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Esialgne märkus 
Lugeja märkab, et "Tõelise elu raamatu" moodustavate köite tekstis korduvad mõned teemad, 

mõnikord ülemäära sageli, kuigi neid arendatakse alati erinevalt; see on selle Issandalt saadud õpetuste 

kogumiku korduv eripära. 

Seoses sellega peame meeles pidama, et selles raamatus sisalduvad sõnumid on vastu võetud rohkem 

kui 50 erinevas kohtumispaigas, mis on laiali üle kogu selle pealinna ja kogu riigi (s.t Mehhiko, toim.), 

ning et teiselt poolt on nimetatud sõnumeid vastu võetud suure hulga sõnavahendajate kaudu. 

Tõeliselt imetlusväärne on Jumaliku Meistri kõigi õpetuste sisemine sidusus, mis kinnitab, et sõna, mis 

tuli selle kuulutamise jaoks väljavalitute huultelt, on tõde. 

"Minu Sõna on üks kõigiga," ütles Issand oma häälekandjate kaudu, ja nii oli see ka tegelikult; sest 

mida Ta avaldas ühega, seda kinnitas Ta ka kõigi teistega, lisades: "Suured tõed avaldan ma teile erinevate 

sõnakandjate kaudu, sest ühest ei piisaks Minu jumalikkuse valguse edasiandmiseks." 

Sama juhtus ka sõnumiga, mille Jumalik Meister avaldas inimkonnale Teisel ajastul. Tema õpetuse neli 

jüngrit jätsid inimestele kirjalikud tunnistused sellest, mida nad olid kuulnud, ja nelja esitusviisi sarnasus 

on hämmastav, sest paljud lõigud korduvad peaaegu samas vormis igas kirjatükis. See veenev jõud, mille 

neli evangeeliumi omandavad oma vastastikuse kinnituse kaudu, on erakordne, sest kõigis neis osutatakse 

tõe tuumale. 

Loodame, et see lühike selgitus aitab lugejal avastada kolmanda ajastu sõnumitest sarnase ime 

olemasolu, millele me viitame. 

Tõelise elu raamatu koostamise komisjon  
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Sissejuhatus 
Pärast esimese köite ilmumist avaldasid paljud lugejad soovi rohkem teada saada Kristuse Vaimse Töö 

päritolust. Vastuseks sellele palvele avatakse käesolev teine köide peatükiga: 

JUMALIKE ILMUTUSTE TEKKIMINE JA ESIMESED ALGUSED MEHHIKOS. 

Suur sündmus, mida kahtlemata kujutavad endast jumalikud kuulutused, oli Jumala käe poolt targalt 

ette valmistatud. Valitud instrument oli Roque Rojas, kes sündis Mehhiko pealinnas 1812. aastal. Ta oli 

lihtne ja vagameelne mees, kes oli noorusest saadik pühendunud religioossetele asjadele. Siis juhtus 23. 

juuni 1861. aasta öösel, et ta nägi vaimset nägemust ja sisemine hääl rääkis talle: "Roque, sina oled see, 

kes on valitud tugevaks "Iisraeli kaljuks"." - Sellest ajast alates kuulis ta sageli sisemisi hääli, mille 

tähendusest ta esialgu aru ei saanud. Talle tulid ka vaimsed ilmingud. Kõik see ajas ta väga segadusse ja ta 

kartis, et kaotab meelt. Ta palus meeleheitel kuuldud häält, et see ütleks talle, kes temaga räägib. Ja ta 

kuulis selgelt: "See on Gabriel, kes sinuga räägib." - Sellest hetkest alates muutus Roque Rojas sisemiselt 

rahulikuks, sest ta teadis nüüd, kelle käest see hääl tuli, ja nii tihti kui ta seda kuulis, keskendus ta sõnade 

tähenduse mõistmisele. Tema ülesanne oli talle selgeks saanud ja vastavalt juhistele koondas ta enda 

ümber sarnaselt mõtlevaid mehi ja naisi. Ühel neist kogunemistest ilmutas end Roque Rojase meelest 

Eelija vaim ja ütles: "Ma olen prohvet Eelija, see Tabori mäe ülestõusmise prohvet." Ta andis 

kohalolijatele esimesed õpetused ja avas neile, et algab "kolmas ajastu", Püha Vaimu ajastu. Eelija Vaim 

töötas väsimatult esimeste jüngrite varustamisel, nii nagu ta oli juba teisel ajastul Ristija Johannese kaudu 

valmistanud teed Jeesusele. 1. septembril 1866. aastal, keset arvukat kogudust, määras Eelija oma 

vahendaja Roque Rojase kaudu seitse usklikku, kes pidid seisma seitsme kogudusekoha eesotsas ja 

esindama seitset pitsatit. Tõenäoliselt kuulutati sel päeval ka Roque Rojasele varem antud jumalikku 

ilmutust, mis ühendas Moosese käsud, Jeesuse õpetused ja Eelija juhised üheks 22 käsust koosnevaks 

seaduseks. - Ühel varasemal koosolekul oli 12 meest ja 12 naist võidetud, et hiljem teenida Jumaliku 

Meistri "häälekandjatena". 

Kui see aeg saabus, puhkes Jumalik Kiirgus esimest korda noorele naisele nimega Damiana Oviedo kui 

valitud vahendile, kelle kaudu Kristus rääkis. 

Kõik juhtus väga lihtsalt, vastavalt Jumaliku Tahte tahtele; algus oli tagasihoidlik, tänu inimlikele 

nõrkustele ja puudustele. Kuid selle sajandi alguses oli juba mitmeid kogukondi, kus Kristus tegi ennast 

teatavaks valitud vahendite kaudu. Need isikud, mehed ja naised, olid Jumala poolt valitud ja 

ettevalmistatud töötama vaimulikus vaimulikus vaimustuses kui Tema sõnumite kuulutamise tööriistad. 

Hispaania keeles on see sõna "portavoz", mis tähendab hääle kandjat, sõnakandjat või suupilli. - Aastatel 

1930-1950 oli vaimne õpetus konsolideerunud ja levinud paljudesse kogukondadesse pealinnas ja kogu 

Mehhiko Vabariigis. Suurt rahvahulka vähe märgates ilmutas Kristus end kuulsusrikkas õpetuses. See oli 

Kristuse tagasitulek Vaimus, Sõnas. Jumala tahte kohaselt kestsid ilmingud Mehhikos kuni 1950. aastani 

ja viimastel aastatel enne seda salvestati Jumaliku Meistri jutlusi. Rühm vaimse liikumise ustavaid 

järgijaid kogus ärakirju ja hakkas 1956. aastal esimest köidet hispaania keeles välja andma. Kokku 

koosneb õpetus nüüd 12 köitest. - Kui arvestada, et jumalikud ilmutused tehti teatavaks erinevate 

häälekandjate kaudu vastavates arvukates kogudustes ja et sõnumid vastavad täielikult oma tähenduse 

poolest, siis on see veel üks kinnitus, et sõna, mis tuli väljavalitute huultelt, on jumalik tõde. 

Pärast 1950. aastat jätkasid koguduste liikmed kogunemisi erinevates kogunemiskohtades ja järgiti 

Issanda poolt eelnevalt antud juhiseid: Vaimulikku ülestõusmist harjutati vaikiva palve kaudu ja seejärel 

loeti ette õpetus. Seejärel andsid "prohvetid", kellel on vaimse nägemise and, tunnistust sellest, mida 

Taevane Isa andis neile näha. Teised, kes olid varustatud intuitsiooni andega, selgitasid ja süvendasid 

loetud jutluse erinevaid teemasid. Sel viisil taheti edendada liikmete vaimulikuks muutumist. 

Nende ridade kirjutajal oli õnn minna 1930. aastal Mehhikosse kutseõppele. Mitu aastat nautisin uue 

maailma rõõme ja ametialast edu. 1942. aastal, kui rahvaste suur võitlus erinevates sõjategevuste teatrites 

möllas, puutusin Mehhiko pealinnas kokku jumalike kuulutustega ja tundsin kohe, et need kõnetavad 

mind. Sellegipoolest uurisin ma neid sõnumeid alguses kriitiliselt, kuni ma peagi mõistsin, et need olid 

tõelised ilmutused Taevaselt Isalt. Olin siis innukas kuulaja ja isiklik tunnistaja. - Oli aeg, mil me olime 
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kuni 20 sakslasest koosnev grupp Mehhiko kogukonnas, kus me kuulajad olime. Kuid mõned 

kaasmaalased tõmbusid taas tagasi. 

Üksteist aastat tagasi, kui oli kätte jõudnud aeg, mil soovisin lõpetada oma kutsetegevuse Mehhikos, 

naasesin Saksamaale. Varsti pärast seda hakkasin koos oma sõbra Traugott Göltenbothiga esimest köidet 

saksa keelde tõlkima, et teha tohutud ilmutused kättesaadavaks saksakeelsetele huvilistele. Esimene köide 

on juba mõnda aega tõlgitud ja ilmus mõni aeg tagasi Otto Reichl Verlagis, Remagenis, pealkirja all: 

"Tõelise elu raamat". Nüüd on valminud teine köide ja me soovime, et ka see leiaks oma õnnistatud tee 

Saksa vaimsete vendade ja õdede südamesse. 

 

Walter Maier 

Töötaja Traugott Göltenboth 
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Juhend 29  
1 Jüngrid, ma olen jälle teie keskel; aga kuna vorm, milles ma end ilmutan, on uus, siis kahtlete te 

mõistmata, et te ei tohi jääda vormi juurde, sest nii ei saa te teada, kus on tõde. 

2 See on põhjus, miks te kahtlete Minu ilmutuses. Minu sõnum seisneb selle sõna sisus, mis tuleb 

hääle kandja huulte kaudu. 
Isikute nimetamine, kelle meelte kui vahendi kaudu teeb Issand ennast teatavaks. Hispaania keeles on see sõna 

"portavoz", st: häälekandja, sõnavahendaja või suupill. 

3 Täna kahtlete te uuesti. Kas sa tahad, et Ma tuleksin, nagu ma seda varem tegin? Tuletage meelde, 

et te ka siis kahtlesite! 

4 Ma ei räägi teiega teadlase või filosoofi kaudu, sest siis ei oleks te omistanud Sõna mulle, vaid 

temale. Selle asemel ilmutan Ma end alandlike, teadmatute ja kohmetute kaudu, nii et kui te võrdlete tema 

inimliku välimuse tähtsusetust ja tühisust tema suust tulevate sõnade suuruse ja tarkusega, peaksite 

mõistma, et ainult Issand saab teiega sel viisil rääkida. 

5 On ka neid, kes oma kahtlustes küsivad endalt: kas see on tõesti Meister? Kas ma olen heal teel? 

Kas see ei ole mitte kiusatuse teos? - Aga kui te küsite endalt seda, siis kuulete, kuidas Minu armastav 

Sõna ütleb teile: Kas te olete tundnud rahu sellel teel? Kas olete leidnud lohutust ja taastunud oma 

haigustest? - Siis tunnistate oma südametunnistusele ja ütlete: Jah, ma olen seda kõike kogenud ja saanud. 

6 Teil kõigil ei ole veel aeg uskuda. Ajad, katsumused ja sündmused äratavad inimesed üles ja 

homme ütlevad nad: Tõesti, Tema, kes siin oli ja meiega rääkis, oli Jumalik Meister. 

7 Ma avaldan teile palju vaimusaladusi, et te tunneksite ennast ja tunneksite sel viisil paremini oma 

Isa. 

8 Inimesed, kes uurivad Jumalat, ei ole sellega nõus. Millised neist on tões? Teadlased ei ole sellega 

nõus. Millised neist on õiged? Religioon ja teadus on alati olnud omavahel vastuolus, ilma et inimesed 

oleksid mõistnud, et vaimne ja materiaalne elavad koos täiuslikus harmoonias ja moodustavad koos 

sellega Looja tõelise töö. Ühel on inimeste seas teistsugune missioon kui teisel; kuid nad peaksid tegema 

samasugust jumalikku tööd, olles omavahel kooskõlas nagu kõik loodu olendid. 

9 Kui palju needusi on religioon visanud teaduse vastu ja kui sageli on teadus eitanud religioonile 

vaimse elu olemasolu! Religioon tugineb pahadele, mida teadus on inimkonnale tekitanud, ja teadus 

kasutab relvana fanatismi ja ebausku, mida religioonide teenrid on inimkonnale õpetanud. 

10 Tõesti, ma ütlen teile, et mõnel puudub teadmine tõe kohta, mida loodus hoiab, ja teistel puudub 

Minu Seaduse õige tõlgendamine. 

11 Ma olen Rahu Kuningas. Ma olen tõmmanud oma mõõga välja ja tulnud kavatsusega võidelda, et 

hävitada kogu patt ja pimedus. Need, kes Mind järgivad, ei tohi karta, kui nende vanemad või lapsed neid 

valesti hindavad, sest Minu armastus kompenseerib nende võitluse. 

12 Juba teisel ajastul hindasid mõned teisi valesti, sest kui ühed kuulasid Jeesust, siis teised lükkasid 

Ta tagasi. 

13 Minu uued sõdurid peavad hakkama seda sõnumit kuulutama inimeste seas, kes on oma tegude ja 

eeskujuga unustanud Minu Tõe. Tänapäeval leian Minu Sõna ainult tolmunud raamatutest. Inimkond on 

kõrvale kaldunud tõelisest teest ja harjunud patu, pahede ja liiderlikkuse juurde. Patt ei tõrju neid enam, 

kuritegevus ei täida neid enam õudusega ega abielurikkumine mõjuta neid. 

14 Inimkond, siin on teil Minu Sõna piiratud kujul, et te saaksite sellest aru. Aga kui te tahate 

tõendeid Minu Kohaloleku kohta - tõendeid olen ma teile juba andnud ja annan teile veel rohkem; aga ärge 

nutke ja ärge rebige oma juukseid, kui need tulevad. 

15 Teisel ajastul läks Jeesus kord reisile, millele järgnesid mõned tema jüngrid. Nad olid roninud 

mäele ja samal ajal, kui Meister oma sõnadega neid mehi imetlusega täitis, nägid nad äkki oma Issanda 

keha ülestähendatuna, hõljumas kosmoses, Moosese vaim paremal ja Eelija vasakul. 

16 Selle üleloomuliku nägemuse peale heitsid jüngrid end maale, pimestatuna jumalikust valgusest. 

Kuid nad rahunesid kohe maha ja tegid oma Meistrile ettepaneku panna kuningate purpurne mantel Tema 

õlgadele, nagu ka Moosese ja Eelija õlgadele. Siis kuulsid nad häält, mis tuli lõpmatusest alla ja ütles: "See 

on minu armastatud Poeg, kellega ma olen rahul; kuulake teda!" 
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17 Suur hirm haaras jüngrid, kui nad seda häält kuulsid, ja kui nad üles vaatasid, nägid nad ainult 

Meistrit, kes ütles neile: "Ärge kartke ja ärge rääkige seda nägu kellelegi, kuni ma üles tõusen surnuist." 

Siis küsisid nad oma Issandalt: "Miks kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab enne tulema?" Ja Jeesus vastas 

neile: "Tõesti, Eelija tuleb enne ja teeb kõik korda. Aga ma ütlen teile, et Eelija on juba tulnud ja nad ei 

tundnud teda ära, vaid tegid temaga seda, mida nad tahtsid." Siis mõistsid jüngrid, et Ta rääkis neile Ristija 

Johannesest. 

18 Mitu korda olen Ma sel ajal teie silme ees lasknud kaduda selle keha, mille kaudu Ma ennast 

edastasin*, et te saaksite mind näha inimlikul kujul, milles inimkond tundis Jeesust, ja ometi ei langenud 

te uue ülestõusmise ees alla. 
* Issand viitab paljudele tunnistustele, mida kuulajate seas olnud vaimulikud nägijad andsid, kes tunnistasid, et 

häälekandja keha kadus ja nad nägid selle asemel Jeesuse kuju. 

19 Minu töö on Vaimne Mägi, millele ma kutsun teid üles ronima armastuse, halastuse ja 

alandlikkuse radadel. See on uus Taabori mägi, kus minevik, olevik ja tulevik sulanduvad üheks ning kus 

Seadus, Armastus ja Tarkus on ühendatud üheks olemuseks. 

20 Mooses, Jeesus ja Eelija - see on tee, mille Issand on inimese jaoks ette määranud, et aidata tal 

tõusta rahu, valguse ja täiuslikkuse kuningriiki. 

21 Tunnetage oma elus Issanda sõnumitoojate kohalolekut. Ükski neist ei ole surnud, nad kõik elavad, 

et valgustada eksinud inimeste teed ja aidata neil tõusta oma langusest ning tugevdada neid, et nad saaksid 

oma süümeprobleemides armastusega pühenduda samale. 

22 Teadke tööd, mida Mooses täitis maa peal Jehoova innustusel. Uurige põhjalikult Jeesuse õpetust, 

kelle kaudu Jumalik Sõna kõneles, ja otsige Minu uue ilmutuse vaimset tähendust, mille ajastut esindab 

Eelija. 

23 Kui olete saavutanud täieliku teadmise nendest jumalikest ilmutustest, koostage neist raamat, mis 

jaguneb kolmeks osaks, ja te leiate, et esimene räägib seadusest, teine armastusest ja kolmas tarkusest. Siis 

mõistate, et seadus on see, mis juhib, et armastus ülendab ja tarkus täiustab. Lõpuks mõistate, et need 

ilmutused anti teile täiuslikus järjekorras, valgustades inimelu: et armastuse õpetus anti teile siis, kui teil 

oli juba laialdased teadmised õiglusest, ja et samamoodi tuleb teile tarkus, kui elate kooskõlas armastuse 

õpetustega. 

24 Issand on alati rääkinud inimkonnaga inimese kaudu, sest jumaliku olendi ja inimese vahel seisab 

teie vaim, mis taastoodab taevalikku sõnumit, mis tajub ja jumaldab Igavikku. 

25 Mooses, Jeesus ja Eelija esindavad kolme arenguetappi, milles ma olen ennast teile teatavaks 

teinud: Moosese käsi, kes hoidis käes Seaduse tahvlit ja näitas teed tõotatud maale; Jeesuse huuled, kes 

kuulutas jumalikku Sõna; ja Eelija, kes avas oma vaimse ilmutusega väravad, mis viivad teid lõpmatusse 

ja selle teadmiseni, mida te nimetate Müsteeriumiks. 

26 Ma vestlen teiega, Ma räägin teie südamega; kui te peate Mind kuulama inimsuu kaudu, siis Mina 

kuulen teid, kui te räägite Minuga oma olemuse sisimas. 

27 Mina olen Kristus, keda on selles maailmas taga kiusatud, keda on teotatud ja keda on süüdistatud. 

Pärast kõike seda, mida te Te mulle Teise ajastu ajal Jeesuses tegite, tulen teie juurde, et tõestada teile veel 

kord, et ma olen teile andestanud ja armastan teid. 

28 Alasti naelutasite te Mind ristile, ja samamoodi pöördun Ma ka teie juurde tagasi, sest Ma ei peida 

oma Vaimu ja tõde teie silmade eest silmakirjalikkuse või valede rõivaste taha. Aga selleks, et te saaksite 

Mind ära tunda, peate kõigepealt puhastama oma südame. 

29 Te tahate Mind näha kogu Minu suuruses, ja nii tahab Meistri ennast oma jüngritele näidata; kuid 

siiski kohtun Ma teiega, kui astun esimesi samme, ja pean ennast piirama, kuni te saate Mind mõista. 

30 Mis juhtuks, kui sa äkki näeksid Minu valgust kogu selle hiilguses?: Sa pimestuksid. Ja kui te 

kuuleksite Minu häält kogu selle jõuga: te kaotaksite oma mõistuse. - Kui kogu Minu jõud vabaneks hääle 

kandjas, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, mis saaks temast? tema keha hävitatakse. 

31 Seepärast nõustuge, et Isa piirab ennast, et inimesed saaksid teda mõista, tunda ja vaimselt näha, 

sest isegi selles piirituses on Ta täiuslik, tark ja lõpmatu. Paljud teist tahaksid, et Ma teeksin materiaalseid 

imesid, et uskuda, et see olen Mina, kes teeb ennast teatavaks. Seda tegid sa esimesel ajastul, kui Mooses 

kutsus rahvast, et viia nad läbi kõrbe tõotatud maale. Paljud teist nõudsid, et ta teeks vägevaid tegusid, et 

uskuda, et ta on Jumala sõnumitooja, ja seega teda järgida. 
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32 Mooses oli andnud piisavalt tõendeid, et tõeline Jumal on temaga, kuid rahvas tahtis rohkem 

tunnistust, ja kui sõnumitooja oli rahvahulgad Siinai mäe jalamile toonud, kutsus ta Jehoova väge, ja 

Issand kuulas teda ning andis talle suuri tõendeid ja imetegusid. 

33 Kui rahvas oli janune, võtsin ma seda juhuseks ja ilmutasin Moosesele usu kaudu oma väge, 

pannes kaljust vett välja voolama. Kui rahvas oli näljas, andsin ma tunnistust oma kohalolekust selle 

palves, kes juhtis Iisraeli, saates talle mannat. 

34 Rahvas tahtis kuulda ja näha Teda, keda Mooses kuulis ja nägi oma usu kaudu, ja Ma ilmutasin 

ennast rahvale pilves ja panin nad tundide kaupa kuulma Minu häält. Kuid see oli nii võimas, et inimesed 

arvasid, et nad surevad hirmust; nende keha värises ja nende vaim värises selle õigluse hääle peale. Siis 

palus rahvas Moosest paluda, et Jehoova ei räägiks enam oma rahvale, sest nad ei kuule teda. Nad 

mõistsid, et nad olid veel liiga ebaküpsed, et suuta otse suhelda Igavikuga. 

35 Ajal, mil Kristus elas inimeste seas Jeesuses, ütlesid inimesed, kui nad Teda nägid: Kuidas saab 

puusepa ja Maarja poeg olla tõotatud Messias, keda prohvetid kuulutasid ja patriarhid ootasid? Kuidas 

saab see tähtsusetu mees olla Jumala Poeg, Vabastaja? - Kuid Meister rääkis ja Tema sõna pani värisema 

need, kes heas usus Tema juurde tulid, ja isegi uskmatud. Igal sammul nõudsid inimesed Jeesuselt imet ja 

Ta tegi seda. Pime mees tuli ja variseride hämmastuseks andis Meister talle nägemise, lihtsalt puudutades 

teda. Samamoodi andis Ta halvatu liikumisvõime tagasi, pidalitõbine puhastati oma kurjusest, riivatud 

vabastati, abielurikkuja muutus ühe sõnaga ja surnud tõusid üles Tema hääle peale. 

36 Ma andsin neile kõik, mida inimesed palusid, et uskuda ja tunda Mind, sest Minus oli vägi anda 

neile kõik, mida nad palusid, sest Jeesuses oli peidetud Jumalik Vaim, et teha ennast teatavaks ja täita 

Seadus. 

37 Kui Jeesus rippus ristil, ei olnud ühtegi vaimu, kes ei oleks tundnud end vapustatuna Tema 

armastuse ja õigluse hääle peale, kes suri - alasti nagu tõde ise, mille Ta tõi oma sõnaga. Need, kes on 

uurinud Jeesuse elu, on mõistnud, et enne ega pärast teda ei olnud kedagi, kes oleks teinud sellist tööd 

nagu tema, sest see oli jumalik töö, mis tema eeskuju kaudu päästab inimkonna. 

38 Ma tulin alandlikult ohvriks, sest ma teadsin, et Minu Veri pidi teid muutma ja päästma. Kuni 

viimase hetkeni rääkisin ma armastusega ja andestasin teile, sest ma tulin, et tuua teile ülevat õpetust ja 

näidata teile täiusliku eeskujuga teed igavikku. 

39 Inimkond tahtis Mind oma eesmärgist eemale tõrjuda, otsides liha nõrkust; kuid Ma ei loobunud 

sellest. Inimesed tahtsid mind kiusata, et ma teotaksin, kuid mina ei teotanud. Mida rohkem rahvahulk 

Mind solvas, seda rohkem oli Minul nende vastu kaastunnet ja armastust, ja mida rohkem nad rikkusid 

Minu Ihu, seda rohkem voolas sellest verd, et anda elu neile, kes on surnud usku. 

40 See Veri on armastuse sümbol, millega ma olen tähistanud inimhinge teed. Ma jätsin oma usu ja 

lootuse sõna neile, kes nälgivad õigluse järele, ja oma ilmutuste aarded vaimselt vaestele. 

41 Alles pärast seda aega sai inimkond teadlikuks sellest, kes oli maailmas olnud. Selle tulemusena 

mõisteti Jeesuse tööd täiuslikuna ja jumalikuina, mida tunnustati kui üliinimlikku. - Kui palju 

meeleparanduse pisaraid! Kui palju südametunnistuse valusid hinges! 

42 Praegusel ajal ilmun ma teile vaimselt täiuslikkuse mäel ja nagu nende jüngrite nägemuses, on 

minu kõrval Mooses ja Eelija - nad on need kolm sõnumitoojat, kes on näidanud inimestele vaimu teed 

seaduse täitmise kaudu. 

43 Mooses andis inimkonnale kivisse raiutud Seaduse, Jeesus viis oma Armastuse Seaduse 

kõrgeimale tasemele ristil ja Eelija valgustas jumaliku kiirena sel ajal iga vaimu Tarkusega. Igal saadikul 

oli oma aeg, et panna inimkonda mõistma jumalikku sõnumit, ilmutusi ja ettekuulutusi. 

44 Mooses päästeti veest, et ta täiskasvanuna vabastaks oma rahva ja annaks neile üle Jumala seaduse. 

45 "Sõna" sai inimeseks, et oma eeskujuga öelda inimkonnale: "Mina olen tee, tõde ja elu." Neitsi 

Maarja oli õnnistatud redel, millel Kristus laskus inimkonna juurde. Maarja, Jeesuse püha ja armas ema, 

toitis oma rinnas teda, kes hiljem pidi toitma kõiki vaime oma Sõna jumaliku leivaga. 

46 Kõik, mida Kristus teile rääkis ja õpetas oma tegudega, oli seadus, mis kinnitas seda, mida te olite 

saanud Moosese kaudu. Kuid kõik ei olnud öeldud, kõik ei olnud ilmutatud, see oli veel tulemata, et Eelija 

pidi tulema prohvetluste ja Minu Sõna täitmiseks, et valmistada Minu tulekut uuesti ette. Sel eesmärgil 

tegi ta end inimvaimu kui vahendaja kaudu teatavaks oma valguskiire abil, et valgustada vaimu, südant ja 
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meeli, et tuua arusaamist sellest, mis oli juba ilmutatud, ja valmistada inimesi ette uuteks ilmutusteks ja 

valgustusteks, mida ma pean teile selles Sõnas usaldama. 

47 Need, kes kuulasid 1866. aastal esimesi kogunemisi, kuulsid neid sõnu, mis kõlasid: "Ma olen 

Eelija, esimese ajastu prohvet, Tabori mäel toimunud Issandamuutmise prohvet; valmistuge, sest teile 

tehakse teatavaks seitse pitserit ja teile avatakse saladuse väravad, et te näeksite oma pääste teed." 

48 Isegi praegu, koos Moosese ja Eliaga, näen mind läbi nende vaimse näo, kes on seda väärtuslikku 

annet arendanud. - Mõned hirmunud ja teised kahetsevad, te seisate selle ülestõusmise ees; kuid see valgus 

ja arm valatakse välja kogu maailma peale. 

49 "Mooses "*, vaata oma rahvast. Need on samad inimesed, keda sa viisid läbi kõrbe, et otsida 

tõotatud maad. Hajutatult ja hulkudes liiguvad nad läbi maailma. Samal ajal kui mõned on mõistnud, et 

tõotuse maa on Minu süles ja sinna pääseb armastuse kaudu, mida Minu Sõna õpetab, on teised haaranud 

maailma, nagu oleks see nende viimane kodu ja ainus omand. Need ei uskunud Messiasse ega tundnud 

Püha Vaimu kohalolekut. Tulge nende juurde vaimus tagasi ja näidake neile uuesti teed tõotatud maale, 

taevasesse isamaasse. Aga kui nad sind ei usu - pimestugu päike, kaotagu kuu oma valgus ja väriseb maa, 

sest see rahvas ärkab üles ega lähe enam kunagi eksiteele." 
* Issand räägib siin vaimus olevale Moosesele. 

50 Minu abistav armastus on inimkonna vastu. Igal koidikul pakun ma inimestele rahu, kuid nad ei 

ole tahtnud Minu armastust. Nad on loonud sõja ja hangivad endale õigust. Seepärast tõmmatakse umbrohi 

välja ja kõik, mis on rüve, pestakse ära armastuse ja uuendamise vees. 

