ja vaaditte Minulta 

todisteita, ja miksi teiltä puuttuu uskoa niin kauan kuin ette näe pyytämäänne palvelusta toteutuvan? 

Haluatte kuulla Minun puhuvan valitummalla kielellä, jotta voitte uskoa korkeisiin neuvoihini ja puuttua 

niihin. Kysyn teiltä: oletteko jo henkisyyden huipulla, jotta pystytte tulkitsemaan innoituksiani? Oletteko 

jo niin pitkälle kehittyneitä, että voitte lukea Tahtoni Hengessäni? - Olette vielä liian pieniä 

ymmärtääksenne Minua, mutta opastan teitä tiellä, joka johtaa teidät hengelliseen yhteyteen Minun 

kanssani, jotta voisitte tietää salaisuuteni. 

53 Olette väheksyneet hengellenne uskottua tehtävää, vaikka olen antanut teille oman kohtalonne, 

joka on johdattaa teidät rauhaan ja iankaikkisen elämän täydellisyyteen. 

54 Jos olet nöyrä, sinusta tulee suuri. Suuruus ei ole ylimielisyyttä ja turhamaisuutta, kuten monet 

uskovat. "Olkaa lempeät ja nöyrät sydämeltänne", olen sanonut teille aina. Tunne Minut Isänä ja rakasta 

Minua, älä etsi ruumiilliselle kuorellesi valtaistuinta äläkä nimeä, joka erottaa sinut muista. Olkaa vain 

ihminen muiden ihmisten joukossa, ja teissä on hyvä tahto. 

55 Varustautukaa, jotta voitte nähdä minut kaikessa kirkkaudessani ja todistaa minusta; ja siinä 

suhteessa kuin nousette hengellisesti korkeammalle, vuodatan tietämykseni teihin. 

56 Oi ihmiset, jotka ette ole kyenneet irrottautumaan maailman turhuuksista täyttääksenne hengen 

lait! Rakastatte tätä maata, joka aiheuttaa teille kyyneleitä, ja tulette tänne yhä uudelleen ymmärtämättä, 

mitä varten teidät on lähetetty. Sanon teille: täyttäkää tehtävänne ja valmistautukaa matkaan teille 

lupaamaani maahan, jotta kuulette Isäni äänen, joka toivottaa teidät tervetulleeksi ja antaa teille levon, 

jonka olette saaneet rakkauden ja laupeuden teoilla veljienne hyväksi. 

57 Älkää pelätkö tämän ajan koettelemuksia. Varustautukaa voimalla ja auttakaa naapureitanne. 

Heidän joukostaan löytyy monia, jotka kipu on lannistanut. Näette veljienne tuskan, ja teillä on parantavaa 

balsamia kaikille, vahvistavan ja rohkaisevan sanan ja valonsäteen Isältänne. Tee kärsivien tuska 

omaksesi, niin olet jakanut kärsimyksen heidän kanssaan ja antanut heille rakkautta ja armoa. 

58 Teille, jotka itkette hiljaisuudessa, sanon: autuaita ovat ne, jotka tulevat etsimään lohdutusta. Ette 

ole pyytäneet symboleja tai kuvia rukoillaksenne, koska tiedätte, että olen kanssanne ja että olette 

löytäneet minut sisältänne. Olen antanut ruumiillesi ja hengellesi voimaa. 

59 Autuaita ovat ne, jotka osasivat johtaa kansanjoukkoja ja jotka ristin taakan tuntuessa etsivät 

Minua avukseni. Valaisen kaikkien henkisellä ja aineellisella alueella elävien olentojen tietä. Älkää pitäkö 

toisianne muukalaisina, antakaa toisillenne lämpöä ja rakastakaa toisianne totuudessa; sillä jos te rakastatte 

veljiänne, te olette rakastaneet minua. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 48  
1 Te ihmisjoukot, jotka etsitte levittäytyvän puun varjoa, jossa voitte levätä - täällä te kuulette 

Sanani, joka antaa teille lohtua ja voimaa, jotta voitte harkita antautuen tietä, joka teidän on kuljettava. 

2 Kun tunnet henkesi heikkenevän, pyydä Elialta hänen sauvaansa, niin että siihen nojautuen pääset 

Isän kristallinkirkkaaseen lähteeseen, jossa Hänen rakkautensa ja viisautensa vedet virtaavat 

ylitsevuotavina kannustimena ja kulkijoiden autuudeksi. 

3 Minä opetan teitä rakentamaan todellisen temppelin, sillä monet ovat rakentaneet pyhäkköjä 

antamatta niille uskon perustuksia. Temppelini on oltava kuin puu, jonka oksat levittäytyvät rakastavasti 

koko maailmankaikkeuteen, jossa linnut iloitsevat eri tavoin ja muodostavat äänensä yhdistämällä 

harmonisen, suloisen ja täydellisen konsertin, jonka ne tarjoavat Luojalle. Tässä henkeänne nousee 

etsimään Herraansa - Isänä, Mestarina, Lääkärinä; mutta ette koskaan etsi Häntä tuomarina. 

4 Todellista Jumalaa rakastetaan oikealla tavalla, väärät jumaluudet tuhotaan, ja epäpuhtaat ja 

epätäydelliset kultit väistyvät Hengen palvonnan tieltä, joka on rakkauslaulu Isälle. 

5 Totisesti sanon teille, että olen puhunut teille paljon tänä aikana, mutta joskus ette ymmärrä Minua, 

ja toisinaan annatte Minun vain puhua tyhjyyteen. Tämän taivaallisen Sanan kaiku ei kuitenkaan jää 

kuulematta, ja ihmiset kuulevat sen kaikkialla maailmankaikkeudessa. 

6 Jos hengellinen muuttuisi aineellisiksi asioiksi, näkisitte itsenne tällä hetkellä istumassa valtavan 

kokoisen pöydän ääressä, ja teidän jokaisen edessänne olisi Sanani leipä, jota edustavat valikoidut 

elintarvikkeet. 

7 Ne, jotka vähitellen hengellistyvät, kertovat Minulle, etteivät he vaihtaisi Sanaani herkullisimpaan 

ja houkuttelevimpaan ruokaan. Ne, jotka eivät ole vielä kyenneet voittamaan materialismiaan, haluaisivat 

mieluummin, että heidän Isänsä toisi heille hengellisten lahjojen ja tavaroiden sijasta maailman rikkauksia 

yltäkylläisesti. 

8 Kuinka moni on jättänyt pöydässäni olevan ruoan, jota tarjosin heille niin suurella rakkaudella, 

koskematta siihen? Milloin he enää koskaan kokevat nykyisen kaltaista armon aikaa, jolloin heidän oli 

määrä tulla maan päälle kuulemaan Sanaani? - Ne ovat kovia kiviä, jotka tarvitsevat myrskyjä ja aikaa 

kuluakseen. Heidän perintönsä pidätetään heiltä niin kauan kuin he eivät osaa varjella ja vaalia sitä. Mutta 

he saavat sen takaisin, sillä olen sanonut teille, että sitä, mitä Isä antaa lapsilleen, ei koskaan oteta heiltä 

pois, vaan se vain säilytetään heille. 

9 Tämä on mahtava puu, jonka varjossa vaeltajat lepäävät ja saavat voimia väsyneestä 

vaelluksestaan syömällä sen hedelmiä. 

10 Tämän puun alla odotan kaikkia; jotkut palaavat tyytyväisinä suoritettuun tehtävään, toiset 

roikkuvat pää pystyssä ja kädet tyhjinä. 

11 Kun rauha lähti sydämestänne ja kyyneleet valuivat lakkaamatta pitkin poskianne, aloitte pohtia, 

mistä surunne johtui. Sitten omatuntosi paljasti sinulle, että surun ja rauhan puutteen syy oli se, että olit 

saanut vain vähän hengellisyyttä, että et ollut täyttänyt tehtävääsi ja että elämäntehtävistäsi puuttui rakkaus 

ja laupeus veljiäsi kohtaan. 

12 Nykyinen elämänne on ollut sovitus tästä, sillä ette tiedä, kuinka monista synneistä, joilla olette 

tahranneet sielunne menneissä elämissänne, puhdistatte itsenne tänään. Se on syy siihen, miksi teillä ei ole 

ollut rauhaa sydämissänne. 

13 Ne, jotka ovat menettäneet viimeisenkin rauhan rippeen, kamppailevat vaivalloisesti saadakseen 

sen takaisin ja tulevat siihen ymmärrykseen, että tämä armo on olemassa vain oikeudenmukaisuuden ja 

hyvyyden tiellä, jolle osoitan ihmisiä joka hetki omantunnon kautta. Siksi ne, jotka ovat kuulleet Sanani, 

pyrkivät seuraamaan jälkiäni, koska he tietävät, että Minun tielläni on rauha, ja kun vaikeus tai vierailu 

tulee, armoni on lähellä ja nostaa heidät ylös. 

14 Minun lakini ei vaadi yli-inhimillisiä uhrauksia, se ei merkitse orjuutta eikä se sido ketään 

kahleilla. Se on toki risti, mutta se on rakkauden risti, risti, jonka paino pikemminkin vahvistaa kuin 

uuvuttaa. 

15 Muistakaa, että olette useaan otteeseen elämässänne tunteneet todellista rauhaa, ja huomaatte, että 

se tapahtui, kun teitte hyvää, kun annoitte anteeksi, kun sovittelitte jonkun kanssa, kun jätitte mukavan 
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sängyn ja menitte sairaan ihmisen sänkyyn lohduttamaan häntä. Valtakuntani rauha oli hetken aikaa 

hengessänne. 

Teille, joita opetan säilyttämään rauhan koko elämänne ajan, sanon totuuden nimissä, että teidän 

tehtävänne on aikojen alusta lähtien ollut tuoda rauha veljillenne. Siksi pyydän teitä joka kerta, kun teen 

itseni tunnetuksi teille, rukoilemaan ihmisten puolesta, sillä sielunne, jotka ovat yhdistyneet yhteen 

ajatukseen ja samaan aikomukseen, saavuttavat sydämet onnellisuuden ja rauhan henkäyksenä. Olette 

myös saaneet ohjeet ja valtuudet antaa sisäistä rauhaa, valoa ja tyyneyttä olennoille, jotka asuvat (teille) 

näkymättömästi henkisessä laaksossa. 

16 Maailman tiet ovat täynnä vaaroja ja houkutuksia. Siksi henget joutuvat usein maailman ja 

materian valtaan, vaikka ne ovat tulleet Minusta esiin täynnä tiedon valoa ja aavistusta, aseiden ja keinojen 

kanssa puolustautuakseen ja valloittaakseen itsensä. 

17 Löysin teidät lyötynä, mutta te kuuntelitte ääntäni, joka etsi teitä ystävällisesti, ja niin te nousitte 

ylös täynnä uskoa ja toivoa. Totisesti minä sanon teille, ei ole yhtään hukassa olevaa tai hävinnyttä, joka ei 

kuule tuota ääntä, kun aika koittaa. 

18 Tuona aikana ne, jotka olivat kaikkein kaukaisimpia ja eksyneimpiä, tulevat olemaan niitä, jotka 

rakastavat Minua kiihkeimmin ja seuraavat Minua. 

19 Rakkauteni taltta hakkaa kovimmatkin kivet. 

20 Tavoittaakseni tämän päämäärän etsin henkeänne, koska se voi ymmärtää oppiani; mutta ensin 

minun oli puhuttava sydämellenne, rajoitettava itseäni äänenkantajan kautta ja inhimillistettävä Sanani. 

Tämä on vaihe, joka johtaa teidät hengeltä hengelle käytävään keskusteluun. Silloin henkinen ääneni tulee 

luoksenne inspiraationa, joka näyttää teille tien puhdistumiseenne, sillä kehonne on joskus raskas ketju tai 

tiheä verho, joka ei salli teidän nähdä aineellisen ulkopuolelle. 

Auttaakseni teitä voittamaan tässä taistelussa teillä on tässä jumalallinen innoitukseni, joka rakkaudesta 

teitä kohtaan on muutettu inhimilliseksi sanaksi, joka tulee teille kuin mielen ja sydämen hyväily. 

21 Nämä ovat muistopäiviä, ja siksi olette omistautuneet hartaudellen ja valmistautuen. Voi, jos vain 

pystyisitte säilyttämään tämän hengellisyyden koko elämänne ajan sortumatta fanaattisuuteen; kuinka 

suuri olisikaan kehityksenne. 

22 Näiden ihmisjoukkojen sydämissä on ilo, koska he tietävät, että heidän mielessään on taivaallinen 

juhlaillallinen, johon Mestari odottaa heitä antaakseen heille todellisen elämän leivän ja viinin syötäväksi 

ja juotavaksi. 

23 Pöytä, jonka ympärille Jeesus kokoontui apostoliensa kanssa tuolloin, oli taivasten 

kuningaskunnan symboli. Siellä Isä oli lastensa ympäröimänä, siellä oli ruokaa, joka edusti elämää ja 

rakkautta; siellä kuului jumalallinen ääni, ja sen ydin oli koko maailman kattava harmonia, ja rauha, joka 

silloin vallitsi, oli se rauha, joka vallitsee Jumalan valtakunnassa. 

24 Olette yrittäneet puhdistaa itseänne näissä hartauksissa ja ajatelleet, että Mestari toisi teille uuden 

testamentin sanoissaan, ja niin se on: Tänään annan teidän muistaa leipää ja viiniä, joilla edustin 

ruumistani ja vertani. Mutta samoin sanon teille, että tänä uutena aikana löydätte tuon ravinnon vain 

Sanani jumalallisesta merkityksestä. Jos etsitte Ruumistani ja Vertäni, teidän on etsittävä niitä 

luomakunnan jumaluudesta, sillä olen vain Henki. Syökää tuota leipää ja juokaa tuota viiniä, mutta 

täyttäkää myös maljani, sillä haluan juoda kanssanne: Janoan rakkauttasi. 

25 Viekää tämä viesti veljillenne ja oppikaa, että veri, koska se on elämää, on vain ikuisen elämän 

symboli, joka on todellista rakkautta. - Teidän kauttanne alan valaista ihmiskuntaa uusilla ilmestyksilläni. 

26 Miehet ja naiset, lapset, nuoret miehet ja vanhukset muodostavat Kristuksen apostolin tämän 

kolmannen aikakauden aikana. Mutta totisesti sanon teille, enemmän kuin sydämet - se on henki, jota 

etsin. 

Vaikka koko ihmiskunta ei kuule Sanaani, haluan heidän tuntevan Läsnäoloni tällä siunatulla tunnilla. 

Perheenisät kodeissaan, sairaat leirissään, oikeudenmukaisuuden nälkäiset, ihmisten rankaisemat, ne, joilla 

ei ole rauhaa sydämessään, loukatut, köyhät - te kaikki, astukaa hiljaa pyhäkkööni, jotta kuulette Herranne 

äänen sanovan teille: "Rauha olkoon teidän kanssanne!"." 

27 Ihmiset, tällä hetkellä apostolini, jotka ovat nyt Hengessä, ympäröivät Minua näkymättömässä - 

kuten niinä päivinä: 
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Pietari, Johannes, Jaakob vanhempi ja nuorempi, Thaddeus, Tuomas, Matteus, Bartolomeus, Simon, 

Filippus, Andreas ja jopa Juudas, joka on täynnä tuskaa. He kaikki ovat kanssani tässä uudessa illallisessa. 

Missä muussa paikassa maailmassa teille voitaisiin näyttää kuva, jonka minä näytän teille? - Teille 

näytetään kuvia, joissa ei ole elämää, kun taas minä voin saada nuo henget ilmenemään elämän ja valon 

täyteydessä. 

28 Kuten tuolloin, Hengessäni on iloa ja samalla tuskaa, sillä kaikkia lapsiani ei ole vielä lunastettu. 

29 Kun kuulette Sanani kertovan teille, että olette pöydässäni, ajatuksenne eivät pääse irti siitä 

opetuslapsesta, joka hämmennyksen hetkellä petti Mestarinsa ja veljensä; silloin kysytte itseltänne, tuleeko 

tuolloin olemaan myös petturi, ja henkenne kysyy Minulta: "Ehkä se olen minä?". - Kyyneleet nousevat 

silmiisi, ja pyydät Minulta voimaa, ettet koskaan lankea kiusaukseen. Totisesti sanon teille, että myös tällä 

kertaa tulee olemaan niitä, jotka pettävät minut; mutta se ei tapahdu ruumiissani kuten toisella kertaa, vaan 

he pyrkivät kätkemään opetukseni totuuden tekojensa avulla ja saavat ihmiset luulemaan, että se, mikä on 

ollut jumalallisen viisauden opetusta, on petosta. 

30 Te kaikki vannotte rakastavanne Minua ja seuraavan Minua jopa kuolemaan asti; mutta käsken 

teitä valvomaan ja rukoilemaan, sillä myös Juudas oli vannonut antavansa henkensä Minun puolestani. 

31 Jos silloin fyysinen kidutukseni kesti yön ja päivän, ja kuolema lopetti ruumiin kidutuksen, niin 

nyt hengessä tunnen tuskan kaikissa niissä, jotka kärsivät; jokaisessa syytteessä maan tuomarit tuomitsevat 

minut, ja jokaisessa vankisellissä olen vangittuna niiden sydämeen, jotka kärsivät tuosta sovituksesta. 

Älkää itkekö vain niiden tuskan tuntien muistoa, jotka Jeesus koki maan päällä, sillä minun kärsimykseni 

ei ole vielä ohi. 

32 Henkesi alkaa jo jakaa suruni, kun se tajuaa, että sen on vielä ansaittava ansiot rakkauden ja 

laupeuden teoillaan saavuttaakseen sen autuuden ja rauhan, jonka Sanani lupaa sille, joka seuraa Minua 

loppuun asti. 

33 Nostakaa henkenne yksinkertaisessa rukouksessa, sillä rukous on yhteyttä ja lähestymistä Herraan. 

34 Tämä illallinen on tehty rakkaudesta, älkää unohtako sitä. Ottakaa leipä pöydästä ja jakakaa se 

veljienne kanssa, ja kun olette kaikki ikuisuudessa, ymmärrätte, että tämä ilmestys, jonka annan teille tällä 

hetkellä, oli ikuisen elämän symboli. Tulkaa, te väkijoukot, sillä jos toisella aikakaudella pöytääni istui 

vain kaksitoista ihmistä, niin tänään niitä on sata neljäkymmentäneljätuhatta; mutta rakkauden kutsuni on 

osoitettu kaikille ihmisille. Haluan teidän kaikkien olevan kanssani tänä aikana. 

Jotkut vapisevat sanani edessä, jotkut itkevät, ja toiset tuntevat olevansa kelvottomia kuulemaan sitä. 

Minä, joka tiedän, kuka kukin teistä on, kerron teille, että tämän kansan joukossa, joka nyt parveilee 

kuuntelemaan opetuksiani, on myös niitä, joille aikanaan annettiin ihmeitä, jotta he uskoisivat minuun; että 

on myös niitä, jotka epäilivät Jeesusta, ja myös niitä, jotka huusivat Pilatuksen edessä: Ristiinnaulitse 

Hänet, ristiinnaulitse Hänet! 

35 Monet näkivät Minun menevän Golgatalle risti hartioillani tietämättä, Ketä he saattoivat, ja näkivät 

Marian kyyneleet ymmärtämättä, kuka hän oli itkevä. Katsokaa, kuinka opetan nyt uudestaan ja muutan 

opetuslapsikseni ne, jotka eivät silloin kyenneet tunnistamaan minua. 

36 Ristillä pyysin anteeksiantoa puolestasi, koska et tiennyt, mitä olit tekemässä. Tuo anteeksianto 

ilmeni Isän tarjoamassa uudessa tilaisuudessa, jossa voitte avata silmänne totuudelle, pelastaa itsenne ja 

lähestyä Minua. Silti, huolimatta armostani teitä kohtaan, jotkut etsivät edelleen puutteellisuuksia 

Sanassani, jotta heillä olisi syy olla uskomatta ja seuraamatta Minua. Mutta totisesti, sanon teille, Sanani 

hengellisessä olemuksessa ei ole minkäänlaista kauneusvirhettä, kun taas tämän huomaamattoman ja 

yksinkertaisen sanan avulla olen pyyhkinyt monia kauneusvirheitä sydämistänne. 

37 Olette kaikki tuomioni alaisia. Mikään ei liikuta teitä voimakkaammin kuin rakkauteni teitä 

kohtaan osoittama armo, sillä tuomioni on rakkautta. 

38 Siihen aikaan Joosef Arimatialainen avasi talonsa portit, jotta Mestari voisi viettää pääsiäisjuhlaa 

hänen luonaan opetuslastensa seurassa, vaikka he eivät vielä tienneet, että Karitsa, joka tuona juhlana 

uhrattaisiin, olisi Jeesus. 

39 Pyydän teitä nyt valmistamaan sydämissänne majatalon, jonne astun muistuttamaan teitä Sanallani 

teoista ja ohjeista, jotka sitten sinetöin verelläni. Älkää kuitenkaan rajoittako itseänne muistelemaan 

kärsimystäni vain näinä muistopäivinä. Teidän on rakennettava sisimpäänne pyhäkkö, jossa muistatte 
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ikuisesti sen rakkauden oppitunnin, jonka Kristus toi teille maan päälle. Tuo pyhäkkö on tuhoutumaton 

myrskyissä, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmiskunnan uskon. 

40 Tänään annan Ääneni kuulua monissa maakunnissa, kaupungeissa ja kylissä, jotta monet voivat 

tulla kutsutuiksi. Kylvän tavallani balsamia, lohdutusta ja rauhaa sydämiin, herätän toivon niissä, jotka 

luulivat olevansa kadotettuja armon elämään, ja annan elämän niille, jotka olivat kuolleet paheeseen ja 

syntiin. 

41 Siihen aikaan kuljin myös maakunnasta toiseen, ja läsnäoloni aiheutti iloa tarvitsevien, sairaiden ja 

henkisesti köyhien keskuudessa. Kaikki eivät seuranneet askeleitani, mutta nämä jäivät eläviksi 

todistajiksi niistä ihmeistä, joita tein heille. Miehet, naiset ja lapset tulivat Jeesuksen luo, ja heidän 

murheelliset kasvonsa ja valituksensa kertoivat minulle heidän kurjuudestaan ja kärsimyksestään. He 

olivat kuulleet huhuja ja uutisia ihmeistäni ja odottivat innokkaasti rabbin kulkua Galileasta ojentaakseen 

kätensä hänen puoleensa ja kysyäkseen häneltä todisteita hänen voimastaan. 

He olivat yksinkertaisia sydämiä, mutta oli myös muita, kirjanoppineita, lainopettajia ja fariseuksia, jotka 

vihatessaan Jeesusta vaativat lopulta, että hän näyttäisi heille kätensä nähdäkseen, osoittaisivatko ne 

voiman, jolla hän paransi sairaita pelkällä koskettamisella. 

42 Myötätuntoni kohdistui kaikkiin ilman eroa. Olin Isä, joka tuli vapauttamaan kaikki lapsensa 

heidän tuskastaan. Jeesus, Lääkäri, oli pelkkää balsamia, eikä hänen tarvinnut koskettaa sairaan ihmisen 

ruumista palauttaakseen hänet terveeksi. Joskus - antaakseni ihmisille todisteen siitä, mihin usko kykenee - 

annoin jonkun sairaan henkilön lähestyä Minua ja koskettaa vaatettani, jotta hän paranisi. 

43 Tänä päivänä ja tänä aikana Jeesus ei ole enää se ihminen, joka tuli maailmaanne etsimään syntisiä 

ja hädänalaisia. Nyt Jeesuksen Henki on se, joka tekee itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle löytääkseen tämän 

ajan ihmisten joukosta uudet opetuslapset, jotka ovat uskollisia hänelle loppuun asti. Hän on tarjonnut 

heille hengellisen pöydän ääressä leipää ja viiniä, jotka ovat ihmissilmille näkymättömiä mutta Hengelle 

todellisia. Monet niistä, jotka kuulevat tänään kiihkeästi Sanaani, eivät aikoinaan uskoneet Minuun, mutta 

pyydän teitä: Mitä ihmeitä ja mitä aikoja odottavat ne, jotka, vaikka he kuulevat Minut nyt, eivät usko 

ilmestymiseeni? He epäilevät, koska ilmoitan itseni kouluttamattomien ja yksinkertaisten ihmisten kautta 

enkä oppineiden tai teologien kautta; mutta sanon teille, että aina löydätte Minut "näiden vähäisimpien" 

joukosta. 

44 Ne, jotka ovat ymmärtäneet tämän sanan arvon ja tutkineet sitä, kunnes ovat löytäneet sen 

jumalallisen merkityksen, ovat niitä, jotka varjelevat sitä henkistymisen siemenenä, jota heidän on 

levitettävä ihmisten keskuuteen huomenna. 

45 Ensimmäisellä kerralla Herran ääni kuultiin Pyhimpien Pyhimmässä, toisella kerralla annoin teille 

Rakkausopetukseni Jeesuksen Sanassa; nyt kuulette Sanani ihmisen äänenkantajan kautta, ja huomenna se 

on Inspiraationi, joka valaisee jokaisen hengen mitä läheisimmässä liitossa Isän ja Hänen lastensa välillä. 

46 Toisella kerralla kerroin teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka 

tulee Jumalasta." Siksi leipä, jonka kanssa toin Ruumiini esille, oli vain symboli. Tänään sanon teille: 

Ottakaa Sanani leipää, juokaa sen hengellisen merkityksen viiniä, ja teidät ravitaan ikuisesti. 

47 Ymmärtäkää, että tulen rauhan valtakunnasta kyynelten laaksoon, laskeudun vanhurskaiden 

asuinsijasta puhumaan syntisille. En kanna kuninkaan kruunua tai valtikkaa, vaan tulen nöyrästi tekemään 

itseni tunnetuksi teille kömpelön ruumiini kautta, jonka muutan valollani ja yllätän teidät opetukseni 

rajattomalla totuudella. 

48 En häpeä teitä, ja synneistänne ja puutteistanne huolimatta en koskaan kiellä, että olette lapsiani, 

koska rakastan teitä. Pikemminkin ihmiset ovat häpeilleet Minua, kun he kieltävät Minut useaan otteeseen. 

49 Tänään vuodatan Henkeni teidän keskuuteenne, jotta oppisitte tarjoamaan Minulle hengellistä ja 

yksinkertaista palvontaa, joka on vapaa materialismista, perinteistä ja fanaattisuudesta. 

50 Te, jotka olette kukistaneet väärät jumalat, joita palvoitte menneinä aikoina, tiedätte, miten astua 

pyhäkköön, jota olen parhaillaan muodostamassa sieluunne Sanani avulla. 

51 Näen sydämissänne toiveen, että pysyisin luonanne ja opettaisin teitä tässä muodossa koko ajan; 

näin ei kuitenkaan saa tapahtua, sillä jos suostuisin pyyntöönne, ette ponnistelisi etsiäksenne Minua 

rakkauden tekojenne kautta ja tyytyisitte kuuntelemaan opetuksiani. 

52 Olen kertonut teille vanhastaan, että valtakuntani ei ole tästä maailmasta; ja totisesti sanon teille, 

että henkisesti maa ei ole myöskään teidän kotinne. Isän valtakunta on Hänen valossaan, Hänen 
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täydellisyydessään, Hänen pyhyydessään. Tämä on todellinen kotinne, tämä on perintönne. Muistakaa, että 

kerroin teille, että olette taivasten kuningaskunnan perillisiä. 

Tämä planeetta on kuin asunto, joka antaa teille tilapäisesti suojaa, jossa sielunne joutuu 

puhdistautumisensa koettelemuksiin, jotta se palatessaan henkiseen kotiinsa olisi saavuttanut edistystä ja 

edistystä. Älkää siis kysykö itseltänne: "Miksi en ole löytänyt täydellistä rauhaa ja onnea tästä 

maailmasta?" Totisesti minä sanon teille, että edes ne, jotka ovat olleet puhtaita, eivät ole löytäneet 

todellista rauhaa tässä maan laaksossa. 

53 Jos tämä maa antaisi teille kaiken haluamanne, jos sillä ei olisi suuria hengellisiä koettelemuksia - 

kuka teistä haluaisi silloin tulla valtakuntaani? 

Älkää myöskään pilkatko tai kiroilko tuskaa, sillä te olette luoneet sen rikkomuksillanne. Kestäkää se 

kärsivällisesti, ja se puhdistaa teidät ja auttaa teitä tulemaan lähemmäksi Minua. 

54 Ymmärrättekö, miten juurtunut olette tämän maailman loistoon ja tyydytyksiin? No, tulee aika, 

jolloin halu poistaa sinut siitä on hyvin voimakas. 

55 Se, joka kykenee läpäisemään koettelemuksensa hengellisen kohoamisen kautta, kokee rauhan 

tässä voittamisessa. Se, joka kulkee maan päällä katseet taivaaseen kiinnitettynä, ei kompastu, eivätkä 

orjantappurot vahingoita hänen jalkojaan hänen sovitustiensä varrella. Te, jotka kuulette minua, kestäkää 

koettelemuksenne rakkaudella, jotta teistä tulisi esimerkki. Pyrkikää edistymään yhä enemmän 

täydellisyydessänne. Sillä jos se ei olisi niin, miksi te olette tulleet tänne tänä päivänä? Miksi olette 

jättäneet työnne istuaksenne näillä kovilla penkeillä? Koska etsit rauhaa, valoa ja balsamin parantavaa 

voimaa. 

Näiden ihmisjoukkojen joukossa on niitä, jotka etsivät viisauttani ja ilmestyksiäni viedäkseen tämän 

viestin huomenna maakuntiin. On myös niitä, jotka ovat tehneet paljon syntiä ja jotka ovat sanoneet 

Minulle kyyneleet kasvoillaan: "Isä, me emme ole kelvollisia kuulemaan Sinun Sanaasi." Mutta sanon 

teille, että olen tullut juuri teidän vuoksenne, niiden vuoksi, jotka ovat eksyneet kehityksen tieltä. En ole 

koskaan tullut etsimään vanhurskaita maan päällä - he ovat jo pelastuneet. Etsin niitä, jotka eivät enää 

löydä itsestään voimaa pelastaa itseään; heille annan siunaukseni ja hellä rakkauteni. 

56 Jos jollekin teistä on sanottu, että hänen henkensä on menetetty syntiensä vuoksi, ja hän haluaa silti 

korjata vääryytensä ja pelastaa itsensä, tulkaa luokseni, niin annan hänelle anteeksi ja nostan hänet uuteen 

elämään. Hänestä tulee Lasaruksen kaltainen, joka nousi ylös, kun hän kuuli Jeesuksen äänen sanovan 

hänelle: "Nouse ylös ja kävele." 

57 Samoin pyrin avaamaan tietämättömälle hänen silmiensä edessä Totuuden kirjan, "Todellisen 

elämän kirjan". Haluan, että ne, jotka ennen kielsivät Minut ja pilkkasivat Minua, nousevat nykyään 

ihmisten keskuuteen ja muodostavat kansan, joka on esimerkki hengellisyydestä, nöyryydestä ja 

rakkaudesta ja joka todistaa opetuksestani rakkauden teoilla veljiään kohtaan. 

58 Näen, että hyödynnätte opetustani, mutta olette vielä kaukana täydellisyydestä. Sinä olet vielä 

heikko, sillä et ota kolmea askelta, ja jo kiusaukset vievät sinut alas. 

59 Olkaa vahvoja, ja jos vanhempanne tai lapsenne tuomitsevat teidät väärin opetukseni vuoksi, 

osoittakaa lujuutta ja uskoa, älkääkä pelätkö, sillä voimani ja teidän esimerkkinne vakuuttavat heidät tästä 

totuudesta. Jos jotkut niistä, jotka arvioivat teidät väärin, lähtevät tästä maailmasta ilman, että te 

käännytätte heitä, älkää menettäkö rohkeuttanne, sillä siemen, jonka istutitte heihin, he veivät mukanaan 

hengessään, ja se kukoistaa muissa maailmoissa. 

60 Tutkikaa oppeja, jotka annoin teille toisella aikakaudella intohimollani. Kutsun teitä muistelemaan 

ja pohtimaan noita opetuksia kanssani. Muistakaa, että puhun teille heistä enää muutaman kerran. Ette 

tiedä, mitä sen jälkeen tulee, mutta teidän on valmistauduttava vastaanottamaan uudet ilmestykset, jotka 

annan teille. 

Kun nuo muistopäivät ovat tulleet teille ja haluatte saada rauhaa hengessänne ja miellyttää Herraanne, 

tehkää laupeuden tekoja hädänalaisille, antakaa anteeksi vihollisillenne ja älkääkä pitäkö "avoimia tilejä" 

kenenkään kanssa; sillä jos teillä olisi katumus hengessänne niinä hetkinä, kun Minä puhun seitsemän 

sanaani (ristillä), kuinka katkerasti ja tuskallisesti nuo sanat putoaisivat sydämeenne! Sillä silloin 

omatuntonne kertoo teille, että kun pyysin teiltä vettä janoni sammuttamiseksi, te annoitte minulle sappea 

ja etikkaa juotavaksi. 
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61 Rukoilkaa, sillä elätte kiusausten ja viettelysten aikaa ettekä tiedä, eivätkö ne, jotka ovat tällä 

hetkellä rauhassa, ole hetken kuluttua riidoissa tai pilkkaa Jumalaa. Muistakaa aina, mitä sanon teille 

tänään, jotta olisitte aina valmiina (hengellisessä) valppaudessa ja rukouksessa. 

62 Katsokaa, kuinka Jumalallinen olemukseni kykenee tavoittamaan teidät syntisen huulten kautta. 

Eikö tämä olekin voiman ja rakkauden ihme? Se tapahtuu, koska Minä olen Hän, joka saa veden 

nousemaan kalliosta ja valon pimeydestä. 

63 Nöyrien välittäjien kautta olen puhunut "näistä vähäisimmille"; sillä jos maailman herrat olisivat 

välittäneet tämän viestin ihmiskunnalle - totisesti sanon teille, te olisitte jääneet ilman tietoa lahjoistanne ja 

ilman tehtäviä, joita täyttää. Te ette olisi syöneet tätä juhla-ateriaa, vaan teidän olisi pitänyt tyytyä 

katselemaan juhlaa kaukaa. Toisaalta näiden älykkyyselinten (äänenkantajien) kautta, joita teoriat, tieteet 

ja uskonnolliset ennakkoluulot eivät kosketa, olen esittänyt kutsun koko ihmiskunnalle suosimatta ketään 

hänen yhteiskuntaluokkansa, kansallisuutensa, uskontonsa tai kielensä perusteella. 

64 Ääneni tulee Hengen valtakunnasta, jossa Minä olen Kuningas, siitä paratiisista, jossa te kaikki 

tulette olemaan Herranne kanssa, kun te Dimaksen tavoin ristiltänne nöyrästi ja uskossa sanotte Minulle: 

"Herra, muista minua, kun olet valtakunnassasi". Ristinne on se, jonka annoin teille, kun annoin teille 

tämän tehtävän: opettaa, parantaa sairaita, lohduttaa, tehdä jumalalliset viestini tunnetuksi ihmiskunnalle. 

Tämä tehtävä on vaikea, koska siihen liittyy vastuuta, koska se on arkaluonteinen, koska se on meluisa, ja 

sitä suorittaessanne epäuskoisten, herjaajien ja pilkkaajien, jotka eivät halunneet löytää totuutta 

opetuksestani, pilkka laskeutuu päällenne. 

65 Samoin Jeesus kulki kärsimyksen tietä ja kesti ristin taakan, joka oli verrattomasti pienempi kuin 

noiden kansanjoukkojen kiittämättömyys. 

66 Tässä on Mestari, joka muistuttaa lapsiaan menneiden aikojen teoista ja suhteuttaa ne nykyisiin 

tekoihin, jotta ymmärtäisitte paremmin opetuksiani. Haluan, että tämä opetus leviää kaikkialle maailmaan, 

että se valaisee ihmiskuntaa, niin että se voi herätä tuntemattoman elämän edessä ja lähteä muodostamaan 

maailmaan yhtä kotia, yhtä perhettä. Tämä tulee olemaan todellinen Israelin kansa, Jumalan kansa, jossa 

syntyperäiset erot, yhteiskuntaluokat ja heimot katoavat, koska he kaikki ovat haaroja, jotka tulevat 

yhdestä heimosta, jossa kaikki täyttävät Minun lakini, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." 

67 Te, jotka olette ottaneet tämän ristin harteillenne - tunnustakaa vastuu, joka teillä on osoittaa 

ihmiskunnalle totuus ilmentymisestäni ja ihmeistäni. Siksi vaadin teiltä mielen jaloutta ja täydellistä 

tietämystä siitä, kuka olette suhteessa Jumalaan ja ihmiskuntaan, ja tätä varten annan teille hengellisyyden 

opetukseni. 

68 Valmistautukaa tällä tavoin, niin teistä tulee tämän taistelun hyviä sotilaita, Hengen mukaisia 

todellisia israelilaisia, uskollisia opetuslapsia. Älkää säästäkö vaivaa todistaaksenne tämän Sanan 

totuuden. Älkää unohtako, että todistaakseen julistamastaan totuudesta Kristus antoi ruumiinsa tuhoutua. 

Miksi hän olisi puolustanut tuon ruumiin elämää, kun hän oli aiemmin sanonut, että hänen valtakuntansa 

ei ole tästä maailmasta? - Samoin myös te - ajattelette, että saavuttaaksenne ikuisen elämän, joka odottaa 

henkeänne, voitte uhrata sille monia kunnianhimoisia tavoitteita. 

69 Jos haluat poistaa veljestäsi ne tummat tahrat, joita hän kantaa sielussaan, sinun on ensin tultava 

itse tahrattomaksi; jos haluat saada anteeksi, sinun on ensin annettava anteeksi. 

70 Kuinka kaunista sielullenne onkaan, kun sen viimeinen hetki maan päällä on koittanut, ja henki voi 

rauhasta täyttyneenä sanoa Isälle: "Herra, kaikki on täytetty!" 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 49  
1 Rukouksenne nousee luokseni kuin kukkien tuoksu, ja otan sen vastaan. 

2 Anna henkesi nauttia iankaikkisen elämän leipää. Tämä ei ole ensimmäinen ohje, jonka 

Jumalallinen Henkeni antaa teille; ihmisenä ilmoitin itseni jo toisena aikana opettaakseni teitä kehittämään 

nöyryyttä, elämään tehdäksenne hyvää muille ja kuolemaan rakkauden ristillä. Kun kuulette Sanani, teistä 

tuntuu, että se on ensimmäinen opetus, jonka henkenne saa, koska ette ymmärtäneet aiempaa opetusta. 

Tulen tänään uudestaan etsimään sairaita, jotka ovat kaikki lapsiani, koska te kaikki huokaatte tässä 

sovituksen laaksossa ja valituksenne saavuttavat minut. 

3 Kun kipu muuttuu hyvin voimakkaaksi, ihminen muistaa Jumalan - vaikka hän olisi kuinka 

välinpitämätön ja kylmä opetustani kohtaan - hän kääntää katseensa Minuun toivoen armoani ja lähettää 

epätoivossaan tämän rukouksen: "Herra, miksi et myönnä minulle sitä, mitä pyydän Sinulta niin paljon?". 

Jos et voi kuulla rukoustani, lyhennä päiviäni maan päällä, sillä ei ole mitään järkeä olla täällä vain 

kärsimässä." Kuinka paljon tietämättömyyttä te osoitattekaan, kun puhutte näin Isällenne, joka on täynnä 

rakkautta lapsiaan kohtaan! 

4 Siksi tuon teidät tällä hetkellä käsittämättömyyden pimeydestä opastuksellani, jotta ette 

suurimmassakaan tuskassa poikkeaisi valon tieltä. Pian ymmärrätte, etten luonut teitä kipua varten, sillä 

kärsimys ei tullut minulta vaan teiltä. Nyt sinun on kuljettava koko matka saadaksesi takaisin valon ja 

puhtauden, jonka jätit riekaleina polun piikkien päälle. 

5 On totta, että elämäsi on kuin myrskyisä meri, johon pelkäät väliaikaisesti uppoavasi. Mutta koska 

olette vajonneet niin alas vajavaisuutenne vuoksi, uskokaa ainakin läsnäolooni ja voimaani niinä hetkinä, 

jolloin koettelemuksenne ovat hyvin vaikeita. Älkää antako minulle tilaisuutta puhua teille niin kuin tein 

toisen aikakauden opetuslapsilleni, jotka matkustivat kanssani veneessä ja jotka, kun he näkivät meren 

kuohuvan ja Jeesuksen nukkuvan, sanoivat Hänelle täynnä pelkoa ja huolta: "Mestari, pelasta meidät, me 

hukumme." Minun moittiva vastaukseni oli tämä: "Oi te vähäuskoiset!" 

6 Rakkaat ihmiset, tutkikaa opetustani, suunnatkaa elämänne noiden opetuslasten esimerkkien 

mukaan, sillä teistäkin tulee opetuslapsia. Muistakaa, lapseni, että vuodesta 1950 lähtien ette enää kuule 

tätä sanaa. Käytä sitä nyt, jotta se voi puhdistaa sinut, etkä enää ole synnin tiellä. 