51 Pärast surma tuleb ülestõusmine tõelisse ellu; pärast sõda saabub rahu, ja niipea kui kaos on 

möödas, hakkab valgus särama südametunnistustes, sest mina olen maailma valgus. 

52 Tuleb aasta 1950, ja kuni selle ajani edastavad paljud häälekandjad Minu Sõna. Mind kuulatakse 

ka teistes riikides. Aga Minu ilmumise viimasel päeval on "vaimne org" teie peale suunatud: seal on kohal 

maa elanike, teie vanemate, patriarhide ja õigete hinged. Õndsad on need, kes kuuletuvad Minu Seadusele, 

sest nad saavad liigitatud kui Jumaliku Karjase lambad; aga häda sõnakuulmatutele, sest neid mõistetakse 

kohut kui kitsesid. 

53 "Eelija, sa oled valgus*. Sel ajal, mis on teie, on inimkonnale ilmutatud, et talle ei ole antud kolme 

seadust, vaid üks, mis on seletatud kolm korda ja mis on kokku võetud kahes käsus: armastada Jumalat 

rohkem kui kõike loodut ja armastada üksteist." - Täna teen Ma ennast teatavaks, et meenutada Oma 

rahvale varasemaid õpetusi ja teatada neile ka Minu uutest ilmutustest. 
* Siin räägib Issand Eelijaga, kes on vaimus kohal. 

54. Sel päeval, mil te mäletate hetke, mil Eelija avas* inimkonnale Kolmanda Aja, kui ta tegi ennast 

teatavaks inimese mõistuse kaudu - tundke oma Meistri armastust, vabastage end kibestumusest ja 

kindlustage oma sammud päästmise teel! 
* 1. septembril 1866 

55. Elage kooskõlas Minu kolme aja ilmutustega ja tehke oma eksistentsist igavesti õigluse, armastuse 

ja tarkuse ammendamatu leeris. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 30  
1 Õpetustes, mida ma teile annan, olen teid nimetanud "Iisraeli rahvaks" või "Jaakobi seemneks", ja 

kui te järk-järgult mõistate minu õpetusi, siis olete saanud teadlikuks, et vaimselt kuulute te selle iidse 

rahva suguvõsasse, kes on valitud maa rahvaste hulgast täitma minu ilmutuste edastamise missiooni 

inimkonnale. 

2 Seeme, mille ma usaldasin Jaakobile, puudutab vaimu, mitte keha, nagu inimesed on ekslikult 

arvanud. Sest ma ütlen teile: Kui esimeste patriarhide poolt Iisraelile jäetud pärand oleks olnud füüsiline, 

siis toodaks see ikka veel prohvetid, saadikud ja valgustajad. Selle asemel vaadake, kuidas selle rahva 

seljas on vaimse ja materiaalse viletsuse ahelad, teades, et nad ei saa enam loota Messia tulekule, sest nad 

on mõistnud, et Tema, kes neile oli tõotatud, on elanud nende rahva põues ja teda ei ole tunnustatud. 

3 Iisraeli vaim kui rahvas on magama jäänud, vajunud sajandeid kestnud unenägu, ja ta ei suuda 

näha tõde, sest ta on elanud ainult maailma naudingutele, oodates, et ta saavutab siin oma tõotatud maa, 

oma kohtuotsuse ja oma hiilguse. Kuid ärge arvake, et selle uni on igavene. Ei, nüüd, kui viletsus, valu ja 

alandamine on selle rahva poolt uue kannatuste karikana ära joodud, hakkab tema vaim ärkama ja 

mõtiskledes oma teed leidma ning avastab seejuures järk-järgult, et kõik ettekuulutused ja märgid, mis 

talle Messia tulekut kuulutasid, täitusid Kristuses tõeliselt. 

4 Tema ärkamine ei ole enam kaugel; tema vaimne koidik on juba lähenemas. Kuid enne seda näeb 

ta, kuidas inimkonna materialism hävitab end oma ambitsioonikate püüdluste, isekuse ja algeliste kirgede 

tõttu. 

5 Kui see rahvas on veendunud, et tõelise rahu ja armu riik ei ole maa peal, siis otsib ta Kristust, 

tõrjutut, hüljatud, ja ütleb Talle: "Meister, Sul oli õigus, vabadus on ainult neil, kes armastavad 

vaimustumist. Sest meie, kes me oleme püüdnud materiaalsete hüvede poole, oleme sellega saavutanud 

vaid orjuse." 

6 Kui nende südames tõuseb see Tunnistus Minust, siis lasen Ma nende seas ilmuda oma uued 

prohvetid, kes aitavad neil valmistuda vaimustumise teeks, mis on nende vabanemise tee. Ärge imestage, 

et need, kes on sajandeid oma arengus seisnud, suudavad lühikese aja jooksul läbida tee, mis võttis teistel, 

kes neile eelnesid, nii kaua aega, ja et nad isegi mööduvad neist. 

Ärge unustage, et paljudel neist on vaim, mis on saadetud maa peale juba ammustest aegadest ja et kui 

nende lepitamine on lõpule viidud, võtavad nad taas oma koha Issanda väljavalitute seas, et tuua valgust 

oma vendadele kõigist rahvastest. 

7 Kui need, kes oma rassi tõttu kannavad nime "Iisrael", kohtuvad nendega, kes on seda Vaimu poolt 

samamoodi, siis ühinevad mõlemad, mõistes, et nad mõlemad kuuluvad sellesse õnnistatud seemnesse, 

mis idanes prohvetite kaudu, esimese ajastu patriarhide kaudu ja mida kasteti Lunastaja verega, et see 

õitseks sellel valguse ajal, mil te mind kuulete. Nüüd olen Ma vaimus teiega koos, kuigi te mõnikord 

kahtlete selles ja ütlete: "Kuidas ma saan uskuda, et Meister suhtleb meiega ja kasutab selleks nii 

ebatäiuslikku ja viletsat vahendajat?". - Kuid see ei ole esimene kord, kui te kahtlete Minu kohalolus teie 

seas; isegi teisel ajastul ütlesid inimesed: "Kuidas saab puusepa poeg olla oodatud Messias?". 

8 Mu lapsed, te ei suuda tungida Minu kõrgetesse nõuannetesse. Aga nüüd, kui ma teile paljastan 

saladusi, mida te ei ole mõistnud, avage oma meeled ja südamed, et te saaksite teada paljude jumalike 

ilmingute sügavamat tähendust, niivõrd, kuivõrd teie Issand peab vajalikuks seda teile avaldada. 

9 Kui Teisel ajastul küsis keegi Minu jüngrite või Mind järginud rahvahulkade seas, kas Ma võin 

teie juurde tagasi tulla, ei olnud Mul põhjust seda nende eest varjata, ja Ma selgitasin neile, et Minu 

tagasitulek toimub inimkonna suurte katsumuste ajal, millele eelnevad suured sündmused ja murrangud 

teie elu eri valdkondades. 

10 Ma olen täitnud lubaduse, mille ma teile andsin, sest ükski eelnevatest märkidest ei ole puudunud, 

nagu ka mitte ükski väljakuulutatud sündmus. Sellest hoolimata on inimkond, vajunud vaimsesse letargia, 

lasknud märkidel Minu kohalolekust inimeste seas märkamatult mööda minna. 

11 Keegi ei oodanud Mind, Ma leidsin teie südamed külmana, armastuse lamp kustunud. Te olete 

mitu sajandit maganud. Vaid vähesed ärkasid üles Issanda sõnumitoojast, kes pöördus teie poole, et 

teatada, et ma koputan teie südame uksele. 



U 30 

13 

12 Minu esimene ilmutus toimus ühel ööl, kui inimesed magasid, täpselt nagu tol ööl, mil ma 

muutusin inimeseks, et elada teie seas. Kui tol korral oli vähe neid, kes Mind vastu võtsid, siis Minu uue 

ilmumise juures oli veelgi vähem neid, kes olid kohal. Aga ärge võtke Minu sõnu kui etteheidet, sest need 

ei ole seda: Mina olen täiuslik Armastus, kes teid igavesti elustab. 

13 Ma olen tulnud näitama teile teed, mis viib teid selle tohutu kurjuse mere keskel teie päästmiseni. 

Kuid Minu esimese kuulutuse hetkest on möödunud kuid ja isegi aastaid, ja sellest ajast alates on 

"rändajad" tulnud üksteise järel, otsides Meistri kohalolekut, ja tänapäeval ei ole need vähesed, kes on 

Minu kuulutustel kohal, nüüd moodustavad nad suured rahvahulgad. 

14 Ärge arvake, et kõik, kes Mind kuulavad, on selles tões veendunud. - Ei - Kui mõnede jaoks on see 

Töö suurim asi, mis nende südant elavdab, siis teiste jaoks on see midagi, mida nad ei suuda mõista, ja siis 

nad otsustavad, analüüsivad ja uurivad, ja kui nad ei leia tõde sellisel kujul, nagu nad seda soovivad, siis 

nõuavad nad Minult tõendeid, et uskuda, nii nagu Thomas tegi. Ma ütlesin neile: "Ärge pange Mind 

proovile, Ma annan teile piisavalt tõendeid Minu Kohaloleku, Minu Tõe ja Minu Armastuse kohta." Ma 

ütlesin neile: "Ärge pange Mind proovile, Ma annan teile piisavalt tõendeid Minu Kohaloleku, Minu Tõe 

ja Minu Armastuse kohta. - Kuid nad jäävad oma nõudmisele kindlaks, öeldes: "Kui Teisel ajal, kui Ta oli 

juba Vaimus, materialiseerus* Meister Toomase ees, et tõestada tema uskmatust, - miks ei tee Ta nüüd 

meile, uskmatutele, seda teeneid, et materialiseerub meie ees, kasvõi hetkeks?" 
* võtta nähtav vorm 

15. Jah, Minu lapsed, teil oleks õigus küsida Minult tõendeid, kui teie ebaküpsus vastaks tegelikkusele 

ja teie teadmatus oleks tõsi. Kuid te kannate endas arenenud vaimu, mis ei vaja uskumiseks materiaalseid 

tõendeid. Mida te peate tegema, on dematerialiseeruda*, siis te saate teadlikuks, et olete võimelised 

mõistma Minu uusi õpetusi ja et Minu jaoks ei ole vaja, et Ma materialiseeruksin. 
* saada vaimne 

16 Uskuge Minusse, sest Minu Sõna vaimne tähendus on selge ega vii teid segadusse. Tuletage 

meelde, et ma ütlesin teile omal ajal: "Puu tunneb ära oma vilja järgi." Nüüd ma ütlen teile: Minu Sõna 

tuntakse selle vaimse tähenduse järgi. 

17 Inimesed on sageli imestanud, miks Jeesus isegi pärast ristilöömist lubas end näha patuse 

Magdaleena juures ja läks seejärel oma jüngrite juurde, kuid sellest, et Ta külastas oma ema, ei ole midagi 

teada. Selle peale ütlen ma teile, et ei olnud vaja ennast Maarjale samamoodi teatavaks teha, nagu ma seda 

tegin neile. Sest seos Kristuse ja Maarja vahel on alati olemas olnud, juba enne maailma tekkimist. 

18 Jeesuse kaudu ilmutasin Ma end inimkonnale, et päästa patuseid, ja lasin neil pärast ristilöömist 

vaadata Mind, et taaselustada nende usk, kes Mind vajasid. Aga tõesti, Ma ütlen teile, et Maarja - 

inimesena Minu armastav Ema - ei pidanud ennast puhastama ühestki plekist ega võinud puududa usust, 

sest ta teadis, kes on Kristus juba enne, kui ta Temale oma emakese pakkus. 

19 Minu Vaimu ei olnud vaja antropomorfiseerida, et külastada seda, kes sama puhtuse ja õrnusega, 

millega ta Mind oma emakasse vastu võttis, viis Mind tagasi sinna, kust Ma olin tulnud. Aga kes võiks 

teada, millisel kujul Ma temaga tema üksinduses rääkisin ja millise jumaliku hellusega Minu Vaim teda 

ümbritses? 

20 Nii vastan ma neile, kes on Minult seda küsimust küsinud, sest nad arvasid sageli, et Jeesuse 

esimene külaskäik oleks pidanud olema Tema ema juures. 

21 Kui erinev pidi olema see vorm, milles Ma ennast Maarjale teatavaks tegin, sellest, milles Ma end 

Magdaleenale ja Minu jüngritele tundsin. 

22 Maarja tundis Mind oma vaimus. Maarja ei kurvastanud Minu pärast ega leinanud Jeesuse surma. 

Tema mure oli kogu inimkonna pärast, mille ta sai oma Poja risti jalamil kui jumalikku kingitust Igaviku 

poolt ja mille eest ta ohverdas oma keha ja vere puhtuse, et Sõna saaks inimeseks. 

23 Aga kui ma jõudsin Emmause teel mõne oma jüngriga kokku, siis kuigi nad nägid Mind, ei 

tundnud nad selles ränduris oma Meistrit ära, kuni ma lasin neil kuulda oma jumalikku Sõna. Ja kui 

Toomas nägi Mind, siis näidati talle Minu küljel olevat haava, et ta saaks veenduda, et see, keda ta pidas 

surnuks, on tegelikult elus. Sest seda ma tulin tegema: panema ühtesid sündima usku ja teisi tõusma sinna 

tagasi. 
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24 Täna ei tahtnud ma teile mitte ainult avaldada oma sõnumit, vaid ka õpetada teile, kuidas seda 

kõige paremini teatavaks teha. 

25 Minu jutluse ajal olen aidanud teie hinge arengule, kõrvaldades raskusi, pehmendades iseloomu, 

äratades õpilasi, et nad pühendaksid oma südamed heategevusele, Minu käsu täitmisele, mida olen teile nii 

sageli korrutanud, kui ütlesin teile: "Armastage üksteist." Kuid kuigi teie jaoks ei ole veel kätte jõudnud 

aeg hakata Minu Sõna levitama, sest te ei ole omandanud vajalikku varustust, olen andnud kõigile neile, 

kes joovad sellest tervise, kõlbluse ja elu allikast, võimaluse hakata praktiseerima Minu jumalikku õpetust, 

et nad saaksid end treenida ja teretada tulevaseks võitluseks, et oma heade tegudega veenda uusi 

südameid, kes hiljem ka Issanda põllul töölisteks ja uuteks külvajateks saavad. 

26 Täna näen, et kui mõned on liiga arglikud ja salatsevad, siis teised on hoopis uhkeldavad. Kuid ma 

ei taha, et te langeksite kumbagi neist äärmustest. Ma ei taha, et hirm teie naabrite kohtumõistmise ees 

paneks teid peitu pugema, sest sellega tõestaksite, et teil puudub usaldus Minu juhiste vastu, ja kui teil 

puudub usk väesse, mis sisaldub seemnes, mida te tahate edasi anda, siis milline on teie seemne saak? 

27 Karda aga, et sinu halb käitumine kahjustab sind oma vendade seas. Aga nii kaua, kui teie elus on 

puhtus, olete väärilised, kuulutate Minu Sõna ja tutvustate oma kaaslastele Minu õpetust. 

28 Ärge uhkeldage oma andidega ja oma teadmistega tõe kohta, mis teil on. Ma ütlen teile, et kui te 

seda teeksite, seaksite end ohtu, et teie vennad panevad teid suurtele katsumustele. 

29 Ma ei ole andnud teile oma Sõna, et te seda tänavatel ja väljakutel kuulutaksite. Jeesus tegi seda, 

kuid Ta oskas vastata igale küsimusele ja panna proovile need, kes püüdsid Teda proovile panna. 

30 Te olete väikesed ja nõrgad, seega ei tohi te oma vendade viha esile kutsuda. Ärge püüdke endale 

tähelepanu tõmmata, arvake, et teil ei ole midagi erilist. Ärge püüdke ka tõestada inimestele, et kõik on 

eksinud ja ainult teie teate tõde, sest nii ei saavuta te oma seemnega midagi head. 

31 Kui te tahate vaimselt ja moraalselt areneda, ärge mõistke oma vendade vigade üle kohut, et mitte 

langeda samasse viga. Parandage oma puudusi, palvetage alandlikult oma Meistrit, et Tema leebus 

innustaks teid, ja pidage meeles Tema nõuannet mitte kunagi oma häid tegusid teatavaks teha, et teie vasak 

käsi ei saaks kunagi teada, mida parem käsi on teinud. 

32 Ma ütlen teile ka, et ei ole vaja otsida inimesi üles, et rääkida neile Minu õpetusest, sest Minu 

halastus toob teie juurde need, kes vajavad teie abi. Aga kui on hetki, mil te peaksite Minu seaduse 

täitmisel tundma vajadust teha heategevustööd ja teie läheduses ei ole kedagi, kes seda vajab, siis ärge 

muretsege sellepärast ega kahtle Minu sõnas. See on just see tund, mil te peaksite palvetama oma 

puuduvate vendade eest, kes saavad Minu halastuse, kui teil on tõeliselt usku. 

33 Ärge püüdke teada rohkem kui teie vennad. Mõistke, et te kõik saavutate oma arengule vastavad 

teadmised. Kui ma annaksin teile oma valguse, ilma et teil oleks teeneid, siis te arvaksite end suureks ja 

oleksite oma edevuses rikutud ning teie tarkus oleks vale. 

34 Ma tahan näha teid alandlikuna. Aga et olla nii Minu ees, peate seda näitama ka oma ligimestele. 

35 Jüngrid, armastus ja tarkus ei ole kunagi eraldi, üks on osa teisest. Kuidas on nii, et mõned 

püüavad neid kahte voorust lahutada? Mõlemad on võti, mis avab pühamu väravad, mis võimaldab teil 

jõuda Minu õpetuse täieliku teadmiseni. 

36 Ma olen teile öelnud: Kas te tahate, et teil oleks palju sõpru? - Siis kasutage headust, hellust, 

leebust ja halastust. Sest ainult nende vooruste abil saab teie vaim oma ligimese teel särada, sest need kõik 

on armastuse otsesed väljendusviisid. Sest vaim sisaldab armastust oma sisimas, sest ta on jumalik säde ja 

Jumal on armastus. 

37 Minu õpetusega kujundan teid vaimselt, et saaksite osa võtta vaimsest pidusöögist, kus saate 

nautida tarkuse ja täiusliku armastuse toitu. 

38 Mõistke, et teie saatus on elada nii, nagu ma teid õpetasin, st alandlikkuses, armastuses ja 

vaimustuses, ning et seda tehes lasete teie olemust läbida ammendamatu ligimesearmastuse vool. 

39 Oma õpetuses näitan ma teile laia silmaringi, ja kui te kujundate oma elu sarnaselt Minu omaga, 

siis olge kindlad, et te jõuate tõelisele puhkusele Minu Kuningriigis. 

40 Minu Töö tagab teile igavese õnne teie vaimus. Kas te ei ole kuulnud oma südames magusat ja 

harmoonilist häält, mis räägib teile iga kord, kui teete midagi head, kui annate lohutust või kui annate 

heldelt andeks? Kes on see, kes niimoodi teiega teie sees räägib ja teie headust premeerib? - See on teie 

Meister, kes ei lahuta end oma jüngritest. 
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41 Nende õpetustega annan teile mõista, et voorused on ainsad kaubad, mis võivad teie hinge 

kaunistada. Ma ütlen teile ka, et te võite võrrelda vigu, üleastumisi ja halbu tundeid rättidega, millega te 

mõnikord oma hinge katate. Ma tahan teid näha puhtana ja kaunistatuna, sest viletsuse räbalatega ei saa te 

oma Isa universaalses palees särada. 

42 Head teod on kristallselge vesi, millega hinged end puhastavad. Kasutage seda! 

43 Ma räägin teile nii, et te mõistaksite, et olete väljaspool oma kuningriiki ja peate sinna tagasi 

pöörduma, sest Jumal ootab teid. 

44 Ma tahan teha igast inimesest apostli ja igast apostlist meistri. Sest ma armastan teid lõpmatu 

armastusega ja enne, kui ükski teist kaob, tahaksin pigem tunda oma vaimus kogu valu, mis on ja oli 

inimkonnas olemas. 

45 Oma südames ütlete te Mulle: "Meister, kas te armastate meid nii väga?" Kuid ma ütlen teile, et te 

ei suuda veel mõista Minu armastust, kuid teile peaks piisama teadmisest, et iga laps, kes naaseb Jumala 

juurde, on aare, mis naaseb Isa juurde. - Ma pean juhtima teie tähelepanu asjaolule, et kõik pöördub tagasi 

Jumala sülle. Kõik viljad, mis on tekkinud loomingulisest seemnest, lähevad tagasi Tema viljahoidlasse. 

46 Oo armsad jüngrid, töötage enda kallal, et te saaksite tugeva usuga igatseda, et jõuda tõelise templi 

juurde, mis on teie sees ehitatud Minu halastuse läbi. Sest seal leiate Mind ja ma saadan teid teie 

arenguteel Minu poole. 

47 Mina olen see, kes teid juhendab, sest mina olen täiuslik. Ma tean alati, kuhu ma lähen ja kuhu ma 

teid viin. Ma olen Hea Karjane, kes kaitseb teid, hellitab teid ja armastab teid nii, et Ma ei kõhkle 

hetkekski, et anda teile õppetund Minu ohvrile ristil, mis viib teid tõelise elu juurde. 

48 Inimesed uskusid, et kui nad võtavad Jeesuse elu, hävitavad nad Minu õpetuse, teadmata, et sellega 

aitavad nad kaasa Minu ülistamisele. 

49 Ma olen naasnud inimkonna juurde ja teen ennast nendes kogunemiskohtades teatavaks kuni 1950. 

aastani vähe mõistvate meeste kaudu, kes on Minu poolt selleks ülesandeks määratud. Sel ajal, kui Ma 

suhtlen teiega sellisel kujul, ootan ära nende teadlaste saabumise, kes hakkavad Mind kahtluse alla seadma 

ja eitama. 

50 See sõna, mis on oma vormilt lihtne ja tagasihoidlik, kuid oma tähenduse poolest sügavamõtteline, 

paneb taas õpitud inimesed nende ülbuses ja edevuses segadusse ja tõestab neile, et Kristuse, Päästja 

õpetust ei saa keegi kustutada, sest Tema on elu. 

51 Keegi ei suuda Mind lõpetada, Ma tõusen uuesti üles, nii nagu Ma tõusin tol ajal, kui rahvas oli 

Mind oma rinnast välja visanud ja Mind häbiväärsele surmale mõistnud. Aga kui ma nüüd uuesti siia 

maailma ilmun, siis sellepärast, et ma armastan teid kõiki. 

52 Oo teadlased, filosoofid ja arstid! Te saate teada, et Mina olen teie Issand, kui te tulete Minult 

küsima, sest te näete, kuidas Ma vastan teie kurjadele ja pahatahtlikele küsimustele, ja te vaikite Minu 

vastaküsimuste peale. Aga kui te olete kahetsevad ja meeleheitel, ilma et küsiksite Minult tõendeid, annan 

ma need teile, ja need tõendid on armastusest ja andestusest. 

53 Ma olen ainus, kes suudab lahendada teie konflikte, kes tõeliselt ravib teie haigusi, kes hellitab 

lapsi ja õnnistab vanureid, kes, kui Ta räägib inimesega, hellitab ja valgustab tema vaimu. Inimesed ja 

sajandid lähevad ära, kuid mitte Minu Kolmainsuse ja Mariani Vaimne Töö. 

Tõesti, Ma ütlen teile, et see Töö, mis on Minu Seadus ja Minu Õpetus, valgustab inimkonda. Ärge 

kahelge Minu tarkuses ja ärge vaidlustage enam Minu õiglust. Kui ma võtaksin teie väljakutse vastu, 

piisaks Minu poolt ühe nõrga hingetõmbega Minu loodusjõududest, et muuta teie teadus ja teie teooriad 

tolmuks või mitte millekski. Ärge otsige Mind kui kohtunikku, otsige Mind kui Isa, sest Mina olen 

Armastus. 

54 Oo armsad inimesed, kelle ülesanne on levitada Minu Sõna inimeste seas, keda tänapäeval kivistab 

nende materialism - õppige neid armastama ja tundke alati kaastunnet nende vastu, kes ei mõista Minu 

õpetusi lõpmatust armastusest. 

55 Sulgege oma huuled klatšimisele, mõnitamisele, kohtumõistmisele või kriitikale. Pane see kahe 

teraga mõõk, mis teeb haavu nii paremale kui ka vasakule, kui sa seda kasutad. Kui te tahate minu nimel 

võidelda, siis võtke armastuse mõõk. 

56 Sulgege oma huuled, et need ei räägiks jumalateotust ega tekitaks uuesti häbi. Selle asemel avage 

oma silmad, et te saaksite avastada kurja ja eraldada end sellest. Kuid ärge mõistke hukka oma vendi ja 
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õdesid, inimkonda, sest te kuulute sinna ja kannatate samade puuduste all. Kui teie huuled ja süda 

puhastuvad meeleparanduse ja heade tegude vees, hakkavad nad rääkima Minu Sõna tõtt, mille Ma teile 

annan. 

57 Kui te räägiksite Minu Õpetusest, ilma et oleksite eelnevalt end uuendanud ja varustanud, siis selle 

asemel, et äratada südames usku, saate te ainult pilka neilt, kes on teie eksimustest teadlikud. Kui aga 

mõnitamine ja kriitika jõuab teie südamesse pärast seda, kui olete "valvanud" ja palvetanud, ei saa nad 

teile haiget teha, sest te olete end juba kaitsnud relvadega, mille ma teile andsin, milleks on kannatlikkus, 

halastusväärsus, leebus ja armastus. 

58 Olge alandlikud ja need, kes teid armastavad, teevad seda tõe pärast. Kui te ei ole saavutanud seda 

vaimu ja keha varustatust, siis oleks parem, kui te ei jätkaks Minu Sõna kuulutamist, sest teil ei õnnestu 

külvata Minu seemet nii puhtalt, nagu Ma selle teile olen andnud, ja see seguneb alati teie 

ebatäiuslikkusega. Enne kui sa külvad, pead sa uurima Minu õpetust ja uurima seda, et sa oleksid 

võimelised mõistma ja järgima Minu juhiseid. 

59 Kui te oskate vastu võtta lööki paremale põsele ja pakkuda vasakut põske oma solvajale andestuse, 

armastuse ja alandlikkuse märgiks, siis võite usaldada, et te hakkate saama Minu õpilasteks. Alles siis, kui 

inimeste seas ilmub andestus, lõppevad nende vennatapusõjad ja algab kõigi rahvaste ühtsus. 

60 Nende õpetustega tahan ma takistada, et te ei muutuksite ühel päeval silmakirjatsejateks, kes 

räägivad armastusest, omakasupüüdmatust abistamisest ja spirituaalsusest, kuid teevad oma töödega just 

vastupidist. Ma ütlen teile seda, sest teie seas on mõned, kes kuulutavad, et nad armastavad Mind, kuid 

nende südames ei ole armastust oma vendade vastu. 

61 Ma tahan, et te oleksite siirad nii vaimses kui ka materiaalses mõttes, et ma saaksin teid nimetada 

oma väärilisteks lasteks. Sest muidu jõuab Minu hääl teie vaimuni leppimatult ja nimetan teid 

silmakirjatsejateks, nagu Ma nimetasin variseride sektorit teisel ajastul, kes olid elav hauakujutis - 

väljastpoolt valgeks värvitud, poleeritud ja lilledega kaetud, kuid seestpoolt ainult mädanikku ja surma. 

62 Ma kuulen neid, kes ütlevad Mulle: "Meister, me arvame, et see on väga raske katsumus, kui 

peame pöörama vasaku põse sellele, kes meid paremale poole lõi. Sellegipoolest tahame olla teie jüngrid. 

63 Oo inimesed, kes võtavad Minu Sõna kuuldes seda alati selle materiaalses tähenduses, ilma et nad 

peatuksid mõistmast seda selle vaimses tähenduses. Ma ütlen teile, et nii nagu teid võib lüüa põsele, võib 

teid haavata südames, moraalselt või isegi hinges. Aga ärge arvake, et see katsumus, mida ma teilt palun, 

on suurim, mida te suudate taluda. Sel Kolmandal ajal küsin ma teilt veel veidi rohkem, kui ma küsin teilt 

oma õpetussõnas: Kui teie isa mõrvar näeks end inimõigluse poolt tagakiusatuna ja koputaks teie uksele, et 

paluda kaitset, kas te annaksite talle andeksandmise märgiks peavarju, ilma et te teda reetaksite? 

64 See on proovikivi, mida ma nüüd nõuan kõigilt, kes tahavad olla Püha Vaimu jüngrid sel ajal. 

65 Kui te neid õpetusi ellu viima hakkate, siis tõesti, ma ütlen teile, te teenite suure tasu. Aga te ei tohi 

oodata tasu, kui olete selles maailmas. 

Ma kutsun teid veel kord üles mitte mõistma kohut oma vendade tegude üle, sest nii nagu teie 

kohtumõistmine oleks, nii oleks ka teie hukkamõist. Jäta asi Minu hooleks, olgu see siis õiglane või 

ebaõiglane, tuntud või tundmatu, sest Ma annan su vendadele, mis neile kuulub, ja sulle, mis sulle kuulub. 

66 Olge alandlik kõigis oma elutegevustes, tundke end teadmatuses oma kaasinimeste tarkusest. 

67 Õnnistatud on see, kes valmistab end ette, sest ta kuuleb mind tõesuses. Õnnistatud on see, kes 

puhastab end ja täidab oma Issanda käske, sest ta näeb mind. "Õndsad on vaeseid vaimus, sest nende päralt 

on taevariik." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 31  
1 Sulgege oma materiaalsed silmad selle ilmutuse ajal ja tõstke oma vaim oma Looja juurde, sest see 

on teie vaim, millega ma räägin. 

2 Ma lubasin, et tulen teie juurde tagasi, ja ma ei saanud jätta tulemata seda kohtumist teie vaimuga. 

3 Olge rahulikud, kuulake Mind tähelepanelikult ja laske Minu Sõna tüvel järk-järgult oma vaimu 

kujundada. 

4 Te olete palju rännanud, otsides kohta, mis annaks teile rahu, kuid ei ole seda leidnud. - Kui te 

esimest korda tulite nendesse tagasihoidlikesse kohtadesse, et kuulda Minu Sõna, siis te ei kujutanud ette, 

et neis - vaestes ja ebatõsistest kohtades, nagu need on - te leiate rahu, mida te nii väga igatsesite. 

5 Ma võidan teid enda jaoks armastuse kaudu. Seepärast annan teile oma õpetuse, mis on 

ammendamatu õnnistuse allikas. Ma jätan teile selle allika, et te võtaksite selles oma vennad, "rändurid", 

"rändajad", vastu sama hoole ja armastusega, millega ma teid vastu võtsin. 

6 Inimene ei ela ainult leivast, vaid ka Minu Sõnast. Teie sees on nälg ja janu, mis ei ole füüsiline, 

ning et saada uut jõudu, otsite vett ja Vaimu leiba. See oli vajalik, et valu teid vaevaks, et te saaksite 

mõista õpetusi, mida ma teile Teisel ajastul andsin. 

7 Mõned küsivad Minult ehmunult: "Issand, kas inimlik armastus on Sinu ees keelatud ja 

põlastusväärne ja kas Sa kiidad heaks ainult vaimse armastuse?" Aga ma vastan teile: Ärge ehmatage. 

Kõrgeim ja puhtaim armastus kuulub vaimule. 

Kuid ma panin ka südame kehasse, et see võiks maa peal armastada, ja ma andsin inimesele meeled, et ta 

nende kaudu saaks nautida kõike, mis teda ümbritseb. 

8 Ma usaldasin inimelu vaimudele, et nad asuksid maa peal ja paneksid siis oma armastuse Jumala 

vastu proovile. Selleks jagasin ma inimloomuse kaheks ja andsin ühele tugevama osa ja teisele nõrgemat 

osa: need osad olid mees ja naine. Ainult üheskoos saavad nad olla tugevad ja õnnelikud; selleks olen ma 

loonud abielu. Inimlik armastus on Minu poolt õnnistatud, kui seda tõstab üles Vaimu armastus. 

9 Armastus, mida tuntakse ainult keha kaudu, on omane mõttetutele olenditele, sest neil puudub 

vaim, mis valgustab mõistlike olendite elu. Täieliku vaimse mõistmise ühendustest peavad võrsuma head 

viljad ja valguse vaimud peavad neis kehastuma. 

10 On aeg puhastada oma seeme, et te moodustaksite vaimselt ja füüsiliselt tugeva perekonna. 

11 Mõistke Mind, Minu lapsed, tõlgendage Minu tahet õigesti, aasta 1950 on juba lähenemas. Pidage 

meeles, et see on see aasta, mille Ma olen märkinud selle kuulutuse lõpuks. Ma tahan, et te oleksite sel ajal 

varustatud, sest ainult need, kes on selle saavutanud, jäävad püsima oma saavutatud vaimse küpsuse 

tasemele. Need on need, kes annavad minust tõelist tunnistust. 

12 Ainult need, kes on end vaimseks muutnud, on võimelised ilmutama Minu tööd selle uues 

avaldumisvormis. Aga kuidas nad seda teevad, et saada vajalikku inspiratsiooni Minu mõtete 

vastuvõtmiseks ja Minu vaimsete sõnumite edastamiseks? - Vaadates ja palvetades. 

13 Ma tahan, et kõik, mitte ainult mõned, jõuaksid nii kaugele, et teie tunnistus oleks inimkonna 

hüvanguks. Pidage meeles, et kui mõned teist mõtlevad ühtmoodi ja teised teistmoodi, siis ajate oma 

vennad ainult segadusse. 

14 Selle sõna olemus ei ole kunagi muutunud sellest ajast, kui Damiana Oviedo seda rääkima hakkas. 

Aga kus on nende sõnade tulemus? Mis nendega juhtus? - Varjatud on nende jumalike õpetussõnade 

ärakirjad, mis olid esimesed sellel ajal, mil Minu Sõna on teie keskele nii rikkalikult välja voolanud. 

Need õpetused peavad ilmsiks tulema, et te saaksite homme tunnistada, kuidas selle ilmutuse algus oli. 

Seega on teil sel kolmandal ajastul olemas Minu Sõna täielik raamat, seega teate Minu esimese õpetuse 

kuupäeva, selle sisu ja viimase õpetuse kuupäeva, mille Ma annan teile 1950. aastal, kui see aeg on 

möödas. 

15 Täna te veel ei oska aimata, milline kaos hakkab valitsema inimkonnas pärast Minu Sõna 

lõppemist. Kas te kujutate ette, millise segaduse selline riik rahvaste seas vallandab? - Vaimude seas on 

liiderlikkus ja te peate olema valmis sellele vastu astuma. Pidage meeles, et iga ajastuga suureneb teie 

vastutus, sest iga uue ajastuga, oo inimesed, on teil üha suuremad teadmised Minu Seadusest. 

Teie pärand on väga suur ja on oluline, et te jätaksite selle oma vendadele, kes seda vajavad, enne kui 

te siit maa pealt lahkute. 
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16 Tee oma süda tundlikuks, et sa mõistaksid Minu Sõna, sest sa ei ole seda veel mõistnud. Kui te ei 

varusta ennast, kuidas te saate vastu ja mõistate Minu õpetust, kui Ma teile homme inspiratsiooni kaudu 

selle usaldan? 

17 Ühinege tões ja vaimus, siis ei lähe te enam lahku, isegi mitte suurimates katsumustes. Ainult üks 

Jumal, ainult üks Tahe ja ainult üks Sõna on olnud teiega. Seetõttu ei teki tulevikus mingit muud liiki 

seadust kui see, mille ma teile praegu olen andnud. 

18 Ärge muutuge nõrgaks, inimesed! Pidage meeles iga hetk, mil ma olen teid tugevaks kutsunud. 

Kui Ma ei ole teie usku pettunud ja olen teile tõestanud, et Minu Sõna vaimne sisu ei ole muudetav, miks 

peaksite siis oma vendadele pettumust valmistama, andes neile halba eeskuju? On aeg, et te valmistaksite 

järk-järgult ette, mida te jätate tulevastele põlvkondadele pärandiks. 

19 Paljud ütlevad Mulle oma südame sügavuses: "Meister, kas Sa näed, et me hakkame truudusetuks 

muutuma? Kas see on võimalik?" - Kuid ma vastan sama, mida ma ütlesin oma apostlitele teisel ajastul: 

"Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse." Sest isegi kui te olete täna vaid "väikesed lapsed", kes 

püüavad muutuda Minu jüngriteks, siis teie visadus viib teid õilsa lepituseni. Ma ei lahku enne, kui olen 

andnud teile oma viimased juhised 1950. aasta lõpus. 

20 Tundke Minu armastust enda lähedal, usaldage oma mured Mulle, arutlege Minuga rahus, ja tõesti, 

Ma ütlen teile, pärast seda tunnete end tugevamana. Miks te tulete Minu juurde hirmunult? Kas te arvate, 

et ma reedan teid oma vendadele? 

21 Ma kuulen, kuidas te oma südame sügavuses mulle ütlete: "Meister, kuidas peaksite meid vastu 

võtma, kui me oleme nii määrdunud oma pattude poolt, aga teie olete täiuslikkus ise?" 

22 Ma vastan teile, inimlapsed: Kas te arvate, et ma ei teadnud, et te olete rüvetatud, kui ma tulin teid 

otsima? - Ma teadsin kõike, miski ei ole Mulle tundmatu. Seepärast olen pöördunud teie poole, et anda 

teile oma Armastuse õpetus, mis päästab teid igast lõksust ja aitab teil end igast patust puhastada. 

23 Miks tunnevad vaesed, maailma paaria, et nad on Minu armastuse kõige ebaväärtuslikumad? Kas 

sellepärast, et nad on kuulnud, et ma olen kuningas? - Kui aeglane olete te jumalike õpetuste mõistmises! 

kas te ei ole aru saanud, et ma sain Teisel ajastul inimeseks, et anda teile suurimat alandlikkuse õppetundi? 

Pidage meeles, et Jeesuses sündisin ma vaeste seas ja elasin nende seas, et ma kõndisin koos nendega 

teedel, et ma käisin nende kodudes ja istusin nende lauas, et ma ravisin nende haigeid, hellitasin nende 

lapsi, kannatasin ja nutsin koos nendega. 

24 Vaata, siin on seesama Issand, kuid täna tuleb ta vaimus. Sellel kuningal ei ole krooni, 

purpurpunast mantlit ega skeptrit. Lihtsalt ma elan täiuslikkuses ja valitsen armastusega. 

25 Miks peaksin Ma ilmutama end uhketes paleedes, pompides ja tseremooniates, kui see ei ole Minu 

jaoks? Tõesti, Ma ütlen teile, et need, kes kujutavad Mind ette luksuses ja välises hiilguses, omavad 

ekslikku ettekujutust sellest, mis on Minu Jumalikkus. 

26 On palju neid, kes imestavad, et mina kui Kristus olen nüüd andnud endale jumalikkuse, ja ta võib 

öelda: "Kuidas on võimalik, et sina, kes sa kunagi ütlesid, et ta tuli ainult selleks, et täita oma Isa tahet, 

räägid nüüd meiega, nagu oleksid sina ise Isa?". - Aga ma vastan teile: Mõistke, et Kristus rääkis kui 

Jumalus, olles Jumala Sõna, ja et täna räägib Sõna teile uuesti Vaimus. Seepärast ütlen ma teile, et Isa, 

Sõna ja Püha Vaim on üks Jumal. 

27 Te olete tehtud mateeriast, millesse ma olen paigutanud hinge, ja sellele olen andnud vaimu. Kas 

sellepärast ütlete, et igas inimeses elab kolm inimest? 

28 Need kolm jõudu moodustavad ühe olendi, isegi kui iga selle osa väljendab end erinevalt. 

29 Kui inimeses valitseb täiuslik harmoonia nende kolme loomuse vahel, millest ta on moodustatud, 

on see sarnane Jumalas valitseva harmooniaga, sest siis on temas ainult üks tahe, nimelt tema vaimse 

täiuslikkuse tippu jõudmine. 

30 Inimesed, ma olen teid juba pikka aega õpetanud teie võitluseks. Aga minuga jäävad vaid need, kes 

on vabanenud ambitsioonikatest, materiaalsetest eesmärkidest ja näevad oma elu eesmärki üksnes 

vaimsete õpetuste õppimises. Isegi nende seas, kes on juba lahkunud ülestõusmisse, on palju neid, kes 

kuulavad Mind oma arengustaadiumist. 

Kui paljud "esimesed" ei suutnud püsida ja olla Mulle truuks! Nad ei tahtnud oodata, kuni esimesed 

seemned vilja kannavad. Nad kõhklesid oma usus, kahtlesid, ei näinud ette seda suurust, mis pidi veel 
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"viimase" peale välja voolama. Aga kui nad naasevad, tõmmatud selle rahva karjumisest ja 

rõõmustamisest, peavad nad viimast kohta võtma. 

31 See peaks olema õppetunniks neile, kes tänapäeval, kuigi nad näevad seemne paljunemist, 

kahtlevad ikka veel selle õpetuse õitsengus. 

32 Dematerialiseerige end, alates tänasest muutke oma pühendumine Jumalale äärmiselt lihtsateks 

vormideks, valmistades sellega end ette ja tehes end sobivaks vaimust vaimuga ühinemiseks, mis teil saab 

olema oma Issandaga. Täna pean ma ikka veel nende kehade vahendusel teiega rääkima, et te saaksite oma 

usus tugevneda ja tunneksite, et ma olen teile südamete sügavustes lähedal. 

33 Täitke (oma ülesanne), inimesed, ja mina täidan teid (minu lubadused). Andke minust tunnistust, ja 

mina teen seda teie kohta. Vabastage end igasugusest isekusest, kui tahate kuuluda tõeliselt Minu töötajate 

hulka, kes peavad Minu Sõna inimeste seas teatavaks tegema. Lõpetage ainult enda pärast muretsemine ja 

hakake hoolima oma kaasinimestest. Ma tahan, et te avastaksite ülima õndsuse, mis tuleb kellegi teise valu 

leevendamisest. 

34 Tooge oma lohutus-, valguse- ja armastussõnas oma vendadele palsam, mille ma olen teile 

usaldanud. 

35 Ühel päeval mõistate, et vaimu tarkus on kõrgem kui mõistuse teadus, sest inimese intelligentsus 

avastab ainult seda, mida tema vaim talle avab. Ma annan teile selle vihje, sest paljud teist ütlevad: 

"Kuidas ma saan ravida haigeid, kui ma ei tunne ravimise teadust?" 

36 Halastage oma vendadele, olge usku, oskage palvetada ja tehke end nende teenetega Minu armu 

vääriliseks. Tõesti, ma ütlen teile, siis te saate kogeda, kuidas on võimalik imet teha. 

37 Kui hoolimata Minu juhistest on keegi, kes kahtleb, et see Sõna pärineb Isalt, siis küsigu Minu 

töötajatelt, nendelt inimestelt, kes Mind järgivad, ja ta saab tuhandeid tunnistusi, mis räägivad talle 

tõelistest imedest, mis hämmastavad teadlasi, kes neid teada saavad. 

38 Kuulge hästi: Kui ma olen lõpetanud oma Sõna andmise teile, siis olgu see rahvas minu vaimse 

seemne külvajaks. Aga ma küsin teilt: Milline on teie otsus seoses Minult saadud juhistega? Kas olete 

valmis ustavalt edasi andma Minu inspiratsioone? - Ärge lubage Mulle midagi, mida te neil päevil teete, 

pigem jätkake selle õpetuse kuulamist ja süvenege sellesse. Täna olete te ühinenud Meistri ümber, 

"homme" ei tea te, kui paljud teist pöörduvad Minu käskude eiramisega Minule selja taha. 

39 Ärge laske aastatel kasutamata mööda minna, hoolitsege iga päev selle eest, et astuda vaimsel teel 

järjekordne samm edasi. Kõndige kindla sammuga, keegi ei läheks kiirustades, ainult selleks, et tunda end 

teistest ees, sest tema komistamine oleks väga valus. 

40 Ma tahan, et te muutuksite tugevaks oma mõtlemise, intuitsiooni ja oma tööde spiritualiseerimise 

kaudu, et te ei põhjustaksite oma elus vähimatki valu ja teeksite end valmis leevendama kõiki kannatusi, 

mis teie teel ilmnevad. 

41 Ma olen andnud teile palju õpetusi, inimesed, mõned neist sügavamad kui teised. Ma räägin kõigi 

Oma lastega, nendega, kes lähevad enne ja "viimaste" juurde. See on vajalik, sest pidevalt saabuvad uued 

"väikesed lapsed", kes soovivad seda Sõna, ja nagu ma tegin teiega, alustan ma neile kõige lihtsamate 

õpetuste andmisega. 

42 Ma küsin "viimaseid": Kas te arvate, et teil ei ole vaimset missiooni? Kas te ei tunne vastutust 

inimkonna eest? Kui te nii arvate, siis te eksite, sest teie anded ja ülesanded on sama suured kui need, mida 

te näete, mida ma kasutan, et anda teile oma õpetusi. Nad mõtlesid sama, mis teie, kui nad esimest korda 

Mind kuulsid, ja vaadake neid nüüd: Kuidas nad eksisid! 

43 Jääge sellele teele, sest varsti mõistate kõike, mida te omate, ja mis on teie missioon, mida te peate 

täitma maa peal. 

44 Mõistke, et minul, teie Jumalal, ei ole olnud algust ega tule lõppu. Ma olen igavene ja sel ajal 

avaldan teile palju vaimse elu saladusi. See teadmine viib teid seadust täitma armastuses ja ustavuses oma 

saatusele. 

45 On saabunud aeg, mil ma avaldan teile uusi õpetusi, ja see tundub teile, nagu oleks Isa pärast pikka 

eemalolekut oma laste juurde tagasi pöördunud. 

46 Ma andsin teile vaba tahte ande, sest teie hing on asetatud pika teekonna algusesse, mille lõpus on 

selle puhastumise ja täiustamise eesmärk. Selle õnne saavutamiseks peate jõudma armastuse, usu ja 

vankumatuse teenete kaudu. 
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47 Kui ilus on vaba tahte and ja kui halvasti on inimene seda kasutanud. Kuid pärast seda pikka 

kogemust tõuseb vaim üles, kehtestab end maailma kirgede üle ja kasutab seda õnnistatud vabadust ainult 

oma Isa ülistamiseks. 

48 Õied kerkivad taimedest ja pakuvad mulle oma lõhna. See on nende saatus, millest nad ei suutnud 

pääseda, sest neil puudub vaim ja seega ka vabaduse and. Linnud pakuvad Mulle oma laulu, kuid nad ei 

saaks midagi muud teha, sest selleks nad on loodud ja neil puudub vaba tahe. 

49 Kui suur on teie teene sel päeval, kui ka teie olete nagu lilled või linnud, kuigi süda tahab teid oma 

vaba tahte tõttu oma kirgedega kõrvale juhtida oma ülesannete täitmise teelt. See saab olema vaimu aeg, 

sest ta võtab oma õigustatud koha, ja see saab olema ka mateeria aeg, kui ta tunnistab oma alamat 

positsiooni ja mõlemad lasevad end juhtida südametunnistusest. Harmoonia, mis valitseb siis inimeses, on 

sama, mis valitseb kõigis loodud asjades. Minu kohalolekut mitte ainult ei tunta, vaid inimesed isegi 

tunnevad seda. 

50 Läheneb aeg, mil inimesed pakuvad Mulle tõelist austust, mil nad lõpetavad selle suitsutuse 

põletamise, mida nad on Mulle pakkunud esimestest päevadest peale - suitsutus, mis ei ole alati rääkinud 

Mulle puhtast teost, vaid on sageli olnud läbipõimunud inimlikust kurjusest. Suitsupakendi asemel on teie 

armastus, mis jõuab Minuni. 

51 Te teate, et te olete loodud "Minu näo ja kuju järgi", kuid kui te seda ütlete, mõtlete te oma 

inimkuju peale. Ma ütlen teile, et Minu sarnasus ei ole seal, vaid teie vaimus, mis - et saada Minu 

sarnaseks - peab end voorusi harjutades täiustama. 

52 Mina olen Tee, Tõde ja Elu, ma olen Õiglus ja Hea, ja kõik see tuleb Jumalikust Armastusest. Kas 

sa mõistad nüüd, kuidas sa pead olema, et olla "Minu näo ja kuju" järgi? 

53 Teie loomise põhjuseks oli armastus, jumalik igatsus jagada oma väge kellegagi; ja põhjus, miks 

ma andsin teile tahtevabaduse, oli samuti armastus. Ma tahtsin, et Minu lapsed tunneksid, et nad 

armastavad mind - mitte seadusega määratud, vaid spontaanse tunnetusega, mis puhkeb vabalt nende 

vaimust. 

54 Inimesed, keda nende kirgede vägivald on haaranud, on oma pattude tõttu nii madalale vajunud, et 

nad on loobunud igasugusest lootusest pääseda. Kuid ei ole kedagi, keda ei saaks terveks teha. Sest hing - 

kui ta on veendunud, et inimlikud tormid ei lõpe seni, kuni ta ei kuula südametunnistuse häält - tõuseb ja 

täidab Minu seadust, kuni jõuab oma saatuse eesmärgini, mis ei ole mitte maa peal, vaid igavikus. 

55 Need, kes arvavad, et eksistents on mõttetu, mõtlevad võitluse ja valu mõttetusest, ei tea, et elu on 

meister, mis vormib, ja valu on tisler, mis täiustab. Ärge arvake, et ma lõin valu, et anda seda teile karikas, 

ärge arvake, et ma põhjustasin teie kukkumise. Inimene sai omal algatusel sõnakuulmatuks ja seetõttu 

peab ta ka ise end omaenda pingutustega üles tõstma. Samuti ei tohiks te arvata, et ainult valu teeb teid 

täiuslikuks; ei, te jõuate Minuni ka armastava tegevuse kaudu, sest Ma olen armastus. 

56 Kui ma panen teid pikale ja raskele teele, siis pidage meeles, et ma saadan teid sellel teekonnal, 

õpetan teid jätkuvalt ja aitan teid teie ristiga. Ja et teile tõestada, et ma olen teiega, olen läinud nii kaugele, 

et olen muutunud inimeseks, et olla nähtav ja käega katsutav. Aga te olete rumalad oma otsustes, te 

kahtlete, kui näete Mind inimlikuna ja ütlete, et teie silmad ei saa näha Jumalat. Aga kui ma ütlen teile, et 

ma olen Vaim, siis te ütlete: "Kuidas on võimalik ära tunda ja uskuda sellesse, mida te ei näe?". 

57 Te olete jõudnud arengutasandile, kus te suudate Mind mõista Minu Jumalikus Olemuses ja 

tunnete Mind kui Vaimu. Vaimu areng ja reinkarnatsioon on teid järk-järgult ette valmistanud Minu uute 

õpetuste vastuvõtmiseks. 

58 Kui pimedus, mis on inimkonda ümbritsetud, hajub ja see muutub vaimudes valguseks, siis 

tunnevad nad uue ajastu kohalolekut, sest Eelija on inimkonna juurde tagasi tulnud. Aga kuna nad ei 

saanud teda näha, oli vaja, et tema vaim ilmutaks end inimvaimu kaudu, ja ta ilmutas end nägijatele 

prohvet Eelija sümboliga: pilvede kohal oma tulises vankris. 

59 Eelija on tulnud sel ajal eelkäijana, et valmistada ette Minu tulekut. Ta on tulnud prohvetina, et 

kuulutada teile uut ajastut koos selle võitluste ja katsumustega, kuid ka selle ilmutuste tarkusega. Ta tuleb 

oma valguse sõidukiga, et kutsuda teid selle peale, et viia teid pilvede kohale ja tuua teid vaimse kodu 

juurde, kus valitseb rahu. Usaldage teda kui head karjast, järgige teda vaimselt, nagu rahvas järgis Moosest 

esimesel ajastul. Palvetage, et ta aitaks teid teie missiooni täitmisel, ja kui soovite teda järgida, siis tehke 

seda. 
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60 Enne kui Eelija viidi tulise vankriga ära ja viidi taeva kõrgustesse, palus Eliisa teda, et ta annaks 

talle üle oma prohvetliku ande ja vaimu, et ta saaks olla nagu Eelija oli olnud maa peal; ja Eelija jättis talle 

oma mantli tõendiks, et ta täidab oma õpilase soovi. Aga Elija vaim ja tema prohvetlik anne olid Eliisas 

ilmselge märgina vaimse seotuse ja vaimu taaskehastumise kohta inimestega. 

61 Igal ajastul ja iga jumaliku ilmutuse puhul ilmub Eelija inimestele. 

62 Messias ei olnud veel maa peale tulnud, ta ei sündinud enam kaua aega inimesena, ja juba oli 

prohveti vaim kehastunud Johannesesse, keda hiljem kutsuti Ristijaks, et kuulutada Taevariigi lähedust, 

mis oleks Sõna kohalolek inimeste seas. 

63 Hiljem, kui Ma ilmutasin ennast Tabori-mäel, et näidata end vaimus mõnele Minu jüngrile, tuli 

Eelija koos Moosesega, et võtta oma koht oma Issanda kõrval. Nii andis ta mõista, et tulevikus on talle 

usaldatud aeg, mil ta peab oma kohalolekut inimkonnale tuntavaks tegema, et äratada inimeste magav 

vaim helendavaks ja täiuslikuks eluks. 

64 See on aeg, mis on usaldatud Eelijale, et äratada inimkond. Ta on eelkäija, kes läheb rahva juurest 

rahva juurde, rahvusest rahva juurde, inimeselt inimesele, et rääkida neile, nagu Johannes tegi omal ajal 

Jordani kaldal, kui ta rääkis rahvahulgale ja käskis neil valmistuda, sest Jumala Kuningriik on juba 

lähedal. Nüüd ütleb ta neile oma vaimse häälega, et nad koguneksid sisemiselt, sest Issanda kui Püha 

Vaimu kohalolek on inimeste juures. 

65 Kui Eelija on valmistanud inimkonna ja valmistanud ette Issanda teed, pöördub ta tagasi Isa 

juurde. 

66 Kui see juhtub, ärge paluge tal jätta teile oma mantlit, nagu ta jättis selle Eliisale; sest ta on end 

vaimselt teatavaks teinud, ajad on muutunud ja te unustate sümbolid. Aga ta jätab teile prohvetliku 

kingituse armastuse kingitusena ja tunnistuseks sellest, et ta oli teie seas. 

67 Varustage endid, jüngrid, õppige Minult, et Ma saaksin teid saata inimeste hulka, et teha Minu 

ilmutust Püha Vaimuna teatavaks ja öelda neile nagu Johannes: "Tehke meeleparandus, sest taevariik on 

tulnud inimestele lähedale." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 32  
1 Valmistuge, sest ma tahan, et te mõistaksite selgelt Minu Sõna vaimset tähendust, mida ma teile 

selles Kolmandas Ajastikus esitan. 

2 Te olete veel väikesed lapsed, kuid te peaksite juba olema suured jüngrid, sest olete elanud 

mitmeid kehastumisi. Ainult esimesel korral peaksite olema lapsed, et teisel korral kasvada noormeesteks 

ja kolmandal korral saavutada küpsus. 

3 Ma olen teid alati näinud väikeste lastena. Oma vaimses lapsepõlves elasite te süütult, ebapiisavalt 

arenenud võimete ja tundlikkusega, teadmata oma elu algust. Siis saite te Minu esimesed õpetused ja 

ilmutused. 

Teisel ajastul peaksite te juba olema noored, elades täielikus vaimses nooruses ja kõrgendatud vormis. 

Kuid ma leidsin teid rõhutud, rõhutud, riituste ja traditsioonidega seotud, ja kui ma nägin, et te ei ole 

kasutanud minu õpetusi, tulin ma näitama teile oma halastuse ja armastuse näidetega teed, mis viib teid 

tõotatud maale, ja valmistama teid ette uute õpetuste praeguseks etapiks, mida ma olen lubanud teile anda. 

Ma käskisin teil olla tugev, võidelda, et mitte sattuda uude orjusse. Aga mida te olete Minu õpetusest 

teinud? - Te ei tunne ikka veel Minu õpetust. Miks te olete unustanud teile antud lubaduse, et ma tulen teie 

juurde tagasi vaimselt? Ma olen vaimus kohal, nagu ma teile pakkusin, kuid te ei tunne Mind ära. 

Te küsite, miks ma teid Iisraeliks kutsun ja nõuate minult tõendeid, et uskuda. - Miks te olete andnud 

end ebajumalateenistusele ja müstitsismile*, segi ajades materiaalsed jumalateenistused Jumala vaimse 

jumalateenistusega? Ma leian, et olete segaduses valeõpetuste tõttu, millega teie vennad on teid eksitanud 

teelt, mis viib teid kõrgemale arenguteele. 
* See viitab uskumusele, et ainuüksi sakramendi vastuvõtmine või palverännakul osalemine kutsub esile imelise jõu. 

Te kaebate, sest teil puudub vabadus. Ma näen, mida sa oled kannatanud läbi karika, mis on nii kibe, 

mida sa oled tühjendanud täiega. Aga ärge arvake, et ma teid karistada olen lasknud: Ei, Ma tahtsin alati 

juhtida teie samme, et te armastaksite Mind kui Isa ja tunneksite Minu jumalikku kaitset. 