7 Rakkauteni uhraus toisella aikakaudella näytti teille, miten voitte pestä pois ruumiissanne ja 

sielussanne olevat tahrat, jopa ne, jotka Sodoma ja Gomorra jättivät teille perinnöksi*. Uhrasin itseni 

opastaakseni ihmisiä, osoittaakseni heille kuuliaisuuden ja rakkauden tien, jonka kautta he voivat saavuttaa 

pelastuksensa. 
* Tämä on viittaus sodomiittien perisyntiin, seksuaalisen perversioon ja sen vaikutukseen, joka jatkuu 

nykypäivään asti. 

8 Nyt, kun olen antanut teille lukemattomia opetuksia, teillä on valmiudet pelastaa itsenne ja 

puhdistaa itsenne. Ilmoitin teille silloin, että palaisin ihmisten keskuuteen, ja tässä olen lupaukseni 

täyttymässä. 

9 Jos kaikki, jotka kuulevat tämän sanan, eivät tunne läsnäoloani, se johtuu siitä, että heidän 

materialisminsa, syntinsä ja heidän mieleensä juurtuneet ajatukset erottavat heidät Mestarista. Mutta hetki 

katumusta riittää, että he tuntevat Minut hengessään. Rakkauteni valo valaisee heidät, kuten Pietari, kun 

hän tunnusti Jeesuksen jumaluuden vastauksena Mestarin kysymykseen. He tekevät lopun pahuudestaan, 

katsovat kauhulla menneisyyttään ja aloittavat uuden elämän - puhtaan, hyödyllisen ja arvokkaan. Sen 

tähden sanon teille, että älkää tuomitko veljiänne, kun he tulevat luoksenne syntien ja paheiden 

taakkojensa kanssa. Älkää hylätkö heitä, sillä tämä aikomus olisi samanlainen kuin sillä ryhmällä, joka otti 

kiinni aviorikoksesta syyllistyneen naisen ja vei hänet Jeesuksen eteen koetellakseen minun 

oikeudenmukaisuuttani. Kuinka ankaran opetuksen annoinkaan niille, jotka luulivat olevansa vapaita 

synneistä verrattuna avionrikkojattareen, kun sanoin heille: "Joka luulee olevansa vapaa synneistä, 

heittäköön ensimmäisen kiven tätä naista kohti", ja he vetäytyivät häpeissään. 

10 Kuinka ymmärtäväisiä, vilpittömiä ja nöyriä teidän onkaan oltava, jos ette halua, että kutsun teitä 

tekopyhiksi, kuten fariseuksia, joita kutsuin valkeaksi pestyiksi haudoiksi - kauniisti valmisteltuina ulkoa 

ja saastaisina sisältä. 
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11 Katseeni on tutkiva ja tunkeutuu olemuksesi syvyyksiin ja sydämesi sisimpiin syvyyksiin. Armoni 

on valmis kirjaamaan tekosi elämäsi kirjaan, joka on tuomiosi kirja. Huolehdi siitä, että se kirjaa vain 

hyviä tekoja, sillä silloin se rauha, jonka henkesi saavuttaa niiden kautta, on merkki suurista palkinnoista 

hengellisessä elämässä. 

12 Muistatte tänään sen päivän, jolloin Jeesusta syytettiin ihmisistä ja jolloin jopa lapset huusivat 

aikuisten esimerkkiä seuraten viattomuudessaan: "Ristiinnaulitse hänet!" 

13 Kohtasin tuomarit, ja suuri oli ilo niiden keskuudessa, jotka halusivat kuolla, kun minut tuomittiin 

ristiinnaulittavaksi. Kuin uhrattavaksi menevä karitsa, kumarruin nöyrästi kaulaani ja hyväksyin 

marttyyriuden, kuten kirjoitettu on. 

14 Tänään seison jälleen kerran tuomarieni edessä. Näytän teille Totuuteni, jotta voitte tutkia sitä ja 

tuomita sen, ja tiedän, että löydätte siitä virheitä, joita siinä ei ole, ja tuomitsette sen jälkeenpäin. 

Tuomitkaa työni, mutta jättäkää rauhaan kaikki ne, joiden kautta olen antanut teille Sanani. 

15 Joukossanne on henkiä, jotka ovat puhdistaneet itsensä suurista vioistaan muinaisista ajoista 

lähtien ja Israelin helmassa aina teidän maanpäällisiin päiviinne saakka, jotta he olisivat puhtaita asuessaan 

hengellisessä tilassa. Nämä ovat niitä, jotka uskovat Läsnäolooni tässä maailmassa. 

ja he ovat niitä, jotka kysyvät Työni vainoajilta: "Minkä puutteellisuuksien vuoksi vastustatte tätä 

opetusta?" Aivan kuten hänen aikanaan Pilatus kysyi väkijoukolta: "Mistä te syytätte tätä miestä?". - 

Ääneni on hiljaa, aivan kuten Jeesuksen huulet olivat hiljaa tuolloin, ja sallin, että samalla kun jotkut 

tuomitsevat Sanani, toiset puolustavat sitä, sillä tästä kamppailusta valo puhkeaa esiin. Rakastava katseeni 

syleilee kaikkia, ja anteeksiantoni on myös kaikille. 

16 Minut tuotiin Hannaan ja Kaifaan eteen syytteeseen, sitten Pilatuksen ja Herodeksen eteen 

tuomittavaksi. Totisesti sanon teille, että tänä aikana Työni, Sanani, tulee Korkeimman Neuvoston eteen ja 

sitten uuden Pilatuksen eteen tuomittavaksi. Tulee olemaan valtion virkamiehiä, jotka uskovat uuteen 

julistukseeni ja tähän viestiin, mutta maailman pelossa he pysyvät hiljaa ja sallivat oppini ja seuraajieni 

joutua vainotuiksi samalla, kun he pesevät kätensä siitä, mutta eivät tahroja, jotka he ovat aiheuttaneet 

sieluihinsa. 

17 Minulle annetaan uusi risti kolmannella aikakaudella. Tämä ei tule näkymään kuolevaisten 

silmille, mutta sen korkeudelta lähetän rakkauden viestini ihmiskunnalle, ja vereni, joka on Sanani 

hengellinen ydin, muuttuu valoksi hengelle. 

18 Ne, jotka tuomitsivat Minut tuolloin, tuovat tänään valoa ihmisten sydämiin, ja heidän henkensä on 

katuvainen, jotta he voisivat hyvittää virheensä. 

19 Jotta opetukseni voittaisi ihmisten pahuuden, sitä on ensin ruoskittava ja pilkattava kuten Kristusta 

Pyhän Marian pylväässä. Jokaisesta haavasta valoni täytyy virrata valaisemaan tämän rakkaudettoman 

maailman pimeyttä. On välttämätöntä, että näkymätön Vereni lankeaa ihmiskunnan päälle näyttääkseen 

sille jälleen kerran tien sen lunastukseen. 

20 Risti, jonka nyt laskette päälleni, on raskaampi kuin toisen aikakauden risti. Silloin te ette tunteneet 

Kristusta, nyt te kaikki tunnette hänet, ja silti te tuomitsette hänet. Tällä kertaa et näe Jeesuksen haukkovan 

henkeään ristin painon alla kulkiessasi talosi edessä. Ette näe Henkeni painavan syntienne painoa. Silti 

kuulette ääneni sanovan teille: "Minua janottaa, ihmiskunta"; mutta janoni on rakkauden jano. 

21 Maria, Jeesuksen rakastava Äiti, ei yhdistä kyyneliään rakkaan Poikansa veritahraan, mutta hän 

lähettää teille kiittämättömyytenne tähden taivasten valtakunnasta hellää rakkauttaan Kaikkien Äitinä. 

22 En kaadu matkalla uudelle Golgatalleni; siksi ei ole tarpeen, että avustaja tulee avukseni, sillä minä 

olen vahva vahvojen joukossa. Katseeni etsii kuitenkin opetuslapsiani ja odottaa heidän olevan uskollisia, 

kuten apostolini Johannes oli. 

23 Autuas on se, joka osaa tulkita oikein sen, mitä Mestari on sanonut teille tällä muistamisen 

tunnilla. Siunattuja olette te, jotka olette kuunnelleet Jumalallista Mestaria tällä hetkellä Hänen 

muistamisen opetuksissaan. Ihmiskunnan synnin muodostama tiheä pimeys on Mestarin tilaisuus tarttua 

marttyyrikuoleman ristiin ja kulkea jälleen kerran kärsimyksen tietä. 

Elätte nyt Kolmatta Aikakautta, ja tarjoatte edelleen Herralle katkeruuden maljan, mutta otan sen 

nöyrästi vastaan antaakseni teille toisen rakkauden oppitunnin. Kasvojeni yli valuu verta ja kyyneleitä, 

jotka vuodatan rakkaudesta teitä kohtaan, ja kun kuulette Sanani, kyyneleet tulevat myös teille, pakottaen 

teidät muistamaan ja katumaan. Tämä itku puhdistaa teidät ja tuo teidät lähemmäksi Minua. 



U 49 

125 

24 Te naiset, jotka olette sovittaneet rikkomuksenne, olkaa iloisia, sillä teidän pahuutenne otetaan pois 

teiltä, jotta voitte olla vahvoja elämän tiellä. Sinä seurasit Magdaleenaa, mutta syntiinlankeemuksesi 

jälkeen katuit. Ole vahva, ravitse sieluasi ja kehoasi ja parane. 

25 Minä olen tullut syntisten luo, en vanhurskaiden luo; älkää siis suuttuko. Rakastan kaikkia lapsiani, 

terveitä ja sairaita, puhtaita ja tahraisia, ja pidän heistä kaikista huolta. Yksi sydän pyytää Minulta valoa 

lapsilleen, toinen rukoilee sairaan äitinsä puolesta, ja Minä annan armoni kaikille. 

26 Jos olette itkeneet paljon, lohduttakaa itseänne; jos muut teistä pyytävät Minulta herkkyyttä itkeä 

syntejään, ottakaa ne vastaan ja rauhoittukaa, sillä itkeminen on myös helpotusta ja rauhaa sydämelle, jota 

katumus ja syyllisyys rasittaa. 

27 Muista: Kun uhri oli suoritettu ja ne, jotka olivat vainonneet Minua, uskoivat, että opetuslasteni 

tietä valaiseva valo oli sammunut ikuisiksi ajoiksi ja että ääneni vaikenemisen myötä kaikki loppuisi, he 

näkivät niiden sydämessä, jotka seurasivat Minua, sammumattoman säteen siitä ikuisuuden valosta, joka ei 

koskaan sammu. Sillä vaikka jotkut arvioivat Minut väärin, toiset rakastivat Minua, ja koska he tiesivät, 

miten Minua seurataan, kun lupasin heille tulla takaisin, he odottivat paluutani, katsoivat ja rukoilivat, ja 

he tunsivat läsnäoloni kaikissa ilmestyksissäni. 

28 Sama pätee myös nykyaikana. Ne, jotka ovat tunkeutuneet opetukseni ytimeen, jatkavat tarkkailua 

ja odottavat kunnioittavasti sanojeni toteutumista, kun taas muut unohtavat rakkauden, jota olen osoittanut 

heille, ja innokkuuteni lunastaa heidät. 

29 Näen tuskan, joka on jokaisessa sydämessä, ja kun huulet ovat hiljaa, koska ne eivät voi ilmaista 

sanoin sitä, mitä ne tuntevat, henki nousee ja on yhteydessä Minuun. - Isän Henki sykkii hyvin lähellä 

sydäntäsi, vartioi sinua ja siunaa sinua. Vahvistan myös rohkeuttanne, kuivaan kyyneleenne ja siunaan 

teitä kaikkia, jotka olette kokoontuneet tänä päivänä kuulemaan Isän ääntä, joka on kertonut teille, että 

vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule Hänen Sanaansa ihmismielen kautta. 

Olette kuin toisen aikakauden apostolini, sillä hekin kuuntelivat minua paljon. Kulkekaa Sanaani 

sydämissänne, jotta voitte välittää sen niille, jotka eivät ole kuulleet Minua äänenkantajan kautta. 

30 Te maan päällä muistatte tiettyjä aikoja ja päiviä, jotka muistuttavat teitä Mestarinne suurista 

teoista hänen matkallaan maailman läpi, ja minä olen kanssanne olemuksellani ja läsnäolollani hetkinä, 

jolloin muistatte tekojani. Mutta vain ihmisillä on määrätyt päivät juhlia juhlallisesti Minun kärsimykseni 

muistoa. Hengellisessä maailmassa näitä tapahtumia ei juhlita, sillä ikuisuudessa ei ole (määrättyjä) aikoja 

tai päiviä; on vain yksi "päivä", joka jatkuu eikä koskaan lopu. Mutta jumalalliset tekoni ovat läsnä niiden 

vanhurskaiden hengessä, jotka elävät lähellä Luojaansa, ja heidän palvontansa Isälleen ei tapahdu vain 

tiettyinä hetkinä, vaan jatkuvasti. 

31 Oi opetuslapset, te, jotka olette ottaneet osaa juhlaillallisiini ja syöneet ikuisen elämän leipää, jota 

henkenne kaipasi! Uskotte, että kuolen joka vuosi ja nousen kuolleista; mutta tämä on vain 

mielikuvitustanne, sillä elän ikuisuudessa. Uskotte, että Henkeni laskeutuu paheiden luoliin ja 

sovituspaikkoihin tuomaan valoa niille, jotka ovat eksyneet, ja minä sanon teille: Jos haluatte sitä, jos 

pyydätte sitä minulta, teen sen, sillä annan aina armoni, jotta eksyneet löytäisivät tien pelastukseensa. 

Katseeni lepää aina siinä, joka kantaa sovitusketjuaan, ja Henkeni on ikuisesti läsnä kaikissa maailmoissa 

ja kaikilla tasoilla, tekemättä kenellekään mitään eroa hänen suuremman tai pienemmän tietämyksensä tai 

hengellisen kypsyytensä vuoksi. 

32 Tietäkää, oi uudet opetuslapseni, että kunnianosoituksenne ja kunnianosoituksenne Herralle tulee 

olla jatkuvaa odottamatta tiettyjä aikoja tai päiviä niiden tarjoamiseksi, aivan kuten Isänne rakkaus teitä 

kohtaan on jatkuvaa. Mutta jos haluatte tietää, miten voitte muistaa rakkauden tekojani päivittäin 

sortumatta fanaattisuuteen, kerron teille: elämänne tulisi olla jatkuvaa ylistystä Hänelle, joka loi kaiken 

rakastamalla toisiaan. 

33 Toimi näin, niin minä annan sinulle sen, mitä nöyrästi minulta pyydät: että rikkomuksesi annetaan 

sinulle anteeksi. Minä lohdutan teitä ja annan teille helpotusta; mutta minä sanon teille: Kun havaitsette 

virheenne ja omatuntonne tuomitsee teidät, rukoilkaa, korjatkaa virheenne, varustautukaa voimalla, jotta 

ette tee samaa syntiä uudelleen eikä teidän tarvitse pyytää Minulta toistuvasti anteeksi. Sanani opettaa 

teitä, jotta voitte nousta ylöspäin ja antaa teille pääsyn valoon ja henkistymiseen. 

34 Tämä opetus on polku, joka johtaa teidät luokseni. Haluatko nauttia luvattua valtakuntaa? - 

Muistutan teitä liitosta, jonka olette tehneet kanssani ikuisiksi ajoiksi, ja elvytän sen, jotta tätä liittoa ei 
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rikottaisi. Minä kysyn teiltä, Israelin miehet: Haluatteko päästä iankaikkiseen elämään ja olla minun 

kanssani? - Tunne Minut nyt, kun vahvistan ja täytän profetiat ja opetan sinua kärsivällisesti, niin että 

tulevaisuudessa jokainen sana, joka tulee suustasi, syntyy hengestäsi, jonka rakkauteni on etukäteen 

valmistanut, ja että se muuttuu laupeudentekoihin veljiäsi kohtaan. 

35 Ala rakastaa lähimmäistäsi, kanna kärsimyksesi nöyrästi, hanki leipäsi otsasi hiessä. Rakastakaa 

itseänne niin kuin minä rakastan teitä ja valvokaa tätä kansaa, jonka olen valinnut kaikkien joukosta ja jota 

olen kutsunut "helmeksi", johon olen sijoittanut armolahjani. 

36 Älkää käyttäytykö kuin Tuomas, kun koettelen teitä, älkää pyytäkö Minulta lupaa laittaa sormenne 

haavaan puolellani uskoaksenne. Jos Minun on annettava teille opetus, joka saa henkenne vapisemaan, 

älkää arvioiko Minua väärin, älkää epäilkö, jotta ette itkisi jälkeenpäin katumuksesta. Sillä elämänne on 

koettelemusten ja ihmeiden, tuskien ja sitten ilojen tie, jolla henkeä muokataan täydellisyyden tikapuille. 

37 Älkää olko kuin Pietari, älkää kieltäkö Häntä, joka antoi teille opetuksensa niin suurella 

rakkaudella, älkääkä hävetkö kuulua tähän kansaan ja omistaa niitä hengellisiä lahjoja, jotka olen antanut 

teille, sillä silloin te kiellätte minut, ette kolme kertaa kuten tuo opetuslapsi, vaan tuhat kertaa tuhat kertaa, 

koska teidän lukumääränne on lisääntynyt, ja uskonpuutteellanne on vaikutusta muissa kansoissa. 

38 Varokaa, ettei asiani petetä, ettei Juudaksen siemen itäne sydämissä, ja - kun heräämisen hetki 

koittaa näille sydämille - he hämmennyksissään uskovat tuon opetuslapsen tavoin, että ruumiillinen 

kuolema vapauttaa heidät syyllisyydentunnosta, jonka heidän tekemänsä rikkomus on aiheuttanut. Muuten 

he joutuvat hengelliseen laaksoon löytämättä rauhaa hengelleen, joka ei koskaan kuole. 

39 Katsokaa, kuinka näytän teille todellisen elämän, kun lähestyn teitä ja annan teidän tuntea 

läsnäoloni. Mutta vain harvat teistä ovat kiinnostuneita tietämään sen; loput teistä kuolevat vähitellen 

uskon puutteeseen, koska ette uskoneet Minuun, kun tulin ihmiseksi toisella aikakaudella. Tänään te taas 

epäilette sanaani ja ilmeisiä tekojani ja panette minut koetukselle, vaikka olen tullut vain herättämään 

teidät hengelliseen elämään ja tutustuttamaan teidät totuuteen. 

40 Henkeni käy läpi intohimoa, joka ei lopu. Joka hetki Hän on korotettu ristillä ja 

orjantappurakruunu ympäröi ohimoni. Haavani repeävät auki ja minut uhrataan uudelleen, jotta voisitte 

löytää esimerkistäni veljienne rakastamisen opetuksen ja elää ikuisesti. 

41 Tänään tulen luoksenne Hengessä ja kerron teille, että minä elän ikuisesti, kun taas te olette usein 

kuolleet, koska vaikka teillä on minut ympärillänne ja olette kuulleet sanani, ette osaa ottaa sitä vastaan 

sydämeenne niin kuin multa tekee, kun kylväjä kääntää sen ja tukee siemenen itämistä. Siksi rakkauden 

siemeneni ei ole kantanut satakertaista hedelmää ja moninkertaistunut, kuten tahtoni on. 

42 Tänä aikana tuomitsen elävät ja kuolleet. Rakkauteni valo valuu jokaiseen henkeen ja kaikkeen 

lihaan. "Autuaita ovat ne, jotka surevat, sillä heitä lohdutetaan." Autuaita ovat nöyrät, sillä he saavat 

niittää kunniaa ja kiitosta. 

43 Kun aika koittaa, te nousette, rakas kansa, ja teette pyhän Sanani tuntuvaksi veljillenne. Te 

levittäydytte kaikkialle maailmaan hyvinä opetuslapsina, ja tämä uusi evankeliumi, jonka jätän teille, 

leviää. Tämä kuudennesta sinetistä lähtevä valo valaisee tämän ajan ihmiskunnan, ja sen myötä salaisuudet 

valaistuvat. Opetukseni juurtuu eri kansoihin, ja kaikki, mitä ihmiset eivät ole vielä löytäneet, he tulevat 

tietämään sen valon kautta, jonka Seitsemän Sinettiä antaa. Mutta teidän on puhuttava näistä saamistanne 

opetuksista ja opastettava ihmisiä noudattamaan käskyjäni. 

44 Kun lapseni läpäisevät opetusteni ytimen, he ymmärtävät, että tahtoni on ollut yhdistää itseni 

ihmisten kanssa hengestä henkeen, että olen palannut heidän luokseen, koska liittoni on erottamaton. 

45 Kukaan ei voi kutsua itseään eläväksi, joka ei tunne totuuttani, tai oppilaaksi, joka syyllistyy 

rikollisiin tekoihin, vaikka hänellä on tämä opetus. Olen tullut tuomaan takaisin ne henget, jotka ovat 

eksyneet tieltä, ja vapauttamaan heidät tietämättömyydestä ja synnistä. 

46 Puhdistakaa itsenne Magdaleenan tavoin ja eläkää palveluksessani. Hän kääntyi rakkaudesta ja 

katumuksesta. Koska maailma ei ole herännyt rakkauteeni, kunnioittakaa Minua (ainakin) te, jotka olette 

kuulleet Minua, täyttämällä käsky, jossa sanotaan: "Rakastakaa toisianne." 

47 Kansakunnat, jotka käyvät nykyään sotaa, ovat "tyhmiä neitsyitä", jotka eivät halunneet pysyä 

hereillä, ja kun Puoliso ilmestyi ja koputti heidän ovelleen, he nukkuivat. Tämä kansa (täällä) on tuntenut 

Minut ja on siksi onnistunut säilyttämään rauhan. 
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48 Olen ollut palvelijasi opettamaan sinulle nöyryyttä. Aina kun olette pyytäneet Minulta oikeutetusti, 

olen myöntänyt teille, sillä tahtonne on Minun; pyydätte Minulta, ettei teiltä puuttuisi ravintoa, että pidän 

puutteen poissa kodistanne, ja Minä annan teille sen, mikä on tarpeen. Minä annan teille kaiken 

pyytämättä, sillä minä olen teidän Isänne ja rakastan teitä. Mikä kipu voi piinata lasta, jota isä ei tunne? 

Kenellä teistä ei ole leipää suussaan, kuka on vailla vaatteita tai kenellä ei ole kattoa? - Minä vahdin 

kaikkia lapsiani. Puhdas ilma ravitsee sinua, pellot tarjoavat sinulle siemeniään ja hedelmiään ravinnoksi. 

Ei ole ollut puutetta lähteestä, joka antaisi sinulle vettä janosi sammuttamiseksi. Olen antanut ihmiselle 

älykkyyden, jotta hän voisi etsiä elämän keinoja ja elää riittävää elämää löytämällä luonnosta sen, mikä on 

välttämätöntä hänen hyvinvoinnilleen. Ymmärtäkää, että te ette ole luoneet olentoja ja ylläpidä niiden 

elämää, vaan Minä, joka rakastan teitä ja annan jokaiselle olennolle sen kohtalon. 

49 Tänä aikana, jolloin olen tehnyt itseni tunnetuksi Hengessä antaakseni teille opetukseni, sanon 

teille: täyttäkää Kolmas Testamentti, jonka jätän teille. Anna henkesi tulla kiireesti luokseni, ota vastaan 

armoni niin, että valoni loistaa sinussa ja "Sana" on huulillasi. 

50 Peskää itsenne sovituksen ja katumuksen kyynelillä. Lisää ymmärrystäsi rukouksen kautta, jotta 

johtopäätöksesi olisivat oikeita. Silloin tunnette yllenne inspiraationi valon, ja ilonne on mittaamaton. Kun 

olette saaneet tuon jumalallisen inspiraation, lähdette puhumaan veljillenne Työstäni, ja totisesti sanon 

teille, että sananne tulee olemaan totuuden todistus. 

51 Olen tehnyt opetukseni teille tunnetuksi Sanan kautta, jota julistettiin monien äänenkantajien 

huulilla, monissa kokoontumispaikoissa, yhdellä ja samalla hengellisellä merkityksellä ja yhdessä ja 

samassa muodossa, ja joka (kaikissa niissä) viitoitti saman tien ja osoitti samaan päämäärään. 

52 Kukaan niistä, jotka ovat kuulleet Minua tänä aikana, ei voi valehtelematta väittää, etteivät he ole 

ymmärtäneet Minua, sillä jokainen, joka on kutsuttu, on valmisteltu etukäteen. Sanani on jumalallinen 

aarre, jota en halua teidän pitävän vain itsellänne. Älkää rikkautuko kurjiksi, sillä muuten teillä ei ole 

mitään, vaikka luulette, että teillä on paljon viisautta. Totisesti minä sanon teille: itsekkyys on pimeyttä, ja 

sielun pimeys on tietämättömyyttä. 

53 Yksityiskohtainen ja selkeä on opetukseni kolmannella aikakaudella, ohje, jonka Elia selittää teille 

Sanallaan ja jonka lisäksi henkiveljenne* tekevät neuvoillaan helposti ymmärrettäväksi, jotta ette eläisi 

erehdyksessä. Kuka opetuslapsistani, joka on saanut tämän opetuksen, voi tuntea itsensä liian heikoksi 

täyttääkseen käskyni viedä tämä viesti ihmisille? 
* Tämä viittaa suojelushenkiin, jotka saivat myös tehdä itsensä tunnetuksi suojattujensa kautta. 

54 Haluan, että opitte kaikki tavat ja keinot harjoittaa aktiivista hyväntekeväisyyttä, jotta ette sanoisi 

Minulle: "Isä, miten voitte haluta, että jaan leipäni tai rahani lähimmäiseni kanssa, kun niitä on niin 

vähän?" "Isä, miten voitte haluta minun jakavan leipäni tai rahani lähimmäiseni kanssa, kun niitä on niin 

vähän?" - Jos ette osaa harjoittaa hyväntekeväisyyttä, ette voi opettaa veljiänne näissä opetuksissa. 

55 Totisesti sanon teille, että vaikka kätenne ovat monesti tyhjät hädänalaisten edessä, henkenne 

löytää aina itsestään jotakin annettavaa. Jos teillä ei ole mitään aineellista jaettavaa veljienne kanssa, 

antakaa henkenne tarjota sitä paljon, mitä sillä on. Mutta ymmärtäkää, että jos hyväntekeväisyytenne on 

välttämätöntä, että se koostuu aineellisista asioista, ette saa väistää velvollisuutenne täyttämistä sanomalla, 

että se riitti (hyvällä) aikomuksella. Oppikaa Isältänne, joka antaa teille kaiken, sekä hengen että ruumiin. 

Ottakaa oppia Jeesukselta, joka opetti teitä antamaan kaiken rakkaudesta veljiänne kohtaan. 

56 Kantakaa ristinne kärsivällisesti ja rakkaudella, jotta voin sanoa teille: Olkaa siunattuja! 

Joidenkin lasteni sydämissä näen myrskyjä purkautuvan, ja heille sanon: katsokaa ja rukoilkaa, sillä 

myrsky menee ohi, ja näette rauhan sateenkaaren loistavan uudestaan. 

57 Huomenna, kun ahdistus ympäröi ihmiskuntaa, te kiitätte siitä, että olette onnistuneet 

vahvistamaan henkeänne niiden koettelemusten vuoksi, joita käytte tänään läpi. Jos voisitte nähdä tuskan, 

nälän ja kurjuuden kuvat, joita miljoonittain on sodassa olevissa kansakunnissa, ette uskaltaisi valittaa; ja 

totisesti sanon teille, että vaikka monet veljistänne eivät siunaa Minua, he eivät ainakaan pilkkaa! 

58 Valvokaa ja rukoilkaa, tehkää itsenne Minun hyvyyteni arvoisiksi ja tuhotkaa rukouksella kaikki 

se, mikä aiheuttaa ihmisten turmelusta. 
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59 Lähestyvän kaaoksen jälkeen ihmiset etsivät Isän rakkauttani ja löytävät minut odottaessaan 

kaikkia lapsiani. Sillä kolmannella aikakaudella koko ihmiskunta tunnistaa Minut, ja kaikki yhdistyvät 

hengellisesti samaan Jumalan palvontaan. 

60 Ihmiset ovat käyttäytyneet kuin "Tuhlaajapoika", mutta kun he ovat tuhlanneet viimeisenkin 

jäännöksen perinnöstään, he muistavat Isänsä ja palaavat Hänen luokseen. 

61 Varoitan teitä kaikkia profeetallisella sanallani. Kuunnelkaa sitä ja levittäkää sitä, niin että 

huomenna, kun näette sen toteutuvan, ymmärrätte, että se oli Isänne, joka opetti teitä. 

62 Kuinka kaukana ihmiskunta onkaan siitä hengellisestä taistelusta, joka on tulossa sitä vastaan! 

Kuinka moni lapseni, jonka huulet eivät ole koskaan lausuneet nimeäni, yllättyy kuullessaan sen 

ylistyksen kaikkialla! 

63 Käsken teitä puhumaan nimeäni vain silloin, kun pidätte sitä välttämättömänä, jotta voitte opettaa 

veljillenne kunnioitusta Isää kohtaan. 

64 Kun näette, että kaikki moraali, hyveellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat lähteneet maailmasta, sen 

uudistaminen tuntuu teistä mahdottomalta; mutta juuri siinä paljastuu oppini suuruus. 

65 Antakaa opetukseni kukoistaa sydämissänne. Katsokaa toisianne rakkaudella, auttakaa toisianne 

hengellisessä tehtävässänne, seisokaa toistenne tukena koettelemuksissa. 

66 Kun olette valmistautuneet täyttämällä lakini, annan ihmiskunnalle merkkejä, jotka tekevät 

liittonne tunnetuksi. 

67 Milloin teillä on varusteet, jotta veljesi voivat tuntea sydämessään halua elää tämän kansan 

helmassa? Ymmärtäkää, kuinka vakava tehtävä ja vastuu on niillä, jotka ovat kuulleet Minua ihmismielen 

kautta tänä ilmentymäni aikana. 

68 Rakastakaa toisianne, ja tulette näkemään, kuinka suuret ihmisjoukot seuraavat teitä, sillä ihmiset 

vain odottavat todellisen armon ja rakkauden esimerkkiä seuratakseen totuuttani. Jos niitätte uskoa 

veljienne sydämiin, tunnette rakkauteni olemuksessanne, ja silloin hengellenne ei ole suurempaa palkintoa 

kuin rauha. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 50  
1 Kuin kuikka, joka levittää siipensä suojellakseen poikasiaan, rakkauteni leviää sinun ylitsesi. 

2 Tämä ääni, joka kutsuu teitä, on Jumalallisen Mestarin ääni; tämä sana on Häneltä, joka on luonut 

kaiken. Hän, jolla on valta tehdä kaikki, muuttaa sydämesi kiven rakkauden ja kohotuksen pyhäköksi ja 

sytyttää valon sinne, missä oli vain pimeyttä. 

3 Jotkut teistä muuttuvat ja varustautuvat Opetukseni avulla etsimään niitä, jotka ovat eksyneet 

autiomaahan, sillä näin minä näen ihmiselämän - autiomaaksi. Jotkut tuntevat itsensä yksinäisiksi 

miljoonien sielujen keskellä, jotka janoavat ilman, että kukaan tarjoaisi heille vähän vettä; juuri sinne 

lähetän uudet apostolini. 

Haluan, että jotkut puhuvat nimeni jälleen rakkaudella ja toiset kuulevat sen tunteella. Haluan, että se 

tulee niiden tietoon, jotka eivät sitä tunne. On ihmisiä - vanhoja miehiä, naisia ja lapsia - jotka eivät tiedä 

mitään olemassaolostani. Haluan, että kaikki tuntevat Minut ja tietävät, että Minussa heillä on rakastavin 

Isä, että kaikki kuulevat Minua ja rakastavat Minua. 

4 Teidän on valmistauduttava, sillä hetki on hyvin lähellä, jolloin tulen tuntemaan itseni 

hengessänne. Minä tulen luoksenne ja kolkutan jokaisen sydämen oveen: autuas on se, joka osaa antaa 

minulle suojan. Toisilta pyydän leipää, toisilta vettä, niin kuin opetuslapseni Johannes profetoi teille: 

"Katso, minä seison ovella ja kolkutan". Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä menen 

sisään ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. 

5 Ymmärtäkää, että en pyydä teiltä aineellisia asioita, vaan henkenne rakkauden tekoja. Sillä minun 

nälkäni ja janoni on, että rakastatte toisianne ja elätte rauhassa. 

6 Antakaa rakkauteni itää sydämissänne ja sammuttakaa sillä jano, joka kuluttaa tätä ihmiskuntaa. 

7 Minä en ole kyllästynyt odottamaan sinua, mutta sinä olet kyllästynyt niin suureen vaelteluun, sillä 

olet tehnyt (kehitys)tiesi pitkäksi. Älköön kukaan pelätkö seurata minua, sillä minä olen hänen sauvansa. 

8 Taistelkaa, jotta ihmiskunta hengellistyisi. Kun näet sen toteutuvan, iloitset ja kiität Isääsi. Mutta 

jos teille ei ole suotu tätä kokemusta, älkää pelätkö, antakaa siemenen kylväytyä. Sillä jos ette niitä täällä, 

niitätte ne elämässä, joka odottaa teitä. Millaista se elämä on? - Älkää murehtiko, uskokaa siihen, sillä se 

on äärettömän paljon kauniimpi ja täydellisempi kuin se, jossa elätte tänään. Teidän kielellänne ei ole 

sanoja, joilla voitaisiin kuvata tai ilmaista Jumalallista, ja jos kuvaisin teille tuota elämää missään 

muodossa, ette ymmärtäisi sitä hengellisesti ettekä ymmärtäisi sitä. Jokaisessa maailmassa ja jokaisella 

saavuttamallanne tasolla kerron teille sen, mitä teidän on siellä tiedettävä. Minulla on kuitenkin paljon 

paljastettavaa teille tässä maailmassa, jotta voitte nousta niiden luo, jotka odottavat teitä kompastumatta 

polun esteisiin. 

9 Haluan, että ihminen saa viisautta olla nöyrä ja samalla hyväntahtoinen. Katsokaa, kuinka moni 

tulee vähäisen tiedon kautta turhamaiseksi, tuntee itsensä suureksi, tarttuu valtikkaan ja kruunaa itsensä 

veljiensä edelle. Olkaa sydämeltänne nöyriä, yksinkertaisia ja ystävällisiä, niin minä kruunaan teidät, 

mutta en inhimillisillä turhuuksilla. Ihmiskunnan ei tarvitse nähdä tätä palkintoa. - Älkää etsikö palkintoja 

sellaisten ihmisten joukosta, joilla on hyvin vähän annettavaa teille. Etsikää, että Hän, joka on kaikki 

vanhurskaus ja jolla on kaikki hallussaan, korvaisi teidät. 

10 Älkää pysähtykö elämänmatkallanne, älkää ottako askelta taaksepäin kehityksessänne. Mieti, 

kuinka monet kärsimykset ja vastoinkäymiset ovat tuoneet sinut tähän pisteeseen. Sydänten kalastaja on 

vapauttanut teidät ja tuonut teidät turvaan; älkää saastuttako itseänne uudestaan. 

Lähetin teidät maan päälle sovittamaan rikkomuksenne, enkä lisäämään niitä. Älkää ajatelko - koska 

näette, että annan teille anteeksi kaikki rikkomukseni - että oikeudenmukaisuuteni ei voi koskaan tulla 

luoksenne ja pakottaa teitä heräämään unestanne suuruudesta. Antakaa rakkauteni rauhan paljastaa teille 

kaikki se, mitä Tahtoni haluaa teidän tietävän, niin ettei teille puhuisi oikeudenmukaisuuteni aiheuttama 

tuska. 

11 Oppikaa, käyttäkää jumalallista opetusta ja antakaa sen muuttua toiminnaksi. Tämä on (paras) tapa 

todistaa, että olette oppineet Minulta. Mutta jos kysyn teiltä, mitä olette tehneet rakastavalle opetukselleni, 

toivon, ettette vastaa, ettette ole ymmärtäneet kuulemaanne ja että kaikki on teille tuntematonta. Jos te, 

jotka olette kuulleet sanani, todistaisitte rakkauteni ja oikeudenmukaisuuteni vääräksi teoillanne, minkä 

siemenen jättäisitte maan päälle? 
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12 Tällä hetkellä tahtoni on, että rukoilette maailman kansojen puolesta, ihmiskunnan veljienne 

puolesta, ja lupaan teille, että tulen kaikkien teidän luoksenne "kuikkana "*, aivan kuten olen jo tullut 

teidän luoksenne. 
* "Kuikka" on runollinen symboli Herralle, joka laskeutuu luoksemme Voidessaan ilahduttaa ja suojella meitä, 

aivan kuten kuikka ilahduttaa meitä laulullaan ja suojelee siivillään poikasiaan. 

13 Rakkaudella ja ilolla näen, että te kaikki olette valmistautuneet vastaanottamaan Minut - toiset 

hyvillä teoillaan, toiset tuskillaan ja toiset hengellisellä katumuksella. Sinun täytyi kulkea piikkisiä polkuja 

päästäkseen puuhun, jossa laulaa yölaulu, jonka laulu antaa sydämelle rauhan. 

14 Kun lähditte elämän, kokemuksen ja kehityksen poluille, lähditte perintönne kanssa; mutta nyt kun 

kuulette ääneni, joka yllätti teidät puoliksi, löydän teidät ilman perintöä. 

15 Mitä perintöä Mestari tarkoittaa? - Hengen. Sillä kun toiset ovat menettäneet sen, toiset ovat 

vaihtaneet sen maailman turhuuksiin. Mutta tuli hetki, jolloin tunsitte tarvitsevanne hengellisiä lahjoja, 

ettekä löytäneet niitä itsestänne, vaan aloitte pelokkaasti etsiä niitä tavalla tai toisella. Tämän vuoksi 

kutsun teitä usein "tuhlaajapoikia", sillä olette kuin se, josta puhuin teille vertauksessani. 

16 Sydämiinne on kaiverrettu niiden myrskyjen jäljet, jotka ovat kulkeneet niiden yli, jalkoissanne on 

yhä tuoreet arvet, jotka tien piikit ovat jättäneet niihin, ja koko olemuksessanne näen sen elämän 

vaivannäön, jonka te nyt ymmärrätte, ettei se voi olla ikuinen. 

17 Henkesi kävi läpi pitkän unettomuuden ja kyynelten yön, mutta toivo, johon panit, kun lähdit 

etsimään Minua, ei pettänyt. Kaunis aamunkoitto yllätti sinut ja sokaisee hetkeksi henkesi. 

18 Lopulta tuhlaajapoika - joka on läsnä kaikkien niiden sydämissä, jotka muodostavat tämän kansan 

- palasi isänsä kotiin, kuuli hänen äänensä uudestaan ja tunsi, että ääretön rakkaus syleilee häntä. Häpeä 

siitä, että hänen vaatteensa olivat riekaleina ja jalat ilman sandaaleita, katosi, kun hän tunsi isällisen 

suudelman otsalleen osoituksena siitä, että isä, joka oli odottanut kauan poikansa paluuta, oli antanut 

kaiken anteeksi. 

19 Siksi olen kertonut teille tänä päivänä, että olette kaikki valmistautuneet vastaanottamaan minut ja 

että olette tehneet itsenne hellittelyni arvoisiksi. Kun olit levännyt ja nyyhkytykset rinnassasi olivat 

lakanneet, Isäsi, joka oli muuttunut Mestariksi, antoi sinulle opetuksensa, jotta voisit ryhtyä täyttämään 

sitä tehtävää, jota varten sinut luotiin ja lähetettiin maan päälle. 

20 Se, joka lisää rakkauttaan Isää kohtaan ja tulee Hänen opetuslapsekseen, ei voi enää sen jälkeen 

missata tietä. Päästän heidät kaikki pyhäkkööni, jotta he eivät uskaltaisi koskaan saastuttaa sitä, kun 

näkevät siinä vallitsevan puhtauden ja täydellisyyden. 

21 Neofytti innostuu iloisesti Jumalallisen Mestarin opetuspuheesta, ja kun hän tunkeutuu Hänen 

opetuksensa ytimeen, hän tajuaa, että se perintö, jonka hän luuli menettäneensä elämänmatkallaan, on aina 

ollut hänen kanssaan. Mutta hänen silmänsä eivät nähneet sitä eivätkä hänen sydämensä tunteneet sitä, 

koska hän oli kuuro, sokea ja tunteeton hengellisille lahjoilleen. Uudelleen vahvistuneena, turvallisena ja 

luottavaisena hänellä on halu - koska hän rakastaa Luojaansa ja tuntee olevansa Hänen rakastamansa - 

kulkea jälleen kerran jättämiään polkuja. Mutta ei eksyäkseen, vaan valaistakseen heitä, poistaakseen 

orjantappuroita ja etsiäkseen eksyneet vaeltajat ja osoittaakseen heille suunnan sen puun luo, jossa hän itse 

sai elämän ja uskon takaisin. 