4 Sellest päevast, mil ma andsin teile oma Sõna ja viimased hoiatused Jeesuse kaudu, on möödunud 

palju sajandeid; kuid täna ilmun ma teile Püha Vaimuna, et täita oma lubadust teile. Ma ei saanud 

inimeseks, Ma tulen Vaimus ja ainult need näevad Mind, kes on varustatud. Kui teie usute Minu Sõnasse 

ja järgite Mind, siis teised ei võta Minu ilmutust vastu ja eitavad seda. Ma pidin neile andma suuri 

tõendeid ja tänu neile olen ma järk-järgult võitnud nende uskmatuse. 

Armastus ja kannatlikkus, mida olen teile alati ilmutanud, paneb teid mõistma, et ainult teie Isa saab 

teid sel viisil armastada ja õpetada. Ma valvan teie üle ja teen teie risti kergeks, et te ei komistaks. Ma 

lasen teil tunda Minu rahu, et te saaksite minna oma teed täis usaldust Minu vastu. 

5 Te olete alati kannatanud, sest te ei ole kuulda võtnud Minu alandlikkuse eeskuju. Te ei ole 

arvestanud, kui madalale ma olen laskunud, et teha ennast teile kuuldavaks ja arusaadavaks. Aga ma annan 

teile andeks, sest te kuulute esimeste inimeste hulka, esmasündinute hulka. 

Elage Minu eeskuju järgi ja tagage, et inimkond armastab Mind, et nad läheneksid Minule. Sest 

inimesed ei mõista enam, kuidas Mind otsida, nad ei tunne Minu kohalolekut, nad ei tunnista Minu 

hüvesid ja omistavad Minu imesid juhusele. Nad ei usalda Mind ja elavad hooletult oma suures segaduses. 

Ma olen teile öelnud, et ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta. Te teate, et Ma valitsen universumit 

oma armastuse seadustega, et kõik olendid on Mulle kuulekad. Ainult inimene üritab neist seadustest 

mööda hiilida, ilma et ta tahaks oma vaba tahet hästi kasutada. 

6 Puhka oma elu keerdkäikudest. Täna oled sa oma kannatuste raskuse all kummardunud, su vaimus 

on valu ja su silmadest voolavad kahetsuse pisarad sinu üleastumiste pärast. - Teid on valesti hinnatud, 

sest te olete järginud Minu asja. Kuid ma olen teile öelnud, et kui te valmistute selleks, siis suudate oma 

vendade kohtumõistmistest jagu saada ja neid taluda selle jõuga, mille teile annab heategevuse 

harrastamine. 

7 Ma ei ole asjata valinud teid oma Sõna levitamise vahendiks. Ma usaldan teid. Ma usaldan teile 

raske missiooni, milleks on teie eeskuju kaudu tuua oma vendadele pääste. Seeme on teie sees, see on 

seesama seeme, mille kaudu ma teile algusest peale elu andsin. Teie töö ja hoolitsuse tulemusena ootan ma 

teie seemnest häid vilju. Tehke rist, mida te kannate, kergeks, täites armastusega missiooni, mille ma teile 

usaldasin. Viige oma töö lõpule, ärge kartke keha surma, pidage meeles, et teie vaim ei sure kunagi. Ta 
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vabaneb ainult kehamaterjalist, mis on talle antud vahendina, et elada maa peal, ja mis, kui tema ülesanne 

on täidetud, maksab oma austust maa ees. Kuid teie vaim saab vabaks, et minna piiramatute horisontide 

poole, alustades sellega teie jaoks uut elu, milles te leiate tasu oma töö eest selles maailmas. 

8 Lükake tagasi ekslikud tavad ja traditsioonid. Kasutage valgust Minu õpetuses, et teie kahtlused 

hajutatakse ja saladused selgeks saavad, nagu on Minu tahe. 

9 Ma näitan teile tõelist vaimuelu, et te ei elaksite põhjendamatute ähvarduste all ega täidaks Minu 

Seadust ainult karistuse kartuses, millest on teile rääkinud need, kes ei mõistnud (õigesti), kuidas Minu 

Sõna tõlgendada. Mõistke Minu Seadust, see ei ole keeruline ega raske mõista. Keegi, kes seda teab ja 

tegutseb selle järgi, ei saa häbisse jääda ega anna ruumi valesõnadele või -ennustustele, väärarusaamadele 

või halbadele tõlgendustele. Minu seadus on lihtne, see näitab alati teed, mida peate järgima. Usaldage 

Mind, Mina olen tee, mis viib teid Valgesse linna, tõotatud maale, mis hoiab oma väravaid lahti teie 

saabumist oodates. 

10 Mul on olnud rõõm anda teile pärand, mis ei kuulu mitte ainult teile, vaid kogu inimkonnale. Te 

olete saanud nii palju, et teil on kohustus jagada seda küllust igaühega, kes seda küsib. Viige valgust oma 

vendadele, kes on vanglas oma süütegusid heastamas, lohutage haigeid, "määrige "* neid oma 

armastusega, nagu Ma tegin Teisel ajastul, ja te näete, kuidas Minu Halastuse palsam voolab nende üle. 

Julgustage kannatanuid, õpetage neile allaandmist ja andke neile uut jõudu. Nii kasutate oma andeid ja 

tunnete end tugevdatuna. 
* Vt märkus 1 raamatu lisas 

11 Sinu ümber on maailm vooruslikke vaime, kes tulevad sulle appi. Paluge ustavalt ja austusega ja te 

saate nende kasu. Kutsuge neid ilma igasuguse eelistuseta, sest nad kõik on Minu poolt ühtemoodi ette 

valmistatud, nad kõik on teinud end vääriliseks, et tulla inimkonna appi sel ajal. Jälgige nende eeskuju ja 

ühinege nendega vaimse arengu kõrge eesmärgi nimel. 

Ma olen lubanud sellel "vaimsel maailmal "* teid õpetada ja lähenevas lahingus on nad võitmatuteks 

sõduriteks ja teie kaitseks. 
* Vt lisa märkus 2 

12 Minu seadus ei ole piiratud, see on lõputu ja te saate seda täita mitmel viisil. Ma ei nõua, et te 

teeksite täiuslikke tegusid, kuid te peate seda uurima ja süvenema sellesse, et saaksite seda praktiliselt 

rakendada. 

13 Ma ei taha, et te peate neid "hetki" siin kaotatuks või halvasti kasutatuks pärast seda, kui olete nii 

kaua aega kuulnud Minu Sõna. Kui te püsite sihikindlalt, siis õnnestub teil end vaimseks muuta ja siis 

olete oma vendadele nagu avatud raamat. - Pärast 1950. aastat jõuate kõrgema tasemeni. Ma jätkan teiega 

suhtlemist inspiratsiooni kaudu ja inimesed saavad teie sõnu kui sõnumeid, mida ma neile saadan. Sel ajal 

mõistate, kui tark ja sügavuti minev Minu õpetus on olnud. 

14 Pärast 1950. aastat, mil Minu ilmumine selles vormis lõpeb, läbib inimkond suured katsumused. 

Loodus kannatab vapustuste all, kõik kõigub, kõikjal ilmnevad lagunemise märgid. Valmistuge ja seiske 

nõrkade kõrval sel ajal, sest paljud langevad nendes katsumustes alla. 

15 Aasta 1950, mida mõned kardavad ja teised igatsevad, saabub varsti. Paljud sektid ja religioonid 

mõtlevad sellele kuupäevale ja ootavad sündmusi, mis toimuvad selle aja ümber, et mõista kohut Minu 

Töö üle. Teised küsivad maise kaose põhjuse kohta ja te räägite neile Minu nimel ja teatate neile, et pärast 

seda kaost saavutab inimkond kauaoodatud rahu. 

16 Sest Ma ei ole tundmatu teie kannatuste suhtes, nad tulevad Minu juurde ja põhjustavad Mulle 

valu. Miks te peate endid võõrasteks, kuigi elate ühes ja samas kodus, mis on see maailm, ja jagate endid 

rassidesse, klassidesse ja usutunnistustesse? Ma luban teile, et ma kõrvaldan piirid ja toon kõik üksteisele 

lähemale. Kroonid ja skeptrid langevad, võim ja rikkus kaovad, sest on aeg, et need erinevused lakkaksid 

olemast. Saabub päev, mil te kõik saate maa võrdselt enda valdusse. Te lähete ühelt postilt teisele, ilma et 

keegi teid peataks. 

17 Tekklemine, pahatahtlikkus ja edevus kaovad, et teha ruumi armastusele ja harmooniale. Ja see 

kaebus, mis tõuseb Minu poole leskede, orbude, leivapuuduse, rahutuks ja rõõmutuks jäämise pärast, 

muutub armastuse ja tänulikkuse ülistuslauluks, mis puhkeb kõigilt Minu lastelt. 
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18 Te ei tunne end oma riigis rahutult, sest te naudite rahu ja heaolu. Aga ma ütlen teile, ärge usaldage 

seda liiga palju. Te ei tohi magada, vaid peate valvama ja teenima, kui soovite seda rahu säilitada. 

19 Töötajad, ma otsin teid üles katsumustes, nagu ma tegin seda teinekord patsiendi Iiobiga. Aga ärge 

arvake, et ma teen seda sooviga teid kannatama panna. Ei, see on mõeldud selleks, et muuta teie vaim 

tugevaks selles kannatuste paagutis. 

20 Ärge püüdke end Minu ees puhtana näidata, kui teie südametunnistus süüdistab teid oma 

rikkumistes ja pattudes. Parem on, kui te teete oma Isa ees ülestunnistuse ja lasete Tema Sõnal puhastada 

teid igast plekist nagu puhastav vool. Siis tunnete end vääriliselt, et tulla oma vendade ette ja õpetada neile 

tõde, mida Minu õpetus sisaldab. 

21 Minu rahu on teie rahvas. Jälgige ja palvetage, et te ei kaotaks seda armu oma kurjade tegude 

kaudu. Hoidke Minu rahu, koguge Minu tarkust nagu aaret. - Kas te ei ole teadvustanud, kuidas sõda teid 

varitseb, koputab teie uksele ja seab lõksud, et teid maha lasta? Aga kui te oskate valvata, siis ärge kartke, 

sest ma seisan teie kõrval, et te saaksite oma võitluses võidukaks. 

22 Mina olen Jehoova, kes olen teid alati surmast päästnud. Mina olen see Jumal, kes on teiega alati 

rääkinud. Kristus oli Minu Sõna, kes rääkis teile Jeesuse kaudu. Ta ütles teile: "Kes tunneb Poega, see 

tunneb Isa." Ja Püha Vaim, kes täna teiega räägib, olen ka mina, sest on ainult üks Püha Vaim, ainult üks 

Sõna, ja see on minu. 

23 Kuulge, Minu jüngrid: Esimesel ajastul andsin teile Seaduse, teisel ajastul õpetasin teile armastust, 

millega te peaksite neid käske tõlgendama, ja nüüd, sellel kolmandal ajastul, saadan teile Valguse, et te 

saaksite mõista kogu selle tähendust, mis on teile ilmutatud. 

24 Miks te siis tahate avastada kolme jumalust, kui on olemas ainult üks Jumalik Vaim, mis on Minu? 

25 Ma andsin esimestele inimestele Seaduse, kuid ma kuulutasin Moosesele, et ma saadan Messia. 

Kristus, kelle kaudu ma andsin teile oma Sõna, ütles teile, kui tema missioon oli juba lõppemas: "Ma 

pöördun tagasi Isa juurde, kelle juurest ma tulin." Ta ütles: "Ma pöördun tagasi Isa juurde, kelle juurest ma 

tulin." Ta ütles teile ka: "Isa ja mina oleme üks". Kuid pärast seda lubas Ta saata teile Tõe Vaimu, kes 

vastavalt Minu tahtele ja teie arengule valgustab Minu ilmutuste saladust. 

26 Aga kes saab valgust heita Minu saladustele ja selgitada neid saladusi? Kes peale minu võib avada 

Minu Tarkuse Raamatu pitsatid? 

27 Tõesti, ma ütlen teile, et Püha Vaim, keda te praegu peate millekski muuks kui Jehoovaks ja 

Kristuseks, ei ole midagi muud kui tarkus, mille ma teie vaimule teatavaks teen, et te mõistaksite, näeksite 

ja tunneksite tõde. 

28 Täna teen teid valmis võtma vastu Minu Sõna, et see langeks nagu kaste janustele taimedele, nagu 

kristallselge vesi, mis kustutab teie vaimu janu. Ma võtan teid vastu oma isalikus armastuses nagu õrnad 

lapsed. 

29 Te hakkate astuma oma esimesi samme kindlal pinnal. Aga kui te peatute ja hiljem ei kuula Minu 

käske, siis ärge tõkestage teed oma vendadele, neile, kes tulevad pärast teid täis igatsust Mind teenida, 

neile, kes on end ette valmistanud ja ootavad Mind. mida saab õpetada, kui te ei õpi Minu õppetundi? 

tungige läbi Minu Töö ja laske endid valgustada, et te saaksite Mind mõista. Mina olen alfa ja oomega, iga 

õpetuse algus ja lõpp. 

30 Sel ajal annan teile teada, millised visiidid peavad olema. Kolm neljandikku maast kaob ära, valu 

koputab igaühe uksele ja maailm kannatab suuri raskusi. Aga kui te valmistate end ette, siis päästetakse 

ühe teie seast üks piirkond. 

Teadusest, mille inimene on saavutanud, ei piisa, et ravida tekkivaid kummalisi haigusi. Siis mõistate, 

et peate tõusma üle maise, et tervendada ja ennetada kurja. "Iisrael" vabastab inimkonna suurtest 

raskustest. Aga kui palju peate te end varustama, et täita oma saatust. Selle aja apostlid lähevad maalt 

maale, et tuua rõõmusõnumit, ja nende annid on nagu ammendamatu allikas, mis voolab üle kõigile 

inimestele. 

31 Iga imega, mille ma neile annan, äratavad nad uute apostlite usu ja nende missioon saab olema 

suur. Aga häda neile, kui nad muutuvad nurjatuks, sest siis kaotavad nad oma anded. 

32 Austage oma vendadele antud kingitusi. Hoolitsege puu eest, mille ma olen teile usaldanud, sest te 

kõik olete töölised ühel ja samal põllul. Minu halastus jälgib teid kõikjal, ma tean teie tegemisi ja mõtteid. 

Vaadake ja palvetage, sest inimesed vajavad teie palvet oma vaimse arengu eest. 
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33 Paljud teist usuvad, et teie kannatused on vastuolus Isa armastuse seadusega, sest te arvate: "Kui 

ma olen Jumala laps, kui kõikvõimas Isa lõi mind, siis miks lasi Ta mind langeda, miks Ta ei loonud mind 

kuulekaks, heaks ja täiuslikuks?". 

34 Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole mõelnud sellele, mida te arvate. See, mida te näete Minu 

Seadustega vastuolus olevana, on just Armastuse Seaduse kinnitus. Aga et te seda paremini mõistaksite, 

kuulake hästi: 

Jumalikul taevasel redelil on lõputu hulk olendeid, kelle vaimne täiuslikkus võimaldab neil astuda 

erinevaid astmeid vastavalt nende saavutatud arenguastmele. Teie vaim on loodud sobivate omadustega, et 

areneda sellel täiuslikkuse redelil ja jõuda Looja kõrgetes nõuannetes seatud eesmärgini. 

35 Te ei tea nende vaimude saatust, kuid ma ütlen teile, et see on täiuslik, nagu kõik, mis on loodud 

minu poolt. 

36 Te ei mõista ikka veel andeid, mida Isa on teile andnud. Kuid ärge muretsege, sest hiljem saate 

neist teadlikuks ja kogete, kuidas need täielikult ilmnevad. 

37 Lõputu hulk vaime, kes - nagu teiegi - elavad erinevatel elutasanditel, on omavahel ühendatud 

kõrgema jõu kaudu, mis on armastuse jõud. Nad on loodud võitluseks, oma kõrgemaks arenguks, mitte 

stagnatsiooniks. Need, kes on täitnud Minu käske, on saanud suureks Jumalikus Armastuses. Kuid ma 

tuletan teile meelde, et isegi kui teie vaim on saavutanud suuruse, jõu ja tarkuse, ei saa ta siiski 

kõikvõimsaks, sest tema omadused ei ole lõpmatud, nagu need on Jumalal. Siiski piisab neist, et viia teid 

oma täiuslikkuse tippu sellel sirgel teel, mille teie Looja armastus on teile esimesest hetkest peale ette 

määranud. 

38 Teie loomisel andsin teile vaba tahte, et te oma tahtmise kaudu ülistaksite mind armastuse ja 

halastuse kaudu, mida te oma vendadele osutate. 

39 Mõistus ilma vaba tahteta ei oleks Kõrgema Olendi vääriline looming. See oleks inertne olend ilma 

täiuslikkuse poole püüdlemiseta. 

40 Täna elate te endiselt materialistlikku elu, mis on tingitud vendluse puudumisest. Sest vaimses 

maailmas elab kõik täiuslikus harmoonias. 

41 Arusaamatus Jumaliku Armastuse suhtes põhjustab vaimule taandarengut, mida saab vältida ainult 

õigele teele tagasipöördumisega, pöördumatu meeleparanduse ja kuulekuse poole. 

42 Teie praeguses maailmas ei ole teie vennad, kes tegelevad teadustega, viinud teid oma arengu 

tippu. Nad on teid viinud valu, kuristiku ja ülbuse juurde. Kuid ma ei ole teid mitte ühelgi hetkel hüljanud, 

vaid te olete kõhklevalt vastanud Minu armastuse kutsele. 

43 Kuna te olete kuritarvitanud armastavat ja õiglast vabadust, mille teie Isa teile andis, peate te end 

valude ja pisaratega puhastama neist plekkidest, mis te olete oma hingele pannud. Siiski saavutab see, kes 

oma üleastumised loobumisega heastab, oma kõrgema arengu ja tema tõus on kiirem kui tema langemine. 

44 Läbi paljude sajandite olen andnud teile näiteid ja tõendeid hellusest, jumaliku armastuse kohta, 

mis on mõnikord suutnud puudutada teie südameid ja panna teid hüüdma: "Ma armastan sind, Issand, ma 

imetlen sind". Aga ma küsin teilt: Kui te armastate Mind, siis miks te ei jäljenda Mind ja ei rakenda Minu 

õpetusi praktikas? Miks te olete eemaldunud vaimsest elust ja seeläbi pidurdanud oma arengut? Kuidas sa 

julged Jumalat süüdistada oma kukkumiste, valu ja ettevaatamatuse eest? 

45 Täna, kui ma teid kutsun, ei kuula te kõik mind. Sellegipoolest luban ma teile, et kõik kuulavad 

mind endiselt ja et ükski minu laps ei kao igavikulises Vaimus. 

46 Mõned otsivad Minu armastuse eest vastutasuks Minu armastust, teised, kes on valust alla 

vajunud, paluvad, et Minu halastuse abil saaksin nende kannatuste karika ära hoida. 

47 Ma laiendan sõnumit, mille ma teile Jeesuse kaudu andsin. Kuid te ei taha veel lahkuda 

ebakindlatelt radadelt, millel te olete eksinud. 

48 Kas te kavatsete Mind süüdistada kõiges, mis ei tule Minust ja on teie poolt põhjustatud? - Ma 

käskisin teil külvata armastust, kuid selle asemel külvasite te viha. Kas sa tahad armastust korjata? 

49 Ma olen õpetanud teid elama lihtsat, puhast ja heldet elu rahus, aga teie nõuate, et elada pidevas 

vihkamise, materialismi ja hullumeelse ambitsioonikuse sõjas. 

50 Peaaegu alati palute Jumalat, ilma et te teaksite, mida te palute; kuid te ei anna kunagi Jumalale 

seda, mida Ta teie enda pärast palub. 
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51 Kui te olete muutunud nii asjatuks ja nii kadunud jumalikus õpetuses, siis kuidas saate te paluda 

Jumalalt seda, mida te ei oska paluda, või juhtida universumit teie ideede või tahte järgi? Tõesti, ma ütlen 

teile, universum ei kestaks sekunditki, kui Ta laseks teil seda juhtida vastavalt oma inimlikele kapriisidele. 

52 Ma olen andnud teile veel ühe tilga Jumalikku Tarkust. Rohkem annan teile tulevastes tundides. 

Aga ärge võtke Minu õpetust vastu, ilma et te selle üle põhjalikult järele mõtleksite. See aitab teil ainult 

tunda Minu sära, mis täidab teid valgusega, nii et te saate paremini mõista Minu ilmutusi. 

53 Mõistke õpetuse mõtet ja tõlgendage seda nii, nagu teie südametunnistus ja süda teile dikteerivad. 

54 Spiritualiseerimist ei leidu religioonide ega teaduste tekstides. See puhkab (varjatud) teie vaimus, 

mis oleks sisuliselt hõivatud, kui ta täidaks alati käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

55 Ärge kujundage uusi filosoofiaid ega sellest õpetusest tuletatud teooriaid, ärge püstitage 

materiaalseid templeid ega tehke allegooriaid ega sümboleid. Ma annan teile kõik ilmutused, mis teile 

nendel aegadel tulevad. 

56 Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole ainsad, kes valdavad tõde. Erinevate religioonide vaimulikud, 

teadlased, usklikud ja mitteusklikud, nad kõik on oma päritolult Jumala vaimulikud olendid, keda ma 

nende elutee jooksul õnnistustega üle ujutan. 

57 Kutsuge oma vendi alandlikult õppima Minu õpetust armastusest, halastusest ja vaimsest 

ülestõusmisest. Ärge unustage, et ükski teie teos ei ole täiuslik, kui see ei põhine armastusel kõige vastu, 

mida te näete, ja isegi selle vastu, mida te ainult aimate oma mõtiskluse hetkedel. 

58 Nähtamatus on palju elusid, ta aimab, õnnistab neid ja armastab neid. 

59 Ärge looge ebajumalateenistust, fanatismi ega maiseid auastmeid. Pole midagi suuremat kui 

valgus, mis kaunistab meele, mis on saavutanud täiuslikkuse vooruse kaudu. 

60 See, kes armastab rohkem, on suurem kui see, kes ütleb, et ta on seda oma ameti või edevuse tõttu. 

61 Pea meeles Jeesust! 

62 Teie mõistmine on sel ajal selgem ja ka Minu Sõna muutub arusaadavamaks. 

63 Minu tempel on teie süda, selle valgus on Minu armastus. Suurim annetus, mida te võite sellesse 

panna, on teie vaimu rahu, kui teete elus head, õnnistate oma vendi ja armastate neid. 

64 Mis kasu oleks lauludest, palvetest ja riitustest, kui te kannaksite endas ainult alatuid kirgi? Ma 

janun sinu armastust, mitte suitsu. Vähem pisaraid ja rohkem valgust on see, mida ma teie eksistentsile 

soovin. 

65 Kõige eest peate te vastutama ja vastavalt oma kurjadele tegudele saate te iseenda kaudu kõige 

karmima kohtuotsuse. Sest ma ei mõista teid hukka, see on vale. Teie enda vaim on oma selguse seisundis 

teie kohutav süüdistaja ja kohutav kohtumõistja. Mina seevastu kaitsen teid metsikute süüdistuste eest, 

vabastan teid ja lunastan teid, sest mina olen Armastus, kes puhastab ja annab andeks. 

66 Uued õpetused annan teile, et te saaksite seda õppetundi mõista, mis on teine leht, mille ma annan 

teile, et te saaksite koostada "Tõelise elu raamatu". 

67 Täitke Minu Seadust, siis teie alandlikkuse, halastuse ja armastuse eeskuju kaudu 

mitmekordistuvad need väikesed rahvahulgad ja muutuvad sama arvukaks kui tähed taevas ja liiv merel. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 33  
1 Taas avab Meister oma õpetuse raamatu, et selgitada teile silp-silpide kaupa oma Armastuse 

õpetust. Kui te tahate mind kui Isa kuulata, siis ma ütlen teile: Vaadake, siin on teile kaetud laud, et istuda 

ja nautida toitu, mida ma olen teile nii suure armastusega hoidnud. 

2 Ma tulen vaimus, et teha ennast teatavaks oma jüngrite seas. Te nimetate seda aega valguse ajaks, 

sest iga vaim ja kogu mateeria on tundnud Minu vaimset kohalolekut. 

3 Mina olen Valgus ja Tee, kuid te kõik ei ole teadlikud Minu ilmumise eesmärgist teie seas. Selle 

asemel, et nautida Minu jumalikku õpetust ja Minu ilmutusi, jääte te Minu inspiratsioonide* suhtes 

tuimaks, arvates, et olen tulnud ainult selleks, et leevendada teie materiaalseid vajadusi ja muresid, ning te 

piirdute leiva, töö, raha või tervise palumisega, mõistmata, et Ma annan teile iga materiaalse hüve peale 

selle. 
* Vt lisa märkus 3. 

4 Mõned teist tulevad tänulikku ja rõõmsat südant täis, sest nad on saanud kasu, mida nad oma maise 

elu jaoks taotlesid, ja ma õnnistan neid. Aga tõesti, ma ütlen teile, suuremad on teie olemuses olevad 

vaimsed anded, mis hakkavad teile andma oma esimesi vilju Minu õpetuse mõjul, ja nende eest te ei ole 

Mind veel tänanud. 

5 Avage oma süda, et te tunneksite selles kõike, mida ma teile annan. Näete, sellepärast olen ma teile 

sageli öelnud, et kuigi ma olen teie seas, ei ole te mind tundnud. 

6 Kas ma pean jälle tegema, nagu Teisel ajastul, neid tegusid, mida te nimetate imedeks, et leida 

usku? Kas ma pean andma nägemise pimedale, liikuvuse halvatule ja elu Laatsarusele, et äratada teie 

usku? Tõesti, ma ütlen teile, paljud "pimedad" on sel ajal näinud valgust, paljud "halvatud" on taas 

kõndinud ja paljud "surnud" on tõusnud üles armuliku elu juurde. 

7 Teie pilgule avanevad kaks uut teed, samad, mida te olete tundnud oma palverännaku algusest 

peale. Üks on lai ja lilleline, teine kitsas ja okastega kaetud. Te tahate kõndida mööda kitsast teed, mis on 

vooruse tee, loobumata teistest, kuid see ei ole võimalik. 

8 Tõesti, ma ütlen teile, et te ei tunne Minu teed ja ei mõista, et hoolimata selle lugematutest 

katsumustest on sellel rahu, erinevalt väga laiast teest, mis toob rõõmu, mis jätab südamesse ainult valu ja 

vastikust. 

9 Ma tahan, et teie vaim elaks igavesti Minu rahus. Seepärast ilmutan Ma ennast talle, et teda sel 

viisil õpetada. Ärge unustage, et sel ajal, enne uue lepingu laegast, olete te teinud uue lepingu oma Isaga. 

10 Minu Tahe on, et te jääksite eelseisvatel valuaegadel vankumatuks ja asuksite andma Minu õpetust 

oma ligimestele. Kui te levitate Minu Sõna ja oma tunnistust inimkonna seas, ärge kaotage julgust oma 

vendade kahtluste ees. Kas te kõik uskusite, kui te esimest korda Mind kuulasite? - Kasutage seda keha või 

kesta nüüd, kui see on teil olemas, et täita oma missiooni inimkonna ees. Kui paljud neist, kes elavad 

vaimses ruumis, tahaksid omada kehamaterjali, mida nad peavad aardeks! 

11 Teie vaimule ütlen: "Laske oma südametunnistusel juhtida teid"; ja teie ainele: "Laske oma vaimul 

juhtida teid ja Minu rahu on teiega". Nii et kui te seda teete, valvab teie vaim nagu tähendamissõna neitsid, 

kes ootasid tuleva peigmehe saabumist põleva lambiga. Õndsad on need, kes elavad "valvsalt", sest nad on 

tähelepanelikud, et Mind vastu võtta. Ja kui nende jaoks saabub viimane tund ja nad koputavad vaimse oru 

uksele, siis ma avan neile selle. 

12 Kui te töötate innukalt, siis olete homme koos minuga. Valmistage end nende õpetustega ette, et te, 

nagu Minu teise ajastu jüngrid, saaksite teele asuda, tuues valgust oma vendadele ja lohutust 

kannatanutele. Ärka üles oma ükskõiksusest! Sest kui te, kellel on Seadus, ei mõista Minu Sõna ega anna 

tunnistust Minust, siis tulevad külaskäigud; teid küsitletakse, ja kui te ei ole võtnud Minu õpetust enda 

sees - mida te vastate? Siis mõistate te hukka, tunnete hirmu ja kahetsust ning mäletate, mida Meister teile 

armastavalt ja lakkamatult rääkis. Aga kui te uurite Minu Sõna ja mõtisklete selle üle, siis olete valmis, kui 

peate sellest ilmutusest rääkima, ja need, kes teid mõistavad, ütlevad: "Jumalik Meister on tõesti olnud 

meiega!" - Kui vaatamata teie saavutustele peaksid teie vennad teid valesti hindama, siis ärge muretsege, 

sest ma tunnustan teie tööd ja pärast seda, kui olete suurtes katsumustes võidutsenud, annan teile rahu 

ülima õndsuse. 
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13 Tulevikus pühenduvad paljud teist selle õpetuse levitamisele inimkonna seas ja te näete, kuidas 

teie töö kannab vilja ning Jumalik seeme paljuneb. 

14 Ma kutsun kõiki maapealseid palverändureid kuulma Minu häält, mis kutsub neid vaimulikule 

tõusule ja igavese elu omandamisele. Sel päeval, mil Jumalik Sõna teeb ennast teatavaks - kasutage Tema 

Sõna ja laske endid sellest valgustada, sest teadmises on valgus ja teie pääste. 

15 Kui Minu Seadus õpetab teile kõlblust, õiglust ja korda kõigis teie elutegevustes, siis miks te otsite 

vastupidiseid teid, tekitades endale valu? Ja kui te lahkute teispoolsesse maailma, jättes oma keha maa 

peale, siis te nutate, sest te armastasite seda kesta liiga palju. 

Kui sa tunned, et keha ei kuulu enam sulle ja et sa pead jätkama oma teed, kuni jõuad Minu juurde, siis 

ütlen sulle: "Mu poeg, mida sul on mulle näidata? Kas te olete elanud maa peal Minu käskude järgi?" Aga 

teie, kes te häbenete ja olete meeleheitel, sest teil ei ole armastuse annet Tema vastu, kes teid nii väga 

armastab ja on teile nii palju andnud, olete sepistanud ahelad, mis rõhuvad teie vaimule ja see näib 

valguses, nutab ja nutab iseenda üle, sest ta on kaotanud armu. Ta kuuleb ainult Isa häält, mis teda kutsub. 

Aga kuna ta ei ole arenenud ja ei tunne end vääriliseks, et tulla Tema juurde, seisab ta paigal ja ootab. 

Ajad mööduvad ja vaim kuuleb taas häält ning täiesti täis oma kannatusi, ta küsib, kes temaga räägib, 

ja see hääl ütleb talle: "Ärka üles! Kas sa ei tea, kust sa oled tulnud ja kuhu sa lähed?" Siis tõstab ta silmad 

üles, näeb mõõtmatut valgust, mille hiilguses ta tunneb end haletsusväärselt. Ta mõistab, et enne kui ta 

maa peale saadeti, oli ta juba olemas, et Isa, kellest see hääl lähtus, juba armastas teda ja kes nüüd, nähes 

teda selles kahetsusväärses seisundis, kannab tema pärast kurbust. Ta mõistab, et ta on saadetud 

erinevatesse elupaikadesse, et läbida võitluse tee ja saada oma teenete kaudu tasu. Ja Poeg küsib: "Kui ma 

enne maa peale saatmist olin Sinu väga armastatud loodu - miks ma ei jäänud vooruses püsima ja ei 

pidanud langema, kannatama ja vaeva nägema, et tulla tagasi Sinu juurde?" Hääl vastas talle: "Kõik 

vaimud on pandud Evolutsiooni Seaduse alla, ja sel viisil valvab Minu Isa-Hingel neid igavesti ja Ta on 

rahul Poja heade tegudega. Kuid ma olen saatnud teid maa peale, et muuta see vaimse täiuslikkuse eest 

võitlemise kohaks, mitte sõja ja valu oruks. Ma ütlesin teile, et paljuneksite, et te ei oleksite viljatu. Aga 

kui te naasete Vaimulikku orgu, siis te ei too saaki, te ainult nutate ja tulete ilma armuta, millega ma olen 

teid varustanud. Seepärast saadan teid veel kord ja ütlen teile: puhastage end, otsige seda, mis olete 

kaotanud, ja töötage oma vaimse tõusu nimel. 

Vaim naaseb maa peale, otsib endale väikese ja õrna inimkeha, milles puhata ja alustada uut eluteed. 

Ta leiab talle määratud väikese lapse keha ja kasutab seda, et heastada oma rikkumisi Minu Seaduse vastu. 

Teadmisega põhjusest tuleb vaim maa peale, ta teab, et ta on Isa hingeõhk ja teab, millist missiooni ta 

temalt toob. 

16 Esimestel aastatel on ta süütu ja säilitab oma puhtuse, ta püsib kontaktis Vaimse Eluga. Seejärel 

hakkab ta tundma pattu, näeb lähedalt inimeste uhkust, ülbust ja üleolekut Isa õiglaste seaduste suhtes ning 

loomupäraselt taltsutamatu liha hakkab pahelisusega määrduma. Kiusatusse langedes unustab ta oma 

missiooni, mille ta maa peale kaasa tõi, ja asub tegema seadusega vastuolus olevaid tegusid. Vaim ja 

mateeria maitsevad keelatud vilja, ja kui nad on langenud kuristikku, üllatab neid viimane tund. 

Jällegi leiab vaim end (vaimses) elupaigas, väsinud ja oma süükoormast painutatud. Siis meenub talle 

hääl, mis kunagi temaga kõneles ja teda ikka veel kutsub, ja pärast seda, kui ta on valanud palju pisaraid, 

tundes end kadununa, teadmata, kes ta on, meenub talle, et ta on varemgi olnud selles kohas. Ja Isa, kes on 

teda nii suure armastusega loonud, ilmub tema teele ja ütleb talle: "Kes sa oled, kust sa tuled ja kuhu sa 

lähed?". - Poeg tunneb selles hääles ära selle Sõna, kes andis talle olemuse, mõistuse ja võime, Isa, kes 

annab talle ikka ja jälle andeks, puhastab teda, viib ta pimedusest välja ja viib ta valguse juurde. Ta 

väriseb, sest ta teab, et seisab kohtuniku ees ja ütleb: "Isa, minu sõnakuulmatus ja võlg Sinu ees on väga 

suur ja ma ei saa oodata, et ma Sinu kuningriigis elaksin, sest mul ei ole mingeid teeneid. Täna, kui ma 

olen tagasi Vaimse oru juurde jõudnud, näen, et mul on ainult kogunenud süü, mida ma pean heastama." 

Kuid armastav Isa näitab talle veel kord teed, ta naaseb lihaks ja kuulub taas inimkonna hulka. Kuid nüüd 

alistab juba kogenud vaim füüsilise kesta suurema jõuga, et saada ülekaalu ja kuuletuda jumaliku käsule. 

Algab lahing. Ta võitleb pattude vastu, mis toovad inimese alla, ja tahab kasutada võimalust, mis on talle 

antud tema lunastamiseks. Ta võitleb algusest lõpuni, ja kui valged juuksed tema kihvadel säravad ja tema 

varem vastupidav ja tugev keha hakkab aastate raskuse all painduma ja kaotab oma jõu, tunneb vaim end 

tugevana, küpsemana ja kogenenumana. Kui suur ja eemaletõukav tundub talle patt! Ta pöördub sellest 
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eemale ja jõuab väravasse. Nüüd ootab ta ainult seda hetke, mil Isa teda kutsub, sest ta on jõudnud 

järeldusele, et jumalik seadus on õiglane ja Jumala tahe on täiuslik, et see Isa elab selleks, et anda elu ja 

päästet oma lastele. 

Kui viimane päev saabus, tundis ta surma oma lihas ja ei tundnud valu. Ta lahkus vaikselt ja austavalt. 

Ta nägi end oma mõtetes ja nagu oleks tal olnud peegel ees, nägi ta end ilusana ja valgusküllasena. Siis 

rääkis hääl temaga ja ütles: "Poeg, kuhu sa lähed?" Ja ta, teades, kes ta on, läks üles Isa juurde, laskis 

Tema valguse oma olemusse ja ütles nõnda: "Oo Looja, oo kõikehõlmav Armastus, ma tulen Sinu juurde, 

et puhata ja anda Sulle täitumist." - Arve oli tasutud ja vaim oli terve, puhas ja ilma patukettideta ning nägi 

enda ees kõrget tasu, mis teda ootas. 

Pärast seda tundis ta, et ta sulandub selle Isa valgusega, et tema rõõm kasvas, ja ta nägi rahupaika, püha 

maad, tundis sügavat vaikust ja puhkas Aabrahami põues." - — 

17 Ma räägin teile vaimse elu imedest ja pakun teile oma õpetust. Kas te täidate oma ülesannet maa 

peal, et tulla Minu juurde, oo Iisraeli rahvas, oo inimkond, Minu tütar? Teenete kaudu pääseb taevasse ja 

vooruste praktiseerimise kaudu saavutate rahu maa peal. 

18 Te olete ikka ja jälle lihaks tulnud ja iga korduva kehastumisega olete suurendanud oma süüd ja 

lepituskohustust. Ärge süüdistage Mind oma kannatustes, sest mina ei karista teid, vaid teie ise mõistate 

kohut. 

19 Nüüd on teil viimane võimalus oma üleastumisi heastada. 

20 Ma pöördusin teie juurde tagasi, sest ma andsin teile lubaduse. Ma olen teinud teiega lepingu 

algusest peale ja juhin teid lõpuni. Sest teie olete need inimesed, kes on valmistunud istuma Minu laua 

äärde. Mina olen toit ja vili, leib ja vein. 

21 Te tulete väsimatult kuulama Mind ja kustutama oma nälga ja janu õigluse järele, nagu Teisel 

ajastul, kui armastuse järele nälgivad inimesed järgnesid samuti Minule. Ma andsin oma Sõna edasi 

orgudes ja mägedes, isegi merel ja kõrbes järgnesid mulle rahvahulgad. Nende usk ei tundnud väsimust, 

nende kindlus oli hävimatu. Siis levis Minu halastus nende inimeste üle ja ümbritses neid Minu Sõna 

sisemise olemusega. Emad kandsid oma lapsi süles, mehed jätsid oma töö maha, et Mind kuulata, 

vanamehed järgnesid rahvahulgale kepile toetudes. 

22 Ühel neist juhtudest tegi Meister leibade ja kalade ime tõestuseks, et mis tahes leivast piisab, kui 

seda jagatakse armastusega ja isikuid arvestamata. Sest üksmeel ja vendlus on ka toit. 

23 Isegi jüngrid kahtlesid, et nii napid toiduvarud piisavad nii suure rahvahulga toitmiseks. Aga kui 

nad nägid, et see ime oli saanud teoks, ütlesid nad häbistunult: "Tõesti, see on Messias!" 

24 Nüüd, kolmandal ajastul, on teil Mind uuesti. Ma annan teile igavese elu leiva, millest inimkond 

sööb. 

25 Ma annan teile selle Sõna inimintellekti abil. Selleks, et ennast sel viisil teatavaks teha, pidin 

ootama inimese vaimset ja intellektuaalset arengut, et teda sel ajal kasutada. Minu tahe on täidetud ja see 

saladus muutub selguseks kõigile neile, kes seda esialgu õigesti ei mõista. 

26 Ärge kartke sektide ja konfessioonide kohtumõistmist ja mõnitamist. Nemad on need, kes, kuigi 

neil on prohvetlikud raamatud käes, ei ole neid (õigesti) tõlgendanud ja seetõttu ei osanud Mind oodata. Te 

aga, kes te ei teadnud ettekuulutusi, mis rääkisid Minu kui Püha Vaimu tagasitulekust, ootasite Mind. 

Nüüd on kolmas ajastu käes, kuid inimkond ei ole mõistnud, kuidas evangeeliumi tõlgendada. 

27 Kui paljud inimesed käivad nagu lambad ilma karjuseta. Kuid ma olen teiega ja selleks, et teha 

ennast äratuntavaks, olen ilmutanud end vaesuses ja alandlikkuses, nagu Teisel ajastul. Kui inimkond 

tahab Mind tuvastada nende kaudu, kes Mind järgivad, siis võib see õnnestuda: haiged, vaevatud, 

alandatud, kurnatud, need, kes nälgivad ja janunevad õigluse järele, need, kes on surnud usu, nemad on 

need, kes Mind järgivad. 

28 Keegi ei ole üllatunud, et ma ei ilmunud selle aja jooksul ühegi kiriku rüpes, nagu ma ei ilmunud 

ka Teisel ajastul ühestki religioonist. 

29 Ma ei peatu seal, kus valitsevad edevus, materialism ja ebajumalateenistus. Ma teen ennast 

teatavaks kõige suurema lihtsuse ja alandlikkusega, kus ei ole riitusi, mis panevad teid unustama Minu 

Seaduse olemust. Seepärast ärge imestage, kui näete Mind ümbritsetuna abivajajatest, harimatutest ja 

patustajatest, sest Ma olen asetanud Neisse Oma halastuse, muutnud nad kasulikeks olenditeks, andnud 

neile andeid paljude pöördumiseks, ja nende kaudu, kelleks olete teie, olen andnud selgeid tõendeid Oma 
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väe kohta. Aga kui te ikka veel kahtlete, siis ärge muretsege, sest "keegi ei ole prohvet oma riigis". 

Homme tulevad võõrad ja nad usuvad teid või te lähete tundmatutele maadele ja nad võtavad teid vastu, 

sest kõik ei kahtle teie vastu. On ka neid, kes järgivad teid ja loodavad teie armastusele ja abivalmidusele, 

olles teile seega stiimuliks ja tõukejõuks vaevarikkal tõusuteel. - Mis saab neist, kes järgivad sind ja 

leiavad sinust jõudu, kui sa peaksid kõhklema? Kui te tunnete end lootusetuna, otsige Mind ja Ma 

tugevdan teid. Kui te kohtate valu, ärge arvake, et ma olen teid nuhtlenud. Võtke sellest katsest kasu, mida 

see sisaldab teie arengule. 

30 Ma peaksin seda ainult tahtma ja te oleksite puhas. - Mis oleks see väärtus, kui mina oleksin see, 

kes teid puhastab? Igaüks heastagu oma rikkumised Minu Seaduse vastu, see on teene. Sest siis te teate, 

kuidas tulevikus kukkumisi ja vigu vältida, sest valu tuletab neid teile meelde. 

31 Kui toimepandud üleastumise ja selle loomulike tagajärgede vahel on siiras kahetsus, siis ei jõua 

valu teieni, sest siis olete juba piisavalt tugev, et kanda katsumust allaandmisega. 

Maailm joob väga mõru karika, kuid ma ei ole seda kunagi karistanud. Aga pärast oma valu tuleb ta 

Minu juurde, kes teda kutsub. Siis oskavad need, kes on olnud tänamatu, tänada Teda, kes on valanud 

nende ellu ainult hüvesid. 

32 Seni ei ole maailmas valitsenud inimlik armastus. Nagu inimkonna algusest peale, on olnud 

vägivald see, mis valitseb ja võidab. Kes on armastanud, on langenud kurjuse ohvriks. 

33 Kurjus on laiendanud oma kuningriiki ja muutunud tugevaks maa peal. Kuid just praegu tulen ma, 

et astuda nende jõudude vastu oma relvadega, et armastuse ja õigluse kuningriik saaks inimeste seas 

kehtestada. Enne seda ma võitlen. Sest selleks, et anda teile Minu Vaimu rahu, on vaja, et Ma sõdiksin ja 

hävitaksin kogu kurja. 

34 Õigluse päev on juba teiega; elavad ja surnud kuulevad sel ajal südametunnistuse häält. 

35 See maailm ei ole teie vaimu igavene kodu. Kui see oleks nii, siis te ei näeks oma keha, mida te nii 

väga armastate, surevat, te ei näeks oma vanemate elu kustuvat, nende, kes andsid teile eksistentsi. Kõik 

on mööduv, miski ei ole selles maailmas püsiv. Kui kõik siin oleks õnn ja rõõm, siis ei mäletaksite te 

kunagi oma vaimu, te ei mõtleksite teistele ega mäletaksite Mind. 

36 Teie hing on läbinud väga pika valurännaku, ja ma ei taha, et te kogeksite veel suuremat valu kui 

see, mida olete juba kogenud. Pöörduge Minu juurde rahu otsides, otsige oma täiuslikkust ja Ma muudan 

teid meistriteks, kes õpetavad ja päästavad neid, kes on teadmatuse pimeduses eksinud. 

37 mehed, kes te olete nutnud Minu andestussõnade peale, miks ei ole õiglus veel jõudnud teie juurde, 

kuigi teie parem käsi on näidanud end Mulle oma venna verega määrdununa? - Ärge kartke, sest teie 

tõeline meeleparandus on nagu mantel, mis teid kaitseb, ja Minu andestus on nagu kristallselge vesi, mis 

tugevdab teid teie lepituses. Aga häda sellele, kes on tapnud ja ei ole oma võlga tasunud! Häda sellele, kes 

on petnud, kes on tekitanud häbi või kes ei ole täitnud oma kohust oma vanemate ees! Sest siis mõistab elu 

ja valu nende üle kohut nagu tark kohtunik ja õpetab neid nagu peremees. 

38 Täna olete tulnud Minu juurde, sest olete ületanud kõik vastuseisud ja igatsete kuulda Minu Sõna 

uuesti. Sest teil on soov saada Minu õpilasteks ja seetõttu tulete kuulama ja õppima Minu jumalikku 

õpetust. 

39 Te teate, et ei ole midagi paremat, mis võiks teid uuendada ja leida jõudu teie kirgede ületamiseks, 

kui Minu Sõna, mis valgustab teie vaimu ja äratab teis tõelist armastust teie vaimse puhtuse vastu. 

40 See on aeg, mil Minu Sõna esitatakse üksikasjalikumalt, et te ei jääks teadmatusse sellest, mida Ma 

teile avaldan. Aga kui ma mõnikord räägin teile piltlikult, siis selleks, et te saaksite paremini meelde jätta 

Minu õpetusi. 

41 Ma olen päästepaat, mis ilmus uppumisohus oleva laevahuku käeulatuses. Need, kes on paigutatud 

ühes tükis kaldale, kus valitseb rahu, tunnevad hiljem endas kohustust teha sama oma naabritele, kui neid 

ähvardab hukkumisoht. 

42 Laevadest ei ole piisanud ja paljud laevajätjad hüüavad abi järele. Vaata, inimkond hukkub 

pahedesse, kõlvatusesse ja kuritegevusse! Vaadake inimesi, kes on pühendunud materialistlikule ja 

isekesksele elule! Naised on harjunud kõikjal valitseva patuga, nad kaotavad oma vooruse ja delikaatsuse, 

kodu, mis on inimese tempel, on rüvetatud, sest valgus, soojus ja rahu on sealt kadumas. 
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43 Ma tulen sellele planeedile ja otsin sealt inimese hinge, mis on Jumala tempel, ning äratan selles 

usku, rääkides talle uuest maailmast, rahumaailmast, kuhu ta saab jõuda moraalse uuenduse ja vendluse 

kaudu. 

Mõned tunnevad, et nende süda pulbitseb jõust ja teevad jumaliku ideaali enda omaks; teised kurdavad 

takistuste ja raskuste üle, et vabandada, et mitte järgida Mind. Neil puudub usk ja nad ei ole mõistnud, et 

kes oma saatusest kõrvale pöördub, peab ikka ja jälle samasse punkti jõudma, kuni ta on kogu tee läbinud. 

44 Ma ei ütle teile, et pöörduge eemale oma materiaalsetest kohustustest või südame ja meelte 

tervislikest naudingutest. Ma palun teil vaid loobuda sellest, mis mürgitab teie hinge ja teeb teie keha 

haigeks. 

45 See, kes elab seaduse järgi, täidab seda, mida tema südametunnistus ette näeb. See, kes keeldub 

lubatud naudingutest, et sukelduda keelatud naudingutesse, imestab isegi suurima naudingu hetkedel, miks 

ta ei ole õnnelik ega rahulik. Sest naudingust naudingusse vajub ta üha sügavamale ja sügavamale, kuni ta 

hukkub kuristikku, leidmata oma südamele ja vaimule tõelist rahuldust. 

46 Mõned peavad alla andma ja tühjendama viimase tilgani karika, milles nad otsisid naudingut, ilma 

et nad seda oleksid leidnud, et nad saaksid kuulda Tema häält, kes kutsub neid igavesti igavese elu 

pidusöögile. 

47 Ma võtan vastu oma jüngrite ohvrid. Eelija on teid ette valmistanud ja on Minu eestpalveid 

pidanud, et te oleksite väärilised kuulama Minu Sõna ja te oskaksite kasutada selle vaimset mõtet. Minu 

lubadus on, et igaüks, kes otsib Mind oma südamevalu ajal, saab lohutust. 

48 See on Püha Vaimu aeg, mil ma astun inimesega kontakti. Neist, kes on Mind kuulnud, hakkavad 

mõned Mind ära tundma ja teised juba armastavad Mind. Kui see Minu ilmumise aeg on möödas, teab 

inimkond, kes on tulnud. Nad tunnustavad Eelija kui eelkäijat, kes on täis armu ja väge, ja ka Meistrit, kes 

tuli alla armastusest inimkonna vastu. 

49 Armsad jüngrid, võtke Mind eeskujuks, et te jõuaksite varsti oma heategevuse lõppu, kui Eelija, 

Paimene, kes on teid läbi aegade juhatanud, esitab teid Minule. 

50 Ma ei taha, et vaimud, kui nad siit maa pealt lahkuvad, tunneksid end üksildasena või kadununa 

kõiki ootavas vaimse oru mõõtmatuses. Seepärast kõneleb Eelija teile ja valmistuge selleks üleminekuks 

ning tutvustage oma vendadele seda Vaimu, kes on karjane ja vahendaja inimese ja tema Looja vahel. 

51 Te elate läbi raskete ja õiglaste aegade, te kõik lõikate nüüd oma töö vilju. See aeg pidi tulema, see 

oli kirjas. Ma olen teid hoiatanud, et te palvetaksite ja teeksite meeleparandust, kuid ma leidsin teid 

magamas, ilma et te mäletaksite Minu sõnu. Kuid ma valvan teie üle ja olen tulnud veel kord, et tuua teile 

oma õpetust, mis näitab teile väga laia silmaringi. Kui te suudate seda haarata, siis saate julgeks ja 

tahtejõuliseks ning kui see valgus on tunginud teie vaimu sisse, siis minge teiste juurde ja aidake neil 

vabaneda oma letargiast. Halasta neid, kes teevad pattu teadmatusest, ja näita neile teed, mis viib nende 

päästmiseni. 

52 Ma teen jüngriteks neid, kes kunagi olid lapsed, ja ma tõmban jüngrid veelgi lähemale Minule. Ma 

olen teid kõiki pannud ühele taevaliidrile ja olen jaganud teie kannatusi. Inimkonna valu jõuab Minuni, 

Eelija võitleb inimkonna vaimse ühtsuse eest. Uus Paabeli torn on kasvanud uhkuses ja tülis, kuid ma 

ehitan sellele Iisraeli torni, mille vundament on alandlikkus ja armastus. Võitlus saab olema suur, kuid 

lõpuks võidab voorus patu ja rahu taastub. Siis muutuvad need, kes on olnud nõrgad, tugevaks, pimedad 

avavad oma silmad ja toimub hinge tõeline ärkamine, et ta saaks siseneda arenevasse ellu. 

53 Kuld ja võim, mida inimene nii väga ihaldab, ei anna rahu tema vaimule ega lohutust tema haige 

voodile; need ainult paadistavad tema südant. Kui tihti olen ma pannud rikaste ette valupildid, et panna 

nende tunded proovile, ja nad on olnud ükskõiksed oma kaasinimeste orbude, viletsuse ja valu suhtes, 

mõistmata, et ma olen teinud neist ainult materiaalsete hüvede hoidjad, et nad saaksid neid õigluse ja 

armastusega jagada. 

54 Paljud olendid ootavad kaastundlikku kätt, mis neid tervendaks, lohutussõnu või eeskuju, mis neid 

lunastaks. Vaim kannatab nälga armastuse, siiruse ja õigluse järele, ja sina, Iisrael, võid anda, sest ma olen 

andnud sulle jagamiseks ohtralt vaimseid hüvesid. 

55 Mitte kõik ajad ei ole teie jaoks sellised rahulikud. Seepärast töötage täna, kui teil on veel 

tegutsemisvabadus, hoolega ja valmistage oma vennad teistest rahvustest ette palve kaudu. Te juba teate, 

et Vaim ei tunne vahemaid, ja seepärast ei komista nad päeval, mil Minu õpetus edastatakse Minu 
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sõnumitoojate kaudu, vaid leiavad sõbrad, vennad, kes mõistavad nende missiooni ja annavad neile tuge ja 

soojust. 

56 Kellele see sõnum on usaldatud ja kes elab minuga ühenduses, sellele sisendan ma täiuslikud teod 

ja ilmutan oma Vaimu tema sõnades. 

57 Paljud teist on tundnud inimeste põlgust Meistri järgimise pärast. Teised on oma vanemate kodus 

tagasi lükatud ja veel teised on oma abikaasa poolt tagasi lükatud. Kuid pidage meeles, et ma näen seda 

kõike ja maksan teie ohvrile ohtralt tagasi. 

58 Ära näe vaenlasi, vaid vendi kõigis, kes sind ümbritsevad. Ärge nõudke kellelegi karistust, olge 

leebed, et te oleksite andestuse eeskujuks ja teie vaimus ei tekiks kahetsust. Sulgege oma huuled ja laske 

Minul teie üle kohut mõista. 

59 Parandage haigeid, taastage segaduses olevatele mõistust. Ajage välja hinged, mis hägustavad 

meelt, ja tagage, et mõlemad* saavad tagasi kaotatud valguse. 
* Vt lisa märkus 4. 

60 Palvetage rahvaste eest, sest ma valvan teie üle. Viige Minu Sõna kõikidesse südamesse. Seejärel 

tänage Mind saadud hüvede eest, sest siis olete mõistnud, et ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta. 

61 Tõesti, ma ütlen teile: Need, kes on Minust kõige rohkem eemaldunud, saavad aru, et on kohtu 

aeg, sest neil on eelaimus ja rahutus. 

62 Minu hääl kutsub ja äratab vaimud nagu trompet. Kuid kui inimkond oleks hoolsalt uurinud ja 

uurinud Esimese ja Teise Ajastu ettekuulutusi, siis ei üllataks ega segataks neid midagi praegu toimuvast, 

sest kõik oli juba ette nähtud. 

63 Minu eilne sõna täitub täna, sest pigem lakkab Kuninga täht paistmast, kui et see ei täide läheks. 

64 Kannatage kibedust, mida rahvaste sõda teile põhjustab, ärge nõudke neilt (jumalikku) õiglust, sest 

nende kannatuste karikas on juba piisavalt kibe. Olge armuline oma otsustes, mõtetes ja palvetes. 

65 Need, kes veel naudivad mõningast rahu, on kohustatud palvetama, et aidata neid, kes kannatavad 

sõja raskuste ja viletsuse all. 

66 Kui te tunnete kaastunde asemel viha või põlgust nende suhtes, kes põhjustavad inimkonnale nii 

palju kannatusi - tõesti, ma ütlen teile, te võtate endalt igasuguse vaimse kõrguse ja mõistmise. 

67 Laske Minu häälel kõlada teie südames, pange Minu Sõna teoks: see on tee, mille kaudu Minu 

Õpetus saab maa peal võimu. See on valgus, mis astub vastu ideedele, mis on tekkinud haigestunud ja 

lagunevast inimkonnast. 

68 Kogu õiglus, kogu suurus ja kogu valgus, mida inimesed võivad soovida oma vaimu arendamiseks, 

leiavad nad Minu õpetusest. Kuid selleks, et inimene peatuks Minu õpetuse uurimisel ja tunneks huvi selle 

sisu vastu, peab ta kõigepealt teadvustama selle esimesi vilju Minu jüngrite uuenemises ja voorustes. 

69 Ma luban teile suuri saladusi avaldada, kui te elate rahus. Sest siis saab Minu valgus särada teie 

olemuses. 

70 Te kõik tahate kuuluda nende hulka, kes annavad tunnistust Minu tõe kohta ja on nagu majakas 

meresõitjale või täht palverändurile inimkonna teel. 

71 Täna olen ma selle kuulutuse kaudu teie keskel. Kasutage ära Minu viibimist ja muutuge jüngriteks 

juba väikelastest alates, et te saaksite Minu Sõnaga vääriliselt jutlustada, kui Ma olen lakanud rääkimast. 

72 Õppige, valvake ja palvetage, külvake armastust ja halastust oma vendade seas, et ma saaksin 

öelda inimestele teie tegude kaudu: armastage üksteist! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 34  
1 Armsad inimesed, ärge oodake paremaid aegu, et seda sõnumit inimkonnale avaldada, sest ei tule 

ühtegi sobivamat aega kui praegu. 