22 Siunattuja ovat ne, jotka väsymättä etsivät totuutta, ja vielä enemmän ne, jotka eivät pidä sitä 

itsellään sen löydettyään, vaan tuovat sen ihmisille valaistakseen sen valolla veljiensä tietä. 

23 Olen kutsunut teitä "työläisiksi", ja voitte olla totuudessa. Olen antanut teille ajan, siemenet, veden, 

pellot ja työkalut. 

24 Yksinkertainen on symboli, jolla puhun teille, jotta voitte ymmärtää kaiken, mitä haluan kertoa 

teille näissä opetuksissa. 

25 Jätän henkesi päälle rakkauden kasteeni, joka tekee sinusta hedelmällisen ja hellii sinua. En ole 

sallinut niin suuren armon virrata vuorille, laaksoihin enkä kukkiin kuin sinuun. Rakkauteni on aina 

kanssanne, mutta tämä Sana, jonka annan teille tällä hetkellä ihmisälyn välityksellä, ei ole ikuisesti 

kanssanne. 

26 Kuunnelkaa sanojani ja pitäkää ne sydämissänne. Jos en myöntänyt ihmiskunnalle, että palaan 

maan päälle uutena ihmisenä, kuten monet toivovat ja ovat vakuuttuneita, en myönnä teille, että jatkatte 
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kuulemistani tässä muodossa ilmoitetun ajan jälkeen, joka on vuoden 1950 lopussa. Tänään ette vielä 

tiedä, mitä minulla on varattuna teille tuon ajan jälkeen. 

27 Varustan teidät parantamaan sairaita, lohduttamaan leskiä ja orpoja, kääntämään syntisiä 

auktoriteetin sanoilla, parantamaan "spitaalisia" ja täyttämään veljienne hengellisen tien valolla. 

28 Jälleen kerran testamenttaan ja jätän teille elämän, rakkauden ja henkistymisen siemenen. Älä 

menetä perintöäsi enää elämässäsi. 

29 Jätän teille rauhani, sillä minä olen rauha, joka leviää maailman ylle kuin kuikan siivet, jotka 

peittävät poikasensa pesässä. Milloin teistä tulee hengellisesti kuin rauhan haikaroista? 

30 Annan sinun syntyä tähän rakkauden pesään, jossa et ole koskaan jäänyt vaille ravintoa ja jossa 

opetukseni täyttää sydämesi ilolla. Olet vielä heikko, siipesi eivät ole vielä kasvaneet, höyhenesi ovat 

harvat. Mutta vielä tulee päivä, jolloin tunnet olevasi tarpeeksi vahva lentääksesi, voittaaksesi etäisyyksiä 

ja uhmataksesi myrskyjen raivoa. Älkää käyttäytykö kuin ne, jotka halusivat lähteä pesästä ennen aikojaan 

ja putosivat maahan, koska eivät vielä osanneet lyödä siipiään. Odottakaa, kunnes näytän teille tien, niin 

ette eksy. Hajaannutte kuin suuri haikaraparvi, otatte mukananne oliivinoksan rauhan symbolina, ja puiden 

lehtiin rakennatte uusia pesiä. 

31 Kysytte Minulta, miksi olen tullut luoksenne tällä hetkellä, ja sanon teille: Ettekö ole tietoisia 

kaikesta, mitä ympäristössänne tapahtuu? Ettekö tiedä, että se, mitä maailmassa on viime aikoina 

tapahtunut ja mitä nyt tapahtuu, on merkki minun tulemiseni ja läsnäoloni julistamisesta ihmisten 

keskuudessa? 

32 Katsokaa, kuinka sota on vallannut edistyneimmät kansakunnat, kuinka pahuus on saavuttanut 

korkeimman kehitysasteensa. Valheet otetaan vastaan ikään kuin ne olisivat totuus; paljastaessaan 

ihmiskunnalle suuria salaisuuksia tiede on sallinut, että niitä käytetään tuhoamiseen. Ja kuinka monta 

epärehellistä toimintaa maailma onkaan hyväksynyt hyvänä! Juuri silloin ilmestyn teille valaistakseni 

mielenne ja pysäyttääkseni teidät hurjassa juoksussanne kuiluun. 

33 Puhun teille ikuisella totuudellani ja kerron teille: Jos etsit nautintoa ja haluat tiedettä, löydät 

Minusta todellisen tieteen ja todellisen nautinnon. 

34 Kuinka pieni planeettanne onkaan, ja kuinka kaukana toisistanne te asutte! Kuinka paljon eripuraa 

maailmassanne onkaan! 

35 Ihminen ei ole enää tietämätön, hänen henkinen ja älyllinen kehityksensä on suurta; siksi hänen 

vastuunsa on myös hyvin suuri tänä koettelemuksen hetkenä. Tämän ajan ihminen ehkä sanoo, ettei hän 

tunne lakejani ja oikeutta. Mutta tämä ei ole totuus, sillä hänessä on valon henki. Syy (lain rikkomiseen) 

on se, että henki antaa periksi maailman kiusauksille ja nautinnoille, joiden jalkoihin hän asettaa 

hengelliset lahjansa ja joiden edessä hän kumartaa kaulaansa. 

36 Ihmiskunta, rakkaudesta teitä kohtaan olen tullut alas ja materialisoitunut tässä muodossa. Henkeni 

laskeutuu syvyyksiin ja auttava käteni ojentuu pelastamaan kadonneita lampaita. Minä opetan teitä 

rukoilemaan ja pyytämään hengellä eikä huulilla; sillä ei ole ruumis se, jonka pitäisi pyytää, vaan henki, 

joka tietää, mitä molemmat tarvitsevat. Annoin teille kielen, jotta voisitte kommunikoida veljienne kanssa. 

37 Hengen kieli on teidän kielenne ja ajattelunne yläpuolella. Miten keho voi ilmaista sen, mitä henki 

tuntee? Aina nämä ilmaisut ovat köyhiä, ja rukouksessa nämä ilmaisut ovat epätäydellisiä. Aina kyynel, 

joka nousee silmistäsi ja jota kukaan ei useinkaan näe, puhuu paremmin Isälle - nyyhkäys, joka 

tukahduttaa rintasi, tuska, jonka tuot hiljaa eteeni ja jonka siedät kärsivällisesti, tai hyvät tekosi, joiden 

hengellinen sisältö nousee luokseni kuin kukkien tuoksu. 

38 Todistan läsnäoloni keskuudessanne sillä, että opetan. Joku saattaa sanoa: "Mestari, opetustasi on 

vaikea toteuttaa käytännössä, ja ehkä se ei sovi meidän materialistiseen aikaamme." Mutta sanon teille, 

että samaa sanottiin Sanastani toisella aikakaudella, ja silti juuri pakanat ja epäjumalanpalvojat olivat niitä, 

jotka kääntyivät siihen kaikkein nopeimmin. 

39 Aivan kuten ilmoitin teille näistä suurten kärsimysten ajoista, kerron teille myös, että kun 

sekasorto on ohi, ihmisten välille syntyy harmonia. 

40 Ylimieliset, ne, jotka luulevat itseään suuriksi, ne, jotka ovat vailla hyväntekeväisyyttä ja 

oikeudenmukaisuutta, pidätetään joksikin aikaa tuonpuoleisessa, jotta hyvyys, rauha ja 

oikeudenmukaisuus voisivat edistyä maan päällä ja henkisyys ja hyvä tiede voisivat kasvaa heidän 

keskellään. Teidän ei tarvitse elää mystistä* elämää miellyttääksenne Minua, eikä kenenkään ole pakko 
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seurata Minua. Sillä teot, joita tarjoatte Minulle pakon edessä, eivät tule olemaan Minun hyväksymiäni. 

Vain hyvän tahdon tarjoukset, vilpittömät impulssit ja spontaani rakkaus saavuttavat Minut. En myöskään 

halua, että palvelette Minua rangaistuksen pelosta. Teidän on aika tietää, että Jumala ei rankaise lapsiaan. 

Älkää siis enää satuttako Minua huonoilla tuomioillanne (Minusta). 
* Täysin uppoutunut hengelliseen ja vetäytynyt maailmasta. 

41 Älkää koskaan antako oman edun tavoittelun ohjata teitä, älkääkä antako mitään siksi, että 

ajattelette etukäteen palkkiota, sillä se ei ole rakkautta eikä laupeutta. Henkesi ei odota saavansa 

maailmassa rakkautta palkkioksi hyvistä teoistaan, sillä et tullut maan päälle niittämään rakkautta, vaan 

kylvämään sitä. Sadonkorjuu ei ole tästä maailmasta. 

42 Ne, jotka ovat täyttäneet tehtävänsä tässä elämässä, ovat lähteneet siitä rauha sydämessään, hymy 

huulillaan, täynnä tyytyväisyyttä ja nöyryyttä, ja he ovat siunanneet kaikkia ajattelematta kaikkea sitä 

tuskaa, jota he ovat kylvämänsä rakkauden vuoksi saaneet. Minä olen täydellinen ja oikeudenmukainen 

palkinto teoistanne. Älkää unohtako, että sanoin teille: "Kaikki, mitä teette veljillenne, teette myös 

minulle." 

43 Jos jumalallinen säteeni laskeutuu lyhyen katumuksen ja hengellisen kohotuksen tähden näihin 

(äänenkantajien) ruumiisiin ja asettaa heidän huulilleen sanan, joka ilmaisee jumalallisen ohjeeni, joka 

liikuttaa teitä ja saa teidät vapisemaan rakkaudestaan - mitä Isä antaa teille vasta sitten, kun löydätte 

itsenne tuosta toisesta maailmasta, kun olette hengessänne täynnä ansioita? 

44 Minä jopa sanon teille: Pyytäkää Minulta valtikkaani, niin Minä annan sen teille! Kyllä, lapseni, 

osaatte pyytää, ja kaikki annetaan teille; sillä jos jonain päivänä teette itsenne valtikkani arvoisiksi, en 

kieltäydy siitä. Mutta haluan, että ymmärrätte tämän sanan oikein, jotta ette joutuisi hämmennyksiin. 

45 Monet tunnustetusti oppineet ihmiset maailmassa eivät pysty tunnistamaan Minua tässä muodossa 

ja kieltävät Minut. Mutta älkää yllättykö tästä, sillä ilmoitin sen teille kauan sitten, kun sanoin teille: 

"Siunattu olkoon, Isä, että olet paljastanut totuutesi alaikäisille ja kätkenyt sen oppineilta ja viisailta." 

Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että piilottelisin Totuuttani keneltäkään, vaan pikemminkin siitä, että ne, 

joiden mieli on (hengellisessä) köyhyydessään tai merkityksettömyydessään rasitteeton, voivat paremmin 

tuntea Minut, kun taas ne, jotka ovat lahjakkaita, joiden mieli on täynnä teorioita, filosofioita ja 

uskonoppeja, eivät voi ymmärtää eivätkä tuntea Minua. Mutta totuus, joka on tarkoitettu kaikille, tulee 

kaikkien tietoon määrättynä aikana. 

46 Monet tulevat ja sanovat teille, etten minä ole se, joka puhuu teille, etten ole jumalallinen 

olemukseni, joka vuodattaa julki tässä Sanassa. Silloin jotkut teistä tulevat epäilemään ja sanovat Minulle 

surussaan: "Mestari, miten on mahdollista, että minä menetän uskon ja minun on (nyt) jatkettava elämääni 

ilman lakia ja ilman Jumalaa?" Mutta totisesti sanon teille: se, joka on tuntenut ja kokenut Minut, ei voi 

enää kieltää Minua. 

47 Ajatusten ja pimeiden voimien myrsky on jakanut kansaa jo pitkään. Valon myrsky yhdistää heidät 

tällä kertaa. Baabelin torni, jonka ihmiset rakensivat, on tuhottu, mutta kansojen ja rotujen sydämissä tuo 

ylpeyden torni on jatkanut kasvuaan. Vain hengellinen myrsky voi repiä sen alas, ja tämä myrsky alkaa nyt 

horjuttaa sen perustuksia ja muureja. Mutta kun tuo torni tuhoutuu, sen tilalle nousee toinen, jota ei voi 

tuhota, koska sen vankka perusta ei ole eripuraisuus vaan veljeys ja harmonia. 

48 Jotta ymmärtäisitte opetukseni, sanon teille: Ottakaa minut sydämeenne, jotta ymmärtäisitte 

opetuksen, jonka paljastan teille tänä aikana. Tämä Sana, jonka annan teille, on Uusi testamentti, joka 

johtaa teidät iankaikkiseen elämään. Autuas on se, joka tunnistaa tämän Sanan korkeat arvot, sillä silloin 

hän tunnistaa myös tuonpuoleisessa maailmassa olevat korkeat arvot. 

Älkää vaatiko todisteita uskoaksenne, sillä silloin jäljittelisitte antiikin pakanallisia kansoja, ja nyt 

eletään eri aikoja. Älkää viekö aineellistumistanne ja epäilyksenne niin pitkälle, että kiellätte profeettanne 

ja jopa tapatte heidät, kuten teitte ensimmäisellä aikakaudella. 

Teidät on synnytetty uudelleen lihaksi, jotta voisitte ottaa askeleen eteenpäin evoluution tiellä, ette 

pysähtyä samalle oppitunnille. Jos uusi opetukseni on syvällisempi - katsokaa, miten Minä itse selitän sen 

teille, jotta ymmärtäisitte sen. 
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49 Te kaikki saatte saman opetuksen, mutta teillä kaikilla ei ole sama määrä jälleensyntymisiä. Elätte 

kolmannella aikakaudella, ja silti jotkut eivät tiedä, millä aikakaudella he elävät, eivätkä tiedä, mikä on 

totuus tai mikä on oikea tie. 

50 Tämä on valon ja hengen aikaa, ja monet eivät vieläkään tunne Jumalan todellista palvontaa. Kun 

jotkut eivät pelkää vähääkään Minun oikeudenmukaisuuttani, toiset pelkäävät Jumalaa virheellisellä ja 

perusteettomalla tavalla. 

Minä sanon opetuslapsilleni, että ihmisen tulisi pelätä itseään, sillä hän on se, joka tekee työtä, joka 

rakentaa tai tuhoaa. Kuinka epäoikeudenmukaisina te osoitatte itsenne Isällenne kohtaan, kun syvän tuskan 

aiheuttaessanne itsellenne sanotte Minulle: "Herra, miksi sinä rankaiset minua?" - En aseta 

orjantappurakruunua lasteni päähän enkä raskasta ristiä heidän harteilleen. He tuomitsevat itsensä, 

kruunaavat itsensä ja kasaavat vaivaa päälleen. 

51 Jeesus, vanhurskas, otti vastaan kruunun, jonka annoitte hänelle, ja ristin, jonka asetitte hänelle, 

sillä hänen uhrinsa ja verensä olivat ainoat asiat, jotka olivat arvokkaita osoittamaan esimerkillään tien, 

jota teidän on noustava puhdistautuaksenne synneistänne. 

52 Minä olen tuomarinne, mutta tuomioni, joka on peruuttamaton ja armoton, kumpuaa rakkaudesta. 

Tänään minä tuomitsen eläviä ja kuolleita; mutta oppikaa ymmärtämään, ketkä ovat eläviä ja ketkä 

kuolleita. Minä olen ylösnousemus ja elämä, herätän uuteen elämään ne, jotka olivat kuolleet totuudelle. 

Tulen kuninkaana, mutta en kanna turhamaisuuden kruunua, sillä valtakuntani on nöyryyden valtakunta. 

Monille minä olen ylösnoussut kuollut, koska olen tullut ihmiskunnan luo Hengessä kertomaan sille 

uudestaan, että "valtakuntani ei ole tästä maailmasta" ja että - kuullaksenne Kuninkaanne ja Herranne 

äänen - on välttämätöntä herättää henki, jotta voitte tavoittaa Hänet. 

53 Joka on maan päällä ollessaan taipunut kiusauksiin ja ollut maailman ja intohimojensa orja, 

kuolema yllättää hänet ilman voimaa ja ilman sielun kehitystä, ikään kuin hän kantaisi kuolemaa sisällään. 

54 Pahuus on valtaistuimella maailmassa ja sitä palvotaan kaikissa mahdollisissa muodoissa. Hyvää 

pilkataan ja sitä vastaan taistellaan ikään kuin se olisi haitallista tai hyödytöntä. Mutta kun ääneni kutsuu 

teitä äärettömyydestä tulemaan luokseni hyvyyden polulla, joka on ainoa polku, joka johtaa luokseni, se 

johtuu siitä, että olen Luojanne ja että kuulutte Minulle. Jos etsin teitä, se johtuu siitä, että rakastan teitä 

enkä halua kenenkään menettävän sitä autuutta, joka minulla on varattuna kaikille. Olen tullut kuin varas 

yllättämään teidät, mutta olen etsinyt teidän henkeänne. Koska näin sinun kantavan raskasta ristiä, minun 

ei tarvinnut lisätä sen painoa tuomiollani, vaan autoin sinua kantamaan sen. 

55 Totisesti sanon teille, etten voi vielä vaatia teiltä täydellisiä tekoja, koska olette syntyneet syntiin ja 

elätte synnissä. Mutta vakuutan teille, että Sanani voimalla saan hyveet kumpuamaan sydämistänne. 

Hengessäsi olevat lahjat, jotka ihmiskunta uskoo kuuluneen vain vanhurskaille ja toisen ajan profeetoille, 

näkyvät nyt jopa suurissa syntisissä, ja näiden lahjojen avulla ihmiskunta pelastuu. 

56 Olen rakkautesi janoinen, rauhasi nälkäinen. Mutta jos sinäkin olet nälkäinen ja janoinen, mitä voit 

antaa Minulle? Henkisen tehtävänne täyttyminen on rauhan saavuttaminen. Katsokaa ja rukoilkaa, jotta 

voitte tehdä tästä teille uskomastani lahjasta todellisuutta. Rukoilkaa päivittäin lyhyen aikaa ja käyttäkää 

loput ajastanne hengellisten ja aineellisten velvollisuuksienne täyttämiseen. 

57 Kertokaa ihmisille, että olen keventänyt syntisten tietä, jotta he pääsisivät kadotuksesta. Tulen 

etsimään kadonneita, sillä vanhurskaat ovat jo kanssani. 

58 Opetan teitä kulkemaan maailman läpi lempeästi ja samalla lujasti. Kun ilmestymiseni alkoi 

tuolloin, kuka olisi voinut kertoa teille kaikista niistä hengellisistä armoista, joista tulisitte nauttimaan? 

59 Olette tutkineet menneiden aikojen profetioita ja todenneet, että uusi ilmestykseni oli ilmoitettu. 

Mutta kun saitte taivaallisen äitinne Marian ilmestymisen, jotkut ihmettelivät: pitäisikö myös Marian 

läsnäoloa ennakoida? - Totisesti sanon teille, että jos tulkitsisitte apostoli Johanneksen profetioita oikein, 

huomaisitte, että hänen "Läsnäolonsa" piti olla myös tänä aikana. 

60 Kuinka moni tähän kansaan kuuluvista ei ole edes tutkinut pyhiä kirjoituksia, sillä heidän henkensä 

inspiraatio ja sydämensä usko ovat kertoneet heille sisimmässään: Se on Jumalallinen Mestari. Se on 

henkinen äitimme. 

61 Totisesti sanon teille, että missä tahansa Henkeni tekee itsensä tunnetuksi, Marian äidillinen 

hellyys ja hyvyys on läsnä. 
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62 Miksi monet ovat arvioineet hänet väärin? Miettikää: Jos hän olisi elänyt vain naisena ja hänen 

tehtävänsä olisi rajoittunut sen ruumiin synnyttämiseen, jossa "Sana" ilmeni, en olisi jättänyt häntä äidiksi 

teille aivan ristin juurelle, eivätkä opetuslapseni olisi katsoneet häntä omaksi äidikseen sen jälkeen, kun 

Mestari oli lähtenyt. 

Nyt, kun osa ihmiskunnasta kieltää hänen puhtautensa ja jumalallisuutensa ja toinen osa tunnustaa 

hänet Universaaliseksi Äidiksi ja palvoo häntä fanaattisilla, tietämättömillä ja epäjumalanpalveluksellisilla 

kultteilla, lähetän teille valoni ja annan teille hänen läsnäolonsa, jotta hänen Sanansa kautta, joka levittää 

äidillistä olemusta, ääretöntä hellyyttä ja jumalallista lohdutusta, voisitte mennä ihmisten luo ja kantaa 

sydämissänne pyhäkköä, jossa hellävaraisin uhrinne on se, jonka pyhitätte taivaalliselle Äidillenne. Silloin 

saatte oikeutetusti kantaa nimeä trinitaariset-marialaiset spiritualistit. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 51  
1 Opetuslapset, kuinka ilolla ja hellyydellä sydämenne ottavat minut tänään vastaan! Syynä tähän on 

se, että aiemmin Henkinen Äitinne oli keskuudessanne ja ympäröi teidät jumalallisella olemuksellaan. 

2 Mikä ilo tuleekaan olemaan hengessänne, kun se kerran elää sitä vangitsevan materian 

ulkopuolella, rauhan alueilla, ja voi aina kuulla taivaallisen Äidin äänen kuin jumalallisen laulun. 

3 Usko ja rakkaus Hengelliseen Äitiinne on siemen, jonka annan teidän viljellä veljienne sydämissä. 

Kaikki ne, jotka ovat armostani saaneet merkin otsaansa, menevät eteenpäin ja valaisevat tietä. Kauan 

sitten käskin näitä samoja henkiä merkitsemään talojensa ovet karitsan verellä liiton ja puhdistuksen 

symbolina. Minä yksin tiedän, miksi olen merkinnyt teidät kaikkina aikoina, minä yksin tiedän kohtalonne 

ja sovitustienne, ja siksi vanhurskauteni etsii teitä aina, jotta pysytte erossa pahasta. 

4 Kun ääneni kuului tuolloin kuin kellonsoitto, tunnistitte heti, kuka kutsui, ja lähditte kuulemaan 

minua ja seuraamaan minua myöhemmin. - Kukaan teistä ei tunne itseään kuninkaaksi tai herraksi sen 

vuoksi, että olette saaneet minulta lahjoja, tai sen arvokkuuden vuoksi, jolla teidät on puettu. Olkaa 

kaikkein nöyrimmät ja samalla myös kaikkein ahkerimmat (noudattamaan) lakiani. 

5 Tämä on henkisen toimintasi aika, jolloin kehityspolulla saamasi kokemus auttaa sinua. Aina kun 

olette olleet maan päällä, olette etsineet mukavuuksia ja nautintoja, ja kun olette eläneet tuonpuoleisessa, 

olette rajoittuneet mietiskelevään elämään. Vasta nyt alatte ymmärtää olemassaolonne tarkoituksen ja 

henkisen tehtävänne todellisen luonteen. 

6 Ihmiset avaavat joka päivä uusia uurteita moraaliselle turmelukselle, ja juuri sinne teidän, 

Jeesuksen työntekijät, on istutettava tämä siemen, jotta hyvien tekojenne esimerkki voisi todistaa oppini 

totuudesta ja vapauttaa veljenne heidän "materialismistaan". 

Anna elämäsi liukua aina oikeaa polkua pitkin. Sitten, kun kuolema avaa ikuisuuden portit hengellesi, 

veljesi voivat sanoa: "Katso, tämä oli vanhurskas!"." Ja kun tulette läsnäolooni, Isä voi sanoa teille: 

"Tulkaa, te saatte elää kanssani ikuisesti!" 

7 Elia, joka on kolmannen aikakauden hengellinen paimen, on se, jolle henget on uskottu Herran 

karjan lampaina. Hän on se, joka kokoaa ne sata neljäkymmentäneljätuhatta, jotka merkitsen Jumaluuteni 

merkillä, ja kun heidät on merkitty, oikeudenmukaisuuteni lankeaa maan päälle. Tänään Elia sytyttää 

valon jokaiseen henkeen, niin että koettelemuksen hetkellä kukaan ei ole hukassa. 

8 Ihmiset, valonsäteestäni tulee Sana äänenkantajieni kautta, jotka selittävät teille oppiani. Tämä 

Sana on koskettanut sydämiänne, se on näyttänyt teille tien, joka johtaa autuuteen ja keventää ristinne 

taakkaa. Vahvistukaa Sanassani, jotta voitte rohkeasti kestää koettelemuksenne ja toteuttaa sitä 

käytännössä rakkaudella ja lempeydellä. Älkää pelätkö ihmisten irtonaisia kieliä - älkää unohtako, että 

teitä on koeteltava kovasti. 

9 On välttämätöntä, että ihmiskunta nousee uudelleen Minua vastaan, on välttämätöntä, että ihmiset 

tutkivat työtäni. Vain tällä tavoin he pystyvät löytämään totuuden ja oikeudenmukaisen lain, vain tällä 

tavoin he pystyvät löytämään läsnäoloni ja tunnistamaan selvästi viisauteni ja rakkauteni. 

10 Tässä taistelussa sinun on täytettävä erittäin tärkeä tehtävä. Mutta älkää luulko, että te olette minun 

lakini omistajia, sillä laki olen minä, ja te olette vain sen tulkitsijoita. 

11 Olkaa onnellisia ajatuksesta, että teillä ei ole upeita temppeleitä, jotka joku voisi tuhota, sillä voitte 

pitää kokouksenne niin yksinkertaisessa kammiossa kuin laaksossa tai vuorella. Missä lapseni kokoontuvat 

ja kutsuvat minua, siellä minä olen heidän kanssaan. Kerron teille myös, että mikään ihmisvoima ei pysty 

pysäyttämään tätä Sanaa, joka tulee keskeytyksettä siihen päivään asti, jonka Tahtoni on määrännyt. Ja jos 

ihmiset vaientaisivat opetuslasteni huulet ennen tuota aikaa tai tappaisivat heidät, heidän kuolleet 

ruumiinsa huutaisivat. 

12 Profetiat, jotka olen antanut teille Sanassani, toteutuvat uskollisesti. Sillä minä en ole pettänyt teitä, 

en ole antanut teille leivän sijasta kiviä enkä kalan sijasta käärmeitä. Minä olen tie, totuus ja elämä. 

13 Toisella aikakaudella annoin teille vain uutisia valtakunnasta, josta tulin ja johon teidän on tultava. 

Nyt tulen paljastamaan teille monia tämän jumalallisen Isän talon kauneuksia. Tämä uusi elämä on sen 

rauhan valtakunnan alku, jonka olen luvannut teille. 

14 Jälkeni on ollut selvästi näkyvissä ensimmäisestä kerrasta lähtien. Kulkekaa sitä pitkin, kulkekaa 

eteenpäin luopumatta rististänne, sillä ilman sitä teitä ei voida tunnistaa. 
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15 Minä rakennan uudelleen sen, mitä ihmiset ovat tuhonneet. 

16 Astu sisään kuudennen sinetin valoon ja hengelliseen merkitykseen, kirjaan, johon kohtalosi on 

kirjoitettu. 

17 Annan teille sanoja lohdutukseksi, toisia opastukseksi, toisia valppauteen ja joitakin myös 

valmistautumiseen, jotta teiltä ei puuttuisi mitään matkakassastanne. 

18 Kuinka monet profeettojeni profetiat ovatkaan jo toteutumassa! Joel sanoi: "Minä vuodatan 

Henkeni kaiken lihan päälle." Apostoli Johannes näki tämän ajan profeetallisissa näyissään, ja sanani 

täyttyy ikuisesti. 

19 Jumalallinen Sana resonoi tämän kansan sydämessä. Sinä olet valmistanut asunnon, ja tässä minä 

olen kanssasi. Todellisen elämän kirja on avoinna edessänne, ja joka kerta, kun tutkitte sitä, saatte uutta 

opetusta. Mutta niiden, jotka nukkuvat syvään apatiassaan, ei pitäisi odottaa vuoteen 1950, ei pitäisi 

odottaa, kunnes äänekkäästi soiva kelloni ilmoittaa lähdöstäni, ja vasta sillä hetkellä haluta lähteä 

kuulemaan Minua. Tiedätte, että minun ja henkisen maailmani sanaa ei enää kuulla sen vuoden jälkeen, 

jonka olen teille ilmoittanut. 

20 Olen vapauttanut teidät, ja Vereni oli symboli rakkaudesta, jota tunnen teitä kohtaan. En halua, että 

palaatte syntiin, pimeyteen. 

21 Maailmanlaajuinen vierailu on lähestymässä, ja haluan kansani olevan valmistautunut, jotta he 

voivat myrskyn keskellä olla toivon majakka, joka valaisee haaksirikkoutuneiden tietä. Totisesti, totisesti, 

kolme neljäsosaa maapallosta kärsii, heidät puhdistetaan kivulla. Kuunnelkaa minua, ihmiset, sillä teidän 

on vietävä nämä sanat kaikille veljillenne. 

22 Teidän tulisi tappaa sydämessänne itsekkyys, jota se saattaa sisältää, ja antaa sijaa 

hyväntekeväisyydelle. Onko sinun mahdollista saarnata rakkautta tuntematta sitä? Ennen kuin laitatte 

tämän tekopyhyyden naamion kasvoillenne, minä opetan teitä ja koettelen teitä, kunnes saan 

vilpittömyyden syntymään sydämiinne. 

23 Lähtöni päivä tulee, ja ne, jotka ovat osanneet valmistautua, löytävät itsensä hengellisesti Herran 

oikealta kädeltä. Mutta totisesti minä sanon teille, että tottelemattomien, niiden, jotka ylittävät kielletyn 

piirin, määrä tulee olemaan suuri. Nämä ovat niitä, jotka, vaikka he ovat kuunnelleet minua monta kertaa, 

eivät ole osanneet käyttää tai ymmärtää opetustani, ja tietämättömyydessään he pyytävät Isältä, että Hän 

olisi heidän kanssaan vielä jonkin aikaa, vaikka olen sanonut heille monta kertaa: "Sanani on kuninkaan 

sana, eikä sitä koskaan oteta takaisin", ja: "Ennemmin taivas ja maa katoaisivat tai kuninkaan tähti lakkaisi 

loistamasta kuin että yksikin sanani jäisi täyttymättä." Siksi kerron teille, että tahtoni oli ilmoittaa teille 

ilmestymiseni ensimmäisistä päivistä lähtien tämän ilmentymän lopusta, jotta te kaikki tietäisitte ja olisitte 

valmistautuneet. 

24 Elias ilmoitti välittömästä saapumisestani ihmisille, ja samoin Roque Rojasin suulla Hän nimesi 

vuoden 1950 lähtöni vuodeksi, eli ihmismielen kautta tapahtuvan ilmentymisen ajanjakson päättymiseksi. 

25 Tällä hetkellä kerron teille, että oppituntini ovat kaukana edessä ja että olette jäämässä jälkeen. Jos 

ette halua tuntea oloanne heikoksi vierailupäivänä, teidän on kiirehdittävä ja ponnisteltava, jotta pysytte 

oppitunneillani mukana. Vain tällä tavoin voitte tuntea olevanne tarpeeksi vahvoja siirtyäksenne 

seuraavaan jaksoon, henkien väliseen vuoropuheluun. 

26 Olen paljastanut teille henkimaailman läsnäolon, jotta voisitte tuntea veljienne läheisyyden ja 

hyväksyä heidän viisaat neuvonsa. He ovat tulleet tuomaan teille henkistymistä. Miksi halusit vetää heidät 

joka hetki alas aineellisuuteen?* Et onnistu siinä, vaan aiheutat heille kärsimystä. 
* Tämä tarkoittaa sitä, että heitä ei rasiteta aineellisilla, rahallisilla tai liiketoiminnallisilla asioilla. 

27 Nämä henget elävät sopusoinnussa Jumaluuteni kanssa, ja te olette kuolleita, jotka he haluavat 

herättää. Ääneni sanoo teille jatkuvasti: Valmistautukaa! Sillä jos näin ei olisi, jos ette tulisi tietoisiksi 

siitä, että elätte vaarojen ja sudenkuoppien aikaa, näette silmienne edessä väärien Kristusten, väärien 

Eliojen ja väärien "valon henkien" nousevan. 

28 Haluatko, että maailma, ihmiset vai kipu antavat sinulle synninpäästön virheistäsi? Muistakaa, että 

sanoin teille: "Puu tunnetaan hedelmistään", mikä on ymmärrettävä niin, että teidät tuomitaan tekojenne 

mukaan. Autuaita ovat ne, jotka kantavat ristinsä antautuen ja kuuliaisesti. Mutta apostolieni joukossa on 

aina petollinen, itsekäs ja väärä opetuslapsi, joka, jos hän voisi,' antaisi Minut uudestaan uhrikuolemaan - 
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vaikka Minun ei tarvitse olla aineellisessa ruumiissa, jotta Minut voitaisiin ristiinnaulita tai jotta Kasvojeni 

päälle voitaisiin sylkeä. 

29 Haluan teidän kaikkien olevan kuuliaisia, en halua nähdä ketään, joka ansaitsee nämä kovat sanat; 

sillä jos veljenne kysyvät teiltä minusta, älkää piiloutuko älkääkä kieltäkö heille, että olette kuunnelleet 

minua. Sillä älköön kukaan kääntäkö selkäänsä Minulle koettelemuksen hetkellä, älköön kukaan kätkekö 

perintöään. 

30 Opetukseni on laaja jokaisessa opetuspuheessani, sillä haluan perustaa sydämeenne hengellisen 

pyhäkön, jossa minä asun, ja rauhan paikan veljillenne. 

31 Hyödyntäkää tämä aika, jolloin Sanani hyväilee henkeänne Äänenkantajan kautta. Avaa sydämesi 

ja pidä tätä kirjaa siinä, sillä tulee hetki, jolloin heräät syvästä uneliaisuudestasi ja käännyt sen puoleen 

etsiessäsi valoa. 

32 Puhun teille rakkauden ristiltäni. Mutta nyt ruumiistani ei vuoda verta, vaan valoa, joka purkautuu 

säteinä, jotka lankeavat ihmisten päälle. Olen antanut teille Sanan lahjan ja inspiraation valon. Sinun 

suustasi tulee selitys Seitsemän sinetin salaisuudesta, jotta ihmiskunta voi tietää totuuteni. Tämä Sana, 

jonka annan teille, poistaa pimeän siteen ihmisten silmistä. Kaikki rikkaruohot kitketään pois, ja niiden 

tilalle kylvetään hyvä siemen. 

33 Kävelette veren, paheiden ja syntien jäljillä ja kiroatte niitä, jotka ovat jättäneet ne, tietämättä, 

ovatko nämä jäljet niitä, jotka olette jättäneet edellisessä elämässänne. Älkää siis tuntekaan oloanne 

vapaaksi vastuusta tällä hetkellä. Silloin tulette ymmärtämään, että oikeudenmukaisuuteni, niin ankaralta 

ja armottomalta kuin se teistä tuntuukin, sisältää vain rakkautta. 

Olen vuodattanut viisauteni aarteen äänenkantajieni kautta tänä aikana; mutta vasta lähtöni jälkeen 

vuonna 1950 annatte tälle sanalle sen täyden arvon, kun yölauluni ovat hiljenneet näiden jumalallisten 

laulujen vuoksi. 

34 Sanani on kuninkaan sana, tahtoni on yksi, ja kun se aika tulee, mikään eikä kukaan muuta 

käskyjeni ja neuvojeni järjestystä. 

Jotkut sanovat, että vuosi 1950 on vielä kaukana ja että on vielä aikaa nauttia vapaasta tahdosta, että 

myöhemmin on vielä aikaa kääntyä ja täyttää lakini. Kuinka köyhä ja tietämätön onkaan se, joka ajattelee 

ja tuntee näin! Kuka tietää, kuinka monta päivää hänellä on vielä elinaikaa maan päällä? Kuka on mestari 

pidentämään olemassaoloaan tahtonsa mukaan? 

35 Kukaan ei halua, että hänen sielustaan tulee kurja jäännös, kun hänen maallinen vaatteensa lakkaa 

olemasta; älkääkä tehkö sielustanne kärsivää varjoa, joka kerjää ovelta ovelle ja sydämeltä sydämelle 

valon almuja, vaikka Henkeni on vuodattanut sen ylle virtoja. 

36 Kuunnelkaa, uudet tulokkaat: Mestari haluaa, että - kun tätä sanaa ei enää kuulla - teistä tulee 

lastenne hengellisiä mestareita, niiden uusien sukupolvien hengellisiä mestareita, jotka annan teidän 

haltuunne. Teidän on opetettava henkistämistä ja moraalia, ja silloin siemenenne otetaan vastaan 

viljavarastooni. 

37 Toisen aikakauden tekopyhät fariseukset kulkivat polkuni poikki joka käänteessä, toivoen 

löytävänsä virheitä Työstäni, valheita Sanoistani, eivätkä koskaan löytäneet niitä. 

38 Tänä aikana teitä etsitään Jeesuksen tavoin, mutta koska teillä ei ole Mestarin voimaa ja viisautta, 

haluan, että olette ainakin oikealla tiellä. Kaiken sen jälkeen, mitä olen puhunut teille, ja sen ajan jälkeen, 

jonka olen antanut teille, rukouksenne pitäisi olla lähes hengellinen. Mutta te ette ole vielä voittaneet 

maailmaa, eikä henki ole voittanut materiaa. 

39 Toisella aikakaudella etsin opetuslapsia Galileanmeren rannalta, ja kun löysin ne, joiden oli määrä 

seurata minua, sanoin heille: "Tulkaa!", ja he seurasivat minua. He jättivät kaiken taakseen seuratakseen 

minua. - Sanaani uskoville ihmisjoukoille sanoin: "Joka haluaa kuulla minua, jakakoon tavaransa 

tarvitsevien kesken ja seuratakoon minua". Minä opetan tietä, joka johtaa valtakuntaani." Nuo 

opetuslapset, joista myöhemmin tuli Kristuksen julistaman rakkauden ja totuuden apostoleja, osasivat 

horjuttaa tuon ajan kansojen hengellistä ja moraalista perustaa. Rakkaudella ja verellä he sinetöivät Isälle 

antautumisensa. Niistä ihmisjoukoista, jotka kuuntelivat minua, ja niistä kansoista, jotka myöhemmin 

kuulivat opetuslapsiani, tulivat esiin ne, jotka olivat uskollisia opetukselleni, marttyyrit. 

40 Tänään en vaadi henkeänne enkä vertanne, sillä elätte nyt eri aikaa. Ettekö kuitenkin voisi tehdä 

jotakin samanlaista kuin nuo tekivät rakkaudessa, itsensä kieltämisessä ja uskossa? 
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41 Jotkut sanovat Minulle: "Isä, olen valmis antamaan henkeni Sinun puolestasi", mutta Minä vastaan 

teille: "Ei, poikani, älä anna henkeäsi tietämättä, minkä vuoksi. Pikemminkin pidä se, jotta voit olla 

hyödyksi veljillesi, ja kun olet suorittanut tehtäväsi, luovuta se nöyrästi Minulle." 

42 Tänään te sanotte: "Herra, emme elä pelkällä leivällä. Tule luoksemme ja anna meille sanasi." 

43 Elämänne vastoinkäymisten keskellä muistatte Minut. Te olette "vahvaa kansaa", mutta 

suurimman kärsimyksen hetkillä käännytte ristiinnaulitun puoleen ja pyydätte häneltä voimaa. 

44 Olette olleet tarpeeksi vahvoja etsiäksenne Minua ja seurataksenne Minua, ja intuitionne on 

johdattanut teidät Minun luokseni, vaikka ihmiset tekivät kaikkensa peittääkseen (todellisen) Tien valon, 

lupaukseni tulla takaisin, ennustukseni toisesta aikakaudesta ja apostolini Johanneksen ilmestyksen. 

45 Kaikesta huolimatta osasitte erottautua epäjumalanpalveluksesta ja fanaattisuudesta ja puolustaa 

henkenne uskoa. Ja kun kuulitte, että Kristus oli palannut ja että hän opettaa parhaillaan ihmisiä, vastasitte 

kutsuun ja tunnistitte sen muodon yksinkertaisuudesta, jossa hän teki itsensä tunnetuksi, paikan 

vaatimattomuudesta ja niiden yksinkertaisuudesta, jotka seurasivat häntä, että kyseessä oli Mestari. Jos 

teille olisi kerrottu, että hän teki itsensä tunnetuksi ihmisten palatseissa, ette olisi uskoneet sitä, sillä 

muisto Galilean rabbin nöyryydestä ei ole vielä kadonnut mielestänne. Ette olisi myöskään kyenneet 

ymmärtämään sitä, jos Hän olisi jälleen ruumiillistunut ihmiseksi. Mutta kun näitte Hänen tulevan 

maailmaan hengellisessä muodossa, tunsitte, että tämä valo tuli Pyhältä Hengeltä, ja se johtuu siitä, että 

tiedätte, etten tule kahdesti samassa muodossa. 

Opetuslapset, sulkekaa korvanne puheilta ja mielipiteiltä, joita ihmiset teistä muodostavat; muistakaa, 

että he ovat yksinkertaisia. Olkaa kuitenkin aina varuillanne, etteivät ne sammuta uskonne valoa. 

46 Paljastan salaisuuden teille, jotta ette koskaan eksyisi todellisen elämän tieltä, sillä tällä hetkellä 

maailmassa ei ole ketään, joka voisi opastaa teitä totuuden tiellä. Salaisuus on antaa omantuntonne ohjata 

teitä, sillä siinä minä olen. 

47 Kaikilla ihmisillä ja kaikilla kansoilla on johtajia, mutta jos kysyisin heiltä: "Minne teitä on 

johdatettu?", he kaikki vastaisivat Minulle: "Tuskaan, kuiluun ja tuhoon." 

48 Annan teille yksityiskohtaisen selityksen siitä, millainen on polku, joka johtaa luokseni, ja opetan 

teitä elämään maan päällä puhtaudessa, jotta hengellinen palvontanne olisi miellyttävää ja äänekästä. 

Käsken teitä olemaan (todellisia) ihmisiä, jotta voitte olla spiritualisteja, jotka täyttävät velvollisuutensa 

"keisaria" kohtaan ja jotka myös osaavat täyttää velvollisuutensa Jumalaansa kohtaan. 

49 Ihmiselämässä on lakeja, jotka sinun on täytettävä ollaksesi sopusoinnussa sen kanssa; luonto 

vaatii sinulta veronsa. Antakaa jokaiselle laille se täyttäminen, jonka se ansaitsee, mutta älkää koskaan 

erehtykö tarjoamaan Minulle kunnianosoitusta, joka kuuluu maailmalle, älkääkä antako sille uhria, joka 

pitäisi antaa Minulle. Ymmärrä: Se, joka täyttää molemmat lait - sekä hengellisen että aineellisen - ylistää 

Minua ja saavuttaa Minut. 

50 Siksi opetukseni ei rajoitu vain henkeen, vaan se liittyy myös ihmiselämään, moraaliin, joka 

ihmisellä on oltava sisällään. Sillä jos uppoudutte näihin opetuksiin, näette, että elämä on yksi ja Tie on 

myös yksi. 

Älkää yllättykö, kun käsken teitä antamaan perheille arvokkuutta, rakastamaan vanhempianne, 

rakastamaan toisiaan, näkemään naisessa palvelijan sijasta arvokkaan kumppaninsa, näkemään miehessä 

suojelevaa puolustustaan, kilpeään, antamaan maailmalle terveitä lapsia, jotka johdattavat sen hyvän tielle. 

51 Älkää hämmästykö, kun sanon teille: Jos keisari (eli valtio) vaatii teiltä työstänne maksettavaa 

veroa, noudattakaa sitä, sillä se on myös laki, joka painaa ihmistä. Tartu työvälineisiin ja nappaa maasta 

sen aarteet ja rakkauden hedelmät. 

52 Pyrkikää edistymään ihmiselämässä, mutta älkää koskaan antako liiallisen kunnianhimon hallita 

itseänne, sillä silloin menetätte vapautenne ja materialismi orjuuttaa teidät. 

53 Laita jokaiseen tekoosi se, mitä omatuntosi sinulle osoittaa, niin että ne sisältävät 

oikeudenmukaisuutta. Kunnioittakaa niitä, jotka hallitsevat teitä, noudattakaa heidän kehotuksiaan ja 

tehkää yhteistyötä heidän kanssaan kaikkien parhaaksi. 

Kunnioittakaa veljienne uskonnollisia vakaumuksia, ja kun astutte heidän kirkkoihinsa, paljastakaa päänne 

vilpittömässä hartaudessa tietäen, että olen läsnä kaikessa palvonnassa. Älkää kieltäkö maailmaa 

seurataksenne minua älkääkä erottautuko minusta sillä verukkeella, että teillä on velvollisuuksia 

maailmassa. Opi yhdistämään molemmat lait yhdeksi. 
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54 Vapautan sielusi vain hyödyttömästä, valheellisesta, jotta se pystyy nousemaan jokaisen 

kurjuuden, orjuuden tai nöyryytyksen yläpuolelle maallisen elämän kovissa koettelemuksissa. Kuule 

ääneni, joka sanoo sinulle: Ei ole ketään maan päällä, jolla olisi valta sinun henkesi yli. 

55 Minun on puhuttava teille tällä tavalla, jotta voin tuhota ne huonot tulkinnat, joita Opetukselleni on 

annettu. Tänään teen sen näiden ihmisten kautta, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, jotka eivät ole 

vanhurskaita, mutta jotka olen kuitenkin valinnut, niin kuin on ollut tahtoni. 

56 He tietävät: Mitä paremmin he ovat valmistautuneet ja mitä puhtaampia he ovat, sitä enemmän 

inspiraatiota heidän mieleensä tulee. Tämä on syy näiden lasteni uudistumiseen ja parantumiseen, jotka 

ennen tekivät syntiä ja jotka nykyään kamppailevat tehdäkseen itsestään kelvollisia tekemään Sanani 

tunnetuksi. 

57 Jos haluatte etsiä täydellisyyttä, ette löydä sitä äänen kantajista. Etsikää sitä Sanani hengellisessä 

merkityksessä, sieltä löydätte Läsnäoloni. 

58 Ihmiset, oppikaa harjoittamaan armoa sen kaikissa eri muodoissa. Mutta älkää tehkö tekojanne 

tunnetuksi siksi, että etsitte ihailua tai ylistystä; sillä tämä palkkio on pieni, ja näin menetätte sen suuren 

palkkion, joka minulla on teille varattuna. 

59 En käske teitä vain puhdistamaan sieluanne, vaan myös vahvistamaan kehoanne, jotta teistä tulevat 

uudet sukupolvet ovat terveitä ja heidän sielunsa pystyvät täyttämään vaikean tehtävänsä. 

60 Rukoilkaa, mutta rukoilkaa lyhyesti, jotta voitte viettää loppuajan lain harjoittamiseen. Vaadin 

teiltä vain viisi minuuttia rukousta, mutta niissä teidän on annettava itsenne Minulle, jotta kuulisitte ääneni 

omassatunnossanne. Totisesti sanon teille, että te ette ole kaikki hereillä ja rukoilemassa, sillä minun 

terävä silmäni on tunkeutunut sydämeenne, jonne usein edes te itse ette pysty tunkeutumaan, ja se on 

löytänyt kaiken sen, mitä kätkette sen sisälle. 

61 Tämä on ihmiskunnan tuomion aika. Jumaluuteni tuomitsee ihmisen ihmisen, kansan ja kansan ja 

kansakunnan. Ihmiset eivät kuitenkaan ole huomanneet tätä, eivätkä he tiedä, missä ajassa he elävät. Siksi 

olen tullut Hengessä ja lähettänyt säteeni ihmismielen päälle, ja sen välityksellä olen paljastanut teille, 

kuka teille puhuu, missä ajassa elätte ja mikä on tehtävänne. 

62 Olen asettanut kolmen testamenttini sisällön tämän kansan sydämeen, ja vaikka tiedätte, että teillä 

on Totuus ja Laki, te silti tuomitsette väärin toisianne. Näin tapahtuu, koska kansojen yllä leijuvan sodan 

vaikutus on vaikuttanut myös teihin. 

63 Ainoa olemassa oleva Jumala puhuu teille, jota kutsuitte Jehovaksi, kun hän näytti teille voimansa 

ja ilmoitti teille lain Siinain vuorella; jota kutsuitte Jeesukseksi, koska hänessä oli minun sanani; ja jota 

kutsutte tänään Pyhäksi Hengeksi, koska minä olen totuuden henki. 

64 Miten on mahdollista, että olette nähneet kolme jumaluutta, vaikka vain yksi on olemassa? Olette 

kaikki tämän Jumalan lapsia. Miksi täällä maan päällä ette osaa rakastaa toisianne niin kuin veljiä, joita 

olette? Tiedätte, että ihmiset tappavat ihmisiä, että veri virtaa jokia pitkin, mutta maan päälle tulviva tuska 

ei järisytä sydäntänne. 

Olen sanonut teille: "Rukoilkaa, ja jos te täytätte käskyni, teidän ei tarvitse pelätä sotia, nälänhätää, 

ruttoa tai tuntemattomia tauteja. Mutta jos olet vapaa näistä vitsauksista, se on sitä varten, että voit rukoilla 

lähimmäisesi puolesta ja huolehtia hänestä. Älkää epäilkö rukouksen voimaa, sillä se on hengen suurin ase. 

65 Ihmisen typerä käsi on avannut portit, jotka pidättelivät ihmiskunnan päälle tulleita puhdistuksen 

voimia ja elementtejä. 

66 Maan kansat, te juotte hyvin katkeraa maljaa ja tunnette tuskan sydämenne syvimpiin syvyyksiin 

asti, koska olette halunneet niin. Juokaa kärsivällisyyttä, jotta voitte ammentaa tästä kokemuksesta valoa ja 

hyötyä hengellenne, kun lähdette etsimään todellista polkua, joka vie teidät sen temppelin raunioille, jonka 

olette tuhonneet sisällänne ja joka teidän on rakennettava uudelleen, jotta ääneni voi puhua teille siinä ja 

jotta voitte jälleen kerran omistaa lakini. 

67 Rukoilkaa ja ansaitkaa ansioita, ihmiset, sillä sota odottaa kansakuntaanne. Henkinen tehtäväsi 

odottaa sinua. Älkää antako nälän, tautien ja kuoleman vallata teitä. Jos uskostanne puuttuu voimaa, 

joudutte repimään hiuksenne irti epätoivosta, kun näette veljienne tappavan itsensä ja lastenne kärsivän 

nälkää. Vesi, jota juot, on katkeraa, vuoresi ja laaksosi kuivuvat, puut eivät kanna hedelmää, ja tällä 

maalla, jota monet pitävät lupauksen maana rikkautensa ja yltäkylläisyytensä vuoksi, ei ole mitään 

tarjottavaa ulkomaalaiselle, joka lähestyy sitä vapautta tai leipää etsiessään. 
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68 Totisesti sanon teille, että vaikka viisauden kätketty aarteeni, joka on täynnä ilmestyksiä ja armoa, 

odottaa vain sitä hetkeä, jolloin ihmiskunta kääntää katseensa Isään ja osoittaa itsensä äänekkäästi ja 

nöyrästi, jotta se saisi kaiken sen, mitä minulla on sitä varten varattuna, te olette aina haastaneet 

oikeudenmukaisuuteni, ja tällä kertaa olen ottanut haasteenne vastaan. 

Minä tulen sotaisana, voimani on suuri, armeijani ovat lukuisat, ja aseeni ovat voittamattomat. Lopulta 

minä voitan, mutta en kuitenkaan nouse kuolleiden yläpuolelle (voittajana), vaan elävien eteen. Yhtäkään 

en nöyryytä; kaikki nostavat kasvonsa ylistämään nimeäni. Siksi haluan nähdä teidän keskuudessanne, 

kansani, yhtenäisyyttä, laupeutta, kunnioitusta ja rakkautta, jota työntekijät osoittavat toisilleen ja yhteisöt 

toisilleen. 

69 Annan teille tämän ajan, jotta voitte tuhota sydämistänne epäjumalanpalveluksen, fanaattisuuden, 

kaiken hyödyttömän ja huonon, mikä on läsnä tavoissanne ja Jumalan palvonnassanne. Tunne jumalallinen 

Sana, joka laskeutuu ihmiskunnan päälle, mutta oikeudenmukaisuuteni keskellä tunne rauhani. 

70 Oi kyynelten ja veren laakso, jossa ihmiset pystyttävät valtaistuimensa palvomaan itseään ja sitten 

kaivavat käsillään omat hautansa! Minä tulen vapauttamaan heidät synnistä ja kuolemasta, sillä he ovat 

sitoneet itsensä ja orjuuttaneet itsensä. Totisesti sanon teille, tämä maailma ei enää kuulu näille ihmisille, 

ja siksi se työntää heidät pois joka hetki. 

71 Maa, joka on suojellut ihmisiä kuin uhrautuva ja anteeksiantava äiti, näyttää heille tästä lähtien 

joka käänteessä tien, joka ei johda hänen kohtuunsa vaan Korkeimpaan, jossa toinen Äiti, Taivaallinen 

Äiti, odottaa lastensa saapumista kietoakseen heidät vaippaansa, joka on ikuinen lupaus autuudesta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 52  
1 Ravitkaa itseänne Jumalallisella olemuksellani, olkaa vahvoja täyttämään lakiani, ja te löydätte 

palkinnoksi rauhaa ja lohtua teoistanne. Olkaa todellisia esirukoilijoita veljienne puolesta ja tuokaa heille 

Henkeni rauha rukoustenne ja ansioidenne kautta. Älkää riistäkö itseltänne armoani näinä kiusausten 

aikoina. Vahvista henkeäsi, jotta voit selvitä koettelemuksista voittajana. 

2 Pyydä esirukousta ja ansaitse jopa ansioita niiden puolesta, jotka eivät rakasta sinua. Käyttäydy 

kuin Maria, taivaallinen äitisi, jumalallinen puolestapuhuja, joka rukoilee sekä sen puolesta, joka panee 

toivonsa häneen, että sen puolesta, joka on sulkenut sydämensä häneltä, tai sen puolesta, joka kieltää 

hänen puhtautensa ja jumalallisen luontonsa. 

3 Vaikea on tehtävänne ja jalo kohtalonne, ihmiset. Älä enää poikkea polulta, jonka olen sinulle 

viitoittanut. Olen rakentanut sydämeenne pyhäkön; mutta älkää antako uskon liekin sammua siinä tai 

ihanteen, joka henkistää teidät, kuolla. Älä peitä temppeliäsi pimeyteen, sillä jos joku kolkuttaa sen 

portteja, hän ei löydä etsimäänsä valoa eikä kuule ääneni kaikuja. Kantakaa Läsnäoloani ja Sanaani 

sydämissänne, ja totisesti sanon teille, että kukaan ei tule tuhoamaan pyhäkköänne tai saamaan teitä 

perääntymään tieltänne. Kuka voi estää sinua rakastamasta Minua? 

4 Minun valoni loistaa jokaisessa mielessä ja ääneni kaikuu jokaisessa omassatunnossa; silti ihmiset 

eivät halua tulla tietoisiksi ajasta, jossa he elävät. On välttämätöntä, että "kansa" varustautuu antamaan 

hyvän uutisen ihmiskunnalle, ja haluan, että tämä kansa on tämä, jonka olen valinnut antamaan heidän 

kuulla jumalallisen Sanani. 

Kun käsken teitä jatkuvasti varustautumaan, se johtuu siitä, että teidän on todistettava ilmentymisestäni 

ihmismielen kautta, eikä tämän todistuksen pitäisi rajoittua vain toistamaan minulta oppimianne oppeja, 

vaan teidän pitäisi antaa todisteita hengellisestä voimasta - olipa kyse sitten itsepäisten syntisten 

kääntämisestä, hylättyjen sairaiden parantamisesta tai minkä tahansa muun teon tekemisestä, jota olen 

opettanut teille. Muistakaa, että jos lähdette työhön ilman, että olette ensin saavuttaneet elämänne 

uudistumisen ja hengellisyyden alun, olette kuin tekopyhät fariseukset, jotka tekopyhästi keulivat väärällä 

hyveellisyydellään ja peittelivät turmeluksellisuuttaan saarnatessanne rakkautta ja laupeutta. En halua 

vilpillisiä tai tekopyhiä uusien opetuslasteni joukkoon. 

5 Jos haluatte kiihkeästi, että opetukseni kukoistaa maan päällä, kylväkää se yhtä puhtaasti kuin olen 

sen teille toimittanut, ja kastelkaa tätä jumalallista siementä hyvien tekojenne vedellä. Menkää tietänne 

luottaen suojelukseeni. 

6 Kuka voisi pysäyttää tai hiljentää teidät, kun ryhdytte työhön Jumalallisen Valoni innoittamana? - 

Ei kukaan, Minun kansani, aivan kuten Hänen aikanaan kukaan ei hiljentänyt Jeesusta. Jos hän oli hiljaa 

joitakin syntisiä kohtaan, se oli antaakseen sinulle nöyryyden oppitunnin, kun hän todisti tekojensa avulla 

Sanansa totuudesta. 

7 Olkaa tietoisia kuluneista vuosista, joiden aikana Sanani on kaikunut näiden äänenkantajien kautta, 

eikä kukaan ole kyennyt hiljentämään heidän huuliltaan tulevaa jumalallista ääntä. Totisesti minä sanon 

teille, vuosi 1950 tulee keskeytyksettä. Mutta kun tuon vuoden loppu on tullut, yölauluni hiljenevät 

opetusteni välittämistä varten, sillä silloin kaikki se, mitä minulla on sanottavana teille heidän välityksensä 

kautta ilmenemiseni tämän vaiheen aikana, on valmis. 

8 Todistatte opetuksestani teoilla, sanoilla ja ajatuksilla, eikä mikään pysäytä valon virtaa, jonka 

annan purkautua hengestänne. Mutta myös sinun hiljaisuutesi hetki tulee: Minä sinetöin huulesi ja tuon 

sinut kotiin (luokseni), sillä se, mitä minulla oli sanottavana sinun välityksesi kautta, sanotaan silloin 

viimeiseen sanaan asti. 

9 Haluan teidän kaikkien yhdistyvän tekemättä eroa sen perusteella, että käytte eri 

kokoontumispaikoissa. Kaikkien saavuttama opetus on yksi ja sama, ja valo, joka valaisee mielenne, on 

sama sekä toisissa että toisissa. 

10 Olen antanut teille keinoja puolustaa uskoanne ja valvoa teille uskomaani työtä, mutta en ole 

koskaan antanut teille aseita, joilla voitte vahingoittaa toisianne. Haluan, että ne, jotka muodostavat tämän 

kansan, ovat hengellisen asiani sotilaita, mutta eivät koskaan sen vihollisia. 

11 Sydämeni salainen kammio avautui tällä kertaa, jotta hengellisesti köyhistä, oikeudenmukaisuuden 

nälkäisistä ja janoavista ihmisistä tulisi hengellisen aarteen omistajia. Etkö ole tyytyväinen tähän? Eikö 
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teidän sydämenne vapise kiitollisuudesta, oi ihmiset? - "Kyllä", sanot Minulle. Mutta haluan, että tämä 

kyllä ei ole sanoja, ei ajatuksia, vaan että ilmaisette sen rakkauden teoilla veljiänne kohtaan. 

12 Nyt sanon teille: Levätkää hetki maallisesta uurastuksestanne. Olet kulkenut paljon kiputaakka 

harteillasi. Tulkaa armon lähteelle juomaan tätä vettä, joka lunastaa. Tällä hetkellä olette vielä heikkoja, 

mutta pian teistä tulee vahvoja, jotka taistelevat asiani puolesta ja kohtaavat koettelemukset. 

13 Laita sandaalit jalkaan, sillä sinua odottaa uusi polku, jossa sinulla on loputtomasti 

mahdollisuuksia kylvää armoa ja rakkautta. Olette edelleen peloissanne, ja siksi ette halunneet ilmoittaa 

ihmiskunnalle uudesta ajasta. - Teidän on ymmärrettävä, että se, mitä Isä on asettanut sisällenne, kuuluu 

veljillenne ja että teidän on tehtävä se heille tiettäväksi. 

14 En anna teille uusia henkisiä lahjoja tai kykyjä tänä aikana, sillä se, minkä olette tulleet tietoisiksi 

omistuksestanne, on aina ollut hengessänne. Mutta aika on vähissä, ja pyydän teitä: Mitä sinä odotat, jotta 

voit aloittaa tehtäväsi täyttämisen? Odotatteko, kunnes epäuskoiset ihmiset tekevät pilaa Sanastani, 

uudesta ilmentymisestäni, ja julkaisevat väärennöksiä kaikkialla? 

15 Antakaa opetusteni muuttua teoiksi ja eläkää niiden mukaan: Totisesti sanon teille, että pilkkaavat 

huulet vaikenevat, kapinalliset lähestyvät teitä tarkkaavaisesti löytääkseen oppini tulkinnan, ja he löytävät 

hyvin suuria ja kaunopuheisia todistuksia totuudestani, jos tekojanne leimaa rakkaus ja armo. Kuinka 

monet heistä, kun he näkevät sinun parantavan sairaita, tuovat läheisensä luoksesi täynnä toivoa siitä, että 

heidän kärsimyksensä lievittyvät. 

16 Toimittakaa opetukseni puhtaasti, niin teidän ei tarvitse piiloutua parantamaan sairaita. Sillä 

totisesti sanon teille, että tänä aikana ette etsi katakombeja voidaksenne harjoittaa opetuksiani, vaan teette 

sen päivänvalossa. - Älä pelkää! Jos ette usko ympäristöönne, menette yksinkertaisesti muihin maakuntiin, 

joissa on kiihkeitä sydämiä. 

17 Teidän on oltava ensimmäisinä vakuuttuneita totuudesta, jota haluatte julistaa, jotta voitte välittää 

tämän uskon veljillenne. Jos epäilys tunkeutuu mieleenne, se on kuin tikari, joka antaa kuoliniskun 

omistautumisellenne. 

18 Kolme aikakautta on jo kulunut yli sinun ylitsesi. Ymmärtäkää, että teidän on lähdettävä 

toteuttamaan korkeinta kohtaloanne. Herää henkisestä passiivisuudestasi ja siirry eteenpäin vakaalla 

askeleella evoluutiosi tiellä. 

19 Älkää kysykö Minulta, miksi kiusaukset yllättävät teidät yhä, vaikka olette Herran tiellä. 

Ymmärtäkää, että silloin teitä koetellaan eniten. Siksi sanon teille aina: "Katsokaa ja rukoilkaa, ettette 

joudu kiusaukseen. 

20 On lähellä päivä, jolloin veljesi tulevat kysymään sinulta kysymyksiä. Piilotteletko sitten sitä, mitä 

olen paljastanut sinulle niin suurella rakkaudella? - En ole antanut teille mitään hävettävää opetuksissani. 

21 Älkää odottako, että maan päällä valitukset lisääntyvät ja sotahuhut lisääntyvät, ennen kuin 

ryhdistäydytte. Rukoilkaa ja tehkää päivittäin laupeudentekoja, sillä näin vastustatte pahan voimaa. 

22 Jos joku teistä ei valmistaudu täyttämään tehtäviään, se johtuu siitä, että ette tunne kykyjä, jotka 

olen antanut hengellenne. 

23 Autuaita ovat ne, jotka osaavat löytää Sanani hengellisen merkityksen, sillä heidän perintönsä on 

tämä perintö. Jumalallisen totuuden etsijät ovat niitä, jotka ovat aina seuranneet Luojaansa. He löytävät 

Mestarin läsnäolon tässä nöyrässä ilmentymässä. 

24 Ulkoisesti ilmenemismuotoni saattaa tällä hetkellä vaikuttaa heikolta. Mutta totisesti minä sanon 

teille, että olen rakentanut pyhäkön sen ihmisen sydämeen, joka kuulee sanani. Älkää ajatelko, että niiden 

joukossa, jotka olen valinnut tähän aikaan, on paremmuusjärjestyksiä - rakastan kaikkia yhtä paljon. Älkää 

ajatelko, että ne, jotka välittävät Sanaani, ovat saavuttaneet sen omilla ansioillaan. Tämä armo on niin 

suuri, että ihminen pystyi vastaanottamaan sen vain rakkauteni kautta. 

25 Tätä tehtävää on vaikea täyttää sille, joka on sen saanut. Tämän ristin taakka on suuri, sillä 

kääntymättä pois maailman tarpeista ja luopumatta aineellisista velvollisuuksistaan äänenkantajan on 

saavutettava se henkistymisaste, joka sallii hänen vastaanottaa inspiraationi jumalallisen säteen. 

26 On hetkiä, jolloin hämmästyt siitä, että Jumala voi olla kanssasi ja tehdä itsensä tunnetuksi niin 

suurella rakkaudella. Hämmästyksenne johtuu siitä, että koska olette tietoisia tahroistanne ja puutteistanne, 

tunnette itsenne kelvottomiksi tähän niin suureen todistukseen Isänne rakkaudesta. Rakkauteni on aina 

yllättänyt teidät, koska olette tuominneet Minut, kuten olette tottuneet tekemään itsellenne. Miksi teillä on 
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käsitys, että kaunaa, koston tai itsekkyyden tunnetta on kätketty Minuun? Minä sanon teille: Kun 

tuomitsette itsenne sisäisesti (itse)tutkimalla itsenne omantuntonne valossa, tunnustamalla rehellisesti ja 

nöyrästi rikkomuksenne, teette itsenne sen arvoisiksi, että tulen alas puhumaan teille valtakunnastani; sillä 

surunne siitä, että olette loukanneet Minua, auttaa teitä puhdistamaan itsenne. 

27 Älkää yllättykö siitä, että rakkauteni seuraa teitä kaikkialle synneistänne huolimatta. Olette kaikki 

lapsiani. Tässä maailmassa teillä on ollut kuva jumalallisesta rakkaudesta vanhempienne rakkaudessa. 

Voit kääntää heille selkäsi, et voi tunnustaa heidän auktoriteettiaan, et voi totella heidän käskyjään, et voi 

kuunnella heidän neuvojaan; voit aiheuttaa pahoilla teoillasi haavan heidän sydämeensä, voit antaa syyn 

siihen, että heidän silmänsä kuivuvat niin suuresta itkusta, että heidän ohimoilleen ilmestyy valkoisia 

karvoja ja että heidän kasvoilleen jäävät kärsimyksen jäljet; mutta he eivät koskaan lakkaa rakastamasta 

sinua, ja heillä on sinulle vain siunausta ja anteeksiantoa. Mutta jos nämä vanhemmat, jotka teillä on ollut 

maan päällä ja jotka eivät ole täydellisiä, ovat antaneet teille niin suuria todisteita puhtaasta ja ylevästä 

rakkaudesta ─ miksi olette hämmästyneitä siitä, että Hän, joka loi nämä sydämet ja antoi heille tehtäväksi 

olla vanhempia, rakastaa teitä täydellisellä rakkaudella? ─ Rakkaus on korkein totuus. Totuuden tähden 

minusta tuli ihminen, ja totuuden tähden minä kuolin ihmisenä. 

28 Tänä aikana en vaadi teiltä veriuhria. Jotkut ovat kuitenkin antaneet henkensä Minun nimessäni, 

fanaattisuutensa hetkeksi sokaisemina ja elettyään epäpuhdasta elämää. Tällaiset toimet eivät kykene 

kasvattamaan todellisia siemeniä, vaan ne edistävät edelleen fanatismia. 

29 Siksi kehotan teitä tuntemaan oman sananne, kun puhutte, ja elämään sydämessänne antamanne 

opetuksen. Mikään ei puhu paremmin kuin oma elämäsi. 

30 Rakkauteni ei saa hämmästyttää teitä, mutta älkää myöskään epäilkö sitä, kun koette, että 

tyhjennätte usein hyvin katkeran maljan maailmassa. - Ihminen voi vajota syvälle, täyttyä pimeydestä tai 

epäröidä palata luokseni. Mutta kaikille tulee aika, jolloin he tuntevat Minut omassa olemuksessaan, eivät 

tunne Minua (enää) etäisenä, eivätkä he kykene pitämään Minua vieraana tai kieltämään olemassaoloani, 

rakkauttani ja oikeudenmukaisuuttani. 

31 Aivan kuten ihminen voi luoda maan päälle hengellisen rauhan maailman, joka muistuttaa 

valtakuntani rauhaa, hän voi myös turmeltuneisuutensa kautta elää elämää, joka on kuin paheiden, 

pahuuden ja katumuksen helvetti. 

32 Myös tuonpuoleisessa henki voi kohdata pimeyden, turmeluksen, vihan ja koston maailmoja sielun 

taipumuksen, sen harhaisuuksien ja intohimojen mukaan. Mutta totisesti, sanon teille, sekä taivas että 

helvetti, joista ihmiset vain kuvittelevat maallisten muotojen ja mielikuvien avulla, eivät ole mitään muuta 

kuin sielun kehityksen eri vaiheita: toinen on hyveellisyytensä ja kehittyneisyytensä ansiosta 

täydellisyyden huipulla, toinen pimeytensä, paheidensa ja harhakuvitelmiensa kuilussa. 

33 Vanhurskaalle sielulle on yhdentekevää, missä se on, sillä kaikkialla se tuntee Luojan rauhan ja 

taivaan. Toisaalta epäpuhdas ja sekava sielu voi löytää itsensä parhaasta maailmasta, ja se tuntee 

sisimmässään lakkaamatta katumuksensa helvettiä, joka palaa sen sisällä, kunnes nämä ovat puhdistaneet 

sen. 

34 Uskotteko, että Minä, teidän Isänne, olen luonut paikkoja, jotka on nimenomaan suunniteltu 

rankaisemaan teitä ja siten kostamaan ikuisesti loukkauksistanne? 

35 Kuinka rajoittuneita ovatkaan ihmiset, jotka opettavat näitä teorioita! 

36 Miten on mahdollista, että uskotte, että ikuinen pimeys ja ikuinen tuska on loppu, joka odottaa 

joitakin henkiä? Vaikka he ovat tehneet syntiä, he ovat silti ikuisesti Jumalan lapsia.Jos he tarvitsevat 

opetusta - tässä on Mestari. Jos he tarvitsevat rakkautta - tässä on Isä. Jos he kaipaavat anteeksiantoa - 

tässä on täydellinen tuomari. 

37 Se, joka ei koskaan yritä etsiä Minua ja korjata virheitään, ei tule luokseni. Mutta ei ole ketään, 

joka vastustaa oikeutta tai oikeudenkäyntejäni. Vain puhdistuneena voitte tulla luokseni. 

38 Opetuslapset, jos sillä hetkellä, kun kuulette Sanani, ette ymmärrä sitä, pitäkää se muistissanne ja 

muistakaa se ja tutkikaa sitä lepohetkillänne. Silloin tulette ymmärtämään paljon siitä, mitä olen opettanut 

teille. Jos ette kerää tietoa, mitä voitte antaa eteenpäin niille joukoille, jotka ovat vielä tulossa? 

39 Päästän teidät kaikki erotuksetta Läsnäolooni antamaan teille opetuksiani. Ennen kuin annan 

sinulle palvelutyön, kuivaan kyyneleesi, suljen haavasi, tyydytän hengellisen nälkäsi ja janosi. Ja kun olin 

antanut teille todisteita rakkaudestani ja sytyttänyt sydämissänne uskon ja toivon valon, sanoin teille: 
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"Teidät kaikki on kutsuttu - haluatteko kuulua valittujen joukkoon?". Sitten jotkut kysyvät: "Mihin 

suuntaan ja minne johdatat meitä?" - Nämä ovat niitä, jotka kaipaavat maailmaa ja sen nautintoja. Muut 

sanovat minulle: "Herra, me emme ole sen arvoisia, että voisimme kutsua itseämme valituiksesi, mutta 

tapahtukoon meille sinun tahtosi." - Nämä ovat niitä, jotka ovat jo valmiita ponnistelemaan ylöspäin. 

40 Niille, jotka seuraavat minua, annan maailmanrauhan heidän sydämeensä, jotta he "vahtisivat" ja 

rukoilisivat sen puolesta. Kansat lähettävät pian rukouksensa pyytääkseen minulta rauhaa, jota olen 

tarjonnut heille kaikkina aikoina. Ennen annoin ihmisten maistaa työnsä hedelmää, nähdä ihmisveren 

virrat ja katsella tuskan kuvia, ruumiiden vuoria ja raunioiksi muuttuneita kaupunkeja. Halusin, että 

ihmiset näkisivät kivettynein sydämin kotien autioitumisen, viattomien epätoivon, äidit, jotka tuskan 

vieressä suutelevat lastensa revittyjä ruumiita, näkisivät läheltä ihmisten epätoivon, pelon ja kaiken 

valittamisen, jotta he ylimielisyydessään tuntisivat nöyryytyksen ja omatuntonsa kertoisi heille, että heidän 

suuruutensa, voimansa ja viisautensa on valhetta, että ainoa todella suuri asia tulee Jumalallisesta 

Hengestä. 

Kun nämä ihmiset avaavat silmänsä totuudelle, he kauhistuvat - eivät niistä (kauhu)kuvista, joita 

heidän silmänsä näkevät, vaan he kauhistuvat itseään, ja koska he eivät voi välttyä omantuntonsa katseelta 

ja ääneltä, he tuntevat sisällään katumuksen pimeyttä ja tulta; sillä he joutuvat vastaamaan jokaisesta 

elämästä, jokaisesta tuskasta ja jopa viimeisestä veripisarasta, joka on vuodatettu heidän takiaan. 

41 En aio vaatia ihmisiä vastaamaan vain siitä, mitä he ovat tehneet toisten ihmisten elämille, vaan 

vaadin heiltä myös tiliä siitä, mitä he ovat tehneet omalle elämälleen, omalle ruumiilleen. Kuka sitten voi 

sanoa, että hän tuli luokseni henkenä juuri silloin, kun ikuisuuden kellon oli määrä kutsua hänet pois? - Ei 

kukaan! - Usein lyhennätte olemassaoloanne ennenaikaisen vanhenemisen vuoksi, joskus teidät kulutetaan 

syistä, jotka eivät ole kyyneltenne tai harmaiden hiustenne arvoisia. 

42 Olen armoton ja täydellinen oikeudenmukaisuus, joka kumpuaa puhtaimmasta rakkaudesta, joka 

on teidän Luojanne, ja pyydän vain, että käännytte pois maailman nautinnoista kuullaksenne Sanaani. 

Mestari avaa mielellään täydellisten opetusten kirjansa ilahduttaakseen sinua uudella opetuksella. Kuinka 

usein yksikään opetuksistani on voinut pelastaa teidät. Tässä vaiheessa henkesi on herännyt ja tuntee ne 

toimeksiannot, jotka se on saanut elämänsä alkulähteiltä. 

43 Olen havainnut, että sydämessänne on turhia siemeniä, joita se korjasi maan päällä; mutta nyt se on 

muutettava viljamakasiiniksi, johon varastoitte rakkauden tekojenne hyvät hedelmät. 

44 Ihmisten joukossa on suuria syntisiä, niitä, jotka ovat pyörittäneet sielunsa intohimojen liassa, 

jotka ovat ryöstäneet (muilta) kunnian, jotka ovat halventaneet vanhusten harmaita hiuksia, jotka ovat 

varastaneet toisten ihmisten tavaroita, jotka ovat tahranneet lapsen viattomuuden ja tappaneet 

lähimmäisensä fyysisesti tai moraalisesti. 

45 On niitä, jotka kuulevat Minua, jotka häpäisevät kodin, jotka rikkovat jumalallisia tai inhimillisiä 

lakeja, jotka sammuttavat sydämien uskon. Mutta kun he kuulevat Sanani koskettavan heidän sydämensä 

herkkiä säikeitä, he sanovat: "Tuomari on se, joka puhuu; mutta kuinka ystävällisesti Hän saa meidät 

ymmärtämään virheemme ja kuinka hienovaraisesti Hän opettaa ja oikaisee meitä." Kun nuo sydämet ovat 

lähteneet siitä kohtauspaikasta, jossa he kuulivat tämän äänen, he näkevät ikään kuin elämän ja kaiken sitä 

ympäröivän, jota ei valaise ainoastaan aineellinen valo, vaan joka on täynnä jumalallista valoa, joka 

puhuttelee ihmistä kaikkialla luomakunnassa. Silloin itsensä puhdistaneen silmien eteen ilmestyy 

ihmeellinen elämä siellä, missä hän näki vain materiaa, lihallisia nautintoja tai syntejä. Hänen henkensä 

eteen ilmestyy olemassaolo, jota hän ei ollut aavistanutkaan - täynnä ilmestyksiä, lupauksia ja innoituksia. 

Se on rakkauden ihme, ei vain sanan ihme, sillä kuinka usein ihmiset ovatkaan puhuneet hienommin ja 

täydellisemmin kuin nämä nöyrät ja lukutaidottomat äänenkantajat, joiden kautta teen itseni tunnetuksi. 

Mutta hengellinen merkitys, joka on annettu jokaiselle näistä sanoista, voi kumpuaa vain Jumalallisesta 

Rakkaudesta. 

46 Harva on kuullut Sanani tässä muodossa, mutta totisesti sanon teille, että kaikki ihmiset kuulevat 

ääneni pyhäkön hiljaisuudessa, joka on läsnä heidän sielussaan, vaikka heidän mielensä ei onnistu 

ymmärtämään näitä inspiraatioita eikä heidän huulensa osaa ilmaista kaikkea sitä, mitä he jatkuvasti saavat 

hengellisten lahjojensa avulla. Kun olette varustautuneet, ymmärrätte tämän totuuden. 

47 Tässä Kolmannessa ajassa Elia on Paimen, joka pelastaa sinut vaarasta päivästä toiseen. Hän on se, 

joka kurottautuu makuuhuoneesi kodikkaaseen nurkkaan rukoillessasi, joka seisoo rinnallasi "erämaan 
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yksinäisyydessä" ja joka seuraa sinua "pitkillä päivämatkoilla". Aina kun tarvitsette jonkun puolustamaan 

teitä tai äänen antamaan teille rohkeutta, siellä on Elia, kolmannen aikakauden henkinen paimen. 

48 Jos haluatte tietää, missä Elia asuu, kerron teille, että se on henkisessä valtakunnassa. Kuka teistä 

voi nousta katsomaan häntä? - Ei vielä ketään. - Siksi hän tulee luoksenne valmistelemaan teitä, jotka 

johtavat sydämeenne, jotta Mestari voi sen jälkeen tulla ja valaista koko olemuksenne. Mutta älkää 

ajatelko, että tulen alas niiden luo, jotka etsivät Minua suuremmalla puhtaudella ja täydellisyydellä; ei, 

tulen kaikkien niiden luo, jotka etsivät Minua - niiden luo, jotka polvistuvat epäjumalansa edessä, niiden 

luo, jotka käsittävät Minut muodoissa tai käsityksissä, jotka ovat hyvin kaukana totuudesta. Kukin etsii 

Minua henkensä kyvyn mukaan, enkä sammuta sitä uskon liekkiä, joka heillä on olemuksensa 

kätketyimmässä osassa Jumalan olemassaoloa kohtaan. 

49 Minun tahtoni on, että tänä aikana ihmiset pystyvät olemaan yhteydessä Herraansa hengestä 

henkeen, että ihmisen sydämessä on todellinen pyhäkkö, jossa hän kuulee Isän äänen. 

50 Tämän henkistymisasteen saavuttamiseksi ihmisten on osallistuttava uskontojen suuriin 

taisteluihin, jotka herättävät nukahtaneet henget, jotka näkevät (silloin) totuuden valon. 

51 Ettekö ajattele, että ihmisten on aika osoittaa Jumalalleen, Luojalleen, palvontansa ja 

kunnianosoituksensa, joka on sen arvoinen, joka sen vastaanottaa, ja sen arvoinen, joka sen tarjoaa? 

Jos tutkitte ja tarkkailette luonnon eri valtakuntia, löydätte niistä äärettömän määrän esimerkkejä, 

opetuksia ja vertauksia, jotka kannattaa ottaa malliksi. En sano teille, että alempien olentojen pitäisi olla 

herrojanne. Mutta minä sanon teille, että luonto, koko elämä, on kirja, jonka kirjoittaja on Jumala. Olen 

avannut tuon kirjan ihmisten eteen, jotta he voisivat tunnistaa siinä täydellisyyteni, rakkauteni ja 

oikeudenmukaisuuteni - ei sanoissa vaan teoissa. 

52 Älkää etsikö Minua väärän oppineisuuden kirjoista tai teorioistanne, jotka ovat yleensä virheellisiä 

materialismin vuoksi, jossa elätte. Teille on jo annettu mahdollisuus vaeltaa vapaasta tahdostanne täysin 

nauttien kaikin tavoin. Tänään pyydän teitä hillitsemään nopeaa kulkuanne ja miettimään hetken aikaa 

elämänkokemustanne, kaikkea sitä, mitä olette nähneet, tunteneet ja kärsineet kulkemallanne pitkällä 

tiellä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, että se, joka käyttää tätä (tiedon) valoa, löytää totuuden tien, 

joka johtaa hänet omaan alkuperäänsä. Minä olen polku; joka on sen tuntenut, on tuntenut minut. Minä 

olen polun alku ja loppu. Minä olen Alfa ja Omega. 

53 Olen Yksinkertaisuuden Mestari, joka puhuu teille kuin hyvä ystävä kaikkein tutuimmalla kielellä 

valaistakseni teille mysteerejä ja paljastaakseni salaisuudet, jotka ovat tähän asti olleet piilossa 

inhimilliseltä tietämykseltänne. 

54 Anna hengellesi tilaisuus virkistäytyä jumalallisuuden mietiskelyssä ja sitä ohjaavien lakien 

harjoittamisessa. Älkää pitäkö tätä elämää ainoana keinona hyvinvointiin, älkääkä fyysistä työtä ainoana 

keinona. Älkää rajoittako itseänne vain perheenne rakkauteen, sillä teidän alanne on laajempi. Itsekkyys ei 

ole Jumalan siemen. 

55 Ihmiset ovat rakastaneet tätä elämää niin paljon, että - kun hetki lähestyy jättää se - he kapinoivat 

tahtoani vastaan eivätkä halua kuulla kutsua, jonka annan heille. He hylkäävät valtakuntani rauhan ja 

pyytävät Isältä toista ajanjaksoa maan päällä, jotta he voisivat jatkaa maallisten hyödykkeidensä 

hallussapitoa. 