2 Avage oma silmad tegelikkusele ja ärge unistage enam maailma edevustest. Mõistke, et teie 

ülesanne on teha Minu õpetust teatavaks kõikidel maistel radadel. 

3 Ma avastan siin nende rahvahulkade seas tulevased saadikud, uued apostlid, töömehed, kes peavad 

oma ülesande täitmisel olema väsimatud. 

4 Mõned lähevad itta, teised saadan läände, ja keelte mitmekesisus ei ole takistuseks Minu Sõna 

levikule. 

5 Minu õpetuses olev valguse, armastuse ja õigluse mõõk sillutab teid, hävitab teadmatuse müürid ja 

kustutab piirid. Kõik on ette valmistatud rahvaste ühendamiseks. 

6 Võitluse alguses võtavad mõned meeleldi vastu trinitaarset-mariantristlikku vaimulikku õpetust. 

Teised aga lükkavad selle tagasi ja kiusavad teid taga, nähes selles ohtu oma maapealsele võimule ja oma 

ekslikele tõlgendustele. Aga tõesti, ma ütlen teile, see on nii, nagu tahaksid nad oma peopesaga takistada 

päikese valguse andmist. 

7 Ma pean teid hoiatama, et see, kes selle Sõna tagasi lükkab, on mind tagasi lükanud, ja see, kes 

selle vastu võtab, on mind vastu võtnud. Sest selle vaimses tähenduses olen ma ennast inimestele sel ajal 

ilmutanud, minu vaim on selles kohal. Seepärast ütlen ma teile: Igaüks, kes võtab vastu Minu Sõna, tunneb 

ära Minu hääle, avab Mulle oma südame uksed ja saab Mind enda sees. 

8 Minu õiglus on pakkunud teile suurepärase võimaluse heastada ja tasuda oma võlg. Ära lase ühtegi 

päeva oma elust, mille ma olen sulle usaldanud, raisku minna. 

9 Sa oled kadunud poeg, kes pöördus kahetsedes tagasi Isa koja juurde, ja ma võtsin sind vastu 

armastusega, et sa saaksid oma pärandi tagasi. 

10 Ma tean, kes neist, kes tulevad Minu juurde nutma, on tõeliselt kahetsevad, kes nutavad oma süüd 

siira kahetsuse pisaratega ja paluvad Minult võimalust heastada. Nad nutavad, sest nad on oma Isale haiget 

teinud, nad ei nuta enda pärast. Seevastu on teisi, kes näivad kahetsevat, et nad on mulle haiget teinud, ja 

nad nutavad, lubavad ja isegi vannuvad, et ei tee enam pattu. Kuid samal ajal, kui nad vannuvad, paluvad 

nad Minult uusi maiseid hüvesid. Need on need, kes peagi jälle Isa kojast lahkuvad. 

11 Kui neil õnnestub Minult saada seda, mida nad otsisid, siis nad raiskavad seda. Kui nad ei ole seda 

saanud, siis nad teotavad Mind. Nad arvavad, et sellel madalal teel on ainult okkaid, ja ei tea, et see tee, 

mille nad on valinud, on kõige ebakindlam, konarlikum ja ohtlikum. Nad arvavad, et kui nad annavad end 

täielikult maailma naudingutele, saavad nad suurendada oma rikkust ja seeläbi vähendada oma raskusi, 

mõistmata, et loobudes vaimse risti magusast koormast, on nad oma õlgadele laadinud tohutu materiaalse 

koorma, mille raskuse all nad lõpuks masendusse langevad. 

12 Kui vähe on neid, kes püüavad elada rahu, valguse ja harmoonia paradiisis, täites jumalikke 

seadusi armastusega. 

13 Väga pikk on see tee, mille inimesed on läbinud, ja ikkagi eelistavad nad süüa keelatud vilju, mis 

ainult koguvad nende ellu kannatusi ja pettumust. Keelatud viljad on need, mis on head, sest Jumal on 

need loonud, kuid mis võivad inimesele kahjulikuks muutuda, kui ta ei ole end õigesti ette valmistanud või 

kasutab neid liigselt. 

14 Mees ja naine võtavad elu vilja ilma ettevalmistuseta ja ei tunnista oma vastutust Looja ees, kui 

nad põhjustavad uute olendite tekkimise maa peal. 

15 Teadlane lõikab teaduse puult aupaklikult vilja, kuulamata enne oma südametunnistuse häält, 

milles Minu Seadus räägib talle, et kõik tarkuse puu viljad on head ja et seetõttu võib igaüks, kes neid 

korjab, teha seda ainult oma ligimese hüvanguks. 

16 Need kaks näidet, mida ma olen toonud, näitavad teile, miks inimkond ei tunne selle sisemise 

paradiisi armastust ega rahu, mis peaks inimesel olema tema südames igavesti, sest ta on seadusele 

kuulekad. 

17 Selleks, et aidata teil leida sama, õpetan ma patuseid, sõnakuulmatuid, tänamatuid ja ülbeid, et 

anda teile mõista, et teil on vaim, et teil on südametunnistus, et te suudate täielikult hinnata ja hinnata, mis 
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on hea ja mis on halb, ning näidata teile teed, mis viib teid rahu, tarkuse, lõpmatu armastuse, surematuse, 

hiilguse ja igaviku paradiisi. 

18 Ma räägin teile, kes te olete patustanud, sest õiglased elavad juba vaimse paradiisi; ja ülejäänud 

olendid, kellel puudub vaim ja järelikult ka südametunnistus, naudivad oma paradiisi, mis on loodus, kus 

nad elavad täiuslikus kuulekus ja täiuslikus kooskõlas kogu looduga. 

19 Täna valgustan teile teed, millel te peate arenema ja mille lõpus te kohtute Minuga. Ma ei sunni 

teid, kuid ma juhin teie tähelepanu sellele, et kui te seda üleskutset ei kuula, siis tulete varsti omal soovil 

päästmise teed otsima. Aga siis põgenete te oma ebainimlikkuse, ülbuse ja ülbuse õuduse eest. 

20 Ma ei tule teie juurde rangusega. Teie ise olete need, kes annavad oma üleastumistele väärilise 

karistuse. 

21 Minu rahvas, ma jätan teie südamesse oma Sõna olemuse, et te saaksite sellest vaimselt toituda. 

Sest teie süda on nagu lill ja selle lõhn on armastuse essents, mille ma olen sellesse pannud. Ära lase sellel 

lillel ära närbuda, sest ta kaotaks varsti oma lõhna. Tundlikud on teie aedade lilled, kuid veelgi tundlikum 

on teie süda ja veelgi enam selle jumalik olemus. 

22 Pärast 1950. aastat ei saa te enam Minu Sõna nende sideorganite* kaudu, mida te olete nimetanud 

häälekandjateks või tõlkijateks. Mõned lähevad siit maa pealt üle 

Teised jäävad vastu võtma esimesi innustusi, märke, mis eelnevad vaimust vaimuga ühenduse loomisele. 
* Vt lisa märkus 9. 

23 Kui see seos hakkab teie seas arenema, hakkate te tõeliselt mõistma ja mõistma õpetust, mida te 

praegu saate, ja samal ajal oskate te eristada Minu Sõna vaimset tähendust kõigist puudustest, mida 

häälekandja võib olla Minu Sõnale lisanud. 

24 Nüüd ma küsin teilt: Kas te olete nõus olema vaesed maa peal, kuid rikkad vaimus? Või eelistad sa 

maailma naudingutele igavese elu teadmistele? - Ma õnnistan teid, sest teie südames ütlete mulle: "Issand, 

miski ei ole võrreldav Sinu Sõna kuulmise hiilgusega." 

25 Sel ajal annan teile uue sõnumi: Kolmas Testament. Paljud on olnud selle ilmingu tunnistajateks. 

Aga tõesti, ma ütlen teile, et te ei saa aru, mida ma teile olen ilmutanud, ega mõista selle sõnumi tähtsust. 

26 Sageli olen andnud teile õpetuse ja te olete seda ekslikult tõlgendanud, sest olete materialiseerunud 

ja kuigi ma rääkisin teile vaimsetest arusaamadest, andsite neile materiaalse tähenduse. Tulevad teised, 

vaimselt arenenumad põlvkonnad, ja kui nad uurivad nende ilmutuste õpetusi, siis värisevad nad 

vaimsetest emotsioonidest. Teinekord rõõmustavad nad Minu Sõna õrnast rahust ja teinekord on nad 

üllatunud sellest, mida nad leiavad Minu armastuse õpetustest. Siis nad ütlevad: "Kuidas on võimalik, et 

selle Sõna tunnistajad, kes sel ajal kohal olid, ei olnud teadlikud selle tähendusest, selle suurusest ja 

valgusest?". - See ei ole esimene kord, kui see juhtub: Isegi teisel ajastul, kui Ma kõnelesin inimeste 

südamega, ei mõistnud nad Mind, sest nad elasid ja mõtlesid ainult maailma ja aine jaoks. 

27 Kui keha, mis teenis Mind Teise ajastu kestana, sisenes agooniasse ja Ma ütlesin ristilt viimased 

sõnad, oli Minu viimaste lausete hulgas üks, mida ei mõistetud ei neil hetkedel ega ka pikka aega pärast 

seda: 

"Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?" 

28 Nende sõnade tõttu kahtlesid paljud; teised olid segaduses, arvasid, et see oli väikekodanlikkus, 

kõhklus, nõrkuse hetk. Kuid nad ei võtnud arvesse, et see ei olnud viimane lause, vaid et pärast seda 

rääkisin ma teisi, mis näitasid täielikku jõudu ja selgust: "Isa, sinu kätte ma annan oma Vaimu" ja: "Kõik 

on täidetud". 

29 Nüüd, kui ma olen tagasi tulnud, et tuua valgust teie segadustesse ja valgustada seda, mida te olete 

nimetanud saladusteks, ütlen ma teile: Kui ma riputati ristile, oli piinamine pikk ja verine, ja Jeesuse keha, 

mis oli lõpmatult tundlikum kui kõigi teiste inimeste oma, kannatas pikka piinamist, ja surm ei tulnud. 

Jeesus oli oma missiooni maailmas täitnud, oli juba öelnud viimase sõna ja andnud viimase õpetuse. Siis 

küsis see märtrisurma saanud ihu, see rebenenud liha, tundes lahusolekut Vaimust, piinades Issandalt: "Isa, 

Isa, miks oled Sa mind hüljanud?". - See oli haavatud lamba õrn ja kannatav hädaldamine oma karjase 

pärast. See oli tõend, et Kristus, Sõna, sai Jeesuses tõesti inimeseks ja et Tema kannatused olid tõelised. 

30 Kas te saate neid sõnu omistada Kristusele, kes on igavesti ühendatud Isaga? - Nüüd te teate, et see 

oli Jeesuse keha vingumine, mis oli rüvetatud inimeste pimeduse tõttu. Aga kui Issanda hellitus laskus 
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sellele märtrisurma saanud lihale, jätkas Jeesus kõnelema, ja Tema sõnad olid: "Isa, Sinu kätte ma annan 

oma Vaimu." Ta ütles: "Isa, sinu kätte ma annan oma Vaimu." - "Kõik on saavutatud". 

31 Millal sa minuga niimoodi räägid, inimkond? Millal sa ütled välja selle õrna kaebuse, mis ei ole 

etteheide, ei kahtlus, ei usu puudumine, vaid armastuse tõend Isa vastu, millega sa teatad Temale, et tahad 

viimsel tunnil Teda läheduses tunda? - Mõelge iga Minu lause üle, sest Mina olen tõde, mis teile on 

tõotatud. 

32 Nüüd, kui ma teid õpetan, olen ma kasutanud harimatuid ja teadmatuid, sest teadlased ja õpetatud 

on mind eitanud. Ma olen otsinud üles ka patused, et neid ümber pöörata ja saata nad oma tõe tunnistajaks. 

Need Minu lapsed, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, peavad tõestama end selle armu vääriliseks, 

ärgates selle õpetuse valguses, mida nad kuulutavad, et nad saaksid oma ülesannet täielikult tunda ja 

mõistaksid, et ainult eeskuju andes ja häid tegusid näidates usuvad nende kaasinimesed neid. 

33 See õpetamise aeg on soodne rahvahulkade varustamiseks. 

34 Minu õpetus on elu jõe puhas ja kristallselge vesi, millega te puhastate end ja saavutate muutuse, 

mis teeb teid vääriliseks, et nimetada end Püha Vaimu jüngriteks. Valmistage oma süda ette Minu Sõnas ja 

tõesti, Ma ütlen teile, sellest võrsub hea seeme. Kujundage oma vaim ja meel, kuulates Mind, siis 

hakkavad teie teod, sõnad ja mõtted kiirgama Minu Tõde. 

35 Tõsi, mitte ainult teie ei ole Minu tunnistajaks, sest kogu loodu on elavaks tõendiks Minu tõe 

kohta. Kuid selles töös on teil täita ülesanne ja võlg, mida peate enda ees tasuma. Sest tõesti, ma ütlen 

teile, et te ei ole midagi võlgu mulle, vaid iseendale. 

36 Kui te ei taha tunnistada oma Issanda kohta, siis ma teen seda; aga te nutate kibedasti, sest te ei 

olnud lahingutunnil koos Isandaga. 

37 Kas sa tahad teada, kuidas saada oma tunnistust tõeseks? - Olge enda vastu ausad, ärge kunagi 

öelge, et teil on midagi, mida teil ei ole, ärge püüdke paljastada midagi, mida te ei ole saanud. Õpetage 

ainult seda, mida te teate, andke tunnistust ainult sellest, mida olete näinud. Aga kui teilt küsitakse midagi, 

millele te ei saa vastata, siis olge vait, kuid ärge kunagi valetage. Ütlen teile veel kord, et teie jah peaks 

alati olema jah ja teie ei alati ei, siis olete tõele truuks jäänud. 

Te ei peaks ka vanduma, sest kes räägib tõtt, ei vaja vandeid, et saada usku, sest ta toob oma tegudega 

valgustust. Vandugu see, kes on valetanud ja kes - kui tuleb hetk, mil ta vajab usaldusväärsust - peab oma 

sõnadele jõudu andmiseks tuginema Jumala nimele. Sa ei vannu Jumala ega Maarja ega oma vanemate ega 

oma elu juures. Ma ütlen teile veel kord, et teie teod peaksid olema need, mis annavad tunnistust teie 

sõnadest, siis annavad mõlemad tunnistust Minust. 

38 Kui te räägite tõtt ja teid usutakse, siis õnnistatud on need, kes teid usuvad. Kui teid tõe rääkimise 

eest tagasi lükatakse, haavatakse või naeruvääristatakse, siis jätke asi Minu hooleks, sest tõe küsimus on 

Minu; Ma kaitsen teid siis. Ärge püüdke ka tõde varjata vale looriga, sest siis on teie kohtuotsus suur. Kas 

te ei tea midagi sellest suurest templist Jeruusalemmas, kuhu inimesed läksid paljude sajandite jooksul 

sisse võimu ja tarkuse pärast? Sest see oli suur, niikaua kui selle põue oli nagu vaimu rahusadam. Aga kui 

silmakirjalikkus, valetamine ja ahnus sisenesid, rebenes selle eesriie ja hiljem ei jäänud sellest ükski kivi 

teise peale. 

39 Ma ütlen teile veel kord, et hakake enda vastu ausad olema, ärge püüdke end petta, see tähendab, 

hakake armastama tõde. Läheneb aeg, mil maailma suured pead langevad, mil rahvad tunnevad Minu 

jumalikku õiglust. Kui palju hädakisa on siis inimeste seas! Valede, vigade ja ebaõigluse maailm kaob, nii 

et selle asemele rajatakse Jumala Kuningriik, mis on õiglus ja valgus. Paljude inimtööde jaoks on see lõpp, 

kuid spiritualiseerimise aja jaoks on see algus. 

40 Maailm, mis kaob, on kurjuse maailm, mille te olete loonud, kus tugevad rõhuvad nõrku, kust on 

kadunud isegi laste süütus, kus vanemad ei mõista lapsi ja lapsed ei mõista vanemaid. See maailm, kus 

inimesed on rüvetanud kõige pühamad põhimõtted ja institutsioonid ning kus inimesed tapavad üksteist, 

selle asemel et armastada üksteist kui vendi. 

41 Et see uus Paabel kaoks, tuleb selle kurjus välja juurida nagu umbrohi. Valu saab olema suur, kuid 

selles kannatuste karikas puhastuvad rüvedad ja pimedad avavad oma silmad, surm peatab paljude 

inimeste maise tee, kuid mitte selleks, et neid hävitada, vaid selleks, et tuua nad ellu. 
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42 Inimkonna kurjadest tegudest ei jää midagi järele. Aga teie mineviku varemetele ma tõstan uue 

maailma kui suure kuningriigi, kus inimkond on nagu laiendatud perekond, kes elab rahus, armastab, 

tunneb ja mõtleb Minu Armastuse Seaduse järgi. 

43 Uued põlvkonnad asustavad maa ja lõikavad nii vaimselt kui ka materiaalselt nende eelkäijate 

kogemuste ja arengu vilju, sest nad valivad kogu minevikust välja head viljad. 

44 Minu Jumalikkuse ebatäiusliku kultuse kohal tõuseb tõeliselt vaimne Jumala kummardamine, nii 

nagu tänapäeva inimeste materialistliku teaduse kohal tõuseb uus teadus, mis teenib vendlust, heaolu ja 

rahu. 

45 Inimeste eraldatus kaob, ja nii nagu nad oma lahkhelides üksteisest eemaldusid, luues iga rahva 

jaoks oma dialektid ja keeled, nii hakkavad kõik, kui maa peal hakkab paistma harmoonia, tundma 

vajadust suhelda ühes keeles. Tõesti, ma ütlen teile, vennalik armastus üksteise vastu hõlbustab seda tööd 

nende jaoks, sest see põhineb Minu käsul, mis ütleb teile: armastage üksteist. 

46 Kuidas saab olla õige, et inimkond ei mõista üksteist, kui isegi samast liigist loomad mõistavad 

üksteist, isegi kui mõned on pärit ühest piirkonnast ja teised teisest? 

47 Ühinege armastuses oma Isa inspiratsiooni all, ja Tema, kes on kogu loodu A ja O, annab teile 

universaalse keele. 

48 Värskendage endid, värskendage endid Minu Sõnaga, see on üle teie keelte jagunemise, üle teie 

alguse ja üle teie lõpu. Aga kui te olete imestanud selle üle, kuidas ma nii üksikasjalikult ja 

ammendamatult olen teile rääkinud oma häälekandjate huulte kaudu, siis teadke, et see oli vaid minu 

jumaliku valguse säde, mille ma nende meelte kaudu saatsin. 

49 Te küsite Minult: "Issand, kui Sa oled meid valinud selle ilmutuse tunnistajateks, miks Sa ei ole 

meid välja jätnud maa kannatustest ja õnnetustest?" - Ma vastan teile, et teil on vaja tühjendada - isegi kui 

see on vaid natuke - kannatuste karikas, mida teie vennad joovad, et te mõistaksite nende kannatusi. 

50 Kui ma olen teile öelnud, et sel ajal hävitatakse kõik, mida inimeste ülbus ja kurjus on loonud, kas 

te siis ei usu, et ka teie sees on midagi, mida hävitada, mida kärpida või lepitada? 

51 Te olete andekas, kuid samal ajal olete suurtes katsumustes. Aga kui valu hoiab teid valvel, siis 

pidage meeles, et see on vaid tilk kibedast joogist, mida teised inimesed joovad. Kui teie süda tunneb valu, 

on ta sunnitud palvetama ja selles tunneb ta intuitiivselt ära ühe ülesande, mille see rahvas on maa peale 

toonud. 

52 Palvetage, Minu lapsed, valguse, rahu ja vendluse mõtetega, sest need palved ei kao kosmosesse, 

vaid nende jõud hoiab neid vaimselt vibreerivana ja suunab need nende südamesse, kelle eest te olete 

palvetanud. Minu sõna ei tohi muutuda teile tavaliseks, tulge sama alandlikkuse ja innuga nagu esimestel 

päevadel, et teie palve oleks tunda teie vendadele. Sest tuleb päev, mil te tunnete, et kogu teie olemus on 

vapustatud, ja see päev on viimane kord, kui ma räägin teiega sellisel kujul. 

53 Mis te arvate, milleks ma teid praegu kutsunud olen, te inimhulgad? Kas ainult selleks, et ravida 

teie haigusi või taastada teie kaotatud rahu? - Ei, inimesed, kui ma tõin teid üles tõelise elu juurde, 

süütasin teie südames usu, taastasin teie nägudele naeratuse ja teie kehadele jõu, siis sellepärast, et ma 

tahtsin teid sel viisil varustada, et te saaksite tõusta lahingusse. Kuid ma näen, et paljud mõtlevad endast ja 

käivad Minu tundides ainult selleks, et otsida meelerahu, tahtmata teada vähimatki sellest ülesandest, mis 

neid ees ootab. Teised lahkuvad kohe, kui nad on saanud selle, mida nad soovisid, ilma et nad oleksid 

huvitatud Minu õpetuse tähenduse uurimisest ja mõistmisest. 

54 Teid kõiki on kutsutud selles töös osalema, ja seepärast olen Ma valanud Oma Sõna selle rahva 

peale, et nad hoiaksid seda oma südames, isegi kui see on ainult üks Minu lause. 

55 Minu õpetus ütleb teile: Kui te ei tee Minu Sõna inimkonnale teatavaks, siis räägivad kivid, et anda 

tunnistust Minu tõest ja ajastust, milles te elate. Kuid ärge oodake, et kivid räägiksid, sest nad teevad seda, 

põhjustades maa värisemist, merede mässamist või vulkaanide kraatritest välja purskavaid ojasid. 

56 Parem oleks, kui te valmistuksite õigeaegselt, et kui seda maailma laastavad katkud, tundmatud 

haigused ja igasugused hädad, siis te - laiali pillatud kõikjal maa peal - tooksite Minu lahke, tugevdava 

Sõna südamesse, et te saaksite nagu õrn tuul tulla nende juurde, keda orkaanid on tabanud. 

57 Pange oma loidus kõrvale ja kasutage seda väärtuslikku aega, mida te täna naudite, sest te ei tea, 

kas teil on tulevastel aegadel rahu, et uurida ja süveneda Minu Sõnasse. 
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58 Palvetage nagu head jüngrid ja täitke oma südamed õilsate eesmärkidega. Ärge unustage, et ma ei 

tee teie seas vahet rassidel, klassidel ega religioonidel, nii et kuhu iganes te ka ei läheksite, võite tunda end 

nagu oma isamaal ja pidada iga inimest, keda kohtate, ükskõik, millisest rassist ta ka ei oleks, selleks, kes 

ta tegelikult on: teie vennaks. 

59 Ma tõin teile selle Sõna ja lasin teil seda kuulda oma keeles, kuid ma annan teile ülesande tõlkida 

see hiljem teistesse keeltesse, et see oleks kõigile teada. 

60 Nii hakkate ehitama tõelist Iisraeli torni, seda, mis ühendab vaimselt kõik rahvad üheks, mis 

ühendab kõik inimesed selles jumalikus, muutumatus ja igavikulises seaduses, mida te kogesite maailmas 

Jeesuse suust, kui Ta ütles teile: "Armastage üksteist!". 

61 Uurige Minu Sõna, kuni olete veendunud selle puhtuses ja tõesuses. Ainult siis suudate julgelt oma 

teed minna ja kindlalt vastu seista vaimu ohustavate materialistlike ideede sissetungile. Sest materialism 

on surm, on pimedus, on ike ja mürk vaimule. Ärge kunagi vahetage oma vaimu valgust või vabadust 

maise leiva või tühiste materiaalsete hüvede vastu! 

62 Tõesti, ma ütlen teile: Kes usub Minu Seadusesse ja püsib usus kuni lõpuni, ei jää kunagi ilma elu 

materiaalsest toest, ja hetkedel, mil ta ühineb Minu Vaimuga, saab ta alati igavese elu leiba Minu lõpmatu 

halastuse kaudu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 35  
1 Õndsad on need, kes paluvad Minult alandlikult ja usuga oma vaimu edendamiseks, sest nad 

saavad seda, mida nad paluvad oma Isalt. 

2 Õndsad on need, kes oskavad oodata, sest Minu armuline abi jõuab nende kätte sobival hetkel. 

3 Õppige paluma ja ka ootama, teades, et miski ei pääse Minu armastuse tahtest. Usaldage, et Minu 

tahe avaldub igas teie vajaduses ja igas katsumuses. 

4 Lapsel on õigus nõuda oma isalt seda, mis on tema õigluse ja armastuse seaduse piires, ja isal on 

omalt poolt kohustus hoolitseda lapse eest. 

5 Ma ütlen teile, et need, kes järgivad Minu tahet siin maa peal, naudivad Minu armastust, kui nad 

on vaimus. 

6 Kui teie ristikoormus teid painab, siis kutsuge oma Abistaja poole ja ma tulen teile kohe appi. 

7 Palvetage lühikest, kuid valju ja siirast palvet katsumuse hetkedel ja te tunnete end lohutatuna; ja 

kui te saavutate kooskõla oma Issandaga, saan ma teile öelda, et Minu Tahe on teie ja teie Tahe on Minu. 

8 Palvetage mitte ainult siis, kui teil on valus katsumus, vaid palvetage ka siis, kui teil on rahu, sest 

siis saavad teie süda ja mõtted tegeleda teistega. Ärge palvetage ka ainult nende eest, kes on teile head 

teinud, või nende eest, kes ei ole teile kahju teinud, sest kuigi see on tänuväärne, ei ole see nii suur kui 

nende eestpalve, kes on teile kuidagi kahju teinud. 

9 Pidage meeles, et mina, teie Meister, olen olnud abiks ja lunastajaks just neile, kes hüüdsid 

Pilaatuse ees: "Ristilööge Tema!". Lööge Ta risti!" - Ka teie saate aidata oma vendadel kanda oma risti 

allaandmises: palvetega, mõtetega, sõnadega ja ka materiaalsel viisil. Nii saate te teha kergemini 

talutavaks selle, keda painab tema valu või võitluse koorem. 

10 See on õige aeg olla armuline. Seepärast palvetage, paluge ja töötage, põllud on viljakad ja 

ootavad teid. 

11 Palvetage rahu eest rahvastele, meelitage seda oma palvetega. Saatke tervendavat palsamit oma 

mõtete kaudu ja edastage valgust oma vendade mõtetele. Tõesti, ma ütlen teile, et teie palved ei jää teie Isa 

poolt kunagi kuulmata ja tähelepanuta. 

12 Olge valmis, sest paljud eitavad, et ma olen ennast inimmeele kaudu teatavaks teinud. Aga te ütlete 

neile, et see ei ole esimene kord, kui see juhtub: et Jumal on rääkinud inimeste kaudu kolmel ajastul, et 

aegade algusest peale on kõik inimkonnale antud ettekuulutused, inspiratsioonid ja ilmutused olnud 

jumalikud hääled, mis on saadud inimeste vahendusel, juhtides kõigi aegade inimesi. 

13 Need, kes teie tunnistuse eitavad, sellele vastu vaidlevad või selle üle nördimust tunnevad, 

käituvad nii, sest nad ei tea, mis on vaimne ilmutus, isegi kui nad nimetavad end teadlasteks maa peal. 

14 Minu tahe on, et inimkond peaks selle rahva kaudu, kes on olnud tunnistajaks Minu avaldumisele 

sellisel kujul, õppima, et inimene on oma päritolust saadik määratud olema ühenduses oma Taevase Isaga, 

teenima Teda sellel planeedil häälekandjana, ja et kuigi minevikus olid need inimesed, kelle huulte kaudu 

Issand rääkis, üksikud, elate nüüd aega, mil inimesed saavutavad suurema täiuslikkuse ja selguse vaimust 

vaimuga suhtlemisel Isaga põlvest põlve. 

15 Te kuulutate, et sel ajal konsulteerivad inimesed kõik asjad oma Issandaga, et viia oma teod 

maailmas ellu jumaliku seaduse käskude piires. Perekonna isa räägib oma lastele sõnadega, mida Issand 

paneb tema huultele. Õpetajad õpetavad kõrgema inspiratsiooni all, valitsejad teavad, kuidas edastada oma 

rahvastele Jumala tahet, kohtunikud alluvad oma südametunnistuse häälele, mis on Tema valgus, kes teab 

kõike ja kes on seetõttu ainus, kes suudab kohut mõista täiuslikult. Arstid usaldavad ennekõike jumalikku 

jõudu ning nende sõna ja tervendav jõud tuleb Issandalt. Teadlased mõistavad nii rasket ülesannet, mille 

nad on maa peale kaasa toonud, ja oma vaimse varustatuse tõttu saavad nad jumalikke juhiseid. Lõpuks, 

kõik need, kes on toonud maailma missiooni juhatada hingi arenguteel, teavad, kuidas tõusta, et võtta 

vastu Minu ilmutusi ja viia need inimeste südamesse selle valguse ja puhtusega, millega nad on need vastu 

võtnud. 