56 Tulkaa herkiksi, jotta voitte aistia hengellisen elämän ettekä tyytyä kehityksenne alkuun - sillä se 

on tätä elämää - koska sen yläpuolella on korkeampia luomistyötä. 

57 Älkää yrittäkö torjua kuolemaa, kun se lähestyy teitä tahtoni mukaisesti, älkääkä pyytäkö 

tiedemiestä tekemään teille ihmettä, jolla vastustatte neuvojani ja pidennätte olemassaoloanne, sillä te 

molemmat tulette katkerasti katumaan tätä virhettä. Valmistautukaa tässä elämässä, niin teillä ei ole syytä 

pelätä pääsyä tuonpuoleiseen. 

58 Itkette, kun yksi omistanne lähtee hengelliseen laaksoon, sen sijaan että tuntisitte rauhaa, koska 

ymmärrätte, että hän ottaa jälleen yhden askeleen kohti Herraansa. Toisaalta vietätte juhlaa, kun uusi 

olento tulee kotiisi, ajattelematta tuona hetkenä, että tuo henki on tullut lihaan täyttääkseen sovituksen 

tässä kyynelten laaksossa; silloin teidän pitäisi itkeä hänen puolestaan. 

59 Milloin tunnet vieraita kohtaan samaa kuin sukulaisiasi kohtaan? - Yhdestä ainoasta avioliitosta 

synnytin tämän ihmiskunnan loputtoman siemenen, joka hyvin pian jakaantui perheisiin, heimoihin, 

kansoihin ja kansakuntiin ja synnytti eroja tavoissa, kielissä ja uskonnoissa. Nämä erot synnyttivät vihaa ja 
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loivat erimielisyyksiä toisten ja toisten välille. Syntyi sotia ja kilpailua. Kainin siemen on kantanut paljon 

hedelmää. Mutta nyt kun mieli on kehittynyt ja olette kouluttaneet mielenne - miksi näette edelleen 

toisenne muukalaisina, vihaatte ja tapatte toisianne? Tänään tiedätte, että kaikki henget ovat lähtöisin 

Jumalallisesta Hengestäni ja että ihmiskunta polveutuu yhdestä ainoasta parista, joten olette veljiä hengen 

ja jopa veren kautta. 

60 Kuinka kaukana oletkaan oikealta polulta, jos et tunne lähimmäisesi tuskaa, vaikka hän on osa 

sinua! Näet jonkun, jota et ole koskaan ennen nähnyt, kulkevan ohi, etkä tervehdi häntä, koska pidät häntä 

tuntemattomana. Toisaalta, kun näet hautajaiskulkueen kulkevan ohi, paljastat pääsi. Miksi ette kiinnitä 

huomiotanne, rakkauttanne ja armoanne eläviin? 

Minun tahtoni oli, että pyyhitte rakkaudellanne pois maailmassa olevat rajat ja erot, mutta ihmiset eivät 

halunneet sitä niin. Haluatko, että se on ihmisverta, joka hävittää rajat ja tuo ihmiset lähemmäksi toisiaan? 

Haluatko sodan yhdistävän rodut? 

Jo varhaisimmista ajoista lähtien olen valmistanut kansaa tuntemaan ja rakastamaan Minua, jotta he 

olisivat kuin soihtu ihmiskunnan keskellä, ja he ovat olleet toisinaan vahvoja ja toisinaan heikkoja. Tänään 

olen lähettänyt heidät takaisin maan päälle, jotta profetiat toteutuisivat. Tämä kansa on se, joka henkisesti 

vastaanotti kolme testamenttia, ja koska he tiesivät, että ilmenin itseni tällä hetkellä ihmismielen kautta, he 

eivät uskaltaneet kieltää minua avoimesti. Sillä heidän henkensä muistaa, että toisella aikakaudella he 

huusivat "Ristiinnaulitkaa eksyttäjä" ja kärsivät sen jälkeen katkerasti. 

Tänään monet heistä ovat uskoneet paluuseeni, mutta toiset eivät. Mutta myös nämä tulevat uskomaan 

lähtöni jälkeen vuonna 1950, sillä he näkevät profetiani toteutuvan ja sanovat Minulle: "Herra, kun puhuit 

minulle, minä epäilin; mutta nyt kun olet lähtenyt ja näen sanasi toteutuvan, minä uskon Sinuun." 

61 Ennen kuin hiljennän (ulospäin kuuluvan) Sanani, ne, joita kutsutte ulkomaalaisiksi, lähestyvät ja 

jotka - ymmärtämättä tätä Sanaa selvästi kielierojen vuoksi - tuntevat, että heidän henkensä on täynnä 

rauhaa ja että Jumalallinen olemukseni ravitsee heitä. Sillä se on Minun rakkauteni, jonka he tuntevat 

sydämessään, ja te tiedätte jo, että rakkaus on hengen kieli. Myös nämä (ulkomaalaiset) lähtevät 

seuraamaan minua, sillä minun kansani on hajallaan kaikkialla maailmassa. 

62 Myrskyn keskellä olen tullut luoksenne tänä aikana. Rauhan sateenkaari ei ole vielä loistanut, 

kyyhkynen oliivinoksineen ei ole vielä saapunut. Mutta tulee hetki, jolloin Minä, Korkein Rakkaus, voin 

sanoa kaikille ihmisille: Täällä minä olen. Silloin kaikki tunnistavat Minut ja yhdistyvät. Tuomitsen 

edelleen eläviä ja kuolleita. 

63 Kolmannella aikakaudella olen noussut unohduksen haudasta, johon ihmiskunta on minut 

sysännyt, herättääkseni heidät uuteen elämään, sillä minä olen elämä. Kukaan ei voi kuolla. Jopa se, joka 

ryöstää olemassaolonsa omalla kädellään, kuulee omantuntonsa moittivan häntä uskon puutteesta. 

64 Haluan, että muodostatte vähitellen perheen, ihmiset, jotka ovat kokonaisia sielultaan ja 

ruumiiltaan. 

65 Milloin teidän keskuudessanne nähdään Aabelin hengellinen kohoaminen, Aabrahamin 

kuuliaisuus, Jaakobin voima, Jobin kärsivällisyys ja Johanneksen hengellisyys? Tunnista vastuusi 

maailmassa. 

66 Miehet, paetkaa paheita, että verenne olisi hedelmällinen siemen ja että huomisen hedelmät olisivat 

kelvollisia. 

67 Naiset, valmistan teitä antamaan maailmalle rauhan ja hyvän tahdon lapsia. Hedelmättömille 

sanon: rukoilkaa, älkää hävetkö sovitustanne. Ole omistautunut, sillä yllätän sinut ja saan sinut tuntemaan 

uuden olennon sydämenlyönnit kohdussasi. 

68 Synnyttäkää täydellisiä lapsia kuten Luojanne, joka loi vain täydellisiä olentoja, ja täyttäkää 

jumalallinen käsky, joka vaatii teitä rakastamaan toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 53  
1 Miksi huomaan, että siitä päivästä, jona teen itseni tunnetuksi teille, siihen päivään, jona annan 

teille uuden opetuksen, niin lyhyessä ajassa olette jo menettäneet rauhan, jonka annoin teille? Älkää 

kadottako elämänne poluilla armoja, jotka annan teille. 

Tulette lannistuneina niiden koettelemusten ja vastoinkäymisten kautta, joita kohtaatte polullanne, 

lähestytte teitä katuvin sydämin. Näin näen teidät lähes aina, kun olen antanut teille rauhani, jotta voitte 

kulkea elämänne kehityspolkua iloisella rohkeudella ja uskolla. 

2 Olen opettanut teitä rukoilemaan, jotta voisitte vapautua vaaroista ja esteistä, ansoista ja 

pimeydestä. Olen kertonut teille, että jopa luonnonvoimat kuulevat rukouksenne, kun ne päästetään 

valloilleen oikeudenmukaisuuteni vuoksi. He kulkevat ohitsesi koskematta sinuun, koska osasit rukoilla 

uskollisesti ja vilpittömästi. 

3 Nostan henkeänne tänä aikana pois saastasta ja kuilusta, jotta se oppii tuntemaan Jumalansa lisäksi 

myös itsensä ja hengelliset lahjansa. Mutta ensin teidän on läpäistävä kärsimyksen sulatusuuni, joka 

puhdistaa teidät. Ilman sisäistä uudistumista lahjasi eivät pysty loistamaan täydessä voimassa. 

4 Inhimilliset intohimot ovat kuin myrsky, joka piiskaa sisäistä turvapaikkaasi, ja vain se, joka 

rukoilee, on tarpeeksi vahva kestääkseen koettelemukset, ja vain se, joka valvoo, on riittävän valpas 

suojellakseen itseään. 

5 Kun puhun teille temppeleistä ja pyhäköistä, en tarkoita niitä kokoontumispaikkoja, joita 

rakennatte materiaaliin, vaan sydäntänne; sillä minne ikinä menettekin, siellä on temppeli, ja löydätte 

rakkauteni aina läsnä olevana siellä. 

6 Ihmiskunta on luonut uskontoja, ikään kuin polkuja, jotka johtavat Minuun. Mutta minä sanon 

teille: Älkää enää vaeltako sen inhimillisen tulkinnan mukaan, jonka jokainen antaa lailleni. Nyt on aika, 

että te kaikki osaatte ottaa vastaan inspiraationi, niin että se on se valo, joka ohjaa teitä. 

7 Joskus kysytte itseltänne: Miksi tämä kansa* on ainoa, jolle olen puhunut, vaikka niin monet 

kansat tarvitsevat sitä? - Vastaan teille, että niinä päivinä vain joukko ihmisiä näki ristiinnaulitsemiseni ja 

kuolemani, ja silti Karitsan veri levisi koko ihmiskuntaan näyttääkseen heille tien sovitukseen. Näin puhun 

näille yhteisöille täällä tänään, mutta Henkeni valo vuodatetaan koko maailmaan.  

* Tarkoitetaan Israelin hengellistä kansaa, jota edustaa pieni lauma, joka elää Meksikon kansakunnassa. 

8 Olen jo luovuttanut teille kaikki keinot oppia ja toimia sen mukaisesti, enkä halua, että - kun tulette 

läsnäolooni hengessä - asetutte ilman satoa ja teeskentelette, että ruumiin tinkimättömyys ja 

tottelemattomuus eivät ole antaneet teidän täyttää tehtäväänne. Sillä se, joka ei voita maailman kiusauksia, 

ei ansaitse näyttää itseään Herransa edessä. Ruumiilla on paljon voimaa intohimoissaan, taipumuksissaan 

ja heikkouksissaan, mutta henki on varustettu korkeammalla voimalla, ja sen avulla se voi voittaa pahan. 

9 Mitä ansioita hengellänne olisi, jos se toimisi ruumiissa, jossa ei ole tahtoa ja jossa ei ole omia 

taipumuksia? Hengen ja sen ruumiillisen kuoren välinen kamppailu on voiman kamppailu voimaa vastaan. 

Sieltä se löytää koetinkiven, jonka avulla sen on osoitettava ylivertaisuutensa ja henkinen suuruutensa. Se 

on koetus, jossa henki usein hetkeksi kukistuu kiusauksista, joihin maailma sen lihan kautta saattaa. 

Näiden (kiusausten) voima henkeen on niin suuri, että lopulta sait sen vaikutelman, että yliluonnollinen ja 

pahanlaatuinen voima vetää sinua turmioon ja tuhoaa sinut intohimoissa. 

10 Kuinka suuri onkaan hengen vastuu Jumalan edessä! Liha ei ole ottanut tätä vastuuta. Katsokaa, 

kuinka se lepää ikuisesti maassa, kun kuolema tulee. Milloin saavutatte ansioita, jotta henkenne voi tulla 

arvokkaaksi asumaan täydellisemmissä kodeissa kuin tämä, jossa asutte? 

11 Maailma tarjoaa sinulle kruunuja, jotka todistavat vain turhamaisuudesta, ylpeydestä ja 

valheellisesta suuruudesta. Hengelle, joka osaa ylittää nämä turhuudet, on varattu toinenkin kruunu 

tuonpuoleisessa, viisauteni kruunu. 

12 Kerran etsin laaksoja, vuoria, merta ja autiomaata puhuakseni teille. Tänäänkin huomasin, että on 

sydämiä, jotka muistuttavat laaksoja rauhallisuudellaan, ja toisia, jotka ovat kuin myrskyävä meri, kuten 

se, joka kuohui, kun Jeesus meni siihen opetuslastensa kanssa veneessä. Jotkut tulevat (hengellisen) 

kohotuksensa vuoksi vuoren kaltaisiksi, kun he kuuntelevat Minua, ja toiset muistuttavat 

yksinäisyydessään ja (hengellisessä) kuivuudessaan autiomaata. 
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13 Te, jotka kuulette Sanani - rakastakaa sitä, tutkikaa sitä ja harjoittakaa sitä. Kuinka monet, jotka 

ovat halunneet kuulla sen, eivät voi kuulla sitä, koska heille ei ole annettu tätä armoa tänä aikana. Mutta 

totisesti sanon teille, että sen kaiku saavuttaa kaikki ja vielä puhtaammin, sillä se ei ole ihmisen ääni, joka 

tulee heidän luokseen, vaan Jumalan Henki. 

14 Tänään työstän sydäntänne Sanani taltalla, opetan sitä tuntemaan toisten kipua, sillä se, jolla ei ole 

myötätuntoa, ei voi olla apostolini. En halua, että hädänalaiset koputettuaan turhaan ovellenne kysyvät 

minulta nyyhkyttäen, ovatko nuo minun valittuni, ne, jotka olen varustanut veljiensä murheiden hoitajiksi, 

hädänalaisten tukijoiksi ja tukijoiksi. Valvokaa, oi opetuslapset, että jopa keskellä yötä, kun olette 

nukkumassa, havaitsette käden, joka koputtaa ovellenne. Tämä hädänalainen, joka etsii sinua tänään, voi 

olla se, joka auttamishalukkuutesi liikuttamana muuttuu myös minun työntekijäkseni ja tekee tehtävästäsi 

helpomman huomenna. Kuinka moni niistä, jotka tänään tulevat luoksenne pyytämään hieman rakkautta, 

ymmärrystä tai oikeutta, on huomenna kilpi, joka suojelee teitä, tai todistaja, joka pelastaa teidät. Mutta 

mitä voitte odottaa siltä, joka kaikessa tuskassaan koputti ovillenne ja pani toivonsa teidän 

auttamishalukkuuteenne, mutta ei sitten löytänyt kuulijoita? Anna hänen tulla luoksesi, joka on vajonnut 

paheiden mutaan; jos osaat liikuttaa häntä sisäisesti, hän tuntee katumusta. Anna rähjäisen miehen tuntea 

itsensä arvokkaaksi talossasi ja pöydässäsi; mutta älä tunne vastenmielisyyttä hänen köyhyyttään kohtaan, 

sillä ehkä hän on hengellisesti puhtaampi ja kaunistuneempi kuin sinä. Älkää säästäkö parasta 

huomiotanne ja ystävällisintä hymyänne niille, joilla on aineellista rikkautta käsissään tai jotka esiintyvät 

kalliissa asuissa. Älköön sydämenne katsoko näitä eroja ja jakako lahjojenne hyväntekeväisyyttä kaikille 

samalla tavalla. Kärsimystä riittää - kuinka paljon hyvää voitkaan tehdä minä päivänä ja milloin tahansa! 

15 Jos tarkkailette lapsia, huomaatte, että monet pienet lapset ovat ilman rakkautta, ilman lakia ja 

ilman leipää. Jos menet nuorison pariin, löydät intohimojen taistelun, väärät polut, ja jos katsot ympärillesi 

miesten ja naisten pariin, jotka ovat saavuttaneet kypsän iän, löydät heidän keskuudestaan tragedioita, 

hyvin katkeran maljan: joskus leskeksi jäämisen, toivon ja uskon sekä todellisen hengellisen rohkaisun 

puutteen, joka lohduttaisi ja tukisi heitä. 

16 Ainoastaan minun Sanani pystyy koskettamaan sydäntä, joka on kovettunut kärsimyksen kautta, ja 

tekemään siitä herkän. Monet teistä olivat kärsineet niin paljon, että ette tunteneet toisten tuskaa ja 

suhtautuivat siihen välinpitämättömästi. 

Puhun teille paljon tuskasta ja mainitsen usein, että teidän tulisi olla armollisia veljiänne kohtaan, koska 

maailmassa on yhtä paljon kärsimystä kuin on ihmisiä, ja tällä hetkellä ihmiskunnan kärsimykset ovat 

vasta alkamassa. Siksi valmistan teitä, jotta voitte rakkaudellanne antaa uutta voimaa veljillenne. 

17 Jos maan suurille kansakunnille on mieluista juoda maailman "hyvälle" nostamalla katkeruuden 

malja ja kaatamalla se ihmiskunnan päälle, tarjoan teille tästä nöyrästä pöydästä hengellisen maljan, joka 

on täynnä makeutta ja elämää, jotta voisitte viedä tämän sanoman niille, joilla on kuolema sydämessään ja 

katkeruus huulillaan. 

18 Menkää askel askeleelta tällä rakkauden polulla. Anna myrskytuulten puhaltaa ylisi heikentymättä. 

Korvanne kuulevat heidän sanovan, että olette tuhon tiellä; mutta vahvistakaa itseänne muistamalla sanani, 

kun kerroin teille, että vaippani peittää jokaisen, joka kulkee maailmassa polkua, jonka olen merkinnyt 

hänelle kärsimykseni verisellä jälällä. 

19 Haluan, että kasvoistanne näkyy teidän henkenne lempeys, mutta ei tekopyhyyttä; sillä minä 

tuomitsen sen, mitä teidän veljenne eivät näe. - Myrskyjen jälkeen, joiden on ruoskittava tätä kansaa, 

niiden määrä, jotka jäävät koolle ympärilleni, on pieni, koska monet joutuvat epätoivoon koettelemusten 

vuoksi. Mutta ne, jotka jäävät, ovat niitä, jotka saavat työni kukoistamaan. Silloin kaikki on puhdasta, niin 

aineellinen kuin henkinenkin. Sillä minä olen avannut teille Sanallani tien, joka oli suljettu ihmisten 

pahuuden ja tottelemattomuuden vuoksi. Myös henkesi silmät on avattu, jotta voit nähdä totuuden. Minä 

sanon teille jälleen, että jokainen silmä saa nähdä Minut. 

Oikeamielinen parannus, jota olen teiltä pyytänyt, on sitä varten, että elämässänne alkaisi 

uudistuminen. Siksi sanon teille, etten halua teidän peittävän itseänne tekopyhyyden "vaatteilla". Haluan, 

että olette hyviä ja vilpittömiä ja todistatte teoillanne opetukseni totuudesta. 

20 Saatte suuren viisauden aarteen tarvitsematta ihmisten kirjoja, sillä ainoa oppikirjanne on tämä 

Sana, jossa vieraat opetukset, huonot tulkinnat tai ihmisten teoriat eivät vaikuta teihin, vaan ainoastaan 

Minun Laini, joka näyttää teille kehityksenne tien. 
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21 Materialisminne paksu verho oli saanut teidät vajoamaan tietämättömyyteen, joka sai teidät 

tuntemaan itsenne kaukaiseksi Jumalasta ja joka kätki teiltä valon, jonka on valaistava hengen elämää. 

Tuolloin Ääneni repi tuon verhon ja näytti teille Pyhäkköni, paljastaen teille uusia opetuksia sydämen 

salaisesta kammiostani. Henkisessä ilmestymisessäni jotkut sytyttivät uskon lamppunsa, kun taas toiset 

jatkoivat mieluummin elämän tarkastelua valossa, jonka heille antoi heidän vähäinen henkinen 

tietämyksensä. Milloin saatte käsityksen kaikesta siitä, mitä teidän on kerättävä henkeänne varten? 

22 En kiellä teitä tutkimasta luontoa tai keräämästä tietoa, jos se hyödyttää ja edistää ihmiselämäänne. 

Mutta haluan teidän myös kiinnostuvan valon hankkimisesta hengellenne, sillä se on ainoa asia, jonka 

otatte mukaanne täältä tuonpuoleiseen ja josta on teille hyötyä hengellisellä polulla edistymisenne 

kannalta. Olen niin lähellä jokaista teistä, että teidän tarvitsee vain kysyä Minulta jotain ajatuksillanne 

saadaksenne välittömästi vastaukseni. Kukaan ei voi moittia Isää siitä, että hän on vetäytynyt lapsistaan. 

Sillä rakastavana paimenena olen aina valvonut kaikkia lampaitani, ja voin kertoa teille totuuden nimissä, 

että yksikään ei ole kadonnut eikä tule kadotetuksi, koska olen kaikkialla. Valoni on läsnä joka paikassa, ja 

Isänne elämä ja rakkaus sykkii koko luomakunnassa. 

23 Ihminen on harhautunut lakini täyttämisestä, mutta tänään voin kertoa teille, että rakkauden 

opetuksillani tuon monia harhautuneita lampaita ylöspäin johtavalle polulle. Mutta jos nämä palaavat 

esteelle, tuon muita, kunnes olen pitänyt heidät kaikki rakkauteni suojassa. 

24 Tänään tiedät, että kipu puhdistaa sielun ja sydämen ja että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun 

sinun on täytynyt puhdistaa sielusi rikkomuksistaan. Katkeruuden malja vuodatti sisältönsä maailman ylle, 

ja se oli kuin uusi tulva, mutta tuskallisempi, katkerampi ja kauemmin kestävä. Tulevat ajat, jolloin kipu ei 

alistakaan ja hillitse ihmisiä, vaan heidän omantuntonsa valo. Jos tarvitsette yhä kipua talutusnuoraksi, se 

on selkein merkki siitä, että ette ole kehittyneet hengellisesti. 

25 Muistakaa, lapseni, että teidän on kiivettävä (täydellisyyden) vuorelle kantaen tuskan ristiä 

selässänne. Ymmärtäkää kuitenkin, että risti, joka nostaa teidät (hengellisesti) ylös, ei ole se, jolla kannatte 

synneistänne, vaan se, jolla uhraatte itsenne toisten puolesta. 

Miehille sanon: olkaa johtajia, puolustajia ja kansan suojelijoita. Naisille, äideille sanon: rukoilkaa 

niiden suurten lapsilukujen puolesta, jotka ovat ilman vanhempia, ilman kotia ja ilman leipää. 

Rukouksenne ovat kuin kuikan siivet, jotka levittäytyvät peittämään poikaset. Mutta tällä hetkellä älkää 

ajatelko vain omianne, sillä heillä on äidillinen rakkautenne, vaan myös niitä, joilla ei ole maan päällä 

muuta kuin yksinäisyyttä ja rakkauden nälkää. Rukoilkaa heidän puolestaan! Kuka voisi teitä paremmin 

ymmärtää näiden herkkien sydänten kylmyyttä, tyhjyyttä ja janoa? Rukoile, niin leipä, suoja ja rakkaus 

tulevat pian heidän luokseen. Tämä on oikea tilaisuus harjoittaa armoa. 

26 Teidät on karkotettu maan päälle, tälle planeetalle, jonka ihminen on muuttanut kyynelten 

laaksoksi, vaikka se on ihana puutarha, jonka Luoja on siunannut. Mutta ihmiset oppivat ymmärtämään, 

että heidän oli määrä tulla maailmaan juuri nyt, jotta he voisivat maksaa syyllisyytensä, jotta he voisivat 

muuttaa tämän ahdistuksen ja tuskan autiomaan valon paratiisiksi, veljeyden ja rauhan paikaksi, jossa 

käskyni täyttyy, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne!". 

27 Niiden joukossa, jotka kuuntelevat minua, on epäuskoisia, jotka uskoakseen haluavat tunnustella 

(käsillään), kuten Tuomas teki. Heille sanon, että jonain päivänä he ovat yhteydessä minuun hengestä 

henkeen. Pesköön ensin astiansa sisältä ja ulkoa, niin että Sanani voi laskeutua siihen kuin armon ja 

elämän kaste hengelle. 

28 Sairaat haluavat koskettaa vaatettani kuten toisella aikakaudella, jotta heidän uskonsa parantaisi 

heidät. Mutta minä sanon teille: Miksi ette kosketa Jumalallista Henkeäni puhtailla ajatuksillanne, 

kiihkeällä rukouksellanne? Saatte kaiken, mitä henkenne ja ruumiinne tarvitsevat. 

29 Tämä on se opetus, jonka annan teille ja jonka avulla saan teidät katsomaan sitä kirjaa, jonka olen 

avannut edessänne kaikkina aikoina. Se on Ikuisen Viisauteni Kirja, jonka näytän teille tänään avatuksi 

kuudennen sinetin kohdalla, käyttäen tulkkinani Äänenkantajaa, jonka olen valmistanut. 

30 Olette aina halunneet tutkia ilmestymistäni tunteaksenne tahtoni ja käskyni, ja olen vastannut 

kysymyksiinne, koska jokainen, joka etsii Minua rakkaudesta ja halusta löytää totuus, löytää Minut, näkee 

Minut edessään, tuntee Minut ja virkistää itseään rakkaudellani, aivan kuten Minä täytyn ilolla, kun 

lapseni näyttävät Minulle hedelmää, jonka he ovat saavuttaneet rakkauden ja laupeuden teoillaan, joilla he 

ovat lievittäneet veljiensä tuskaa. 
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31 Tässä kirjassa, jonka olen avannut jälleen kerran edessänne, on kaikki opetukseni, ja mitä siihen on 

kirjoitettu, tulette oppimaan, ja se on teidän onnenne, koska se johtaa teidät ylöspäin suuntautuvan 

kehityksen tielle. 

32 Te kaipaatte saada inspiraationi, jonka olen antanut virrata runsaana kaikkina aikoina, mutta te ette 

ole käyttäneet niitä hyväksenne. Tänään, kun kommunikoin kanssanne ihmismielen kautta, epäilettekö 

edelleen opetuksiani ja läsnäoloani keskuudessanne? - En puhu kuolleille tai järjettömille olennoille, vaan 

teille, jotka olette ihmisiä, joilla on omatunto ja jotka tunnette Minut. 

Jos puhuisin kuolleille, he olisivat jo nousseet haudoistaan, jos puhuisin kiville tai luonnon 

elementeille, ne jo todistaisivat minusta. Mutta lasteni epäuskoisuus ei pysäytä opetustani, ja tämä kirja 

jatkaa puhumista totuudesta, armon elämästä ja tuonpuoleisesta. 

33 Mitä etsitte opetuksestani, mitä haluatte tietää, lapseni? "Valo", jotkut sanovat Minulle. "Me 

kaipaamme rauhaa", kuulen muiden sanovan. Minäpä kerron teille: Jos valmistaudutte, löydätte Sanastani 

kaiken sen, mitä henkenne kaipaa. Olen valmistanut tämän kansan kuin hedelmällisen ja siunatun pellon, 

josta voitte nähdä Uuden Siionin vuoren, maan, joka odottaa teitä. Ja huomenna, kun olette kulkeneet 

maailman läpi ja täyttäneet tehtävänne, löydätte itsenne hengessä tuonpuoleisen poluilta, ja olette kaikki 

yhdistyneet yhteen "laaksoon", muodostaen yhden hengen kanssani. 

34 Teidän on opiskeltava, jotta voitte ymmärtää tämän ajan tapahtumien syyn: Miksi Elia on tullut 

tänä aikana ja miksi annan teille Sanani. Elias on kaikkina aikoina tullut edelläkävijänäni valmistamaan 

kaikkien ihmisten henkeä. Ensimmäisellä kerralla Elia tuli maan päälle, lähestyi ihmisten sydämiä ja löysi 

heidät riippuvaisina pakanuudesta ja epäjumalanpalveluksesta. Maailmaa hallitsivat kuninkaat ja papit, ja 

molemmat olivat kääntyneet pois jumalallisten lakien noudattamisesta ja johtivat kansansa sekasorron ja 

valheen poluille. He olivat pystyttäneet alttareita eri jumalille, joille he osoittivat palvontaa. Elias nousi 

noina päivinä ja puhui heille oikeudenmukaisia sanoja: "Avatkaa silmänne ja ymmärtäkää, että olette 

rikkoneet Herran lakia. Olette unohtaneet Hänen sanansaattajiensa esimerkin ja langenneet kultteihin, 

jotka eivät ole elävän ja mahtavan Jumalan arvoisia. On välttämätöntä, että heräätte, katsotte Häneen ja 

tunnustatte Hänet. Hävittäkää epäjumalanpalveluksenne ja nostakaa silmänne jokaisen kuvan yläpuolelle, 

jolla olette esittäneet Häntä." 

35 Elia kuuli ääneni sanovan hänelle: "Pois tämän jumalattoman kansan luota. Sano hänelle, että 

sadetta ei tule satamaan enää pitkään aikaan, ennen kuin käsket sen minun nimessäni."" - Ja Elia sanoi: 

"Sadetta ei enää tule, ennen kuin Herrani ilmoittaa hetken ja minun ääneni käskee", ja sanoi tämän ja lähti. 

- Siitä päivästä lähtien maa oli kuiva, ja sateelle määrätyt vuodenajat kuluivat ilman sadetta. Taivaalla ei 

näkynyt merkkejä sateesta, pellot tunsivat kuivuuden, karja alkoi vähitellen kuihtua, ihmiset kaivoivat 

maasta vettä janonsa sammuttamiseksi löytämättä sitä, joet kuivuivat, ruoho kuihtui, koska se altistui 

paahtavan auringon säteille, ja ihmiset huusivat jumaliaan ja pyysivät, että tuo elementti palaisi heidän 

luokseen, jotta he voisivat kylvää ja korjata siemeniä, jotka ravitsisivat heitä. 

36 Elia oli vetäytynyt jumalallisesta käskystä, rukoili ja odotti Herransa tahtoa. Miehet ja naiset 

alkoivat muuttaa pois kodeistaan etsimään uusia maita, joissa heiltä ei puuttuisi vettä. Kaikkialla näkyi 

karavaanareita, ja kaikkialla maa oli kuivunut. 

37 Vuodet kuluivat, ja eräänä päivänä, kun Elia kohotti henkensä Isän puoleen, hän kuuli Isän äänen 

sanovan hänelle: "Etsi Kuningas, ja kun minä annan sinulle merkin, vedet laskeutuvat jälleen tälle maalle." 

38 Elias, nöyrä ja kuuliainen, meni tuon kansan kuninkaan luo ja osoitti voimansa väärän jumalan 

palvojien edessä. Sitten hän puhui Isästä ja hänen voimastaan, ja merkit ilmestyivät: Taivaalla näkyi 

salamoita, ukkosta ja tulta, ja sitten elämää antava sade satoi vyöryinä. Pellot olivat taas vihreitä, puut 

täynnä hedelmiä, ja kukoistus oli kukoistava. 

39 Kansa havahtui tähän todisteeseen ja muisti Isänsä, joka kutsui ja varoitti heitä Elian kautta. 

40 Elia teki tuohon aikaan lukuisia ja hyvin suuria ihmeitä, joiden tarkoituksena oli herättää kansaa. 

41 Toisella aikakaudella ilmestyi Johannes Kastaja, joka kehotti tekemään parannuksen ja valmisti 

sydämet Messiaan vastaanottamiseen. Tämä siunattu edelläkävijä puhui väkijoukoille, koska Jeesuksen 

saarnan aika oli lähestymässä ja heidän oli välttämätöntä tunnistaa hänet. - Hän kastoi vedellä ja vuodatti 

sitä myös Jeesuksen päälle sanoen hänelle: "Mestari, miksi minun pitää kastaa sinut, vaikka olet 

virheetön?" Hän sanoi: "Mestari, miksi minun pitää kastaa sinut, vaikka olet virheetön?" Tähän Jeesus 

vastasi: "Näin on siis tehtävä, jotta voisin aloittaa päivätyöni osoittamalla alistumista, jotta nämä täällä, 
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jotka seuraavat minua, tietäisivät, miten puhdistautua ja varustautua, kun he lähtevät täyttämään 

tehtäväänsä."" 

42 Elia, suuren voiman henki, jota ihmiskunta ei ole tunnistanut, on aina ollut valmistajani. Tänään 

hän on tullut jälleen kerran valmistamaan merkityt, joiden on määrä palvella minua äänenkantajina, sekä 

kaikki ihmiset. 

43 Jos valmistaudutte ja opiskelette opetuksiani tunteaksenne tahtoni, Elia tulee avuksenne ja on 

tukenanne ja ystävänänne. 

44 Elia on jumalallinen säde, joka valaisee ja opastaa kaikkia olentoja ja johdattaa heidät luokseni. 

Rakasta häntä ja palvo häntä edelläkävijänäsi ja esirukoilijana. 

45 Oppilaat, jos haluatte päästä taivasten valtakuntaan, tehdä vanhurskaita tekoja, täyttää lain, silloin 

kaikki tunnustavat työni, ja se erottuu uskontojen ja opetusten joukosta ainoana tienä, jonka olen 

merkinnyt ihmisille. 

46 Tulkaa luokseni, jotta voin auttaa teitä valmistautumisessanne, istukaa pöytääni, jossa minulla on 

jokaiselle opetuslapselleni varattu paikka, josta käsin voitte osallistua opetukseeni. Älkää huolehtiko siitä, 

onko henkilö, jonka kautta teen itseni tunnetuksi, mies vai nainen, vanha mies, nuori tai lapsi. Tutkikaa 

opetuksiani, kunnes löydätte tämän sanan jumalallisen merkityksen; silloin tunnette läsnäoloni jokaisen 

valittuni kautta. Hyödynnä nämä hetket, sillä myöhemmin voit valittaa, jos et tee niin. 

47 Antakaa tämän kansan kasvaa niin kuin puut kasvavat moninkertaistamalla oksansa, niin kuin joet 

laajenevat muodostamalla uusia jokia ja puroja. Katsokaa, kuinka yhdestä yhteisöstä syntyy uusia 

yhteisöjä maakuntiin ja kaupunkeihin! 

48 Henkeni on lähettänyt heidät (kutsutut) eri maakuntiin välittämään henkistämisen sanomaa. Miksi 

jotkut kääntyvät pois osoittamistani spiritualisaation periaatteista - eli rakkauden antamisesta ilman omaa 

etua ja armon harjoittamisesta - ja myyvät palveluksiaan lahjoilla, jotka eivät ole maksaneet heille mitään? 

Ettekö muista, että ensimmäisistä kuulemistanne opetuksista lähtien käskin teitä varomaan ja rukoilemaan, 

koska kiusaukset vaanivat askeltenne ympärillä? Ajatelkaa, ja muistakaa, että sanoin teille myös, että 

Minulla on teille enemmän annettavaa kuin teidän on pyydettävä Minulta - jotta teidän pitäisi rajoittaa 

itsenne vastaanottamaan Minulta vain sitä, mikä on sallittua. 

49 Tietäkää, että kohtalonne kirjaan on merkitty päivä ja tunti, jolloin tuonpuoleisen portit avautuvat 

päästämään henkenne sisään. Sieltä näet kaiken työsi maan päällä, kaiken menneisyytesi. Et halua kuulla 

moitteita tai valituksia sinua vastaan etkä nähdä niitä, jotka kutsuvat sinua pahojen tekojensa tekijäksi! 

50 Mitä kärsimystä, mitä tuskaa henki tuntee, kun se saapuu tuohon valon ja rauhan maailmaan ja 

kuulee, että sen uhrien valitukset kantautuvat sinne. Jos ette halua elää tätä kriittistä tilannetta, viljele jo 

nyt niitä peltoja, jotka olen uskonut sinulle, ja sijoita niihin oppini siemen kaikessa puhtaudessaan. Älkää 

tunteko itsenne kyvyttömiksi tekemään Minulle arvokkaita töitä, älkääkä jättäkö maanviljelysvälineitänne, 

kun työ on vasta puoliksi tehty, unohtaaksenne tämän tehtävän ja antautuaksenne jälleen kerran maailman 

houkutuksille. 

51 Tulkaa nopeasti kuulemaan sanaani. Muistakaa, että päivä on hyvin lähellä, jolloin ette enää kuule 

sitä tässä muodossa. Teidän kannaltanne on jo ohi se aika, jolloin profeettojen oli tarpeen ilmestyä kansan 

eteen ja kehottaa heitä tekemään parannuksen ja uhata heitä Jumalan oikeudella, jos he eivät noudata tätä 

varoituskutsua. Tänään haluan teidän olevan profeettoja, jotka herättävät ihmiskunnan ja välittävät sille 

tämän taivaallisen viestin. Teen ihmeitä tiellänne ja annan teille totuuden aseet, joilla voitte taistella, sillä 

teitä vastaan taistellaan. 

52 Teen monista mutkikkaista poluista suoria käyttämällä hyvien opetuslasteni vanhurskautta. 

Jumalan kansan, jota kutsutaan Israeliksi maan päällä, hengellinen läsnäolo tulee tuntumaan ihmisten 

keskuudessa, ja monet tulevat oivaltamaan, että sillä, mikä oli esitetty aineellisessa muodossa, oli korkea 

hengellinen merkitys. 

53 Vaikka tämän kansan muodostaneet henget hajaantuivat ympäri maailmaa ja Hengelliseen 

laaksoon täyttääkseen sovitusvelvoitteensa, nyt rakkauteni ansiosta, yhdistettynä Pyhän Hengen valossa, 

joka valaisee heidän kehityspolkunsa, he yhdistävät matkallaan kaikki, jotka janoavat vapautta, rauhaa, 

totuutta ja oikeudenmukaisuutta, rakkautta ja lunastusta. 

54 Totisesti sanon teille, Jumalan kansa on rajaton, te kaikki kuulutte siihen hengellisesti. Siksi tätä 

kansaa ei voitu rajoittaa yhteen kansakuntaan tai yhteen rotuun. Israelin kansa, jota ensimmäisten aikojen 
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profeetat ja patriarkat kutsuivat Jumalan kansaksi, on symboli universaalista perheestä, kansasta, joka 

muodostuu viisaasti tarkoituksiini valituista olennoista ja jota käytin välineenä, välittää opetukseni 

ihmiskunnalle kuin ihmisten eteen avattu kirja - kirja, joka kertoo henkisestä ja aineellisesta kehityksestä, 

jumalallisista ilmoituksista, profetioista, inhimillisistä tulkinnoista, tuon kansan onnistumisista ja 

erehdyksistä, loistosta ja rappiosta, vapaudesta ja orjuudesta, valosta ja valkeudesta. 

Pimeys. Tällä kansalla ei ole enää "luvattua maata" jalkojensa alla. Sen tehtävänä on etsiä kadonneita, 

antaa uutta rohkeutta heikoille ja näyttää heille tie ulos autiomaasta, jonka takana ovat Uuden Jerusalemin 

portit, henkisen kaupungin, jossa asutte ikuisesti Mestarinne kanssa. 

55 Sata neljäkymmentäneljättätuhatta merkittyä saavat tehtäväkseen puolustaa lakia täynnä intoa, 

rohkaista ihmisiä matkalla ja puolustaa uskoa. Heistä tulee rauhan sotilaita, viisauteni mestareita, kaikkien 

sairauksien lääkäreitä, lohduttajia ja profeettoja. 

56 Tämän ajan sukupolvet ovat todistaneet suuria tapahtumia. Ilman, että huomaatte sitä, elätte suuren 

taistelun keskellä, jota käydään paitsi teidän taistelukentillänne tai sotivissa kansakunnissa, myös monilla 

muilla kentillä. Todellinen taistelu käydään hengellisellä tasolla, jonne silmänne eivät ulotu, ihmismielessä 

ja -sydämessä, tieteen ja uskonnon edustajissa ja kaikissa inhimillisissä instituutioissa. Syynä tähän on se, 

että uusi aika lähestyy, jolloin seitsemäs sinetti avataan ja vanhurskaus ja valo voittavat hengissä. Sitä 

ennen minun on lähetettävä maan päälle henkiä, jotka ovat täynnä armoani ja jotka opastavat ihmisiä kuin 

lapsia, jotta he voivat saavuttaa pelastuksensa. 

57 Rukoilkaa ja tuntekaa, kuinka Elia kiiruhtaa avaruuden halki toisesta päästä toiseen, levittää valoa 

pimeille poluille, pelastaa ne, jotka ovat eksyneet, puhdistaa tahriintuneet, herättää ne, jotka nukkuvat 

tietämättömyydessä, ja laittaa kaiken järjestykseen, sillä tämä on hänen aikansa. Älkää pelätkö häntä, 

rakastakaa häntä, sillä hän on tullut paimenena johdattamaan teidät Isän luo, teitä odottavalle taivaalliselle 

esteelle. 

58 Minun sanani ja kaikki profetiat toteutuvat. 

59 Toisella aikakaudella naulitsitte Käteni puuhun, samat Kädet, jotka paransivat sairaita ja hyväilivät 

lapsia, nuoria ja vanhuksia. Tänään olen paljastanut oikeuteni, mutta en hylätäkseni ristin, jonka päällä 

olette korottaneet Minut; ei, rakkaat lapset, tänään ojennan ne rakkaudella antaakseni teille siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 54  
1 Autuaita ovat ne, jotka jättävät aineelliset tavaransa kuullakseen minua. 

2 Niistä, jotka ovat käyttäneet opetustani, on tullut vahvoja, ja kun he ovat huomanneet joutuvansa 

koetukselle, he ovat epätoivon sijaan alkaneet miettiä ja rukoilla, ja he ovat tunteneet, että noina hetkinä 

jumalallinen inspiraatio tulee heidän mieleensä kuin valonsäde, joka valaisee heidän henkisen 

kehityksensä tietä. 

3 Totisesti sanon teille: se, joka osaa valmistautua ja vahvistaa itseään täyttääkseen lakini, selviää 

kaikesta ehjin nahoin, vaikka hän joutuisi myrskyjen tai tulen läpi. - Jopa niille, jotka pystyivät uskossaan 

läpäisemään koettelemuksen, joka koetteli heidän henkeään, sanon jälleen, että heidän ei pidä "maata 

nukkumaan", sillä uusia koettelemuksia tulee, ja silloin heidän on oltava valmiita. On monia, jotka suuren 

koettelemuksen lopussa, kun "päivän työ" on melkein tehty, ovat olleet lähellä kaatua ristinsä painon alla. 

Mutta noina hetkinä ääneni on kuultu, ja se on rohkaissut heitä saavuttamaan lopullisen päämäärän, joka 

on jo lähellä. 

4 Jos uskot elämän koettelemukset sattumalle, tuskin olet vahva. Mutta jos sinulla on käsitys siitä, 

mitä sovitus on, mitä oikeudenmukaisuus ja hyvitys ovat, löydät uskossasi kohotusta ja antautumista, jotta 

voitat koettelemukset. 

5 Minun tahtoni on koetella sieluanne eri tavoin, sillä minä muokkaan, muokkaan ja täydellistän sitä. 

Tätä varten käytän kaikkia asioita ja kaikkia ihmisiä; välineinä käytän sekä vanhurskasta että pahaa 

ihmistä. Yhden kerran käytän valoa, toisen kerran teen pimeydestä palvelijani. Sen tähden minä sanon 

teille: Kun löydätte itsenne kriittisestä tilanteesta, muistakaa Minua, Mestarianne, joka selittää teille 

kaikessa rakkaudessa tuon koettelemuksen syyn. 

6 Kaikkien on juotava kupit, joidenkin aikaisemmin ja toisten myöhemmin, jotta kaikki 

ymmärtäisivät ja rakastaisivat minua. Kurjuus, sairaus, panettelu ja häpeä ovat hyvin katkeria kuppeja, 

jotka eivät saavuta vain syntisen huulia. Muistakaa, että Kaikkivaltias tyhjensi katkerimman kuviteltavissa 

olevan maljan noina Toisina aikoina. Kuuliaisuus, nöyryys ja rakkaus, joilla kärsimyksen malja juodaan, 

tekevät rististä kevyemmän ja koettelemuksesta nopeammin ohi menevän. 

7 Maailma on henkien koulu, kehosi on vain väline. Maan päällä kuljette hengellisen täydellisyyden 

tikapuiden eri portaita pitkin, joita pitkin henget nousevat luokseni ansioidensa voimalla ja 

pyrkimyksellään saavuttaa Isä rakkauden kautta, jota he ovat antaneet veljilleen. Se, joka ei kulje tätä 

taistelun tietä, ei tiedä, kuka hänen Luojansa on, eikä tunne itseään. 

8 Se, joka kieltää kohtalonsa, hylkää kunniallisen nimen "Jumaluuteni lapsi". Jos hän ei usko 

olemassaolooni, hän ei voi uskoa rakkauteeni. 

9 Jos joillekin tämä elämä on ollut äärimmäisen katkera ja surullinen, niin tietäkää, että tämä 

olemassaolo ei ole ainoa, että se on vain näennäisesti pitkä ja että jokaisen luodun kohtalossa on mysteeri, 

johon vain minä voin tunkeutua. 

10 Tämä ääni ei ole sanonut sinulle: sinun on toteltava tätä sanaa. Se on vain sanonut teille: etsikää 

totuutta, etsikää rakkautta, etsikää rauhaa, ja jos löydätte tämän opetuksestani, jota kuulette tällä hetkellä, 

jatkakaa etsimistä. Mutta jos et ole löytänyt sitä täältä, jatka etsimistä. 

11 Teen itseni tunnetuksi jokaiselle teistä, joskus sydämenne kautta, joskus taas hengessänne. 

12 Minun anteeksiantamukseni äänestä kuolleet nousevat armon elämään, vapautuvat sielunsa 

hämmennyksestä ja täyttävät lakini, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne." Missä ei ole anteeksiantoa - 

joka aina kumpuaa rakkaudesta - siellä ei ole parannusta eikä hyviä tekoja, eikä silloin ole pelastusta. 

13 Kuinka monen hengellisesti kuolleen ihmisen täytyy vaeltaa maailmassa odottamassa, kunnes 

ruumiillinen kuolema tuo heidät läsnäolooni kuulemaan Herran äänen, joka nostaa heidät ylös todelliseen 

elämään ja hyväilee heitä. Millaista uudistumisen kaipuuta he olisivat voineet ravita maan päällä, koska he 

pitivät itseään peruuttamattomasti ja ikuisesti menetettyinä, vaikka he tunsivatkin kykenevänsä todelliseen 

katumukseen ja rikkomustensa hyvittämiseen? 

14 Mutta niiden lisäksi, joilta oli evätty sielunsa pelastus ja jotka tulivat luokseni ilman toivoa, myös 

ne, jotka tiedemiehet olivat tuominneet kuolemaan ruumiin osalta, tulivat läsnäolooni. Minä, jolla on 

elämä, olen ottanut heidät pois ruumiillisen kuoleman kynsistä. Mutta mitä tekevät maailmassa ne, joille 

olen uskonut sekä sielun että ruumiin terveyden? Eivätkö he tiedä sitä korkeaa kohtaloa, jonka Herra on 
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antanut heidän täytettäväkseen? Pitääkö minun, joka olen lähettänyt heille terveyden ja elämän sanoman, 

jatkuvasti ottaa vastaan heidän uhrauksiaan? 

15 Nyt kun esitätte surunne Minulle ja pyydätte Minulta voimaa, sanon teille: Luottakaa Minuun, niin 

teidät kaikki lohdutetaan. 

Kaikki eivät kuule Sanaani niin kuin te kuulette sen, mutta voimani ja valoni ovat isällinen perintö 

kaikille hengille. Teistä kuitenkin tulee heikkoja ja annatte koettelemusten voittaa itsenne. 

16 Vain minä, sinun Isäsi, kuulen ja ymmärrän sinun sydämesi. Ette ole vielä löytäneet todellista 

rakkautta toisianne kohtaan. Kehotan teitä myös olemaan etsimättä pyhimysten kuvia tai symboleja, jotta 

ne antaisivat teille helpotusta. Opettele rukoilemaan hengen kanssa, herätä olemuksesi herkät kuidut niin, 

että tunnet Läsnäoloni ja nautit Rakkaudestani kanssani. Älkää tunteko, että olette vieraantuneet Isästänne. 

Vai oletteko ajautuneet niin kauas Minusta, ettette enää tunnista Minua? 

17 Näen tänä aikana, että ihmiset ovat tottuneet syntiin. Intohimot purkautuvat, lapset menettävät 

viattomuutensa varhain ja ottavat kiellettyjä hedelmiä. Ihmiskunta on valinnut pahan tien, ja sukupolvesta 

toiseen se rappeutuu ja vajoaa yhä syvemmälle. Siksi olen tullut jälleen kerran ilmaisemaan itseni teidän 

keskuudessanne. 

18 Rukoilkaa ja ymmärtäkää Sanaani. Älkää rukoilko vain itsenne puolesta, vaan rukoilkaa 

tuntemienne ja tuntemattomien veljienne puolesta, aineellisten ja hengellisten. 

19 Ette tiedä sitä hengellistä köyhyyttä, jossa ihmiskunta elää nykyään. Kansan esirukous ja sen 

taistelu ovat välttämättömiä, jotta valo saataisiin kaikkien henkien ulottuville. 

20 Puhdista ne, jotka ovat saastuttaneet itsensä. Paljasta heille heidän henkensä lahjat, aseta heidät 

polulle kuin pienet lapset ja johdata heidät luokseni. Löydätte polullanne monia sairaita ihmisiä, joita tiede 

ei paranna; löydätte kuitenkin keskuudestanne mahdollisuuden parantaa heidän kärsimyksensä: Parannatte 

heidät rakkaudellanne, hyvällä vaikutuksellanne ja uudistumisella, johon innoitatte heitä. Ja opetukseni 

tiedon kautta, jota välitätte heille, he huomaavat, että parantava balsami on mielenrauhassa ja 

velvollisuuksien täyttämisessä, rakkaudessa toisiaan kohtaan. 

21 En halua nähdä lasteni menettävän tilaisuutta pelastukseensa. Jos suuret syntiset etsivät minua 

nöyrästi ja katuen, annan heidän rikkomuksensa anteeksi ja tarjoan heille mahdollisuuden rakentaa 

elämänsä uudelleen. Vapautan kutsuni suurimmille syntisille lunastaakseni ja pelastaakseni heidät. 

22 Olen innoittanut nuorten ihmisten, nuorten ja neitsyiden sydämiä muodostamaan uusia sukupolvia. 

Tätä varten puhdistin heidät, ja jos he osaavat toteuttaa lapsissaan sen tehtävän, jonka olen heille uskonut, 

ja jos he varustavat nuo henget ja johdattavat heidät hyvän tielle, olen yhteydessä heihin, ja te nojaudutte 

noihin uusiin sukupolviin, ja heistä tulee tämän työn jatkajia. 

23 Säilyttäkää se armo, jonka jätän keskuuteenne. Pian tulee olemaan niitä, jotka haluavat estää 

Työtäni etenemästä. Mutta on myös muita, jotka rukoiltuaan apuani saavat ihmeen; ja vaikka he eivät 

olisikaan opetuslapsiani, he todistavat minusta ja sanovat: "Herra paransi minut." Toiset sanovat: "Olin 

menettänyt rakkaimman, ja Hän on antanut sen minulle takaisin." 

24 Älkää puolustako työtäni väärillä todistuksilla älkääkä koskaan valehtelko, sillä en ole opettanut 

teitä valehtelemaan. Teokseni ovat aina äänekkäämpiä, ja jos osaatte tulkita niitä, löydätte niistä 

rakkauteni ja laupeuteni ihmisiä kohtaan. 

25 Kun kuulette typeriä sanoja, olkaa hiljaa, niin kuin Jeesus oli hiljaa fariseusten edessä. Mutta älkää 

pelätkö, että "vaatteenne "* revitään. Minä annan sinulle oikeutta ja nostan sinut veljiesi eteen. Nämä 

ihmiset, jotka tuomitsevat teidät, näkevät silloin, että ette ole eksyneet, vaan että olette tulleet lähemmäksi 

Minua. 

Valvokaa tekojanne ja pelätkää vain Iankaikkista Tuomaria, joka näkee teidät aina. 
* Tämä kuvaannollinen ilmaus viittaa maineen, kunnian ja henkilön vahingoittumiseen. 

26 Teidän tulee todistaa nöyrästi ja hengellisesti, että olette kuulleet minua, ja silloin monet 

kääntyvät. Jos et löydä ymmärrystä, ole hiljaa ja anna anteeksi. Jos yhdistätte ruumiinne henkeenne ja 

täytätte lakini, saatte armon ihmiskunnalle. 

27 Muistakaa, siunattu kansa, että olen kertonut teille kaikissa kokoontumispaikoissa, että 

ihmiskunnalle on tulossa tuskan, koettelemusten ja tuomion aikoja, jotka puhdistavat sen. Ilmoitan teille 

myös, että sen jälkeen maan päällä on ilo. 
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28 Vuosien ajan olette kuulleet näitä viestejä, jotka ovat opetuksia, joilla valmistan teitä 

opetuslapsiksi, jotta voitte huomenna tuoda valoa veljienne elämään ja näyttää heille hyvän tien - sekä 

ruumiissa eläville että ruumiittomille olennoille. Tahtoni on, että jätätte hyvän esimerkin siemeneksi 

tuleville sukupolville; että ne ilmestykset, jotka olen antanut teille, palvelevat teitä vahvistamaan 

henkeänne viisaudessani ja sydäntänne hyvyydessä ja poistamaan siitä kaikki rikkaruohot, jotka ovat 

pitkään kasvaneet olemuksessanne. Silti kerron teille surullisena, että ette vieläkään tunne Sanaani, että 

olette unessa näille ilmenemismuodoille ja että työnne eivät todista opetuksestani. 

29 Halusin teidän kaikkien muodostavan yhden sydämen, yhden tahdon, mutta näen, että olette 

edelleen erimielisiä. 

30 Olen kertonut teille, että ilmenen kaikissa kokoontumispaikoissanne ainoana Jumalana, joka 

rakastaa teitä kaikkia yhtä paljon. Silti jotkut kieltävät hengelliset lahjat ja totuuden toisilta. Kuinka voitte 

uskoa, että ylistätte opetustani tällä tavoin? 

31 Ei ainoastaan käyttäytymisellä, jota osoitatte näissä kokoontumispaikoissa, teidän on pyrittävä 

olemaan Minulle mieliksi ja palvelemaan Minua, vaan kaikilla elämänne teoilla. Mutta tähän hetkeen asti 

ette ole noudattaneet lakiani, ette hengellisessä ettekä aineellisessa, ja olette yhä aloittelijoita, jotka eivät 

halua uskoa. Ettekö halua, että Kristus, joka sanoi teille: "Minä olen tie, totuus ja elämä", opastaa teitä 

edelleen? Ettekö halua, että Rakkaus pelastaa teidät, tekee teistä vahvoja, iloisia ja tyyniä, niin että 

myrskyjen ja ahdinkojen hetkellä se on se, joka tukee ja suojelee teitä? 

32 Ymmärtäkää, että olen antanut teille viisauden, joka on kaikkea ihmistiedettä korkeampi: 

luonnonvoimien hallitsemisen viisauden. Mutta te ette ole ymmärtäneet vastata äänelleni kuin kuuliaiset 

lampaat. Väitätkö, että nuo elementit kumartavat edessäsi kuin uskolliset palvelijat 

tottelemattomuudessasi? 

33 Ymmärrättekö nyt, miksi teidän on välttämätöntä kuulla opetuksiani, aivan kuten on välttämätöntä, 

että pohditte niitä, tunnette ne ja panette ne käytäntöön? 

Olen sanonut teille, että valvokaa ja rukoilkaa, ettei teille kävisi yllättäen pahaa; mutta te ette halua 

valvoa ettekä rukoilla. Kun koettelemukset ovat piiskanneet teitä, olette uskoneet, että olen rankaissut teitä 

tai hylännyt teidät. Vasta silloin sinulle tuli mieleen rukoilla ja pyytää Minua, etten jättäisi sinua yksin. 

Voi, jospa vain ymmärtäisitte, etten hylkää teitä ja että te olette ne, jotka unohtavat Minut! 

Teidän on tiedettävä, että ei ole sekuntiakaan, jolloin en antaisi teille jotakin, ja että toisaalta te elätte 

usein koko elämänne tarjoamatta Minulle mitään. 

34 Annan teille nämä opetukset, jotta tietäisitte, että olen aina kanssanne, että kuulen kaiken ja tiedän 

kaiken, - jotta ette hylkäisi hyötyjäni ettekä myöskään tuntisi oloanne yksinäiseksi ja surulliseksi 

koettelemuksissanne. 

35 Kuinka moni teistä käyttäytyy ihmiseksi tultuaan kuin kiittämätön lapsi, joka ei kuuntele 

vanhempiensa neuvoja ja syöksyy kuin höpsö elämän vaarallisille teille, vain pysähtyäkseen jälkeenpäin, 

kun on kompastunut paljon ja kokenut pettymyksiä, ja huudahtaa katumuksen kyyneleitä silmissä: "Ah, 

jospa olisin kuunnellut Isääni, niin en olisi kokenut niin paljon kärsimystä enkä eksynyt niin kauas oikealta 

tieltä!" 

36 Joskus on jo liian myöhäistä, kun he tajuavat syyllisyytensä. Kuolema yllättää heidät, sillä se ei 

salli heidän palata Isän huoneeseen ja kaatua polvilleen niiden edessä, joiden auktoriteetin he kielsivät. 

37 Miten valtava tuska niille, jotka näkivät viimeisen hetkensä tulevan ilman, että he pystyivät 

kostuttamaan vanhempiensa kasvot kyynelillään tai kuulemaan heidän huuliltaan anteeksiannon sanoja! 

38 Kun mietitte näitä koettelemuksia, sanotte joskus: "Kuinka on mahdollista, että Jumala 

täydellisessä oikeudenmukaisuudessaan menee niin pitkälle, että hän kieltää tuon ilon sellaiselta, joka on 

jo tunnustanut syyllisyytensä ja katunut sitä?". - Mutta minä vastaan teille, että ei ruumis ole se, joka saa 

tuon armon, vaan sielu, jolle on aina riittävästi aikaa pestä tahrat pois ja myös aikaa korjata parannuksen 

hedelmiä. 

39 Jotta sielunne ei eksyisi vaarallisella maallisella pyhiinvaelluksella, se on varustettu korkeammalla 

valolla, joka on henki. Lisäksi opetukseni ja ilmestykseni valo on aina valaissut maailmaa, siitä lähtien, 

kun olette olleet olemassa tässä maailmassa, aina ikuisuuteen asti. 

40 Olen aina valistanut teitä, jotta kun inkarnoitunut henkenne palaa henkiseen elämään, se voi asua 

korkeilla olemisen tasoilla. 
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41 Rakkaat ihmiset, tämän ajan ilmentymieni välineet, henkistäkää itsenne niin, että jos te olette 

Sanani todellinen tulkki, se olette te ajattelunne, elämänne ja sananne kautta. Ymmärtäkää, että eläviä 

esimerkkejä tarvitaan, jotta ihmiskunta uskoisi Minuun. 

42 Ketkä teistä ovat niitä suuria henkiä, jotka johtavat ihmisiä todelliseen henkistymiseen? 

Hengellisyyden, toisin sanoen henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksen, on osoittauduttava mielen ja 

aistimusten kautta, jotta se voisi olla ihmiskunnan pelastus. 

43 Opetuslapset, suuret teot edellyttävät korkeaa mieltä ja puhdasta sydäntä. Kehitä ominaisuuksiasi 

ja ole mahtava. Miksi pyydän teitä olemaan yhtenäisiä, ihmiset? Koska tiedän, että sota, joka on seurausta 

ihmisten välisen veljeyden puutteesta, lähestyy kuin pyörremyrsky, joka repii kaiken alas, ja koska haluan 

teidän katsovan ja olevan ihmisten 

rauha, sotilaiden armeija hyvän palveluksessa. Kun lähdette suorittamaan tätä tehtävää, kantakaa Minua 

sydämissänne; ilman Minua ette voi tehdä mitään. Kuka minä olen?: Kristus. Ja kuka on Kristus?: Hän on 

Jumalan rakkaus. Siksi sanon teille: kantakaa minua sisällänne, niin ette huku. Pikemminkin voitatte 

kaikki vastoinkäymiset ja saavutatte ikuisuuden. 

44 Älkää unohtako, että jumalalliset voimat ovat vain nöyrien kanssa ja että ne eivät koskaan 

laskeudu imartelemaan ihmisten turhamaisuuksia. 

45 Moni tahraa sielunsa, mutta älkää tuomitko heitä, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Pelastan 

heidätkin huolimatta siitä, että he ovat tällä hetkellä unohtaneet minut tai korvanneet minut väärillä 

jumalilla, joita he ovat luoneet maailmaan. Tuon myös heidät valtakuntaani, vaikka he ovat nyt - koska he 

seuraavat vääriä profeettoja - unohtaneet ystävällisen Kristuksen, joka antoi henkensä heidän puolestaan 

opettaakseen heille rakkauden oppinsa. 

46 Isälle kukaan ei ole "paha", eikä kukaan voi olla, koska heidän alkuperänsä on minussa. 

Hairahtuneet, sokeat, väkivaltaiset, kapinalliset - tällaisiksi monet lapseni ovat tulleet sen vapaan tahdon 

vuoksi, joka heille on annettu. Mutta valo tulee heihin kaikkiin, ja armoni johdattaa heidät pelastuksen 

tielle. 

47 Nykyään aineen voima ja maailman vaikutus ovat tehneet teistä egoisteja. Mutta aine ei ole ikuista, 

eikä maailma ja sen vaikutus ole ikuinen, ja minä olen kärsivällinen Tuomari, jonka oikeus on elämän ja 

ajan Herra. Älkää tuomitko niitä, jotka kieltävät minut, sillä silloin pidän teitä syyllisempinä kuin heitä. 

48 Korotinko ääneni tuomitakseni teloittajani? Enkö ole siunannut heitä rakkaudella ja lempeydellä? 

Kunpa vain ymmärtäisitte, että monet niistä, jotka väliaikaisesti eksyivät maailmassa tämän rikkomuksen 

vuoksi, ovat tänään puhdistuneet hengellisessä maailmassa! 

49 Katsokaa, kuinka Sanani näyttää teille tien ja opastaa teitä! Annan sen kaikille, koska rakastan teitä 

kaikkia ja etsin teitä kaikkia. Älkää odottako, kunnes pyörremyrskyt yllättävät teidät eksyneinä tai 

nukkuvina, sillä silloin tulee "hampaiden kiristelyä". Ette vielä tunne pelastussuunnitelmaani; siksi teidän 

tarvitsee vain luottaa minuun ja totella minua. 

50 Ymmärrättekö, kuinka nöyrä on Sanani, kuinka vähäpätöisiä ovat palvelijat, joiden kautta välitän 

ääneni, ja kuinka köyhä on ympäristö, jossa teen itseni tunnetuksi? Älkää yllättykö, jos kuulette, että tänä 

aikakautena tämä opetus tulee hallitsemaan ja ohjaamaan koko ihmiskunnan kohtaloita! 

51 Innostuneet äänenkantajani ovat kääntäneet jumalalliset ajatukset sanoiksi, jotka lauseiksi 

yhdistettyinä ovat muodostaneet ja vakiinnuttaneet hengellisen opin, joka on täynnä ilmestyksiä ja 

täydellisiä opetuksia. 

52 Tämä on luvattu Lohduttaja, tämä on ilmoitettu Totuuden Henki, joka opettaa teille kaiken. 

Valmistautuminen on jo alkanut, ja tulevat ajat, jolloin tarvitsette häntä, joka, koska hänellä on voimaa 

hengessään, johtaa teitä sydämensä jaloudella ja yksinkertaisuudella, viisaudella ja 

oikeudenmukaisuudella. 

53 Ihmiset tarvitsevat niitä, jotka pystyvät pysymään lujana koettelemuksissa, niitä, jotka tuntevat 

maailman ja hengen suuret taistelut. Juuri he voivat antaa ihmiskunnalle suunnan ja ohjata sitä, sillä 

heidän sydämissään ei ole halua sortaa tai hallita ketään. He eivät voi antaa itsekkyydelle suojaa, koska he 

ovat kokeneet ylevinä hetkinään Herran armon, joka vuodattaa heihin rakkautta, jotta he voisivat välittää 

tätä armoa veljilleen. 

54 Jos ette yhdisty, ette pysty vastaamaan miehille; jos ette yhdisty, ette pysty suojelemaan itseänne 

heidän hyökkäyksiltään. Pian tulee taistelu, ja silloin on välttämätöntä, että löydän teidät suojeltuna ja 
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varustettuna sydämistä, joissa on valoa ja uskoa. Silloin voitte jo antaa anteeksi niille, jotka loukkaavat 

teitä, koska tiedätte, että veljenne aiheuttavat teille näitä haavoja todellisesta tietämättömyydestä. 

55 Kun taistelu alkaa, haluan, että vastaatte veljienne loukkauksiin anteeksiannolla ja rakkaudella. 

56 Ottakaa tekin ristinne! Vai uskotko, että Kristuksen risti ei ole taakka? Luuletko, että Minun 

tehtäväni ovat pieniä? - Niiden, jotka seuraavat minua, tehtävät eivät ole pieniä eivätkä helppoja. Helpot 

työt ovat hengellisesti heikkoja varten, sydämille, joilla ei ole rakkautta. 

57 Aikaa ei ole enää hukattavaksi, sillä lähestyy aika, jolloin tämän kansan vahvat ilmestyvät 

tasoittamaan teitä johtavia teitä koskevia teitä koskevia teitä teitä kohti sitä suurta juhlaa, jolloin saatte 

tuntea Henkeni olevan lähempänä teitä. 

58 Näen läsnäolijoiden joukossa niitä, jotka ovat täynnä iloa, koska he tuntevat ja ymmärtävät 

inspiraationi, ja jotka valmistautuvat tuohon taisteluun. He tietävät, että vain totuus, henkistyminen ja 

rakkaus voivat olla aseita, joilla voitetaan. 

59 Tulkaa luokseni, kiirehtikää vastaamaan Isänne rakastavaan kutsuun, jotta voitte kaukana tuskan 

tai tietämättömyyden pimeistä teistä tyydyttää itsenne rauhassani ja valossani ja tehdä sitten saman 

lähimmäisellenne. 

60 En ole tullut vain antamaan teille tehtäviä tai velvollisuuksia. Olen myös lähestynyt teitä 

kuivatakseen kyyneleenne ja kuunnellakseni valituksianne. 

61 Tänään sinä seuraat Vapahtajaasi, ja minä autan sinua ristisi kanssa. Mutta ennen kuin vaelluksesi 

tässä maailmassa päättyy, vie hyvä uutinen maakuntiin. 

62 "Ihminen ei elä pelkällä leivällä", ja tällä maailmalla on hengellinen nälkä. Sen vuoksi voitte 

tarjota veljillenne tätä ruokaa, jonka olen antanut teille. 

63 Opetukseni on tie, joka näyttää teille, miten voitte elää rauhassa maan päällä, ja se tuo teidät 

lähemmäksi Isää, kun elätte Hengessä. Missä on veljeys, jota olen opettanut ihmisille? Sitä ei ole olemassa 

maan päällä, koska olette pitkään antaneet rikkaruohojen kasvaa vehnän seassa. Ihmisten väliset epäkohdat 

ja erimielisyydet ovat laajalle levinneet. He eivät ole tunnustaneet itseään veljiksi Jumalassa, ja silti he 

väittävät tunnustavansa Minut ja jopa rakastavansa Minua. 

64 On isäntiä ja palvelijoita, tuomareita ja syytettyjä, teloittajia ja uhreja, mutta kaikki ovat veljiä. 

Suuri tulee olemaan se järistys, jonka tämän ajan Sanani aiheuttaa ihmiskunnassa, sillä se saavuttaa kaikki 

henget tuomarina. 

65 Valvokaa ja rukoilkaa, opetuslapset, jotta voisitte tuntea Läsnäoloni, sillä jos nukutte, henkenne 

kärsii suuresti herätessänne. 

Kiinnittäkää tarkkaan huomiota Sanaani, jotta mikään ei yllätä teitä valmistautumatta. Sitten, kun polut 

on päällystetty ja maat avaavat porttinsa, olette valmiita täyttämään tehtävänne, ja kun sydämet kaipaavat 

elämän sanaa, se tulee heti huuliltanne. Kun kärsivät ihmiset kulkevat ovesi ohi, sen ei pitäisi jäädä kiinni. 

66 Nyt ei ole enää aika jatkaa maailman nautintojen jahtaamista. On aika elää hereillä kaikilla 

aisteillasi ja voimillasi ja olla tarkkaavainen kaikelle, mikä puhuu sinulle ja ympäröi sinua. Aika, jonka 

vietätte tässä maailmassa, on jo hyvin lyhyt, ja on välttämätöntä, että käytätte sen lyhyen ajan, jonka vielä 

elätte tässä maailmassa. Niille, jotka valmistautuvat, mikään ei jää huomaamatta, olipa kyse sitten 

inhimillisistä tapahtumista, luonnon merkeistä tai hengellisistä ilmentymistä. Valmistautuneet kokevat 

suuria ihmeitä, jotta he voivat valaista, opettaa ja profetoida niille, jotka eivät näe, tunne eivätkä ymmärrä. 

67 Rakkaat ihmiset, ymmärtäkää, kuinka suuri onni on sillä hengellä, joka on elämänmatkallaan 

palvellut veljiään oppaana, neuvonantajana tai tukena. Tämä on teidän tehtävänne: olla vahva, rehellinen 

ja kuuliainen lailleni, jotta voitte toimia majakkana lähimmäisillenne. 

68 Milloin tämä ihmiskunta on kuin valtava kukka, jonka terälehdet ovat sydämenne ja jonka tuoksu 

on rakkautenne Minuun? 

69 Kun näette, millainen maailma on tänä koettelemuksen hetkenä, jolloin sen kunnianhimoiset 

intohimot ja viha riehuvat, luulette, että nämä sanat, jotka kerron teille, ovat vain jumalallista unta. Mutta 

huomautan teille, että se johtuu vain siitä, että Toisella Aikakaudella otin vastaan ristin, jonka annoitte 

Minulle, ja nyt olen tullut luoksenne "pilvessä", koska tiesin, että Rakkauteni siemen voittaa inhimillisen 

epätäydellisyyden. Miksi epäilet, että voin lunastaa sinut? uskotteko, että Kristus vuodatti verensä turhaan 

Golgatalla, että se ei opettanut teille mitään? Luuletteko, että uusi ilmenemismuotoni on hedelmätön? - 

Totisesti sanon teille, että Jumala ei voi erehtyä eikä epäonnistua rakkauden tehtävässään. 
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70 Suuri, hyvin suuri on ihmisen turmelus teidän silmissänne, kauhealta näyttää teille ihmisten 

käyttämä pahan voima ja voima, ja kuitenkin sanon teille, että se on heikko verrattuna Minun 

oikeudenmukaisuuteni voimaan, verrattuna Minun Jumaluuteeni, joka on kohtalon, elämän, kuoleman ja 

koko luomakunnan Herra. 

71 Ihminen on tehnyt helvetin tästä siunatusta ja hedelmällisestä maasta, koska hän on käyttänyt 

kaikkia niitä voimia ja elementtejä, joilla minä ympäröin hänet elämää varten, aiheuttaakseen itselleen 

kuoleman. Kaikesta tästä huolimatta voin kertoa teille, että se, joka katuu, ymmärtää rikkomuksensa ja 

pyrkii hyvittämään sen, pääsee pian todellisen paratiisin hengellisille porteille, jossa Herran enkeli sulkee 

miekkansa ja päästää hänet iankaikkiseen rauhan valtakuntaan, jossa Isän rakkaus antaa hänelle kaikille 

hyväntahtoisille ihmisille luvatun palkkion. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 55  
1 Pyhän Hengen valo värähtelee kaikkien henkien yllä. 

2 Autuaita olette te, jotka valmistaudutte täyttämään käskyni, sillä te tulette aina tuntemaan apuni. 

Mutta sanon teille myös: Älkää vaientako omantunnon ääntä, kun se huomauttaa virheistänne, kuunnelkaa 

sitä, sillä se on minun ääneni. Jos haluatte olla Minulle niin mieluisia, kohottakaa henkenne rukouksessa 

sen jälkeen, kun olette hyvittäneet virheenne, niin löydätte Minut aina odottamassa teitä antaaksenne teille 

rauhan. 

3 Mitä enemmän tunnet, että annan sinulle anteeksi, sitä enemmän sinun pitäisi täyttää 

velvollisuutesi. Älä koskaan käytä tätä anteeksiantoa väärin! 

4 Kaikki ne, jotka lähtevät liikkeelle pyrkiessään kehittymään henkisesti korkeammalle, näkevät 

laini täyttämisen tiellä ympärillään suuria ihmisjoukkoja, jotka seuraavat heitä. Mutta jos asetan sinut 

jonkin ihmisryhmän johtoon, älä tartu siihen. Ottakaa huomioon, että jopa kuninkaat laskeutuivat tänä 

aikana valtaistuimiltaan tullakseen kansojensa palvelijoiksi, sillä tasa-arvon ja veljeyden aikakausi on 

lähestymässä kaikkien ihmisten kohdalla. 

Muistakaa - kun kutsuin teidät, vastasitte nöyrästi ja sanoitte Minulle, että olisitte kuuliaisia ja ottaisitte 

ristinne vastaan rakkaudella seurataksenne jälkiäni, jolla merkitsin teille henkisen kehityksenne polun 

toiselle aikakaudelle. 

5 Jos valmistaudutte, ihmiskunnalle hurrikaanien lailla tulevat suuret koettelemukset ovat teille kuin 

lempeä tuulahdus, joka hyväilee teitä. Sen jälkeen uuden aamunkoiton valo loistaa, ja aurinko antaa teille 

hyvät puolensa. Mutta jos ette ole hereillä ja annatte tekopyhyyden itää sydämissänne ja peitätte itsenne 

lampaan nahalla, vaikka olette sisältä nälkäisiä susia, kohtaatte vaikeuksia, ja polun orjantappurot 

satuttavat jalkojanne. 

6 Voi teitä, jos pahat taipumukset ovat voimakkaampia kuin hyveet, joita kannat hengessäsi, ja jos 

minun opetukseni ei tuota hedelmää! Jos ette pohdi ja tutki Sanaani ja ajattelette, että täytätte Tahtoni, 

Valoni ravistelee teidät hereille. Mutta kun tajuatte koko totuuden, muistatte, että olen lähettänyt teidät 

maailmaan tekemään laupeudentekoja. 

7 Vaikka haluaisit paeta kohtaloasi, et pystyisi siihen. Vaikka eksyisitte kuinka usein polulta, armoni 

tuo teidät takaisin sille. Minun lakini on kirjoitettu jokaiseen henkeen, ja teidän on noudatettava sitä. 

8 Olen nähnyt, että ette ole samaa mieltä kansojen johtajien kanssa, ettekä ymmärrä, että he ovat 

työkaluja, joita käytän taivuttaakseni ja jauhakseni kansoja. Ette ole ymmärtäneet, miten yhdistää 

ajatuksenne auttaaksenne sitä, jonka olen määrännyt ohjaamaan kansakunnan kohtaloita. Te vastustatte ja 

aiheutatte erimielisyyksiä, vaikka olen suositellut liittoa ja kuuliaisuutta tahdolleni. Rakastakaa toisianne, 

jotta rukouksenne valmistaisi ja tukisi heitä hengellisesti. 

9 Yhdistäydy, Israel, kuuntele minua! Minä alistan teidät suuriin koettelemuksiin, ja sitten en näe 

teidän itkevän. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka eivät osaa tehdä sitä, niiden puolesta, jotka tuntevat 

itsensä heikoiksi. Ettei toisilla olisi iloa toisten epäonnistumisesta! Ette nimittäin tiedä, ettekö kaikki käy 

läpi samoja koettelemuksia ja - kun ne iskevät teihin - ettekö teistäkin tule heikkoja. 

10 Torju kiusaukset, sillä nyt on aika, jolloin tuo voima pyrkii moninkertaistamaan satonsa, ja vain 

rukous ja hyvät teot pitävät sen kaukana sinusta. 

11 Monet opetukset kutsuvat teitä yhdistymään, kun he näkevät teidät hajallaan, ja haluan teidän 

kaikkien yhdistyvän Minussa ja harjoittavan palvontaa samalla tavalla kuin olen opettanut teille. 

12 Auttaakseni teitä kohentumisessanne olen valmistanut parhaan paikan lapsilleni, sillä haluan vetää 

teidät lähelleni ja antaa teille rauhani. Kaikki, jotka tuntevat itsensä väsyneiksi, tulkaa luokseni, toipukaa 

ja vahvistukaa. 

13 Opetuslapset, armahtakaa niitä, jotka ovat rikkoneet lakia, jotka ovat kapinoineet, sillä he ovat 

ihmisiä, jotka tarvitsevat eniten apuanne ja laupeuttanne.- Miksi ihminen tekee syntiä, vaikka hän tietää 

hyvän ja tietää, että vain sen harjoittaminen tekee hänet onnelliseksi?: Koska hän ei kuuntele 

omantuntonsa ääntä, ja koska paimenet ovat antaneet laumansa hajaantua eri poluille, ja koska heidän 

sanallaan ei ole enää voimaa eikä voimaa saada lampaita palaamaan laumaan. Missä ovat opetuslapseni, 

toisen aikakauden apostolien seuraajat? 
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14 Teille, jotka olette tällä hetkellä opetuslapsiani, sanon: Älkää kutsuko itseänne paimeniksi tai 

papeiksi, antakaa Minun johtaa kansaa, sillä minussa heillä on Isänsä, tuomarinsa, paras ystävänsä ja 

neuvonantajansa. Te tulette olemaan vain Hyvien uutisten kantajia ja ilmentymäni todistajia. Sitten, kun 

ihmiset ovat lahjojensa avulla saavuttaneet yhteyden Henkeni kanssa, he kulkevat kehityspolkuaan 

varmuudella, ja minä istutan heihin tekoja ja toimia, jotka perustuvat lakiini. Tämä tapahtuu sen 

sovituksen ja hyvityksen jälkeen, jota nyt käytte läpi. 

15 Jos ette olisi tehneet syntiä, ette olisi tunteneet sovituslain ankaruutta, vaan olisitte aina menneet 

eteenpäin evoluutiossanne. Totisesti sanon teille, että jos ette täytä niitä, joiden tehtävänä on viedä tämä 

viesti veljillenne, ihmiskunta tuomitsee teidät ja te saatte kokea tämän tuomarin ankaruuden, joka ei tunne 

myötätuntoa eikä rakkautta. 

16 Kun olen asettanut teidät koetukselle kohottaakseni sieluanne, olen auttanut teitä, jotta voimanne 

eivät petä teitä, ja kun olette alistuneet tahtooni ja käyttäneet tuon oppitunnin, tunnette olevanne 

lähempänä Minua. Tästä te kiitätte minua, ja annan teille rauhan. 

17 Olen vaatinut ihmiskunnalta yhtenäisyyttä ja paluuta yksinkertaiseen hengelliseen elämään, koska 

haluan, että henget yhdistyvät yhteen uskoon, tunnistavat Minut ja rakastavat Minua. Erilaiset opetukset 

katoavat, ja vain Minun Laini ja Minun Sanani säilyvät. 

18 Olen aina tehnyt rakkauteni teille tunnetuksi, mutta te ette ole ymmärtäneet minua. Ettekö tiedä, 

että kun annan teille uuden tehtävän, sen tarkoituksena on, että täyttämällä sen te maksatte syyllisyytenne? 

Olen valinnut teidät, koska rakastan teitä ja koska haluan, että teistä tulee opetuslapsiani. Mutta jotta voitte 

kutsua itseänne sellaisiksi, teidän on omaksuttava nöyryys ja nöyryys kaikissa elämänne toimissa. 

19 Teillä on sadonkorjuun aika, jolloin niitätte sitä, mitä olette kylväneet. Mutta jos kylvätte 

uudestaan niittääksenne myöhemmin, käyttäkää hyvää siementä ja vaalikaa sitä, sillä annan teille uuden 

tilaisuuden. 

20 Ymmärrä: Paljon enemmän kuin te olette seuranneet minua, minä olen seurannut teitä kaikkina 

aikoina osoittaakseni teille tehtävänne ja opettaakseni teitä täyttämään lakini, jotta henkenne ei koskaan 

eksyisi ja jotta se olisi kuin kello, joka kutsuu väkijoukkoja. 

21 Kuinka monta koettelemusta sielusi onkaan täytynyt käydä läpi, jotta siitä olisi lopulta tullut 

lempeä ja nöyrä ja jotta se olisi päättäväisesti lähtenyt lain tielle! Aiemmin huuliltasi kuului rienausta, kun 

elämänpolullasi koettiin koettelemus. Tänään, kun tunnette, että käytte läpi elämän vaikean oppitunnin, 

rukoilkaa, koska valo tunkeutuu sieluunne yhä enemmän ja enemmän. 

22 Kun sanon teille, että "he ja te olette samanlaisia", haluan teidän ymmärtävän, että henkenne 

uudelleen ruumiillistumisen kautta saavutatte vähitellen sen korkeamman kehityksen. Siitä lähtien, kun 

Isän ääni sanoi teille: "Kasvakaa ja lisääntykää", tähän päivään asti kehityksenne ei ole pysähtynyt 

hetkeksikään. Mutta kuinka hitaasti te kuljettekaan tietänne! 

23 Olette lisääntyneet, ja näin tehdessänne olette täyttäneet tuon jumalallisen käskyn. Mutta sen 

jälkeen tarvittiin uusi käsky, jotta sydämistänne lähtisi Jumalan arvoinen hedelmä, ja minä sanoin teille: 

"Rakastakaa toisianne". Annoin teille tämän opetuksen toisella aikakaudella koko lain yhteenvetona, ja 

odotan yhä, että se tuottaa hedelmää sydämissänne. Nyt olen tullut uusien opetusten ja uusien ilmoitusten 

kanssa, mutta en käännä sydäntänne pois tuosta jumalallisesta käskystä rakastaa toisiamme enkä tuosta 

toisesta käskystä lisääntyä. 

24 Kyllä, ihmislapset, kasvakaa hyveissä ja viisaudessa, moninkertaistakaa itsenne henkistymisen 

kautta, rakastakaa kaikkia teitä erottelematta rotuja, luokkia, uskontokuntia ja maailmoja. 