16 Ma räägin teile ajastust, mis on tulemas ja mida te peaksite kuulutama ja prohvetlikult kuulutama 

selles kindluses, et see saab teoks. Aga kui teie vennad peaksid teie prohvetluse üle nalja tegema, siis ärge 

heitke end meeleheitele, sest isegi apostel Johannest, kui ta teatas, mida ta oli saanud oma ühenduses 
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Isaga, pilgati ja teda peeti isegi hulluks. Siiski saabus tund, mil kõik see, mis mõnedele tundus võimatu ja 

teistele kummaline ja arusaamatu, sai teoks. 

17 Aeg, milles te täna elate, on just see, mil täitub kõik see, mida ma ütlesin selle nägija, prohveti ja 

Meistri häälekandja suu kaudu. 

18 Oma vaimse nägemuse tõttu kiusati seda armastuse ja tõe apostlit taga, ta langes märtrisurma ja 

pagendati. Ometi ei puudunud tal Minu kaitse oma tagakiusajate ja hukkamõistjate vastu, mistõttu ma 

ütlen teile, et ärge kartke. Kui nad sind sellepärast vangi panevad, siis lasen ma sind vabaks; kui nad sulle 

tööd või leiba ei anna, siis säilitan ma sind; kui nad sind alandavad või laimavad, siis kiidan ma sind ja 

teen sulle õigust; ja kui nad sind tapavad, siis äratan ma sind üles tõelisse ellu. 

19 Seepärast ütlen ma teile, et valmistage ennast ette palve kaudu, et te saaksite seda prohveteerimist 

levitada ja anda seda tunnistust oma vendadele südamega, mis on täis õrnust, jõudu, usku ja armastust. 

20 Kõik, mida te selle ettevalmistuse raames Minu nimel teete, peab kandma head vilja ja te näete, et 

kõik, mida te olete igatsetud, saab teoks. 

21 Nii nagu ma olen täitnud kõik oma lubadused mineviku inimestele, nii täidan ma need ka teile. 

22 Te elate hirmu ajal, mil inimesed puhastavad end, tühjendades oma kannatuste karika lõpuni. Kuid 

need, kes on uurinud ettekuulutusi, teadsid juba, et läheneb aeg, mil kõikjal puhkevad sõjad, sest rahvad ei 

mõista teineteist. 

23 Tundmatud haigused ja katkud ei ole veel inimkonna seas ilmunud ja panevad teadlased 

segadusse. Aga kui valu jõuab inimeste seas haripunkti, on neil veel jõudu hüüda: "Jumala karistus!" Aga 

mina ei karista, vaid teie karistate iseennast, kui te kaldute kõrvale seadustest, mis reguleerivad teie vaimu 

ja keha. 

24 Kes on vallandanud ja vaidlustanud loodusjõud, kui mitte inimeste ebamõistlikkus? Kes on minu 

seadusi trotsinud? - Teadlaste ülbus! Aga tõesti, ma ütlen teile, et see valu aitab juurtega välja juurida 

umbrohu, mis on kasvanud inimeste südametes. 

25 Põllud on kaetud laipadega, isegi süütud hukkuvad. Mõned surevad tulekahjus, teised näljas ja 

kolmandad sõjas. Maa hakkab värisema, loodusjõud hakkavad liikuma, mäed purskavad välja oma laava ja 

mered mässavad. 

26 Ma luban inimestel viia oma kõlvatust kuni selle piirini, mida nende vaba tahe lubab, nii et nad 

oma tegudest kohkudes tunneksid oma vaimus tõelist kahetsust. 

27 Alandlikud jüngrid, mehed, kes armastavad oma vendi, kuigi te olete täis puudusi: vastandage sõja 

poolt vallandunud kirgede mõju rahu mõtetega, vaimse valgusega küllastunud palvetega, vendluse 

sõnadega ning tõde ja armastust sisaldavate tegudega. Te peate olema valmis, sest sõja lõppedes, kui see 

võitlus on lõppenud, tulevad rahvahulgad kaugelt, et otsida palsamit kehale ja hingele. 

28 "Ära jäta meid maha, kui see tund tuleb, oh Isand," ütlevad need inimesed mulle. Mille ma vastan, 

et ma ei saa teid jätta, sest ma olen kohal kõiges, mis on loodud. 

29 Ma räägin inimestega loodusjõudude kaudu, meredest purskab välja Minu Hääl ja selle planeedi 

ühest otsast teise tunnevad vaimud, et neid puudutab Tema Valgus, kes on ainus, kes võib teile tõelise 

hellusega öelda: "Armastage üksteist!". 

30 Paljudele saab see käsk nende kohtumõistjaks, teised tunnevad seda oma südames nagu lahtist 

haava ja mõnele on see nagu valvur, kes ei lase neil selle täitmise pärast magada. 

31 Te näete nüüd, et Ma ei suuda ennast teist lahutada, nagu üks Minu prohvetitest kunagi ütles: et sel 

ajal valatakse Minu Vaim välja kogu liha ja iga vaimu peale. 

32 Kuhu sa ka ei läheks, ma lähen enne sind. Kus iganes te mind otsite, seal leiate mind. Kuhu iganes 

te oma silmad pöörate, näete Mind. Aga ma ei taha teile oma Sõnaga täna kuulutada ainult kibedust ja 

suurte hädade eelaimusi. Kui ma räägin teile kõigest sellest, siis selleks, et te oleksite ärkvel ja 

palvetaksite, et katsumused ei üllataks teid siis, kui nad teie peale tulevad. 

33 Nii nagu ma olen teile teatanud sõjast ja suurtest õnnetustest, mis ootavad inimkonda, ütlen ma 

teile ka, et tuleb päev, mil kõik maailma rahvad naudivad rahu, mil inimesed armastavad üksteist Minus ja 

nende elu, nende töö, nende teod maailmas on meeldiv kummardus, mis tõuseb Minule nagu lõhnav 

suitsutus sellelt planeedilt. 

34 Te küsite Minult: "Issand, millal see aeg saabub?" Ja ma vastan teile: Kui inimkond on end 

puhastanud valu, meeleparanduse, uuenemise ja hea praktika kaudu. 
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35 Kui inimese vaim täidab lepingut, mille ta on oma Isaga sõlminud, siis mina omakorda täidan oma 

lubadused lõpuni. Ma teen oma saladuse teatavaks ja levitan seda tarkuses, rahus ja ilmutustes oma laste 

seas. 

36 Minu rahvas, vaadake ja palvetage nii kaua, kui te selles maailmas kõnnite. Valmistage end 

vaimselt ja füüsiliselt ette, sest varsti saadan teid välja rääkima Minu tõde. 

37 Valmistage oma vaimu ette palve, armastuse ja alandlikkuse harjutamise kaudu, mida Minu õpetus 

teile näitab, ja valmistage ette ka oma keha, eemaldades sellest pahed, halvad harjumused ja muutes selle 

sõnakuulelikuks, kuni te olete teinud sellest täiusliku Vaimu kaastöölise. Kui olete varustatud, kogete 

selgust, millega tee teie ette ilmub. Seepärast ütlen ma teile, et vaimu elu, alates selle lahkumisest jumaliku 

palge alt kuni selle tagasitulekuni, on arengutrepp. 

38 Kui Isa lõi teid, asetas Ta teid selle redeli esimesele astmele, et teil oleks võimalus tõeliselt tunda 

ja mõista oma Loojat, kui te seda teed mööda liigute. Kuid kui vähesed alustasid arenguteed ülespoole, 

lahkudes esimeselt astmelt! Enamik liitus oma sõnakuulmatuses ja mässumeelsuses, kasutas halvasti ära 

vabaduse annet ja ei kuulanud südametunnistuse häält; nad lasid end valitseda mateerias ja lõid nii oma 

emanatsioonide kaudu võimu - kurjuse võimu - ning kaevasid kuristikku, kuhu nad pidid oma mõjul 

tõmbama oma vennad, kes alustasid verist võitlust oma nõrkuste ja korrumpeerumise ning kõrgust ja 

puhtust taotlevate inimeste vahel. 

39 Kui erinev oleks olnud teie elu maa peal, kui te oleksite püsinud pidevalt headuses ja õigluses. Sest 

selles oleksite saanud Minu armastuse vilju. Sellest hoolimata ei ole te kadunud ega ole ma teid oma 

kuningriigist välja ajanud. Selle tõestuseks on see, et kui ma tulin teie juurde, mähendades oma kohalolu 

inimkujusse, laskusin ma maailma, mille te olete loonud nii paljude vigade ja puudustega. 

40 Ma andsin teile siin maailmas oma vere ja ihu, et tõestada teile, et ma armastan teid vaatamata teie 

eksimustele ja tänamatusele. 

41 Minu muutumatu Seadus, mille Ma teile esimestel aegadel andsin, prohvetite hoiatused hea, Minu 

Õpetus ja kõik Minu sõnumid on vaimne valgus, mille inimene on saanud südametunnistuse kaudu; ja 

tema vaim oleks sulandunud Minu vaimuga, kui ta oleks jäänud Seaduse ja puhtuse juurde oma arengu 

algusest peale. 

42 Inimeste hoorus, nende teadmatus, nende vaimse kõrguse puudumine ja nende üleastumiste 

põhjustatud kannatused olid põhjuseks, et Isa tuli alla, et neid päästa, tehes neile teatavaks Tarkuse 

Raamatu, mille nad olid maailma naudingute pärast põlganud, ja näidata neile veel kord tõelist teed. 

43 Paljud sajandid on möödunud ja palju kordi on olendid pidanud maailma tagasi pöörduma, kuid 

nad ei ole ikka veel mõistnud Minu Seaduse olemust ja oma vaimu olemust. 

44 Ma teen End ikka veel inimestele teatavaks inimlikul viisil, kuigi ma ütlen teile ka, et see, mida ma 

sel ajal avaldan, on õpetus, mis tõstab vaimud sellele tasemele, millest ma teile räägin, ja kust nad saavad 

ära tunda ja parandada kõik vead, taastada selle, mis on hävitatud, ja saada tagasi kõik, mis nad on 

kaotanud, ja taastada kõik, mis nad on kaotanud. 

45 Minu jumalikus külvamises ei lähe ükski seeme kaduma, kuigi inimeste langused on selle vaimset 

õitsemist ja viljakandmist edasi lükanud. 

46 Sel ajal kaevatakse maa üles, mis teeb inimkonnale suurt valu, kuid on vaja, et ma leiaksin oma 

seemne, et eraldada see umbrohust. 

47 Mis oli teie patu ja sõnakuulmatuse põhjus Minu Seaduse vastu? 

48 Kuulge, jüngrid: Enne kui te ellu tulite, olin ma juba kohal ja minu Vaimus oli peidetud teie. Kuid 

ma ei tahtnud, et te päriksite Minu Kuningriigi, ilma et oleksite teeninud teened. Ma ei tahtnud, et sa 

valdaksid seda, mis oli, teadmata, kes sind on loonud, ega tahtnud, et sa lahkuksid ilma suunata, ilma 

eesmärgita ja ilma ideaalita. 

49 Seepärast andsin teile südametunnistuse, et see võiks olla teile teejuhiks. Ma andsin teile vaba 

tahte, et teie töödel oleks minu ees tõeline väärtus. Ma andsin teile vaimu, et see igatseks alati tõusta 

heledaks ja puhtaks. Ma andsin teile keha, et teil oleks südame kaudu tunne hea ja ilusa suhtes ning et see 

võiks olla teile proovikiviks, pidevaks proovikiviks ja ka vahendiks, et elada materiaalses maailmas. Maa 

on olnud teie vaimule kooliks; seal ei ole kunagi puudunud Jumaliku Meistri kohalolek. Inimelu on olnud 

kehastunud vaimu jaoks sügava tarkuse raamat. 
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50 Kui ruumi valgustas esimest korda vaimude kohalolu, tundsid need - olles veel kõhklevad ja 

ulguvad nagu väikesed lapsed ning neil ei olnud arengut ega jõudu, et püsida kõrge vaimustuse kohtades - 

vajadust toetuse järele, aluse järele, et end tugevana tunda, ja nii anti neile aine ja materiaalne maailm, 

ning oma uues olekus omandasid nad kogemusi ja teadmisi.*. 
* Vt lisa märkus 5. 

51 Te ei ole veel teadlikuks saanud missioonist, mida peate praegu inimkonna seas täitma; kuid Ma 

annan teile oma Sõnaga teada oma võitluse ja tee, kuidas jõuda eesmärgini. 

52 Teie aju on väike ja iseenesest ei suuda mõista teie annete väärtust ja selle töö tähtsust, mida Isa 

tahab selle rahva kaudu inimkonna seas teha. 

53 Minu tark ja võimas Tahe sillutab teed Minu sõnumitoojatele, Minu jüngritele, Minu prohvetitele, 

et nad läheksid välja hea sõnumiga Minu Sõna ilmutamisest, et nad samal ajal valmistaksid teed suurele 

hulgale teie vendadele, keda te nimetate võõrasteks, et nad tuleksid teie rahva rüppe. 

54 Tundub, et need rahvahulgad tulevad otsima leiba kehale ja rahu südamele. Kuid ma tean, et nende 

vaim on see, kes püüab täita Minu lubadust, mis on hoitud iga vaimu sisimas. 

55 Kaugetest maadest ja rahvastest näete oma vendasid, kes saabuvad oma vaimu vabastamist 

soovides. Sellest iidsest Palestiinast tulevad nad samuti massiliselt, nagu siis, kui Iisraeli hõimud läbisid 

kõrbe. 

56 Tema palverännak on olnud pikk ja kurb, sest ta ajas oma emakast välja selle, kes pakkus talle oma 

kuningriiki uueks päranduseks. Kuid ta on juba lähenemas oaasile, kus ta puhkab ja mõtiskleb Minu Sõna 

üle, ja siis, tugevdatuna Minu Seaduse tundmises, jätkab ta teed, mis näitab talle oma ammu unustatud 

arengut. Siis kuulete te paljusid ütlemas, et teie rahvas on uus tõotuse maa, uus Jeruusalemm. Te aga ütlete 

neile, et see tõotatud maa on väljaspool seda maailma ja et sinna jõudmiseks tuleb seda teha vaimus, olles 

läbinud selle ajastu katsumuste suure kõrbe. Te peate neile ka ütlema, et see rahvas on vaid oaas keset 

kõrbe. Aga te peate mõistma, inimesed, et oaas peab andma varju kurnatud ränduritele ja lisaks sellele 

peab ta pakkuma oma kristallselget ja värsket vett nende kuivanud huultele, kes seal varjupaika otsivad. 

57 Mis on see vari ja see vesi, millest ma teile räägin? - Minu õpetus, inimesed, Minu jumalik õpetus 

armastuse tegevuses. Ja kellesse ma olen pannud selle armu ja õnnistuste rikkuse? - In teile, inimesed, et te 

üha enam vabastaksite oma südame igasugusest isekusest ja esitaksite seda puhta peeglina igas oma teos. 

58 Kas teie meeled ja südamed ei oleks täis rõõmu, kui te suudaksite oma armastuse kaudu pöörduda 

selle rahva, kes on nii kinni oma traditsioonides ja vaimselt stagneerunud, trinitaarselt-mariaani vaimse 

õpetuse poole? Kas teie seas ei oleks rõõmu, kui vana Iisrael pöörduks ümber uue Iisraeli vahendusel, st 

kui esimene saaks armu viimase kaudu? Seni ei ole miski veennud juudi rahvast selles, et nad peavad oma 

moraalse ja vaimse arengu saavutamiseks vanadest traditsioonidest lahti ütlema. See on inimesed, kes 

usuvad, et nad täidavad Jehoova ja Moosese seadusi, kuid tegelikult kummardavad nad ikka veel oma 

kuldvasikat. 

On lähedal aeg, mil see eksinud rahvas, kes on laiali üle kogu maailma laiali, lakkab vaatamast maa peale 

ja tõstab silmad taevasse, et otsida Teda, kes oli neile algusest peale tõotatud kui nende Lunastaja ja keda 

nad valesti hindasid ja tapsid, sest nad pidasid Teda vaeseks ja ei leidnud Temas midagi head. 

59 Nüüd tuleb tund, mil see rist, mille nad Mulle kohtuotsusega peale panid, saab igaühele neist 

vaimudest õigluse küünarnukiks, kuni lõpuks hüüavad nende huuled: "Jeesus oli Messias!". 

60 Nad otsivad Mind oma vaimses vaesuses, viletsuses ja valus, ja nad üllatuvad, kui näevad, et 

Tema, kes nende silmis ei omanud midagi maailmas, omab kõike, ja et need aarded ja see kuningriik, 

millest Ta neile nii sageli rääkis, on tõde, ja nad mõistavad, et miski maailmas - ükski aare, ükski rikkus - 

ei ole võrreldav Vaimu rahuga. 

61 Kui need inimesed pöörasid Mulle selja, ootan Ma neid ikka veel. Sest inimesed võivad murda 

oma sõna ja isegi oma lepinguid, kuid mina olen muutumatu ja ei riku kunagi oma lubadusi. 

62 Kui talle öeldi, et ma olen tema lunastaja, siis ma lunastan selle; kui talle öeldi, et ma toon selle 

oma kuningriiki, siis ma toon selle oma kuningriiki. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 36  
1 Minu Sõna õrna headuse ees saabub sügav kahetsus vaimu üle, kes on eksinud arengu teelt. Minu 

sõnade armastav õrnus paneb inimese nutma, sest ta tunnistab, et tema patud ei vääri andeksandmist. 

2 Ma lohutan seda, kes siiralt kahetseb, andestan tema üleastumised ja aitan tal heastada kurja, mida 

ta on põhjustanud. Teadke, et kes ei tee meeleparandust, see ei jõua Minuni, sest ainult meeleparandusest 

saab tulla uuendus, parandamine ja puhastamine. Samuti teadke, et ainult puhastatud vaimud saavad 

siseneda Minu juuresolekusse. Aga kuidas saaksite te tõeliselt kahetsust tunda, kui te ei teaksite oma 

üleastumiste suurust? Ma pidin tulema inimeste juurde, et panna neid mõistma, mida tähendab see 

jumaliku õiguse ees: võtta kaasinimese elu, hävitada usku, petta vaimu, reeta südant, rüvetada süütust, 

tekitada häbi, võtta vennalt ära see, mis talle kuulub; valetada, alandada ja nii palju puudusi, mis jäid teile 

märkamata, sest te olite harjunud kõigega. Aga Minu armastuse Sõna tuli ja selle sisimas leidsite te 

täiusliku õigluse, mis pani teid oma südametunnistuse kaudu tunnustama iga teie kurja tegu, pani teid 

uurima oma mõtteid ja tuletas teile meelde teie vaimset täitumist, mille te juba unustanud olite. 

3 Alles siis saite aru oma üleastumiste suurusest, oma vigade ulatusest, mis enne tundusid teile 

tähtsusetud, ja alles siis hindasite õigesti paljude teie põhjustatud kannatuste ja valude tõsidust. Sellepärast 

tundsite te häbi enda pärast, te tundsite, et Ma vaatan teid kogu oma alastuses ja koos kõigi oma 

plekkidega. Seepärast, kuuldes Minu Sõna, mis on täis õrnust, rahu ja puhtust, tundsid sa end hetkeks 

Minu armastuse vääriliseks. Kuid kohe kuulsite, et just teid otsin ma; ja teie süda, mis pesi end oma 

pisaratega tõestuseks, et te kahetsete, et peaksite end puhastama ja teenima Mind, alustas oma vaimse 

arengu teed. 

4 Minu lastel on võimatu Mind unustada, sest ta kannab oma vaimus südametunnistust, mis on Minu 

Vaimu valgus, mille kaudu ta peab Mind varem või hiljem ära tundma. 

5 Mõne jaoks on lihtne tungida Minu Sõna mõttesse ja leida sealt valgus, kuid teiste jaoks on Minu 

Sõna mõistatus. 

6 Ma ütlen teile, et mitte kõik ei suuda praegu mõista Minu sõnumi vaimsust. Need, kes seda ei 

suuda, peavad ootama uusi aegu, et nende vaim saaks avada oma silmad Minu ilmutuste valgusele. 

7 Ma ei ole kunagi tulnud meeste juurde, kes on varjatud saladustesse. Kui ma olen rääkinud teile 

piltlikult, et avaldada teile Jumalikku või kujutada Igavikku mõnes materiaalses vormis, siis on see olnud 

selleks, et te mõistaksite Mind. Aga kui inimesed peatuvad vormide, objektide või sümbolite 

kummardamisel, selle asemel et otsida nende õpetuste tähendust, on loomulik, et nad kannatavad sajandite 

pikkuse stagnatsiooni all ja näevad kõiges salapära. 

8 Alates Iisraeli Egiptuses viibimise aegadest, mil Minu Veri kehastas talleliha, on olnud inimesi, 

kes elavad ainult traditsioonide ja riituste järgi, mõistmata, et see ohver oli selle Vere kujutis, mida Kristus 

pidi valama, et anda teile Vaimne Elu. Teised, kes usuvad, et neid toidab Minu Ihu, söövad materiaalset 

leiba, tahtmata mõista, et kui Ma andsin viimasel õhtusöögil oma jüngritele leiba, siis selleks, et nad 

mõistaksid, et see, kes võtab Minu Sõna tähendust nagu toitu, toidab end Minuga. 

9 Kui vähesed on need, kes suudavad mõista Minu jumalikke õpetusi tõeliselt, ja need vähesed on 

need, kes tõlgendavad neid vaimuga. Pidage aga meeles, et ma ei andnud teile jumalikku ilmutust korraga, 

vaid selgitan seda teile vähehaaval iga oma õpetusega. 

10 Kui te olete aeg-ajalt sattunud segadusse ja kuhjanud teisi eksliku tõlgenduse pärast, siis on 

loomulik, et te ei mõista täna selgelt kolmanda ajastu vaimset õpetust ega tõlgenda seda õigesti. 

11 On vaja, et te hakkaksite oma ebajumalaid kukutama, hävitaksite oma vanu eksimusi ja 

korrastaksite oma mõtteid, et te saaksite teadvustada, et Isa on juba varasest ajast alates alati rääkinud teile 

Vaimust, ja kuigi Ta on sageli kasutanud materiaalseid kujutisi, et teid õpetada, on Ta alati viidanud 

Vaimulikule Elule. 

12 Ärkake oma unest, inimesed, laske oma vaimul uurida Minu Sõna. Sest tõesti, Ma ütlen teile, kui 

te uurite hästi üht Minu õpetust ja mõistate seda, siis olete tunginud Minu ilmutuste vaimse tuumani. 

13 Tuletage meelde õpetust, milles ma ütlesin teile: "Paluge, paluge, et teile antaks". Täna ütlen ma 

teile: õppige küsima. 

14 Kui ma ütlen teile nüüd, et peate õppima paluma, siis selle põhjuseks on see, et minevikus oli teie 

palumine puudulik ja egoistlik; te mõtlesite, et palute ainult enda või oma lähedaste jaoks. Minu tänane 
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õpetus ütleb teile, et te peate õppima tundma teiste kurbust. Kogege ja tunnetage oma ligimese valu ja 

kannatusi, õnnetusi, mis piinavad teie vendi. Te peate õppima mõistma seda, kes kannab haava salaja, ja 

tundma nende kannatusi, keda te ei näe, sest nad on kaugel. Viimaste hulgas peate mõtlema neile, kes on 

kodus teistes rahvastes ja rahvaste seas, neile, kes on teistes maailmades või tulevases elus. Ärge kartke, 

kui te ühel päeval unustate end ja mõtlete ainult teistele, sest te ei kaota midagi. Teadke, et see, kes teiste 

eest palvetab, teeb seda ka enda eest. 

15 Kui palju rõõmu annate te Minu Vaimule, kui ma näen, et te tõstate oma mõtted üles, et otsida oma 

Isa. Ma panen teid tundma oma kohalolekut ja ujutan teid rahuga üle. 

Otsige Mind, rääkige Minuga, ärge pahandage, et teie mõtted on liiga kohmakad, et oma palvet 

väljendada; Ma tean, kuidas neid mõista. Räägi minuga sellise usaldusega, nagu räägitakse oma Isaga. 

Usaldage mulle oma kaebusi nagu oma parimale sõbrale. Küsige Minult seda, mida te ei tea, kõike, mis on 

teile tundmatu, ja Ma räägin teile Meistri sõnaga. Aga palvetage, et sel õnnistatud hetkel, mil teie vaim 

tõuseb Minu juurde, saaksite valgust, jõudu, õnnistust ja rahu, mida teie Isa teile annab. 

16 Mul on veel palju ilmutusi, mis on vaimule tulevikus palve abil ette nähtud. Täiustage end selles 

avaldumises ja te suudate oma palvetes täiuslikkuseni jõuda, see tähendab, et te õpite paluma. 

17 Kui teie vaim siseneb vaimsesse orgu, et anda aru oma maapealsest viibimisest ja tegudest, siis 

küsin teilt kõige rohkem kõike seda, mida te olete palunud ja teinud oma vendade heaks. Siis mäletate sel 

päeval Minu sõnu. 

18 Ühe ajastu lõpp ja uue ajastu algus on toonud kaasa selle kriisi ja kaose, mida te praegu kogete. 

See on sama, mis juhtub raskelt haige inimesega, kui paranemine läheneb: tundub, et surm on tulnud. 

19 Mida suurem on see kriis inimkonnas, seda suurem on selle tervis pärast seda. Tõesti, ma ütlen 

teile, et nii see saab olema, ja ma olen seda teile juba aastatuhandeid kuulutanud. Nüüd peate end 

varustama, tugevdama end usus ja valmistuma lahinguks. 

20 Teile, kes te seda sõna sageli kuulete, ütlen: Vaadake ja palvetage, sest kõigi jaoks on tulemas 

suure viletsuse aeg, aeg, mil inimesed ei kasuta kogu oma võimu, kulda ega õppimist, et vähendada 

jumaliku õiguse raskust. Neil päevil saate te tunnistajaks sündmustele, mis tunduvad uhketele ja ülbetele 

absurdsed ja ebaloogilised; sest on nii, et õppinud pöörduvad nende poole, keda nad on pidanud 

teadmatuteks, et rikkad ja võimsad otsivad üles abivajajad, sest nende juures on rohkem mõistmist ja 

rahulikkust katsumuste ees, rohkem heategevust ja rohkem vaimset rikkust. 

21 Mõned ütlevad Mulle südames: "Meister, ma ei pidanud ootama neid valuaegu, mida Sa kuulutad, 

sest kogu Minu elu koosnes katsumustest." Sellele ma ütlen teile: Õndsad olete te, kes olete end 

kannatustes tugevdanud, sest kui need päevad tulevad, ei hakka te enam nutma, vaid saate anda julgust ja 

lohutust neile, kes ei ole sellist kannatust tundnud. 

22 Tõesti, ma ütlen teile: Kui enamik inimesi joob täna kannatuste karika, siis sellepärast, et sõdur on 

ainult lahingus teras, ja ma ütlen teile, et viimane lahing, suur lahing, on lähenemas. Ärge sulgege neil 

hetkedel oma silmi ja kõrvu oma vendade valu ees ega üritage surma eest peitu pugeda. Sest tõesti, ma 

ütlen teile, kus vähe- või mitteusklikud inimesed näevad lõppu, seal on algus; kus nad arvavad, et näevad 

surma, seal on elu. Sest ma olen kohal, et katta teid oma armastusega ja aidata teil siseneda sellesse 

maailma, mille te peate taastama. 

23 Ma annan teile kõigest ette teada, nii et teid ei üllata miski. Otsige vahendeid, et hoiatada teisi ja 

manitseda neid ettevalmistusele, palvetamisele, parandamisele ja valvsusele. 

24 Pidage meeles, et mina olen Isa Sõna, et see jumalik olemus, mille te selles sõnas saate, on selle 

Looja Vaimu valgus, et ma olen jätnud osa oma Vaimust igasse teist. Aga kui te näete vaesust, mis 

ümbritseb rahvahulka, kes nüüd Mind kuulab, ja alandlikkust ruumis, kuhu te kogunete, siis küsite Minult 

vaikselt: "Meister, miks Te ei valinud oma ilmutuseks sel ajal ühte neist suurtest templitest või kirikutest, 

kus Teile oleks võinud pakkuda rikkalikke altareid ja pidulikke tseremooniaid, mis oleksid olnud Teie 

väärilised?". 