25 Minä näen vehnän kasvavan niillä pelloilla, joilla rikkaruoho kukoisti niin paljon ja pahuus 

lisääntyi niin paljon. Vanhurskauden päivä on tullut, ja sodan tuli polttaa ja kuluttaa pahan siemenen, josta 

ei jää jäljelle edes tuhkaa, kun tuulet hajottavat sen, ja sen jälkeen vedet ja lumet puhdistavat ja 

puhdistavat ihmiskunnan. Kun tuska ihmisten keskuudessa on hyvin voimakasta, he pystyttävät Minulle 

alttareita, polttavat suitsukkeita ja sanovat rakastavansa Minua. Mutta kerron heille, että tämä ei ole oikea 

tapa olla Henkeni mieliksi, ja että se, mitä he luulevat rakkaudeksi Minua kohtaan, on (jumalallisen) 

oikeuden ja kuoleman pelkoa. - Ihmisten on ymmärrettävä, että ainoa suitsuke, joka saavuttaa Minut, on 

rakkauden ja laupeuden teot, joita osoitatte toisillenne, kun otatte mallia Isänne rakkaudesta. 

26 Teille, jotka kuulette tämän sanan, sanon, että teidän tulisi ottaa Minua esimerkkinänne, että teidän 

tulisi seurata Minua rakkauden tiellä, jonka näytin teille toisella aikakaudella, jotta - kun ette enää kuule 



U 55 

161 

Minua tässä muodossa - pystytte kokoamaan joukot näihin rukouspaikkoihin ja pitämään heidät 

mukananne sanojenne totuudenmukaisuuden ja vakuuttavuuden sekä esimerkkinne avulla. Teidän ei pidä 

välittää opetusta vain näissä paikoissa, vaan kaikkialla siellä, missä olosuhteet vaativat sitoutumistanne. 

Älkää unohtako, että olen sanonut teille, että "erämaassa, teillä, merellä ja laaksoissa" koettelemukset ja 

myös innoitukseni yllättävät teidät. 

27 Jotta voitte täyttää tämän tehtävän, haluan, että tämä kansa, jota kasvatan opetukseni kautta, 

kunnioittaa lakiani ja todistaa Mestaristaan teoillaan ja esimerkillään. Rauha on vallitseva kodeissanne, 

perheissänne ei saa olla toisiaan vastaan, ei riitoja veljesten kesken eikä erimielisyyksiä vanhempien ja 

lasten välillä. Kun rauha alkaa vallita keskuudessanne eikä kotinne ole kuin pieni taistelukenttä, sodat 

katoavat vähitellen, sillä se, jolla on rauha sydämessään, tuo sitä kaikkialle. 

Ajattele lapsiasi ja tajua, ettet ole vielä ymmärtänyt, miten painattaa lakini heidän sydämiinsä 

esimerkkisi kautta, ja että he edustavat uusia sukupolvia, joiden on määrä levittää henkistä valoa koko 

ihmiskuntaan. 

28 Heidän henkensä on suuri, mutta ymmärtäkää, että he tarvitsevat suojeluanne ja ohjaustanne 

aineellisen elämänsä alkuvaiheessa. Aloita tämä tehtävä pienten lasten kanssa, ole ymmärtäväinen ja 

kärsivällinen. Oppikaa minulta: Voin odottaa vuosisatoja, vuosituhansia tai ikuisuuden hengen 

kehittymistä ja täydellisyyttä. - Olette kaikki kuin timantti alkuperäisessä muodossaan, joka on hiottava 

huolellisesti, jotta se säteilee kauniita säteitä. Pidättekö itseänne kelvottomina verrattavaksi loistaviin? 

29 Yksi kauneimmista ja ihmeellisimmistä taideteoksista, joilla olen varustanut tämän maan, ovat 

kukat, jotka ihastuttavat silmiäsi, täyttävät ympäristön tuoksulla ja inspiroivat sinua. Mutta totisesti sanon 

teille, että olette täydellisempiä ja kauniimpia kuin kukat. 

30 Jos teillä olisi jo se henkistyminen, joka teidän on määrä saavuttaa, ymmärtäisitte kaikkien 

luotujen asioiden kieltä, puhuisin teille niiden kautta, eikä teidän tarvitsisi joutua kärsimään siitä, että 

Isänne materialisoituu keskuudessanne siihen pisteeseen asti, että hän kuolisi verenvuodatukseen ristillä, 

eikä siitä, että Minun täytyisi antaa Jumalallinen Sanani epäpuhtaitten ihmisten huulilta tällä hetkellä. 

Mutta on välttämätöntä, että te tunnette Isänne, ja siksi en ole koskaan kätkenyt itseäni enkä kieltäytynyt 

tulemasta luoksenne - syntisyydestänne huolimatta. Jos olen näyttänyt itseni ihmisille ja he ovat (siitä 

huolimatta) aina luoneet vääriä jumalia: Mitä tapahtuisi, jos piilottaisin itseni synneiltänne 

haluttomuudesta? 

31 Oi opetuslapset, te, jotka virkistytte, kun kuulette Minua sanomassa: "Mestari, pahoittelemme, ettei 

meillä ole vapautta, joka antaisi meille mahdollisuuden puhua Sanastasi varauksetta lähimmäisillemme." 

Mutta minä sanon teille: Älkää pelätkö veljiänne, ketä te voitte hävetä? Odottakaa, odottakaa vain vähän 

aikaa, sillä pian ihmiskunta hyppää niiden rajoitusten ja esteiden yli, joita se on luonut fanaattisuudellaan 

ja tietämättömyydellään ja jotka ovat estäneet sitä tunkeutumasta totuuden ytimeen, jonka se on 

tunnistanut vain pintapuolisesti. 

32 Syökää ruokaa, jota tarjoan teille tänään, ja saatte tuntea rauhani. Mutta älä anna minkään viedä 

sitä sinulta. 

33 Kutsun teitä kolmannen aikakauden opetuslapsiksi, koska olette tehneet uuden liiton Jumaluuteni 

kanssa. 

34 Minä annan sinulle uuden maan, jolla Israelin sukukunnat lisääntyvät*. Mutta älkää olko 

turhamaisuuden vallassa, koska tiedätte, että kuulutte minun kansaani; sillä jos ajattelette tarkkaan 

tehtäväänne, ymmärrätte suuren vastuunne. 
Tämä on hengellisesti ymmärrettävä symboli. "Uusi maa", jonka Jumala uskoo meille, on uusia ihmissydämiä, jotka 

meidän on voitettava Hänen opetukselleen, jotta Israelin hengellinen kansa voisi lisääntyä. 

35 Olen tullut luoksenne uudestaan ja pyydän teiltä: Haluatko uhrata Herrasi jälleen? Uskotteko, että 

toisessa aikakaudessa vuodattamani veri ei riittänyt? 

36 Koe tällä hetkellä, että henkesi kantaa sovituksen ristiä ja että hänelle on uskottu valtavat pellot 

viljeltäväksi. Mutta älköön hän kylväkö niihin muuta siementä kuin minun siemeneni. Sato, jonka tuotat 

tänä aikana, on avain, joka avaa portin pelastukseesi. 

37 Olen tullut korvaamaan syntisyytenne taakan ristini suloisella taakalla, jotta voitte toipua synnistä, 

joka on painanut teitä alas vuosisatojen ajan. 
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38 Teidän huulenne eivät saa lausua pilkkaa, ne saavat vain ylistää Minun nimeäni. Sanan lahja, jonka 

olen antanut teille, ei ole sitä varten, että te häpäisette lähimmäisenne kunnian. 

39 Nyt kun tiedätte, että olen kutsunut teidät tekemään teistä rakkaita opetuslapsiani, tutkikaa itseänne 

joka päivä omantuntonne valossa, erityisesti silloin, kun tiedätte kuulevanne Sanani. 

40 Varo väärin ymmärrettyjä katumuksia äläkä riistä keholtasi sitä, mitä se tarvitsee. Päinvastoin, 

säästäkää sitä siltä, mikä on sille haitallista, vaikka se merkitsisi uhrausta sen puolesta. Tämä on se 

katumus, joka palvelee henkeäsi ja on siten Isälle mieluinen. 

41 Vähitellen opit nostamaan ajatuksesi äärettömään ilman, että tarvitset kankaalle maalattuja tai 

mielesi mukaan muotoiltuja kuvia. Vähitellen esteet, joita henkesi aina löysi, kun se aikoi rukoilla, 

putoavat. Nyt se on matkalla kohti hengellistä yhteyttä Herransa kanssa. 

42 Älkää unohtako: jotta rukouksenne antaisi teille syvän tyydytyksen ja saisi teidät tuntemaan 

todellista rauhaa, teidän on puhdistettava sydämenne, kun valmistaudutte lähettämään ajatuksenne ylös, 

jotta ne saavuttavat Pyhäkköni. 

43 Huomenna näette suurten ihmisjoukkojen seuraavan teitä. Heidän on löydettävä syvä ja valoisa 

polku, joka johdattaa heidät totuuteen, ja tuo polku on teidän hyvien tekojenne polku. 

44 Teidän on todistettava, että olette se kansa, jonka Herra lähetti pyhiinvaellukselle maan päälle 

sytyttämään valoa ihmiskunnassa. Hengestänne kumpuava viisaus on kuudennen sinetin valo, joka 

vapautetaan tänä aikana. 

45 Jos rakastatte Minua, pystytte täyttämään käskyni; jos rakastatte Minua, osaatte rakastaa veljiänne. 

46 Jotkut sanovat Minulle itsekseen: "Herra, kun olemme kokoontuneet tänne ja kuulemme Sinun 

Sanasi, eikö se johdu siitä, että rakastamme Sinua? - Mutta sanon teille: hyvin harvat tulevat kuuntelemaan 

Minua rakkaudesta; useimmat tulevat, koska kipu painaa heidät maahan. 

47 En syytä teitä tuskasta, joka toi teidät läsnäolooni, sillä kun se on täyttänyt tehtävänsä, se katoaa 

jälleen, ja se teki niiden sydämet, jotka myöhemmin tulevat olemaan opetuslapsiani, vastaanottavaisiksi. 

48 Ette voi sanoa, etten ole koskaan tuntenut inhimillistä kipua enkä siksi ymmärrä teitä. Tulin 

ihmiseksi ja kärsin antaakseni teille esimerkin jokaisessa koettelemuksessa ja jokaisessa kriittisessä 

tilanteessa. Jos tänään pyydän teitä antamaan valoa ja hyviä esimerkkejä tielle, jota lastenne on kuljettava, 

se johtuu siitä, että olen Jeesuksessa aina ollut Isän kuuliainen Poika. Tiedän ja tunnen kaikki 

kärsimyksenne, ja siksi, koska olen tullut luoksenne Hengessä, en ole kaukana. Totisesti sanon teille, että 

ilmentymäni kolmannella aikakaudella on suurin todiste siitä, että rakastan teitä ja ymmärrän teitä. 

49 Rauhallisina hetkinä uppoutukaa Sanaani. Ymmärtäkää, että minä olen rauha, joka laskeutuu, kun 

myrsky piiskaa teitä. Säilyttäkää tämä rauha kaikista koettelemuksista huolimatta älkääkä antako sen 

lähteä sydämistänne ja palata luokseni. 

50 Älkää kapinoiko, kun sairaudet vaivaavat kotianne, ne puhdistavat sielua. En kuitenkaan estä teitä 

etsimästä parantavaa balsamia, vaan pikemminkin kehotan teitä kääntymään puoleeni Jumalallisena 

Lääkärinä ja vastaanottamaan rakkaudella sen, mitä tahtoni on antaa teille. 

51 Monet ovat palanneet oikealle tielle vain elämän kärsimysten kautta. Jotkut pilkkasivat, kun he 

kävivät läpi tuskan. Mutta kun he tajusivat, että juuri hän oli se, joka pysäytti heidät matkalla kadotukseen, 

he siunasivat kärsimysmaljansa. Istutan heidät pöytääni, ja annan heille maistettavaksi Karitsan, joka on 

muuttunut rakkauden ja laupeuden herkulliseksi ruoaksi. 

52 Totisesti minä sanon teille: jos ihmiset tekisivät samoin niille, jotka ovat olleet heille 

kiittämättömiä - mikä rauha vallitsisi ihmisten keskuudessa! 

53 Eläkää rauhassa, se on paras todistus siitä, että olette opetuslapsiani. Älä unohda, että monet silmät 

tarkkailevat sinua aina, joko varmistaakseen, että tekosi ovat totta, tai kerätäkseen todisteita ja 

todistaakseen sitten, että olet väärässä. 

54 Olkaa uskollisia sotilaitani! Älkää koskaan antako veljillenne syytä arvioida Minua väärin. En ole 

kertaakaan antanut teille Sanaani ilman, että ainakin yksi sydän olisi ollut läsnä tutkimassa sitä kriittisesti. 

Noina hetkinä Sanaani, ilmenemismuotoni, tutkittiin kaikin tavoin, ja niin tutkittiin myös palvelijoideni 

toimia. He ovat tulleet etsimään julistustani kaikin aistein ja voimin, ja niitä, jotka ovat tulleet odottaen, 

että huhu Läsnäolostani olisi väärä, on ollut enemmän kuin niitä, jotka ovat tulleet palavalla halulla, että 

hyvä uutinen olisi totta. 
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Kenen olisi pitänyt kertoa heille, että - samalla kun he tarkkailevat ja tuomitsevat kaiken - Minun 

katseeni tunkeutuu heidän sydämensä sisimpään ja Minun ääneni kutsuu heitä heidän omantuntonsa 

kautta? Juuri sillä hetkellä usko on syttynyt monissa epäilevissä, ja se on tullut ylivoimaiseksi niissä, joilla 

se jo oli. Näin opetuslasteni määrä on jatkuvasti kasvanut, ja he muodostavat nyt kansan, jota kehotan 

pitämään rauhani hyvin, jotta se olisi heidän suurin aarteensa. Sillä tämä on paras todistus, jonka he voivat 

antaa maan muiden kansojen edessä ilmentymäni totuudesta. 

55 Haluan teidän ymmärtävän, että tällä kansakunnalla on suuri kohtalo täytettävänä ja että jokaisella 

teistä on vaikea tehtävä. Tästä kansakunnasta tulee rakkauden ja rauhan lähde, josta muiden rotujen 

edustajat tulevat juomaan. Tuo aika ei ole kaukana, mutta ensin teidän on kyllästyttävä niin moniin 

veljesten välisiin kamppailuihin, ensin teidän on saatava itsenne vakuuttuneiksi niin monista valheista ja 

vääryyksistä, joista ihmiset ovat tehneet kultin. Silloin he tulevat luokseni ja huomaavat, että Kristus, joka 

kuoli ristillä, on elossa ja ilmestyy täynnä kirkkautta ja majesteettisuutta, niin kuin Hänet nähtiin 

noustessaan taivaaseen toisella aikakaudella. 

56 Tänään teistä tuntuu, että olosuhteet eivät ole lainkaan suotuisat puhuaksenne Työstäni. Mutta 

päivä lähestyy, jolloin huulenne puhuvat jatkuvasti Sanastani, sillä kipu, vaikeudet, pelko ja hämmennys 

pyrkivät oppimaan teiltä kaiken sen, mitä olen antanut teille. 

57 Jopa nyt valmistelen ja opastan teitä, jotta osaatte julistaa oppiani sanoin ja teoin, sillä ihmiskunta 

on kyllästynyt tekopyhiin. Muodostakaa kuuliainen perhe, yhdistäkää ajattelunne, tahtonne ja taitonne 

henkisyyden siteellä, ja teistä tulee vahvoja ja kuolemattomia. 

58 Ihmiskuntaa odottavat suuret koettelemukset; pysykää valppaina ja rukoilevina jokaisessa tuskassa 

ja katastrofissa. Monet kärsimykset lievittyvät, toisia ei tapahdu, koska rukoilijat pysäyttävät ne. 

59 Kun muiden uskontokuntien ja lahkojen kannattajat näkevät, että suuret joukot seuraavat tätä 

kansaa, nousee näistä uskontokunnista niitä, jotka vainoavat teitä. Mutta älä pelkää, sillä jos pysyt 

tyynenä, Pyhä Henki antaa huulillesi valon sanoja, jotka hiljentävät ne, jotka panettelevat sinua. 

60 En anna teille tappavaa miekkaa, jolla voitte puolustaa itseänne, vaan annan teille rakkauden 

miekan. Jokainen sen valon välähdys on siitä lähtevä hyve. 

61 Kuinka paljon armoa löydättekään Isältä, kun valloitatte sanoillanne työni vainoajien joukot ja 

saatte heidät kääntymään luokseni rakkauden tekojenne kautta. 

62 Tämä on opetus, jonka annoin teille toisella aikakaudella ja jonka olitte jo unohtaneet. 

63 Ihmismieli kärsii levottomuudesta, kun se yrittää ymmärtää kolminaisuus-marikaani hengellistä 

oppia. Aineellistunut ihminen on kömpelö kohti hengellistä. 

64 Olen tullut paljastamaan itseni jälleen kerran tässä maailmassa ja saamaan ihmiskunnan 

ymmärtämään, etten ole sellaisella korkeudella, jota ette voi saavuttaa. Opetan teille muotoa, jossa nostatte 

henkeänne rukouksen kautta, kunnes löydätte läsnäoloni ja saatte henkenne lähemmäs jumaluuttani 

hyvyydelle omistetun elämän kautta. Vain ne, jotka elävät laissani, tietävät, että olen todellakin ihmisessä 

ja että tämä ei ole kuvaannollinen ilmaus. 

65 Te, jotka kuuntelette Minua, älkää estäkö teitä ymmärtämästä hengellisiä opetuksia. Älä pimennä 

valoasi äläkä anna sydämesi, joka on herkkä ja hienostunut hetkinä, jolloin se kuulee Sanani, muuttua taas 

välinpitämättömäksi ja kylmäksi. Olet jo maistanut maailman tarjoamia iloja, olet jo tutustunut sen 

hunajaan. Tulkaa nyt ja nauttikaa istuttamani puun hedelmistä. Mutta kun olet tyydyttänyt nälkäsi, varo 

palaamasta noille tavoille. Muistakaa, että teidän ei ole oikein viedä suohon sitä, minkä olen antanut teille 

armosta. 

66 Kuunnelkaa Sanaani, joka repii pimeyden siteet pois ja sytyttää valon jokaiseen henkeen, jotta 

voitte kulkea tulevaisuudessa hyvää tietä ja myös tunnistaa, mikä on kiellettyä, ja löytää itsestänne voimaa 

olla lankeamatta kiusaukseen. Se, joka on saanut tämän opetuksen, ei voi enää kutsua itseään 

tietämättömäksi. Kuulkaa ja ymmärtäkää Minua, opetuslapset, tänään, kun vielä olen kanssanne tässä 

Sanassa. 

67 Se, joka on ollut maailmassa alaisena, ei ylläty, kun annan hänelle ohjeita. Se, joka on ollut isäntä, 

unohda ylpeytensä ja ole palvelijani. Silloin te kaikki ymmärrätte Jeesuksen niin rakastavan tavan antaa 

käskyjä opetuslapsilleen. 

68 Alistakaa vapaa tahtonne Minun lakini ja omantuntonne alle, niin ette tunne itseänne orjuutetuiksi 

vaan todella vapaiksi. 
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69 Juuri nyt, kun rikkaruohot ovat levittäytyneet kaikkialle maan päälle, käsken teitä valmistautumaan 

olemaan työläisinäni kylvämässä rauhansiemeni. Jokainen valittuni kysyköön tänä aikana itseltään, eikö 

häntä ole ennen tämän Sanan kuulemista puhdistettu ja terästetty tuskassa ja koeteltu usein siinä, mikä on 

hänelle kaikkein rakkainta. 

70 Hankkikaa vakaumus ja usko, kuunnelkaa Minua väsymättä ja tottumatta tähän ilmentymään. 

Katsokaa, en yllätä teitä unissanne lähtöni päivänä. Tänään näette, että tämä vuosi menee ohi ja toinen 

tulee, mutta Sanani tavoittaa teidät muuttumattomana. Mutta tulee vuosi 1950, ettekä enää kuule minua 

tässä muodossa. 

Silloin haluan, että vahvistutte ja että teillä on runsaasti opetuksia. 

71 Tutkikaa Työtäni, jonka olen paljastanut kaikkien äänenkantajieni kautta, älkää mieltykö 

mihinkään. Muistakaa, että tulen alas kaikkien luo ja puhun totuutta kaikkien kautta. Haluatteko, että vuosi 

1950 tulee ilman, että olette käyttäneet Läsnäoloani ja oppineet oppiani? Odotatteko, että maailma, joka 

suhtautuu epäuskoisesti Pyhän Hengen ilmentymääni, syöksyy kimppuunne ja tuhoaa teidät, kun se 

havaitsee teidät heikoiksi? haluatteko, että maan hallitukset, kun ne havaitsevat teidän keskuudessanne 

eripuraa ja sekasortoa, säätävät lakeja pysäyttääkseen askeleenne? Kuinka te, nykyiset sukupolvet, 

valittaisittekaan, jos haastaisitte nämä profetiat toteutumaan! Kuinka vaikeaksi ja surulliseksi tekisitkään 

silloin olemassaolosi ja kuinka monta piikkiä jättäisitkään jälkeesi tulevien tielle! Nouse ylös täynnä 

rakkautta ja toivoa, minulla on vielä paljon paljastettavaa ja uskottavaa sinulle. 

72 Kun käytte läpi minkä tahansa koettelemuksen, älkää epäilkö. Ole tarkkaavainen, jotta näet, kuinka 

Mestari vapauttaa sinut kaikesta pahasta jokaisessa kriittisessä tilanteessa; silloin tunnet henkesi 

kehittyvän ja vahvistuvan. Muistakaa, että kukaan ei ole immuuni kivulta, että ne, jotka rakastivat Minua 

eniten ja seurasivat Minua lähimpänä, ovat niitä, jotka tunsivat sydämensä vuotavan eniten verta. "Joka 

tahtoo seurata minua, ottakoon ristinsä". - Miksi monet jäivät jälkeen polulla?...: Koska rakkaus, jota he 

luulivat tuntevansa, ei ollut totta. 

73 Hengellistäkää itsenne, välttäkää turhaa ja kevytmielistä, älkää enää pyrkikö maailman 

turhuuksiin, älkääkä pyrkikö hengellisiin hyveisiin pelkkänä henkenne koristeena, jotta teitä ihailtaisiin. 

Koristele henkeäsi hyveillä, joita olen opettanut sinulle rakkauden opetuksissani. 

74 Odotan teitä vuoren huipulla, jossa annan teille palkkionne. Älä käännä katsettasi taaksepäin 

katsellaksesi menneisyytesi jälkiä. Menkää tietänne rauhallisesti, tuntematta piikkejä, joita olette itse 

sirotelleet, ja saavuttakaa täydellisyytenne huippu, jossa valoni loistaa. Kun olette siellä, siunaatte vihdoin 

Rakkauden lakini. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Huomautus 1 

Aikaisemmin ja muinaisessa Israelissa arvohenkilöt voideltiin öljyllä heidän virkaanastujaistensa 

yhteydessä. Mutta myös sairaita voideltiin öljyllä, erityisesti eteerisillä öljyillä, jotta he paranisivat. Mutta 

nyt Hengellisessä työssä aineelliset keinot katoavat, ja käsien päälle laskeminen rukouksen kanssa riittää. 

Huomautus 2 

Tässä ilmestysteoksessa "hengellinen maailma" on kiinteä termi. Sen ymmärretään viittaavan valon 

täyttämiin suojelushenkiin, jotka samaan aikaan, kun Kristus palasi Pyhänä Henkenä, saivat ilmoittautua 

valittujen välineiden kautta antaakseen opetusta, neuvoja ja apua. 

Huomautus 3 

Termiä "inspiraatio" käytetään toisinaan prosessista, jossa haltioitunut äänenkantaja välittää 

jumalallisia ilmentymiä, kuten tässä tapauksessa, kun taas tavallisesti sillä tarkoitetaan inspiraatiota, joka 

virtaa vastaanottajan mieleen tämän ollessa täysin tietoinen. 

Huomautus 4 

Sekavat, maan päällä olevat sielut, jotka vaeltavat rauhattomasti avaruudessa, aiheuttavat sairauksia ja 

sekoittavat niiden ihmisten mielen, joiden sielut ovat heikentyneet rikkomustensa seurausten vuoksi. 

Kristus kehottaa meitä huolehtimaan siitä, että sekä ruumiittomissa että vielä ruumiillistuneissa sieluissa 

hengen valo saa jälleen johtoaseman. 

Huomautus 5 

Siitä ajasta, jolloin henget syntyivät kipinöinä Jumalallisesta Hengestä, siihen, kun heistä tuli ihmisiä 

aineellisessa maailmassa, joka on luotu sillä välin, kuluu ikuisuus, jonka aikana on tapahtunut monia 

kehityskulkuja, mutta joita ei voida käsitellä tässä kehyksessä. Jos tätä valtavan pitkää ajanjaksoa 

tarkastellaan taaksepäin ja yritetään lisäksi hahmotella se muutamalla sanalla, syntyy vääristymiä, joten 

tätä tekstiä ei pidä arvioida täydellisenä, kronologisesti täsmällisenä tapahtumaketjuna. 

Huomautus 6 

Aineelliset hyödykkeet, mutta myös taipumuksemme arvovaltaa, kunniaa ja valtaa kohtaan, kateutta ja 

riitaa kohtaan, nautintoja ja paheita kohtaan ovat kuin orjakahleita, jotka tekevät hengellemme 

mahdottomaksi nousta hengellisiin korkeuksiin ja "heilua" siellä, missä sen koti on. 

Huomautus 7 

On hyvin laajalle levinnyt käsitys, jonka mukaan "paholainen" tai Saatana on pahan syy tai pahuuden 

perikuva. Suosittuja ilmaisuja ovat esimerkiksi: "Tämä henkilö kantaa paholaista sisällään" tai "Paholainen 

saa koko maailman sekaisin ja asettaa ihmiset toisiaan vastaan". Joku kuvittelee voimakkaan henkiolennon 

ja yhdistää sen Luciferiin, valon ensimmäiseen voimakkaaseen henkeen. Ne, jotka ovat tätä mieltä, antavat 

ymmärtää, että Jumala loi pahuuden Luciferin hengessä. Mutta jo järkeemme ja käsityksemme Jumalan 

oikeudenmukaisuudesta vastustavat sitä, että Korkein Olento, rakkauden, viisauden ja voiman Henki, olisi 

luonut jotakin niin järjetöntä. Paha ei voi tulla Jumalasta. Jos olisi olemassa henki, joka olisi luotu 

houkuttelemaan meitä pahaan, se merkitsisi Jumalan armon kieltämistä. Pahuus on kuitenkin olemassa, 

eikä sitä voi kieltää. Ja jos se on olemassa, sillä täytyy olla syy, ja herää kysymys: Mitä paha on? - Se on 

vapaan tahtomme väärää soveltamista, jumalallisen ohjauksen ja järjestyksen hylkäämistä, hyvän 
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kieltämistä. Pahuus alkoi siis pian hengellisen alkuluomisen jälkeen, kun osa hengellisistä olennoista 

kääntyi Luciferin johdolla Jumalan tahtoa vastaan. Näin Lucifer antoi sysäyksen pahan kehitykselle, ja 

samalla hänestä tuli pahan toimintansa ensimmäinen uhri, kun hänet erotettiin yhteydestä Jumalan kanssa, 

millä oli vakavia seurauksia. Lucifer ei siis ole pahan syy, eikä häntä voida pitää vastuullisena 

nykymaailmaa hallitsevan pahuuden aiheuttajana. 

Jumala on sijoittanut hyveensä mieliimme, ja hän kehottaa meitä omantunnon äänen kautta 

noudattamaan niitä. Jeesus näytti meille opetuksensa ja esimerkkinsä kautta, miten meidän tulisi elää 

elämäämme. Hän opetti meille rakkautta - me vihaamme toisiamme. Hän opetti meille nöyryyttä - me 

olemme ylimielisiä ja turhia. Hän opetti meitä antamaan toisillemme anteeksi - me olemme kaunoja ja 

kostonhimoisia. Hän kehotti meitä rauhaan - me käymme sotia. Hän opetti meitä olemaan hengellisiä - me 

vain jahtaamme aineellisia asioita. Vapaan tahdon väärällä käyttämisellä teemme Jumalan tahdon 

vastakohdan. Ruumiin alhaisemmat intohimot ja halut, ylpeys, turhamaisuus, itserakkaus, eli ihmisen 

epätäydellisyydet: Nämä ovat pahuuden syitä. Ihmiskunnan lisääntyessä myös epätäydellisyydet 

lisääntyivät. Ne säteilevät turmeltuneita ajatuksia, ideoita ja tunteita ja muodostavat voiman, joka vaikuttaa 

ihmisiin. Se on kohtalokas kehä: paha lähtee ihmisestä, kehittyy näkymättömäksi, pahaenteiseksi 

voimaksi, joka lankeaa takaisin ihmiseen ja orjuuttaa hänet. Tämän voiman vaikutus on niin voimakas, että 

ihmiset lopulta uskovat, että sen täytyy olla suuri henkiolento. - — 

Joissakin uskonnoissa on siis luotu erillinen pahan jumaluus, ja ihmiset näkevät itsensä mielivaltaisen, 

pahan jumalan viattomina uhreina. 

Mutta jopa kristillisissä uskonnoissa uskotaan laajalti, että paholainen on kaiken pahan tekijä. Vanhoja 

symbolisia pahuuden kuvauksia, kuten paholainen kammottavana mustana hahmona, jolla on sarvet ja 

häntä, on otettu kirjaimellisesti. Tästä uskomuksesta - tai oikeammin taikauskosta - ei haluta luopua 

parempaa tietoa vastaan, koska tekosyy, jonka mukaan paholainen aiheuttaa pahaa ihmiskunnassa, on 

kätevämpi kuin tunnustaa, että omat puutteemme ovat pahuuden todellisia syitä. Edellä on jo todettu, että 

pahat ajatukset vaikuttavat ihmisiin. Paremman ymmärryksen vuoksi on syytä mainita, että lukemattomat 

pimeät sielut, jotka vaeltavat levottomasti maan päällä ihmisten läheisyydessä, ottavat haltuunsa mainitut 

ihmisten pahat emanaatiot, ja niitä käytetään yhä useammin ihmisiä vastaan. Emme kuitenkaan saa uskoa, 

että nämä ovat "paholaishenkiä"; pikemminkin he ovat onnettomia sieluja, jotka ovat väliaikaisesti 

hämmentyneitä, mutta jotka saavat kokea vapautuksensa ja lunastuksensa aikanaan. 

Eikö ole mitään keinoa paeta pahan tuhoisaa vaikutusta? On, ja Jumala on myös kertonut meille aseet, 

joilla taistella pahaa vastaan. Ne ovat hengellisiä aseita: Rukous, läheinen yhteys taivaallisen Isän kanssa. 

Henkinen meditaatio, jonka avulla saavutetaan sisäinen tieto. Hänen lainsa täyttäminen. Usko Hänen 

ilmoituksiinsa. Rakkauden harjoittaminen. Ne, jotka käyttävät näitä aseita, eivät ainoastaan voi torjua 

pahan vaikutteita, vaan heidän omat ajatuksensa ja tunteensa, jotka ovat hyvyyttä, rakkautta ja rauhaa, 

torjuvat tehokkaasti pahaa ja auttavat onnettomia sieluja pääsemään pois orjuudesta. 

Huomautus 8 

Alkuperäisessä espanjankielisessä tekstissä sana "auttaja" on "cirineo", joka on johdettu sen miehen 

nimestä, joka auttoi Jeesusta kantamaan ristinsä, kun hän lyyhistyi sen painon alla. Hänen nimensä Simon 

Kyrenealainen on espanjaksi Simon C i r i n e o . 

Huomautus 9 

Tässä kohdassa, kuten monissa muissakin, jumalallinen Mestari sanoo, että vuoden 1950 jälkeen emme 

enää vastaanota Hänen Sanaansa ihmismielen kautta. - Tuolloin päättyi vuodesta 1866 vuoden 1950 

loppuun kestänyt aikakausi, jonka aikana Herra valitsi ja valmisti yksittäisiä miehiä ja naisia välineikseen. 

Kun taivaallinen Isä oli löytänyt tällaisen välineen arvokkaaksi ja sydämeltään puhtaaksi, Hänen Henkensä 

valisti äänen kantajan mielen, ja haltioituneena hänen huulensa puhuivat totuuden ja viisauden sanoja 

Jumalalta. - Se oli "Kolmannen aikakauden", Pyhän Hengen aikakauden alku, jonka Kristuksen paluu 

Hengessä, "Sanassa", aloitti. - Mainittu ajanjakso oli tarkoitettu kuulijoiden kouluttamiseen ja 
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valmistamiseen, ja Jumala rajoitti sitä alusta alkaen, jotta Hänen lapsensa eivät tottuisi mukavaan tapaan 

vastaanottaa Hänen ilmestyksiään, vaan tekisivät omia ponnistelujaan henkistääkseen itsensä. 

Taivaallinen Isä paljasti itsensä vielä vuoden 1950 jälkeenkin, mutta ei enää haltioituneen ihmismielen 

kautta, vaan välineiden kautta, jotka hän on valtuuttanut vastaanottamaan ja välittämään innoituksensa. - 

Elämme Pyhän Hengen aikakautta, ja Jumalan Henki puhkeaa esiin monissa paikoissa maan päällä 

ilmoittaakseen itsensä lapsilleen. Aina kun hän löytää lapsia, jotka avaavat sydämensä hänelle rakkaudessa 

ja puhtaudessa ja sallivat Henkensä inspiroitua, hän tekee itsensä tunnetuksi - joillekin sanansa kautta, 

toisille hengellisten näkyjen tai profeetallisten unien kautta. 
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Sielun tutkiminen hengellisestä näkökulmasta*. 
* Tämän tutkimuksen perustana on "Todellisen elämän kirja" ja muut uudet ilmoitukset. 

Ihmiset tuntevat termin "sielu", mutta heillä on erilaisia mielipiteitä siitä, mitä sielu on. Tiedetään, että 

se on osa ihmistä, ja se kuuluu kehon - sielun - hengen kolmiyhteyteen. Kolme osaa, jotka muodostavat 

yksikön "ihminen", jossa jokaisella osalla on erilainen tehtävä. 

Ruumis on ihmisen näkyvä, aineellinen osa; se toimii sielun ja hengen suojana ja samalla niiden 

välineenä kommunikoida ulkomaailman kanssa. Koska keho on näkyvä ja tunnusteltava, tiedemiehet ovat 

tutkineet ja tutkivat sitä aikojen kuluessa, jotta meillä olisi mahdollisimman paljon tietoa sen tehtävistä ja 

sen ihmeellisestä mekanismista. Se toimii niin täydellisesti ja loogisesti, että monet ovat unohtaneet, että 

sen takana on erittäin viisas henkinen voima. 

Tieto ihmisen kahdesta muusta osatekijästä on epävarmempaa ja osittain epäselvää. Koska ne ovat 

näkymättömiä eikä niitä voida tutkia kokeellisesti, tieteen on hyvin vaikea selittää sielun ja hengen 

luonnetta ja tehtävää oikein. Ja kuitenkin on hyvin tärkeää saada tästä selvyys, sillä jos onnistumme 

nostamaan tuntemattoman verhon, saamme myös tarkan tiedon ihmiselämän merkityksestä ja 

tarkoituksesta maan päällä. Älymme ei kuitenkaan yksin kykene tähän, sillä hengelliset asiat voidaan 

käsittää ja selittää vain hengellisesti. Mutta Jumalan Henki paljastaa nämä salaisuudet sellaisten ihmisten 

kautta, jotka hän on valmistanut vastaanottamaan inspiraationsa. Näiden välineiden kautta Jumala on 

paljastanut meille tiedon, jonka rajallinen mielemme kykenee käsittämään. 

Aineellinen, näkyvä maailman luominen on ollut olemassa käsittämättömistä ajoista lähtien, mutta 

ennen sitä oli jo olemassa hengellinen luominen. Sen kirjoittaja on Jumala, alkuperäinen Henki 

iankaikkisuudesta lähtien. Hänen olemuksensa keskellä paloi täydellisen rakkauden tuli, joka on hänen 

tärkein ominaisuutensa. Mutta mitä hyötyä on korkeimmasta rakkaudesta, jos sitä ei voida siirtää eteenpäin 

ja siten todistaa? - Niinpä Jumala loi itselleen henkiolennossa astian, johon hän saattoi sijoittaa 

rakkautensa, viisautensa, valonsa ja myös luovan voimansa. Se oli Jumalan rakkauden sydämestä syntynyt 

olento, Jumalan kuva, sillä se kantoi sisällään samoja jumalallisia ominaisuuksia. Koska se oli jumalallisen 

valon puhdas peili, sitä kutsuttiin sopivasti "Luciferiksi" eli "valonkantajaksi". Jumalallisen auktoriteetin 

ansiosta tämä ensimmäisenä luotu olento pystyi olemaan luovasti aktiivinen, ja pian siitä syntyi muita 

samanlaisia olentoja, jotka olivat kuitenkin heikompia. Myös he olivat Jumalan rakkauden lapsia, 

säteilevässä valossa, korkeimmassa täydellisyydessä. Näin Jumala koki sanoinkuvaamatonta iloa 

nähdessään rakkautensa heijastuvan lukemattomiin henkisiin olentoihin. 

Ensimmäisenä luotu henki oli riemuissaan, mutta Jumalan luomana olentona sitä sitoi Luojan tahto. 

Jumala halusi kuitenkin, että hän voi kehittyä vapaasti, koska se on jumalallisen olennon ominaispiirre. 

Luciferin rakkauden Luojaansa kohtaan pitäisi olla niin ylivoimaista, että se yksin oli ratkaiseva tekijä 

hänen tahtonsa vapaaehtoisessa alistamisessa jumalalliselle tahdolle. Jumala halusi saada tämän rakkauden 

osoituksen ensimmäiseltä luodulta olennoltaan, ja siksi hän antoi tälle täydellisen tahdonvapauden. 

Lukemattomat hengelliset olennot omistivat myös vapaan tahdonpäätöksen, joten he eivät olleet luodun 

pakkolain alaisia, vaan Jumalan lapsina he olivat vapaasti päättäviä olentoja. Jumala opetti heitä 

omantunnon kautta, joka kuului hänen tahtonsa äänenä ja ilmaisuna heidän hengessään. Heidän oli 

seurattava omantunnon ääntä, ei pakosta vaan vapaalla tahdon päätöksellä, vastauksena Jumalan 

osoittamaan suureen rakkauteen. 

Vapaalle tahdolle on ominaista, että se kantaa sisällään piilevää kannustinta tehdä päinvastoin kuin 

mitä omatunto neuvoo. Hengellisissä olennoissa oli siis jatkuvasti vastakohtia, jotka saivat ne jatkuvasti 

päättämään vapaassa kamppailussa: toteuttaa jumalallisia hyveitä tai tehdä niiden vastakohtia. Pitkään 

aikaan omantunnon jumalallinen ääni oli vallalla, ja kaikki oli oikeassa järjestyksessä. Mutta tuli aika, 

jolloin Lucifer ei enää halunnut totella Luojansa hengellistä ohjausta. Ensimmäisen luodun olennon loisto 

oli niin suuri, että hän antoi sen sokaista itsensä. Lucifer näki lukemattomat olennot, jotka hänen tahtonsa 

oli saanut ilmestymään, ja hän tunsi olevansa niiden tuottaja, vaikka tiesi saaneensa siihen voiman 

Jumalalta. Hän pystyi näkemään luodut henget, mutta ei voiman lähdettä, sillä Jumala antaa itselleen 

näkyvän muodon vain harvoin lastensa tähden. Harhakuvitelmissaan Lucifer uskoi lopulta, että voiman 

lähde oli hänessä itsessään, ja hän korotti itsensä "omien" henkiensä ainoaksi hallitsijaksi, joille hän osasi 
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vakuuttaa, ettei Jumala, vaan hän, Lucifer, ollut heidän luojansa ja että heidän oli alistuttava hänen 

tahtoonsa. 

Lucifer oli päättänyt Luojaansa vastaan. Nyt lukemattomien henkisten olentojen oli myös päätettävä, 

vapaa tahto saattoi valita. - Jumalan valonsäde valaisi heidät, ja he tunsivat jumalallisen Isänsä, vaikka 

eivät voineetkaan nähdä häntä. He tunsivat Hänen rakkautensa ja kuulivat Hänen äänensä 

omassatunnossaan. - Toisella puolella oli Lucifer, jossa he hyvin huomasivat tahdonmuutoksen. Mutta 

koska he pystyivät näkemään hänet ja koska he olivat rakkaudella omistautuneet hänelle välittömänä 

Luojana, hyvin monet kuuntelivat hänen kutsuaan, alistuivat hänen tahtoonsa ja pyrkivät näin irtautumaan 

Jumalasta. Näissä luopumushengissä tapahtui merkittävä muutos. 

Rakkaus, jumalallisen henkikipinän keskus, joutui eroamaan hengellisistä olennoista sen jälkeen, kun 

ne olivat päättäneet Luojaansa vastaan. Näin he itse luopuivat jumalallisesta elämänvoimasta, ja ilman 

henkeä jäljelle jääneet teloitusastiat ja -elimet (sielut) kovettuivat sieluaineeksi. 

Kaikkitietoisuudessaan Luoja tiesi, että suuri osa hänen lapsistaan ei läpäisisi suurta rakkauden koetta, 

ja hänellä oli suunnitelmansa valmiina: Ei luopioiden tuhoaminen, vaan heidän paluunsa. Koska 

hengelliset olennot olivat kääntyneet pois Jumalasta vapaan tahtonsa vääränlaisen käytön vuoksi, Hän 

halusi valmistaa ja kasvattaa heitä suurella kärsivällisyydellä - äärettömän pitkällä ja vaivalloisella tiellä, 

kaukana Hänen Isänsä kodista - jotta he löytäisivät jälleen tiensä Hänen Isänsä sydämen luo. Jumala tarttui 

Luciferin sekä lukemattomien Hänelle omistautuneiden olentojen sieluaineeseen, hajotti sen pienimpiin 

hiukkasiin ja muokkasi sen uudelleen näkyväksi, aineelliseksi luomakunnaksi. - Tämä on älylle 

käsittämätöntä; vain ne, joilla on jo hengellistä tietoa, voivat käsittää sen aavistuksen. Tiedemiehelle on 

hankalaa tunnustaa teesi, jonka mukaan aine, materia, on suunnattua, kovettunutta sielun ainetta. Mutta 

tätä taustaa vasten voimme ymmärtää apostoli Paavalin Roomalaiskirjeen 8. luvun 19. jakeen sanat, että 

koko luomakunta huokaisee ja odottaa lunastustaan meidän kanssamme. 

Meidän mielestämme äärettömän pitkässä kehitysprosessissa sielusubstanssi joutuu jatkuvasti 

muuttumaan, muuntumaan yhä uusiksi ja korkeammiksi elämänmuodoiksi. Tämä tekee ymmärrettäväksi 

myös sen, miksi aine on katoavaa, eli miksi se on jatkuvasti "kuolemassa ja muuttumassa". Toisin sanoen: 

Aineella ei ole ikuista olemassaoloa, koska se on vain hengellisen sielun aineiden peite, joiden on 

kehityttävä korkeammalle eivätkä ne siksi voi pysyä ikuisesti samassa peitteessä. Aine itsessään koostuu 

samasta sieluaineesta, mutta se on vielä kehityksensä alkuvaiheessa, ja siksi sen on toimittava alempana 

elämänmuotona luomakunnan jo korkeammalle kehittyneille elämänmuodoille. Vaikka nämä ovat 

normaalisti meille näkymättömiä, aine on meille aistinvaraisesti havaittavissa, sillä myös kehomme 

koostuu ainehiukkasista, eli saman alemman värähtelyn tiivistämistä sieluhiukkasista. 

Aineelliseen luomakuntaan sidottujen sieluhiukkasten on yhdistynyt kehitysprosessin aikana 

kristallimuodostelman tavoin. Kehitys ylöspäin alkaa mineraalien valtakunnasta ja jatkuu kasvien ja 

eläinten valtakunnissa. Tämä on ymmärrettävä siten, että esimerkiksi eläinkunnassa suurten määrien 

pikkuruisten eläinten sieluyksiköt yhdistyvät pidemmän kehitysvaiheen jälkeen niiden kuorien kuollessa 

suuremmaksi yksiköksi, jotta syntyisi jo korkeammalle kehittynyt sieluaine, joka kehittyy edelleen 

suuremmassa eläimessä. Tämä prosessi toistuu useita kertoja, kunnes lopulta älykkäillä eläimillä sielu on 

saavuttanut korkeimman mahdollisen kypsyytensä tässä kehitysvaiheessa. Useat tällaiset sielut yhdistyvät 

sitten uudeksi kokonaisuudeksi jumalallisen lunastussuunnitelman mukaisesti, joka ei siedä mitään 

pysähdystä ylöspäin suuntautuvassa kehityksessä, ja tuloksena on ihmissielu. Sielun kehitys mineraali-, 

kasvi- ja eläinkunnan luomismaailmoissa kestää miljardeja vuosia, ja Jumalan henki ohjaa sitä 

lukemattomien valohenkien kautta, jotka välittävät ja toteuttavat hänen tahtoaan luonnonlain mukaisesti. 

Koulutettu sielu on nyt valmis. Se on hankkinut voimia ja kykyjä kulkiessaan luonnon eri valtakuntien 

läpi ja odottaa kehityksensä viimeistä vaihetta: ruumiillistumista ihmisessä. Se lähestyy rakastavaisia maan 

päällä, ja hedelmöityshetkellä se sijoitetaan tulevan äidin kohtuun. Mutta olennainen puuttuu vielä, jotta 

sielu voisi saavuttaa korkeimman täydellisyytensä. Vähän ennen uuden maanpäällisen syntymää Jumala 

ohjaa sieluun ensimmäisen inkarnaationsa aloittamiseen valmiin hengen. Näin henkiolento on jälleen 

täydellinen: Tämän ykseyden kaksi osaa pyrkivät nyt yhdessä kohti lopullista kehitystä täydellisyyteen, 

joka myös kestää kauan ja kestää monia jälleensyntymisiä, toisin sanoen useita elämiä maan päällä eri 

aikakausina. 
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Jälleensyntymisen yhteydessä henki-sielu -yksikkö on valmis ottamaan haltuunsa uuden maallisen 

ruumiin, mutta silloinkin sielu menee hedelmöitymisen yhteydessä ensin yksin äidin kohtuun ja luo 

yhteyden syntyvään elämänalkioon. Henki astuu sielun kuoreen vasta myöhemmin, joissakin tapauksissa 

aikaisemmin, joissakin myöhemmin, mutta viimeistään kolme päivää ennen syntymää. - Koska sielu 

koostuu lukemattomista pienistä hiukkasista, jotka eivät ole täysin erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, 

se imee lisääntymisprosessin aikana myös vanhempien sieluhiukkasia, mikä - sukulaissielujen vetovoiman 

lisäksi - voi selittää joidenkin vanhempien taipumusten periytymisen. 

Kun sielun alkuperää ja kehitystä on selitetty edellä, seuraavaksi on tarkoitus valaista sen olemusta ja 

joitakin sen tehtäviä ihmiselämässä. Ensinnäkin on jälleen kerran tehtävä selväksi, että sielu ei ole mitään 

maallista ja aineellista, vaan näkymätön, eteeris-hengellinen voima. Se syntyi kerran Jumalan hengestä 

itsenäisenä olentona, ja jumalallisten luomusten kautta tapahtuneen ikuisen sovituksen jälkeen se on 

löytänyt tiensä takaisin alkuperäiseen tarkoitukseensa. - Ihmisen sielu ulottuu avaruudellisesti koko 

ihmiskehoon; hermoston tavoin se jakautuu kaikkiin elimiin ja ruumiinosiin. Se elävöittää kehoa, joka olisi 

eloton ilman sitä, ja kun se irrotetaan siitä, se jättää sen jälkeensä elottomana kuorena. Käytännöllinen 

ajattelu ja tahto, aistien tunteminen ja aistiminen sekä kuuleminen, näkeminen, maistaminen ja 

haistaminen ovat sielun toimintoja. Se on fyysisen kuoren sisäinen, liikkeellepaneva voima, ja vain ne, 

joilla on henkisen näkemisen lahja, voivat nähdä sen ja tunnistaa, että sillä on täysin siihen liittyvän 

ihmismuodon muoto; siksi sitä kutsutaan myös astraalirungoksi. 

Sielu on yhdessä kehon oman puolustuskyvyn kanssa vastuussa kehon terveydestä. Jos se voi värähtää 

häiriöttä ja harmonisesti, se muodostaa suojamuurin kaikenlaisia taudinaiheuttajia vastaan. Jos ne ovat 

kuitenkin jo tunkeutuneet ihmiskehoon, sielu ryhtyy välittömästi taistelemaan niitä vastaan 

vuorovaikutuksessa kehon puolustustoimintojen kanssa tehdäkseen ne vaarattomiksi tai karkottaakseen ne 

pois. Se on todellinen taistelu, joka aiheuttaa kohonneita lämpötiloja, jotka tunnemme kuumeena. - Sielulla 

on myös tehtävä, joka koskee ruumiin ravitsemista. Sielu välittää kehon vastaanottaman ruoan 

hienojakoisemmat elämänvoimat kaikkiin kehon elimiin, jotta kukin niistä saa itselleen hyödyllisiä 

hienovaraisia sieluenergioita. Mutta kun syömme ja juomme liikaa, tunnemme, että sielustamme tulee 

tylsä ja veltto, koska ruumiilliset huolet työllistävät sitä liikaa, ja siksi se on menettänyt elinvoimansa 

joksikin aikaa. 

Tämä pieni tutkimus olisi epätäydellinen, jos siinä ei selitettäisi myös sielun ja hengen välistä suhdetta 

ja sanottaisi, mitä henki on ja mitkä ovat sen tehtävät. Ensinnäkin, mitä se ei ole: sitä ei pidä sekoittaa 

"mieleen". Henki ihmisessä on Jumalallisen Hengen, Jumalallisen Rakkauden ja Jumalallisen Valon 

kipinä. Se kantaa sisällään kaikki jumalalliset ominaisuudet, ja siksi Jumala kutsuu meitä kuvikseen, ja me 

voimme kutsua häntä Isäksi. Henkemme on kuitenkin jatkuvasti ammennettava voimaa alkuperäisestä 

lähteestään: rukouksen ja hengellisen kohotuksen sekä jumalallisten ilmoitusten tutkimisen kautta. Vain 

siten se voi pysyä aktiivisena ja elävänä ja välittää ihmiselle rakkautta, viisautta ja voimaa, jotta hän voi 

täyttää Jumalan käskyt. 

Luoja asetti jumalallista alkuperää olevan ihmishengen Aadamiin sen raamatullisen kertomuksen 

mukaan, jonka mukaan Jumala puhalsi elämänhenkäyksensä Aadamin nenään. Siitä lähtien tämä 

näkymätön armon teko toistuu jokaisen ihmisen syntymän yhteydessä, kun henki istutetaan sieluun. Sielu 

muodostaa ikään kuin kuoren hengelle, aivan kuten ruumis on kuori sielulle. Hengen tehtävänä on nyt 

valaista sielua, antaa sille jumalalliset hyveet. Näissä ponnisteluissa henki ei kuitenkaan saa pakottaa 

sielua, vaan sielun on alistuttava vapaasti hengen ohjaukseen. 

Ihmiseen inkarnoitunut sielu on aluksi täysin kehoa kohtaan ja valmis täyttämään kaikki sen toiveet. Ja 

samassa määrin kuin keho kehittyy, vahvistuvat myös sielun maallis-aistilliset ominaisuudet, joita se vielä 

kantaa sisällään pitkän kehityspolkunsa aikana. Tästä alkaa hengen tehtävä. Rakkaudella ja 

kärsivällisyydellä hänen on opastettava sielua omantunnon kautta, että sen on torjuttava alemmat ja pahat 

taipumukset ja voitettava ruumiin maalliset halut - jos ne ovat laittomia. Jos henki löytää sielun 

kuulemisen, se on saavuttanut suuren menestyksen, vaikka aina tapahtuukin taantumuksia, joissa sielu 

täyttää ruumiin maalliset halut. Jos sielu pitää itsensä edelleen avoimena hengen kehotuksille, hengelliset 

hyveet voivat tunkeutua siihen yhä enemmän ja enemmän, ja samalla siitä tulee yhä immuunimpi ruumiin 

väärille haluille. Tämän muutoksen seuraukset näkyvät sitten henkilön säteilyissä: Se on henkilö, jolla on 

hyviä ajatuksia ja puhtaita tunteita; hän osoittaa nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä sekä 
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hyväntekeväisyyttä. Kun kuoleman hetki koittaa, henki ja sielu jättävät maanpäällisen ruumiin täydessä 

sopusoinnussa ja suuressa ilossa, sillä he tietävät, että autuus ja rauha odottavat heitä tuonpuoleisessa. 

Yhdessä he jatkavat ennalta määrätyllä tiellä hengellisessä valtakunnassa, kunnes he ovat saavuttaneet sen 

korkeimman täydellisyyden, joka heillä oli, kun Jumala loi heidät hengellisiksi olennoiksi. Tämän myötä 

Jumalan pelastussuunnitelma on valmis ja "tuhlaajapojan" paluu on toteutunut. 

Mutta ihmiselämä voi kulkea myös aivan eri tavalla. Kun sielu vastustaa hengen opetuksia ja 

kehotuksia, se avautuu yhä enemmän ruumiin vaatimuksille ja alemmille ominaisuuksille sisällään. Henki 

käy epätoivoista taistelua ja pyytää voimaa ja viisautta taivaalliselta Isältään. Jos sielu vapaan tahdon 

päätöksessään hylkää itsepäisesti kaikki hengen vaikutteet ja kehotukset, siitä tulee aistillisten intohimojen, 

aineellisten halujen ja kaikkien itsekkäiden impulssien orja. Se vajoaa niin alas, että siinä oleva Jumalan 

kipinä joutuu toimimattomuuteen; siitä tulee vanki henkisessä kuoressa, ihminen on silloin "hengellisesti 

kuollut". - Tässä vaiheessa käy selvästi ilmi, että henki ja sielu ovat kaksi eri voimaa. Kun henki on 

tuomittu toimimattomuuteen eikä se enää tunnu omantunnon kautta, sielu elää hyvin intensiivisesti 

"tajuttomassa" ihmisessä (muuten ruumis olisi eloton), ja sen pahat paheet tulevat silloin näkyviin 

ajatusten ja sanojen, tunteiden ja tekojen kautta ihmisen ulkoisella alueella. Jumala ei hylkää lastaan tässä 

kadotetussa tilassa. Kun sielu ei halua kuulla omantunnon ääntä, Jumala puhuu sille aineellisen ruumiin 

sairauksien ja monien vaikeuksien kautta. Monissa tapauksissa sielu alkaa silloin miettiä ja on valmis 

ottamaan huomioon Hengen kehotukset tehdä parannus. Näin tapahtuu muutos, ja sielu alistuu 

vapaaehtoisesti hengen johdatukseen. Hän vetää sen puoleensa, läpäisee sen hengellisillä hyveillä, ja näin 

he kulkevat yhdessä korkeamman kehityksen vaivalloista tietä, kunnes Jumala kutsuu heidät pois 

maallisesta elämästä. 

Valitettavasti on lukemattomia tapauksia, joissa sielu pysyy pahoissa teoissaan huolimatta Hengen 

hyvistä kehotuksista omantunnon kautta ja koettelemuksista huolimatta. Kun kuolema yllättää tällaisen 

sielun, se joutuu rajuun heräämiseen tuonpuoleisessa. Siellä se ei voi enää välttyä omantunnon ääneltä, 

joka armottomasti syyttää sitä jumalallisten käskyjen rikkomisesta, pahoista teoista ja alhaisista 

intohimoista. Nämä itsesyytökset aiheuttavat sielulle suurinta tuskaa ja puhdistavat sitä. Kun sielu tajuaa 

rikkomuksensa ja katuu niitä, sen uudelleen herännyt henki voi ohjata sitä niin, että se askel askeleelta 

luopuu pahoista taipumuksistaan ja omaksuu jumalalliset hyveet. Jos sielu pysyy itsepintaisesti 

pahuudessaan, se valmistelee itselleen onnettomaa elämää. Koska sillä ei enää ole maallista ruumista eikä 

se toisaalta voi myöskään päästä hengelliseen sfääriin, se vaeltaa päämäärättömästi maan päällä lähellä 

ihmisiä. Silloin häntä vetävät puoleensa ne, joiden pahat ajatukset, pahat teot ja alhaiset intohimot 

vastaavat hänen omaa luonnettaan. Se "asettuu asumaan" heidän kanssaan, vaikuttaa heihin pahaan, ja 

tämä tila voi johtaa riivaukseen, jolloin se pahenee ja pahenee tällaisten ihmisten kanssa. Maahan sidotut 

sielut tukevat väkivallantekoja, sekoittavat mielen ja aiheuttavat sairauksia; ne ovat jatkuva vaara kaikille 

ihmisille. Mutta on olemassa suojaa: Ihmiset, jotka suuntaavat elämänsä Jumalan tahdon mukaisesti ja 

lähettävät hyviä ajatuksia ja tunteita, ovat ikään kuin suojapeitteen ympäröimänä, josta alempien sielujen 

pahantahtoiset hyökkäykset kimpoavat, koska niiden kuiskaukset eivät löydä vastakaikua näissä ihmisissä 

ja ne torjutaan välittömästi; lisäksi hyväntahtoiset ihmiset voivat ja heidän tulisi rukoillaan ja lähettämällä 

valoisat ajatukset ja auttaa niitä sieluja, jotka ovat joutuneet huonoon valoon. 

Jumala ei estä pimeiden sielujen pahoja tekoja, koska hänen on kunnioitettava heidän vapaata tahtoaan. 

Mutta tulee päivä - yleensä hyvin pitkän ajan kuluttua - jolloin sielu kyllästyy kurjaan olemassaoloonsa ja 

katsoo taaksepäin inhoten niitä häpeällisiä tekoja, joita se on aiheuttanut. Jos se rehellisesti katuu ja pyytää 

anteeksiantoa ja apua, sen henki voi puuttua asiaan samalla hetkellä ja ohjata sitä lempeästi. Valon henget 

ja Jumalan enkelit ovat silloin myös valmiita auttamaan ja opastamaan häntä. Nyt nousu voi alkaa askel 

askeleelta hengellisellä alueella. 

Ihmishenki - jumalallisena kipinänä sisällämme - on vastakkain ruumiin kanssa, kun taas sielu on 

näiden kahden välissä. Sen on valittava joko henki tai ruumis, sillä se ei voi palvella kahta herraa yhtä 

aikaa. Jos se valitsee hengen, se on valmis vastaanottamaan jumalallisen sisällään ja alistumaan hengen 

johdatukseen. Jos hän valitsee ruumiin, hän alistuu lihan himoihin, ja hänessä olevat taipumukset voivat 

antaa täydellisen mahdollisuuden toteuttaa haittojaan. Käytännössä on vain kaksi napaa, ja siksi Herra ei 

mainitse opetuksissaan sielua tai sen toimintoja, kuten mieltä, ajatuksia, tunteita jne., yhtä usein kuin 

henkeä ja ruumista. Useimmiten puhutaan "hengestä" - tärkeimpänä osana - jolloin edellä esitettyjen 
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selitysten jälkeen on tullut ymmärrettäväksi, että kun puhutaan yleisesti hengellisestä olennosta, myös 

sielu sisältyy siihen, vaikka "hengen" ja "sielun" välille ei olekaan vielä saavutettu täydellistä ykseyttä. - 

Jumalallinen Mestari puhuu uusissa ilmestyksissä hyvin usein hengen taistelusta ruumiin vaikutteita 

vastaan. Edellisten selitysten mukaan tämä on ymmärrettävä siten, että kyseessä on hengen taistelu sielun 

kanssa, kun sielu on tullut täysin "lihalliseksi", toisin sanoen täysin ruumiin ja kaiken aineellisen 

vaikutusten orjaksi. Sillä henki ei voi johtaa ruumista suoraan, vaan ainoastaan sielun kautta. 

Suuri runoilija Goethe tunsi hienolla herkkyydellä nämä kaksi vastakkaista voimaa, ja "Faustissa" hän 

antaa sanat yhden ihmisen suuhun: 

"Kaksi sielua asuu "ah"! rinnassani, 

Toinen haluaa erota toisesta; 

Se, joka pitää karkeassa rakkauden himossa 

Kiinnittyminen maailmaan kiinnittyvien elinten avulla; 

Toinen nostaa itsensä väkisin pölystä - 

Korkeiden esi-isien valtakuntaan." 

Hän puhuu "kahdesta sielusta" rinnassaan: yksi voima, sielu, on rakkauden himon ja maallisen 

ajattelun ja haluamisen orjuudessa. Toinen voima, henki, haluaa vapautua aistien ja materialismin otteesta 

ja nousta korkeisiin maailmoihin, jumalallisen Hengen luo, josta se on peräisin. Se on hengen ja sielun 

välinen ristiriita, kun jälkimmäinen ei ole vielä voittanut ruumiinluonnon alempia haluja. 
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Sanan julistajien välttämätön valmistautuminen56-58. 

Uuden farisealaisuuden vaara  60-61 

Rajoittamaton valmius antaa anteeksi 

  - Kristuksen todellisen opetuslapsen tunnusmerkki  62-64 

 

Ohje 31 

Miehen ja naisen välinen rakkaus  7-9 

Jumalallinen inspiraatio saavutetaan 

"Katsominen ja rukoileminen"  10-13 

Herran nöyryys ja armo  21-25 

Jumalan kolminaisuus ei koostu kolmesta jumalallisesta ihmisestä.  

"Henkilöt". Kolmikko myös ihmisissä....  26-29 

Tehtävä julistaa sanaa ja parantaa sairaita  33-37 

Vapaan tahdon lahja  46-49 

Ihminen Jumalan kuvana - vain hänen Henkensä kautta  51 

Syy luomiseen henkien ja varten 

Vapaan tahdon myöntäminen  53 

Elia kolmessa ajassa  57-67 

 

Ohje 32 

Kehityksen ja kypsymättömyyden henkinen polku 

ihmishenkien  1-3 

Lupausten täyttyminen  4-5 

Henki ei kuole koskaan  7 

Kehotukset Jumalan kansalle  8-10 

Yhteys hyvään henkimaailmaan on 

Sallittu ja hyödyllinen  11 

Profetia tulevasta rauhan valtakunnasta  17 

Isä, Poika ja Pyhä Henki - näiden kolmen ykseys. 

ilmoituksen jumalalliset muodot  22-27 
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Profetia maan muuttumisesta  30 

Henkisen korkeamman kehityksen laki 

ja täydellisyys  33-37 

Vapaan tahdon lahjan väärinkäyttö on 

inhimillisen kärsimyksen syy  38-49 

Ohjeita Herran työssä työskenteleville ....  52-64 

Hengen omatunto on tuomarimme  65 

 

Ohje 33 

Leveä ja kapea tie  7-8 

Uuden liiton sitoumus  9-12 

Esimerkki hengen kehityskaaresta 

tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa  14-16 

Sovituksen aika on tullut  17-19 

Viiden tuhannen ruokkiminen  21-23 

Herran paluu  24-29 

Henkinen taistelu maan päällä olevia vastaan 

vallitseva väkivalta ja pahuus  32-34 

Syyllisyys - katumus - sovitus  37 

Pelastus ihmiskunnan turmeluksesta  41-46 

Uuden Baabelin tornin kaatuminen  52-53 

Vanhan ja Uuden testamentin profetiat 

toteutuu tänään  61-63 

 

Ohje 34 

Kristuksen uuden sanoman leviäminen ja vaikutus .  1-7 

Vanhempien vastuu lisääntymisestä 

uusi elämä  13-14 

Omatunto kehottaa aina täyttämään velvollisuutensa 

Laki, jumalallinen tahto  15-19 

Jeesuksen viimeiset sanat ristillä  27-31 

Oikea tapa opettaa ja todistaa totuudesta  35-38 

Ennustaminen ihmiskunnan tulevaisuudesta  39-45 

Kaikkien käytettävissä olevan järjestelmän tarve. 

Ymmärrettävä kieli  45-47 

Uusien opetuslasten tehtävät ja velvollisuudet  52-58 

Kääntämistä ja levittämistä koskeva tilaus 

uuden sanan julistaminen kaikkien maan kansojen keskuudessa  59-60 

Materiaalin yliarvostamisen suuri vaara ....  61-62 

 

Ohje 35 

Pyydä, niin sinulle annetaan - oikea tapa pyytää1-7. 

Rukoile niiden puolesta, jotka loukkaavat ja vainoavat sinua  8-9. 

Jumala on aina puhunut ihmiskunnalle ihmisten kautta. 

ja tekee niin vielä suuremmassa määrin12-14. 

Ihminen uudella ajalla  15 

Apostoli ja profeetta Johannes  16-21 

Maailmanlopun ajat  22-26 

Minun Henkeni tulee olemaan kaiken lihan ja hengen yläpuolella. 

vuodatetaan  28-35 

Henkinen ja fyysinen valmistautuminen  36-37 

Tottelemattomuudesta johtuva ihmiskunnan harha38-46 

Henkien luominen ja kohtalo 
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aineelliset maailmat  48-50 

Juutalaisen kansan kääntyminen ja lunastus 

kolmannella kerralla  55-62 

 

Ohje 36 

Oman syyllisyyden tunnustamisen ja katumisen merkitys  1-3 

Herra haluaa, että ihmiset ymmärtävät häntä4-7. 

Herran ehtoollisen todellinen merkitys  8 

Jumalalliset ilmoitukset viittaavat aina 

hengestä ja hengellisestä  9-12 

Myötätunto ja epäitsekäs esirukous  13-17 

Suuri inhimillinen kriisi  18-23 

Herra paljastaa itsensä nöyryydessä  24-26 

Ainoastaan mielen ja sydämen uhraukset ovat olleet 

Arvo Jumalan kanssa  27-29 

Herran työn leviäminen ja tehtävä  31-38 

Mikä on "Sana"?  39-40 

Ohjeita sanan sanansaattajille  41-46 

Mistä "helvetti" koostuu?  47-56 

Herra paljastaa itsensä jatkuvasti ja ikuisesti 59 ' ' 

 

Ohje 37 

Älyllisen kehityksen vaiheet  1-6 

Suuri tauko ihmiskunnan evoluutiossa....  7-12 

Jumala lähettää henget ruumiillistumaan maan päälle.....  18 

Sana lapsen kasteesta  19 

Ihmisen fyysinen lisääntyminen on 

Luonnonlaki ja siksi ei syntiä  20-23 

Mitä Jumalan äärettömyys tarkoittaa?   24-27 

Mikä erottaa meidät Jumalasta ja mikä tuo hänet lähellemme?  28-30 

Syy Herran äänenkannattajien kautta antamiin julistuksiin 31-34. 

Vain henkistymisen kautta voimme saavuttaa jatkuvan 

Yhteys Jumalan Henkeen  34-37 

Kaikki silmät katsovat häntä  41-45 

Ihmisen kehittymättömät kyvyt  46-48 

Rakkaus on avain hengen kehittymiseen .  49-52 

Ihmiskunta horjuu sokeasti kohti kuilua53-56. 

Epäitsekäs elämä lähimmäisen palveluksessa  61-70 

Herra ilmoittaa itsensä kaikkialla ja monissa muodoissa  76 

Henkisen maailman monet merkit ja moninaiset ilmenemismuodot  

julisti ja seurasi Herran toista tulemista  77-79. 

Kirkkojen hylkäävä asenne ja syntyminen. 

uudet hengelliset yhteisöt  80-85 

 

Ohje 38 

Kukaan ei ole liian köyhä tekemään hyvää missään muodossa  9-11 

Miten Herra toivoo uusia opetuslapsiaan?  14-18 

Profeetta Joonan esimerkki  19-22 

Kolminaisuus Jumalassa ja ihmisessä  24-28 

Sukupuolen syntyminen ja merkitys  29-30 

Todellinen avioliitto ja sen häpäisy  31-36 

Avioliitot solmitaan taivaassa39-41. 

Oivallus Jumalan kasvatuksellisista toimenpiteistä 
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Esimerkkinä aviopari  50-66 

Jumalallinen auttaja ja suojelija  75-76 

 

Ohje 39 

Tieteen puu puhdistuu  3-5 

Vaaka ja jumalallisen oikeuden sirppi6-7 

Todellisen rukouksen voima ja armo  8-15 

Kristuksen laki: Rakastakaa toisianne!  16-20 

Henkinen rikkaus ja rakkauden teot aineellisesta huolimatta 

Köyhyys  21-24 

Taistelu hyvän, totuuden ja oikeuden puolesta  26-28 

Ihmiskunnan väärät ihanteet  30-31 

Suuri kansanmurha  32-35 

Jehova - Kristus - Pyhä Henki  39-49 

Maria  50-54 

Maanpäällisten asioiden himo lamaannuttaa siivet... 

Hengen  67-70 

Elämä Jumalan edessä  71-73 

 

Ohje 40 

Messiaanisten lupausten täyttyminen Jeesuksessa ja  

ihmisten ymmärtämättömyys  1-20 

Häiriintynyt harmonia luonnon kanssa ja sen seuraukset .  21-31 

Ainoastaan Jumalan tahdon noudattaminen on 

todellinen vapaus mahdollinen  32-33 

Rukous  34-48 

Kallio usko ja ehdoton luottamus  52-53 

Koulutettujen siunaus  54-56 

Hyvien ja pahojen voimien alkuperä ja vaikutus 

näkymättömissä  57-64 

Oikea taistelu vallitsevaa 

pahat voimat  65-72 

Ihmiskunta irrottautuu todellisuudesta ja 

Näkymättömien vaikutteiden tehokkaan voiman vakuuttaminen ...  73-76 

Ihminen itse on vastuussa pahasta, 

joka ahdistaa häntä  79-81 

 

Ohje 41 

Kristuksen lunastava teko kuoleman valtakunnassa. 

Ja pimeys  5-7 

Ihmiskunta rikkoo ensimmäistä käskyä10. 

Kahden ihmisen tie maan päällä ja tuonpuoleisessa ....  11-18 

Kehotukset ja lupaukset  22-28 

Oikeista ja vääristä vetoomuksista  30 

Todellinen rauha  38-41 

Tyytyväisyyden välttämätön harmonia 

Fyysiset ja henkiset tarpeet  45-48 

Kodin tulisi olla rauhan ja rakkauden paikka  50-52 

Jumalallisen tahdon peruuttamattomuus 

ja sen lait  55-57 

Selkeä sana lasten kasvatuksesta  57 

Sodat ovat seurausta ihmisten jumalattomuudesta; 

Rauha taas on rakkauden ja nöyryyden hedelmä.  58-60 
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Jumalan uuden sanan levittäminen ja 

sen korkeat lupaukset  61-69 

 

Ohje 42 

Ihmisen kyvyttömyys vastoin 

Jumalan ilmenemismuodot maan päällä  1-2 

Tulevien sukupolvien henkistyminen  5-7 

Kehotukset ja varoitukset  9-25 

Profetiat  26-28 

Autuaaksi tekevä  29 

Armon lähde  30-32 

Kristuksen opetuksen leviäminen  33-38 

Vaatimattomuus ja säästäväisyys - laiminlyötyjä 

Kristilliset hyveet  49-50 

Jumalallinen laki ei siedä epätäydellisyyksiä  52 

Ihmiskunnan puhdistuminen ja uusi alku  53-61 

 

Ohje 43 

Sotien ja vastoinkäymisten pitäisi puhdistaa ihmisiä  2-8 

Varoitus välinpitämättömyydestä, laiskuudesta ja tekopyhyydestä.  9-15 

Ihmisen omatunto ja suojeleva henki ohjaavat häntä.  

aseta hänet hyvyyden tielle  18 

Luomakunnan harmonian ja täydellisyyden puolesta 

a l l luotuja henkiä tarvitaan  19 

Henkien luominen ja niiden kehitystehtävä  21 

Enkelit seisovat henkiveljiensä rinnalla maan päällä .  22 

Aineellisen ja henkisen maailman välinen kuilu 

Ihminen itse on syyllinen  23-24 

Kuolema ei tarkoita ikuista eroa  25 

Jeesus todisti ihmiskunnalle todellisuuden 

Hengellinen elämä  26-28 

Jumalan tahdon mukaan eläminen on paras valmistautuminen. 

henkinen elämä tuonpuoleisessa  36-38 

Kristuksen todelliset ja väärät äänenkantajat  39 Profeetallinen vertaus  43-49 

Maa on vain väliaikainen paikka 

Karkotus ja kyyneleet  61 

 

Ohje 44 

Ohjaavien henkien ruumiillistuminen ja tehokkuus maan päällä4-6 

Mitä "valo" tarkoittaa hengellisessä mielessä?  8 

Lisätietoja avionrikkojattaren tarinasta  11 

Varoittava esimerkki huonosta opetuslapsesta  19-28 

Kutsumukset ja hengelliset lahjat  33-39 

Anteeksianto  40-45 

Meidän ei pitäisi ottaa huomioon lähimmäistemme heikkouksia.  

etsintä ja paljastaminen  46-48 

Autuaat ja siunauksen lupaukset  51-55 

Jumalan suuret sanansaattajat muinaisessa Israelin kansassa58-62. 

Kristuksen lunastustyön loppuunsaattaminen  63-67. 

 

Ohje 45 

Jeesuksen elämä, "kuolema" ja ylösnousemus osoittavat meille. 

tie hengelliseen maailmaan  3-8 
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Kolmas aikakausi, Pyhän Hengen aikakausi  21 

Henkinen ja aineellinen ovat välttämättömiä, 

mutta oikeassa suhteessa  31 

Tunnista paha, mutta älä tuomitse sitä, joka sen tekee!  43-44 

Joka välttelee kosketusta syntisen kanssa, 

ei ole todellinen Kristuksen opetuslapsi49-50 , 56, 61. 

Nykyaikaiset kirjanoppineet ja fariseukset aikovat 

Hylkää ilmoitukseni  67-68 

Kristuksen uusi kärsimysmalja  81-91 

 

Ohje 46 

Oikea käyttäytyminen erehtynyttä veljeä kohtaan .  3-7 

Hengen yhteys jumalalliseen henkeen....  10-11 

Epäonnistuminen muinaisen Israelin kansan ja heidän 

Jälkeläiset  18-20 

Sodat eivät ole jumalallinen tuomio, vaan seurauksia, jotka ovat seurausta  

Ihmisen piittaamattomuus jumalallisesta tahdosta  26-29 

Usko, rakkaus ja antautuminen Jumalan tahtoon  34-36. 

Ei oppineisuutta, vaan sen toteuttamista. 

Rakkauden käsky on ihmisen korkein päämäärä  43-45 

Sen, joka ei halua kuulla, täytyy tuntea  63-65 

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia Jumalan edessä  68-69 

Suuri ennustus  73 

 

Ohje 47 

aitoa myötätuntoa kärsiviä kohtaan ja tästä johtuvaa 

esirukous ja apu  5-7 Herra koettelee omiaan  20-27, 30 

Sielumme on palattava puhtaana taivaallisen Isän luo  46 

Aineellinen ruumis esteenä ja apuna  49 

Jumala etsii myös ylpeää, kuritonta kansaa, - 

voittaa ja muuttaa  51 

Sana turhaa tunnustuksen tavoittelua vastaan: Todella 

Nöyrä ei halua olla enemmän kuin muut  54-56 

 

Ohje 48 

Jumalan uuden sanan suuruus ja merkitys 

ja ihmisten hylkääminen  5-9 

Todellinen rauha saavutettavissa vain täyttymyksen kautta 

jumalallisten lakien  11-15 

Herran ehtoollisen merkitys ja symboliikka  21-25, 46. 

Maa puhdistumisen ja kehittymisen paikkana52-54. 

Todellisen Kristuksen risti - seuraaminen 64-70 

 

Ohje 49 

Ihmisen kärsimykset eivät tule Jumalalta, 

vaan ne ovat seurausta sen omista aiemmista virheistä2-5. 

Lunastus Jeesuksen uhrikuoleman kautta tulee voimaan vasta siellä, 

jossa ihminen ottaa mallia Jeesuksesta  7-9 

Varoitus omahyväisyydestä  9-11 

Uusi sana inhimillisten mielipiteiden ja epäilyjen ristiriidassa - uusi kärsimyksen tapa. 

Kristus  12-23, 40 

Ei vain tiettyinä päivinä, vaan aina 

kunnioitamme Jumalaa  30-32 
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Taivaallisen Isän huolenpito lapsistaan .  48 

Toimitus- ja levittämistoimeksianto 

Jumalan sanan  43, 49-53 

Ei vain henkistä vaan myös aineellista apua 

naapurin osalta on tarpeen 

 

Ohje 50 

 

55 

Katso, minä seison ovella ja kolkutan 1 - 7  

Rukoilkaa kansojen puolesta, jotta Jumalan Henki olisi 

niissä. 

voi paljastaa 12 

Ihminen - taivasten kuningaskunnan "tuhlaajapoika". 

Hengellinen rukous ei tarvitse huulia  

toimi 13 - 21  

  

Vain se, mikä tapahtuu spontaanista rakkaudesta ja 

ystävällisyydestä, on 

Arvo Jumalan edessä        

  

36-37 

Älyllinen oppineisuus esteenä sille, että 

henkinen kognitio ja aistimukset  

 

40-41 

 

Maria tuli hengelliseksi Jeesuksen sanojen kautta ristillä. 

  

Käytettyjen miesten äidit 45 - 48 

 

Ohje 51 

Taistelemalla ilmestyksiä vastaan 

 

59-62 

Ihmiset tunnistavat Jumalan viisauden ja rakkauden 9 

Varoitus vääristä ilmoituksista ja vääristä opetuksista. 27 

Ihmiset ovat osittain vastuussa nykypäivän tilasta.  

Maailma - hän niittää nyt sitä, mitä hän kylvi aiemmin  33  

Kristuksen hengellisen paluun olosuhteet .  45  

Varmin opas Jumalan luo: omatunto  46 

Meidän on parannettava aineellista ja henkistä 

Noudattaa lakeja  47-53 

Nykyhetki on tuomion aika  61-71  

 

Ohje 52 

Hengellinen Israel on kutsuttu levittämään  

uusi sanoma sanoin ja teoin 

Jumalan rakkaus ja laupeus on myös Hänen 

 

1-22 

luopiolapset 

Jumala vaatii opetuslapsiltaan tänä aikana 

 

26-27 

Ei veriuhreja 

Taivas ja helvetti ovat sielun tiloja, jotka ihminen itse 

aiheuttaa kautta hänen 

 

28 

hyvä tai paha ajattelu ja toiminta Sodan julmuudet saavat 

näiden ihmisten ylpeät ja kivettyneet sydämet katumaan ja 

 

31-37 

Jumala tulee myös niiden luokse, jotka eivät tunne häntä, 

niiden luokse, jotka eivät tunne häntä, niiden luokse, jotka 

eivät tunne häntä. 

 

40-41 

Etsi vääriä muotoja 

Hengellisyyden ja suoran 

 

48 

Yhteys hengestämme Jumalan Henkeen 49-53   



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

180 

Ihmisen ei pitäisi pelätä eikä surra siirtymistä tuonpuoleiseen.  

eikä myöskään keinotekoisesti viivästyttää  55-58  

Kaikki ihmiset ovat alkuperältään, henkisesti ja fyysisesti, veljiä ja veljiä.  

Sisaret, joiden välillä  

esteitä ei saisi olla 59 - 60  

 

Ohje 53 

  

Rukouksen voima  2 

Hengen kamppailu lihan herruudesta Armo ja avuliaisuus 

lähimmäistä kohtaan 

  

 8-11 

- Todellisen opetuslapseuden merkki 14 - 17  

Tietämyksen ja viisauden lisääntyminen 20 - 22  

Risti, jolla sovitetaan oma syyllisyys, ja risti. 

ja uhrautuminen muiden puolesta 24 - 25  

 

Elian työ eri aikoina 34 - 44    

"Ja heidän tekonsa seuraavat heitä" 49 - 50   

Israelin vanha ja uusi kansa 52 - 55 

Harmageddon maallisessa ja hengellisessä maailmassa, 

kunnes 

 

valon voittoon 56 

 

  

Ohje 54 

Koettelemukset ja kärsimys välttämättöminä keinoina  

täydellisyyttä varten  

Herra ei sido tai uhkaa ketään Hänen 

 

2-9 

uusi sana, mutta se antaa uutta toivoa 10-15 prosenttia.  

Ainoa apu syntiselle ja sairaalle maailmalle 16-21  

Neuvoja uusille opetuslapsille heidän tehtävänsä täyttämiseksi 24-34 

Mitä "henkistäminen" tarkoittaa?               41 – 44    

Taivaalliselle Isälle kukaan ei ole "paha" 45 - 48 

Ihmiskunta ja Jumalan kansa tarvitsevat hengellistä 

 

Vahvat ja epäitsekkäät johtajat 

Kristuksen lunastustyöstä tulee kaiken inhimillisen 

ylivoimainen.  

 67 

Epätäydellisyyden voitto 69 - 71 

 

  

Ohje 55 

Emme voi "juosta karkuun Jumalalta " 6-7, 8. 

Kansojen hyvät ja huonot johtajat ovat välineitä, joiden avulla  

Jumalan tarkoitusperät ja esirukouksen tarve 20 - 21    

Hengen jälleensyntymiset 22   

"Kasva ja lisäänny" - uudesta näkökulmasta 22 - 24   

Ainoa tapa estää sodat 27   

Ainoa Jumalalle mieluinen parannus 

Yleisön sisäinen asenne 

 

40 

ilmoitukset  

Rukouksemme voivat auttaa tulevaa suurta 

 

53-54 

Vähentää tai jopa peruuttaa tutkimuksia 58   

Varoitus ja lupaus 71 - 74     
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