25 Ma vastan neile südamele, kes mõtlevad nii oma Isandast: Mitte inimesed ei toonud Mind sellesse 

vaesusse. Mina ise valisin oma ilmutuse jaoks tagasihoidliku elukoha teie linna vaese eeslinna piirkonnas, 

et anda teile mõista, et ma ei otsi teilt materiaalset austust ega väliseid ohvreid, vaid vastupidi: ma olen 

tagasi tulnud just selleks, et taas kord alandlikkust kuulutada, et te leiaksite selles vaimsust. 
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26 Ma tõrjun kõik inimliku edevuse ja inimliku pompu, sest ainult see, mis on vaimne, mis on üllas ja 

suuremeelne, mis on puhas ja igavene, jõuab Minu Vaimuni. Tuletage meelde, et ma ütlesin Samaaria 

naisele: "Jumal on Vaim ja need, kes Teda kummardavad, peavad Teda kummardama vaimus ja tões." 

Otsige Mind lõpmatuses, puhtuses, ja sealt leiate Mind. 

27 Materiaalsetest annetustest, mida inimkond Minule esitab, võtan vastu vaid hea kavatsuse, kui see 

on tõeliselt hea; sest helde ja üllas kavatsus ei väljendu alati annetuses. Kui sageli pakuvad inimesed Mulle 

oma ohvrit, et varjata oma halbu tegusid või nõuda Minult midagi vastutasuks. Seepärast ütlen ma teile, et 

vaimu rahu ei saa osta, et teie tumedaid plekke ei pese ära materiaalne rikkus, isegi kui te suudaksite 

pakkuda Mulle suurimat aaret. 

28 Kahetsus, mure selle pärast, et olete Mind solvanud, uuendus, parandamine, heastamine toime 

pandud üleastumiste eest, kõik see koos alandlikkusega, mida Ma olen teile õpetanud, jah, siis pakuvad 

inimesed Mulle tõelisi südame-, meele- ja mõtteohvreid, mis on teie Isale ääretult meelepärasemad kui 

suitsutus, lilled ja küünlad. 

29 Miks pakkuda Mulle seda, mille Ma olen teie jaoks loonud? Miks sa pakud Mulle lilli, kui need ei 

ole sinu töö? 

Kui te seevastu pakute Mulle armastuse, halastuse, andestuse, õigluse ja abi oma ligimese heaks, siis on 

see austusavaldus kindlasti vaimne ja tõuseb Isa juurde nagu hellitus, nagu suudlus, mille lapsed saadavad 

oma Issandale maa pealt. 

30 Minu avaldumine inimmeele kaudu on lihtne ja selge, nagu ka vorm, milles ma ennast väljendan. 

Ometi paneb see teid värisema ja te mõistate minevikku, mida teie vaim juba teab, ning see paneb teid 

selgelt nägema sündmusi, mis kuuluvad tulevikku. Sellepärast jääte te nii kaua, kui te Mind kuulate, 

vaimustusse, sest keegi ei oska südameid lugeda nii hästi kui see Meister. 

31 Erinevatelt maadelt tulete, et leida varjupaika laialivalguva puu kasulikus varjus, mis kutsub kõiki 

rändureid oma lehtede alla värskendama. Aga ma ütlen teile, et aeg on juba käes, mil kaugete maade 

mehed tulevad selle rahva juurde. 

32 Intuitsioon ja eelaimus on see, mis viib need inimesed teie juurde; nad tulevad teie tunnistust ja 

rahu otsima. Paljudele neist piisab sõnast, mida ma teile õpetan, et nad asuksid täitma oma ülesannet kui 

tõelised spiritismi apostlid. 

33 Häda sellele rahvale, kui ta ei ole valmis võõraid armastava südamega vastu võtma, sest ükski kivi 

tema linnadest ei jääks teise peale, nagu juhtus Jeruusalemma puhul! 

34 Kas te ei ole teadvustanud, et teie puhastumine on selleks, et teha teid vääriliseks Minu õpetuste 

vastuvõtmiseks, mida te peate edastama neile, kes koputavad teie uksele? Kas te ei ole meeles pidanud, et 

sel tormide, sõdade ja kirgede ajal tahan ma, et te oleksite päästepaat, mis purjetab muretult kurjuse lainete 

vahel ja päästab teie vennad? 

35 Õnnistatud on see, kes valmistab end ette, sest ta kuuleb Mind vaimust vaimuni. 

36 Palvetage oma vendade eest selles riigis, kus te elate, et nad oleksid kannatlikud katsumustes ja 

saavutaksid oma puhastuse. Suur vaimne saatus on toonud selle rahva maa peale ja selle täitmiseks on 

oluline, et nad oleksid lärmakad, varustatud ja valvsad. 

37 Mõistke, et te ei tohi segada kasutuid asju Minu Õpetuse õpetustega. Te peate neid teatavaks 

tegema sama puhtusega, millega te need Minult vastu võtsite. Levitage Minu õpetust oma eeskuju ja 

tunnistuse kaudu üle piirkondade, külade ja provintside ning hoolitsege selle eest, et ka teie vennad 

saaksid selles tugevdatud. See rahvas peab paljunema, varustama end ja elama vaimselt, sest oma töödega 

saavad nad selle tõe kaitsjaks. 

38 Omandage, o inimesed, teeneid ja saavutage nende teenete kaudu see arm neile, kes teid homme 

oma kodudesse vastu võtavad või keda te peate oma kodudesse vastu võtma. 

39 Õpeta neid mõistma ja mõistma, et ma olen täna tulnud Vaimus, et teha ennast teatavaks 

oskamatute ja patuste kehade kaudu. Ärgu keegi selles inimkehas 

Vaata Jumalat! Te peate kuulma Sõna, sest selles on jumalik olemus, see, mis tuleb Minu Vaimust. See 

Sõna on "Sõna" ja "Sõna" olen mina, Tema, kes räägib teiega lõpmatusest. 

40 "Sõna" on Armastus ja on Sõnas ilmutatud Tarkus. Kuulge seda häält, te rahvahulgad, ja ärge 

muutuge ükskõikseks, sest te olete Minu Jumalikkuse pühakojas. Te peate end uuendama. Kui te ei 

puhasta oma meelt, ei suuda te Minu õpetust mõista. 
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41 Õndsad on need, kes näevad vaeva, et täita Minu Seadust, sest varsti paistab neis tarkuse valgus. 

42 Õnnistatud on see, kes võitleb oma vaimu täiuslikkuse eest, sest teda on inspireerinud kõrgeim 

ideaal, mida Jumala laps saab saavutada. 

43 Ma lihvin teie südameid, sest ma lasen neist purskuda eluvett janunevatele. 

44 Kui teie ülesande täitmise tund on kätte jõudnud, ärge tegutsege oma tahtmise järgi ja hoiduge 

lisamast oma ebatäiuslikke ideid Minu sõnale või Minu tööle. Sest te langeksite rüvetamisse ja võltsimisse 

ning teie head teod kustutatakse Tõelise Elu Raamatust. 

45 Te varustate end Minu tõega ja lähete elamutesse. Laske Minu Sõna kuulda, siis saabub rahu. 

46 Mõnikord tunnustatakse teid kui Kolmainsuse-Mariidi Vaimse Õpetuse sõnumitoojaid või 

töötajaid. Teisest küljest juhtub, et teid visatakse tänavale, laimatakse või süüdistatakse petturitena. Aga 

ärge kartke, sest kui nad teid hukka mõistavad, siis tuleb ka nende kohtumõistmise hetk, ja kui nad ei 

suutnud avada oma silmi tõele, kui te neile rääkisite, siis kui nad on kord Minu kohtu alla sattunud, siis 

mäletavad nad teie sõnu ja näevad valgust. 

47 Kui mõne suure patuse vaim lahutab end sellest materiaalsest elust, et siseneda Vaimulikku orgu, 

avastab ta hämmastusega, et põrgut, nagu ta seda ette kujutas, ei ole olemas ja et tuli, millest talle 

minevikus räägiti, ei ole midagi muud kui tema tegude vaimne mõju, kui ta seisab silmitsi halastamatu 

Kohtunikuga, kes on tema südametunnistus. 

48 See igavene* kohtuotsus, see heledus, mis koitab keset pimedust, mis seda patustajat ümbritseb, 

põleb tugevamalt kui kõige kuumem tuli, mida te suudate ette kujutada. Kuid see ei ole piinamine, mis on 

ette valmistatud karistusena sellele, kes on Mind solvanud, ei, see piinamine tuleneb toime pandud 

üleastumiste teadvustamisest, sellest, et ta on solvanud Seda, kes andis talle eksistentsi, et ta on kasutanud 

halvasti aega ja kõiki hüvesid, mis ta on saanud oma Issandalt. 
"Igavene" tähendab siinkohal maise-ajalisele vastupidist, st teispoolset, kuid mitte: igavesti jätkuvat. 

49 Kas sa arvad, et ma peaksin karistama seda, kes mind oma pattudega vigastab, kuigi ma tean, et 

see patt teeb rohkem haiget sellele, kes seda teeb? Kas te ei näe, et see on patune ise, kes teeb endale kurja 

ja et ma ei taha suurendada õnnetust, mille ta on ise endale oma karistusega põhjustanud? Ma luban tal 

ainult vaadata iseennast, kuulda oma südametunnistuse järeleandmatut häält, küsida endalt ja vastata 

endale, saada tagasi vaimne mälu, mille ta oli kaotanud aine kaudu, ja meenutada oma päritolu, oma 

saatust ja oma tõotusi; ja seal, sellel kohtumõistmisel, peab ta kogema "tule" mõju, mis hävitab tema 

kurjuse, mis sulatab ta uuesti nagu kuld tiiglis, et eemaldada temast kõik kahjulik, kõik kasutu ja kõik, mis 

ei ole vaimne. 

50 Kui vaim peatub, et kuulda oma südametunnistuse häält ja otsust - tõesti, ma ütlen teile, sel tunnil 

on ta Minu juuresolekul. 

51 See puhkehetk, rahulikuks ja selgeks saamine ei saabu kõigile vaimudele korraga. Mõned 

hakkavad end kiiresti uurima ja säästavad end seeläbi paljudelt kannatustelt. Sest niipea, kui nad ärkavad 

tegelikkusele ja mõistavad oma vigu, valmistuvad nad ja jätkavad oma kurjade tegude heastamist kuni 

viimse ajani. Teistel, kes on pimedaks jäänud - kas siis pahede, mõne kurja süü tõttu või sellepärast, et nad 

on elanud pattude järgi -, võtab kaua aega, enne kui nad oma pimedusest välja tulevad. Veel teised, kes on 

rahulolematud, sest nad usuvad, et nad rööviti maa pealt liiga vara, kui neile veel kõik naeratas, kiruvad ja 

teotavad, lükates edasi võimalust vabaneda oma segadusest; ja nagu need, on ka suur hulk juhtumeid, mida 

ainult Minu tarkus teab. 

52 Samuti ei ole ühtegi kohta, mille Ma olen loonud spetsiaalselt selleks, et heastada Minu laste poolt 

toime pandud üleastumisi. Ma ütlen teile, et ei ole maailma, kuhu ma ei oleks paigutanud oma imesid ja 

õnnistusi. 

53 Kas te ei ütle, et see maailm, milles te elate, on pisarate org, see tähendab, et see on lepituse org? - 

Aga kes tegi selle pisarate oru, kas Jumal või inimene? - Ma tegin sellest taevase paradiisi pildi, 

prahistades seda imede ja mugavustega, mõeldes isegi kõige väiksematele ja tähtsusetutele asjadele, et 

sind õnnelikuks teha. Ja ometi kannatavad, nuttavad, meeleheitel ja hävitavad inimesed ennast selles 

maailmas, mis on loodud inimkonna heaolu ja progressi, rõõmu ja vaimse arengu jaoks. 
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54 Kuid ma ütlen teile veel kord, et ma ei loonud seda maailma inimeste valu pärast; maailmad on 

sellised, nagu nende elanikud neid kujundavad. Mõistke, kui palju on inimene moonutanud tõde oma 

halbade tõlgenduste kaudu, kui erinevalt on ta tõlgendanud sümbolit, millega talle ilmutati vaimne elu. 

55 Pimedust, tuld ega ahelaid ei ole olemas mõõtmatult suures Vaimulikus orus. 

56 Kahetsus ja ahastus teadmiste puudumise tõttu, kannatused, mis on tingitud sellest elust 

nautimiseks vajaliku spirituaalsuse puudumisest, need ja muud on olemas nende vaimude lepituses, kes 

tulevad vaimse elu läve äärde plekiliseks või ettevalmistamata. Mõistke, et ma ei saa pidada inimeste 

pattu, ebatäiuslikkust või rikutust Isale tekitatud kurjuseks, sest ma tean, et inimesed tekitavad kurja 

iseendale. 

57 Maa ei ole ka määrdunud; see on sama hea ja puhas, nagu ta kunagi Isa käest pärit oli. Seepärast ei 

palu ma teil tema puhtust tagasi anda, sest ta ei ole kõrvale kaldunud oma saatusest olla inimestele ema, 

varjupaik ja kodu. Inimestelt seevastu nõuan, et nad teeksid meeleparandust, uuendaksid end, puhastaksid 

oma hinge ja keha, ühesõnaga, et nad pöörduksid tagasi oma algse puhtuse juurde ja lisaks sellele 

näitaksid oma vaimus valgust, mille nad on saavutanud vooruse arendamise, võitluse ja praktiseerimise 

kaudu. 

58 Jüngrid, peatuge sellel leheküljel, ärge jätkake selle raamatu õpetusega, ilma et te oleksite seda 

kõigepealt oma mõtetesse surunud ja pikalt järele mõelnud. Tõesti, ma ütlen teile, see teenib teid selles 

elus ja kergendab teie teed selles, mis teid ees ootab. 

59 Ma olen andnud teile õpetust tükeldatud kujul läbi aegade ja ajastute. Täna tundub teile, et see, 

mida ma teile praegu õpetan, on viimane, sest oma mõistusega ei suuda te vaimse õpetuse puhul ette 

kujutada suuremat täiuslikkust. Sellest hoolimata ei ole see Minu viimane sõna ega see inimliku 

mõistuseorgani kaudu antud kuulutus viimane õpetus. Ja et te ei mõtleks enam sellele, ütlen ma teile nüüd, 

et te ei saa kunagi Minu viimast sõna, Minu viimast õpetust. Kuna ma olen "Igavene Sõna", siis on 

loomulik, et ma räägin teiega igavesti ja valgustan teid. Sest mul ei ole ei algust ega lõppu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 37  
1 Igal ajal on inimkonnas olnud suure vaimse valgusega inimesi, inimesi, kes on valgustanud oma 

naabrite arenguteed. 

2 Kust need olendid Maale tulid? Lähimast maailmast*, kus elavad need, kes peavad sellele 

planeedile tagasi pöörduma? - Ei, Minu rahvas, Ma ütlen teile, et olendite teadmistest ja headusest saate 

teha järeldusi selle maailma kohta, kust nad tulid. 
See viitab maa-lähedastele sfääridele, üleilmsetele sfääridele, "taevasse viiva redeli" madalamatele astmetele, kus 

elavad vaimsed olendid, kes peavad veel puhastuma. 

3 Vaimse tõusu astmed kujutavad endast lõputut treppi, mille astmed kulgevad igavikus. Kuid see 

tee täiuslikkuse poole koosneb seitsmest etapist, mille peegeldus on teil inimelus, mis on samuti jagatud 

seitsmeks arenguetapiks. 

4 Inimese kõik osad peavad avanema ja arenema, et jõuda valguse juurde, mis neil peab olema, ja 

saavutada tõeline spirituaalsus. 

5 Tema keha, tema mõistus, tema moraal, tema vaim ja kogu tema olemus peavad läbima need seitse 

suurt kursust, need seitse katsumust*, millest ta väljub puhastatud, täis valgust, rõõmsameelsust, täis 

jõudu, teadmisi ja kogemusi. Siis on ta võimeline mõistma, et tema vaimus on olemas Jumala Kuningriik. 
* Vt selgitusi seitsme pitseri kohta "Tõelise elu raamatu" 1. köites. 

6 Kuulekus Jumaliku Tahte suhtes, tundlikkus, et olla võimeline tõlgendama vaimset inspiratsiooni, 

osadus Isa ja vaimse maailmaga mõtte kaudu, on edasiminek teie arengus, mida uus aeg teile pakub. 

7 Inimkonnal on juba olnud perioode, mil ta elas materiaalsetele naudingutele; teisi, mil ta jahtis 

võimu, võimu ja mööduvat rikkust; teisi, mil ta arendas mõningaid meeli, otsides ilu kõigest, mis teda 

ümbritses; jälle teisi, mil ta astus religiooni teele, soovides leida vaimu rahu, ja jälle teisi, mil ta tahtis teha 

sellest maast oma valduse, sellest elust oma igaviku ja mateeriast oma Jumala. 

8 Praegu on inimese elu jaoks otsustav aeg, ja kui te jälgite tähelepanelikult, siis avastate kõigis 

valdkondades, kõigis loodusjõududes ja jõududes hiiglasliku võitluse, suure lahingu. 

9 See on etapi lõpp, inimkond. Kuid te ei tea, millal uus aeg algab; ainult mina, Talle, kes murrab 

pitsatid, ütlen seda teile. Te elate ikka veel kuuenda ilmutuse ajal, mil prohvetlikud sündmused toimuvad 

üksteise järel. 

10 Kui paljud religioonid, kui paljud sektid ja doktriinid langevad Minu väe valguslambi alla ning kui 

paljud teadused ja teooriad mattuvad unustusse, kui uus päev koitab ja südametesse saabub vaikus ja rahu 

ning kui inimeste seas on tõeline palve ja tõeline spirituaalsus. 

11 Religioonid ei ühine, sest nende erinevused ei võimalda seda teha. See on rahvas, kes ühineb 

armastuse, õigluse ja tõe seaduses, mis lähtub ainuüksi Jumalast. 

12 See inimkond, kes on ükskõikne igasuguse jumaliku inspiratsiooni suhtes, ei ole teadlik, et ta on 

oma vaimu jaoks kõige olulisema aja lävel. Kuid nüüd ärkab ta oma sügavast unest üles, kui ta mõtleb 

ennustustele, mis on veel tulemas seoses Minu kohalolekuga inimeste seas. Sest te kõik peate olema 

ärkvel, kui seitsmes pitser avaneb, et tuua teile selle valgus. 

13 Vahepeal valmistan Ma seda rahvast ette Oma Sõnaga, et nad saaksid tõe innustusel teele asuda ja 

õpetada oma vendadele Minu õpetuse armastuse õpetusi. 

14 Toitke end ainult tõega ja lükake tagasi kõik, mis ei sisalda puhtust, siis tõusevad teie seast esile 

valguse lapsed. 

15 Laske lastel koos teiega näha vaimset tõusu, et neil oleks turvaline tee, mida selles elus järgida. 

16 Valvuge kõigi laste üle, kellele teie süda suudab pakkuda armastavaid tundeid, mõtteid täis hellust, 

siis olete te neile head teinud. Õpetage oma töödega armastust kõigi inimeste vastu. 

17 Ma valvan kõigi nende üle, keda te ei suuda valvata, ja ma ei lase kurja seemnel, mida inimesed sel 

ajal laiali ajavad, neid vaime nakatada ja segadusse ajada. 

18 Mina olen see, kes saadan vaimud kehastuma vastavalt Evolutsiooni seadusele, ja tõesti, ma ütlen 

teile, et selle maailma mõjud ei muuda Minu plaane. Sest üle igasuguse ambitsioonika võimupüüdluse 

saab sündida Minu Tahe. 

19 Iga inimene toob maa peale oma missiooni, tema saatus on Isa poolt ette määratud ja tema vaim on 

võidetud Minu isaliku armastusega. Asjata viivad mehed läbi tseremooniaid ja õnnistavad pisikesi. Tõesti, 
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ma ütlen teile, mitte ühelgi ajastul ei puhasta vesi hinge tema rikkumistest Minu Seaduse vastu. Ja kui ma 

saadan vaimu puhtaks kõigest patust, siis millisest rüvedusest puhastavad konfessioonide vaimulikud seda 

ristimisega? 

20 Teil on aeg mõista, et inimese päritolu ei ole patt, vaid et tema sünd on loodusseaduse täitmise 

tulemus, seaduse, mida ei täida mitte ainult inimene, vaid kõik looduse moodustavad olendid. Saage aru, et 

ma ütlesin "inimene", mitte "tema vaim". Inimesel on Minu volitused luua temale sarnaseid olendeid, kuid 

vaimud tulevad ainult Minust. 

21 Kasvamine ja paljunemine on universaalne seadus. Ka tähed tulid välja teistest, suurematest 

tähtedest, nii nagu seemned paljunesid, ja ma ei ole kunagi öelnud, et nad tegid sellega pattu või solvasid 

Looja. Miks peaks teid siis selle jumaliku käsu täitmisel pidama patusteks? Mõistke, et seaduse täitmine ei 

saa inimest kunagi määrida. 

22 Inimest määrivad ja hinge arengu teelt eemaldavad madalamad kired: liiderlikkus, pahed, hoorus, 

sest kõik need on seaduse vastu. 

23 Uurige ja otsige, kuni leiate tõe. Siis ei nimeta te enam elu Looja käske patuks ja pühitsete oma 

laste olemasolu oma heade tegude eeskujul. 

24 Kui teile meenub, et ma olen teile öelnud, et tulen lõpmatusest, pääseb teie rinnast kurb 

hingetõmme, kui te mõtlete kaugusele, mis teid teie Isast lahutab. Siis rakendate oma meeli, et tõsta need 

Minu juurde ja nende kaudu oma vaimu sinna, kus te kujutate ette Kõigekõrgema elupaika. Mõnikord 

olete oma palvega rahul, kuid juhtub, et te ei ole suutnud jõuda sinna, kus elab Jumalik Vaim. 

25 Kuulge, õpilased: seda Lõpmatut, millest ma teile räägin, te ei suuda kunagi oma mõistusega 

mõõta. See Lõpmatu räägib teile hellusest, valgusest, puhtusest, tarkusest, armastusest ja täiuslikkusest, 

sest kõigil neil ei ole algust ega lõppu, sest nad on Jumala omadused. 

26 Kui see on selgeks saanud, siis mõistke, kui Ma ütlen Oma Sõnas Oma armastusest, et see sai 

inimeseks, ja Minu õrnusest, et see sai naiseks. 

27 Mul ei ole kindlat ega piiratud kohta, kus Ma elan lõpmatuses, sest Minu kohalolek on kõiges, mis 

eksisteerib, nii jumalikus kui ka vaimses või materiaalses. Te ei saa Minust teada, millises suunas Minu 

kuningriik asub; ja kui te tõstate oma pilgu kõrgustesse ja see on suunatud taeva poole, siis tehke seda 

ainult sümboolse tähendusena. Sest teie planeet pöörleb lakkamatult ja pakub teile iga liigutusega uusi 

taevaosasid ja uusi kõrgusi. 

28 Selle kõigega tahan ma teile öelda, et teie ja Minu vahel ei ole mingit vahemaad ja et ainus asi, mis 

teid Minust lahutab, on teie ebaseaduslikud teod, mille te asetate Minu täiusliku Seaduse ja teie vaimu 

vahele. 

29 Mida suurem on teie puhtus, mida kõrgemad on teie teod ja mida püsivam on teie usk, seda 

lähemal, lähedasemal ja ligipääsetavamana tunnete Mind oma palvetele. 

30 Samamoodi, mida rohkem te eemaldute heast, õiglasest, lubatavast ja annate end pimeda ja isekese 

elu materialismile, seda rohkem peate te tundma, et Ma olen teist üha kaugemal. Mida rohkem eemaldub 

teie süda Minu Seaduse täitmisest, seda tundmatumaks muutub see Minu Jumaliku Kohaloleku suhtes. 

31 Mõistke, miks ma avaldan oma Sõna sel ajal sellisel kujul ja valmistan teid ette vaimu ja vaimu 

vaheliseks dialoogiks. 

32 Kuna te uskusite, et Ma olen lõpmatult kaugel, ei mõistnud te, kuidas Minu juurde tulla. Ma tulin 

teie juurde, et panna teid tundma Minu Jumalikku Kohalolekut ja tõestada teile, et Isa ja Tema laste vahel 

ei ole mingeid vahemaid ega kaugusi, mis neid lahutavad. 

33 Mõistke ka seda, et see on olnud teie Isa poolt teile antud halastus, kui Ma ennast teie mõistuse 

kaudu teatavaks tegin, lühendades seeläbi seda vaimset vahemaad, mis teid Minust eraldas - veel üks 

tõend Tema halastusest, arvestades teie piiratust ja vaimsuse puudumist. 

34 Sel põhjusel jääb see Minu armuandmise aeg nende häälekandjate meelte kaudu lühikeseks, sest 

see ei ole kingitus, mille te olete saanud oma spirituaalsuse ja teenete kaudu, nii et see võiks olla osa teie 

vaimsetest saavutustest. Ütlen teile veel kord, et see on olnud arm, mille olen teile andnud, ja et kui aasta 

1950 on möödas, lasen ma selle suhtlemisvormi lõpetada, oodates, et teie teenete kaudu tunnete Mind 

veelgi lähemal teile vaimuga ühinemise kaudu. 
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35 See uus liit on sügavalt vaimne, lihtne, loomulik, puhas ja täiuslik. See näitab iga ebatäiusliku, 

ebajumalateenistusliku, fanaatilise, pimeda kultuse lõpu algust ja avab teie olemuse pühamu, et Minu 

Vaim saaks selles igavesti elada. 

36 Ei tule ei välise vaimustuse ega vaimustumise ega mingi väljapaneku, vaid ainult puhtuse, austuse 

ja tõe, ühesõnaga: spiritualiseerimise. 

37 Mõelge kõigile imetegudele, mida selle tõotuse täitumine võib teie jaoks kaasa tuua, ja hakake 

nüüd tegema teenekaid tegusid, et nende abil saaksite lõpuks saavutada selle armu, mida ma teile varianti 

pean ja mis saab osaks teie elust enesest. Seetõttu ei ole enam kindlat aega selle lõppemiseks, nagu praegu, 

sest kuna see on midagi sisuliselt jumalikku, peab see jääma teiega igavesti. Siis mõistate, milles seisneb 

Taevariigi lähenemine inimkonnale. 

38 Nüüd ma ütlen teile: Töötage maa peal, kuid tehke seda usuga, tõelise armastusega oma vendade 

vastu, siis ei jää teil elatisest puudu. 

39 Kui lindudel, kes ei ketrata ega külva, ei ole kunagi puudust kaitsvast riietusest ega toidust, siis 

miks peaks teil puuduma Minu hoolitsus, kuna te olete väga armastatud? Selleks, et te nälga või külma 

tõttu hukkuksite, peaks teie õelus ja tänamatus panema teid tagasi lükkama Minu hüvesid. 

40 Ma olen elu, soojus ja valgus. Mina olen leib ja kristallselge vesi ning olen tulnud uuesti, et äratada 

surnud ellu ja äratada pimeduses elavad inimesed valguse ellu. 

41 Kaua tagasi on ennustatud, et iga silm näeb Mind, ja Ma olen kohal ja valmis laskma inimkonnal 

näha Minu Tõde. 

42 Mis on inimestel puudu, et nad suudaksid Mind näha, tunda ja mõista? - Spiritualiseerimine. 

Spiritualiseerimine muudab inimese tundlikuks nii vaimus kui ka kehas. Kui ta on end puhastanud ja tõene 

palve Minu poole tõuseb tema südamest, tunneb ta esimest korda Mind enda juures, tajub Minu õrnust, 

tunneb, et ta supleb Minu lõpmatus armastuses ja hüüab: "Ma olen näinud Issandat, ma olen tundnud Teda 

oma südames!". 

43 Kui ma leiaksin maa peal ühe õiglase inimese, kasutaksin ma teda vahendina, et anda teile õpetust 

ja eeskuju tema kaudu; aga tõesti, ma ütlen teile, ma ei ole kogu maa peal leidnud ühtegi õiget inimest. 

44 Kus on esimese ja teise ajastu õiged, et te võiksite uurida nende voorust, nende ustavust ja 

innukust Minu Seaduse täitmisel, nende usku ja julgust? - Nad elavad vaimses maailmas ja kuigi nad 

töötavad teie heaks, ei näe ega tunne te neid, sest teie materiaalne olemus on ikka veel tihe loor, mis ei lase 

teil näha vaimset. 

45 Te olete nagu laevajätjad, keda kirgede metsikud lained piitsutavad, mähitud väga pika öö 

varjudesse. Selle tormi keskel olen Ma ilmunud ja Minu abistav armastus on olnud nagu majakas, mis 

valgustab teed, mis viib teid päästesadamasse. 

46 Aga kas te arvate, et ma tulen, et anda teie vaimule kingitus näha kaugemale sellest materiaalsest 

elust? - Ei, inimesed, ma ei anna teile uut annet ega uut võimet; te olete kandnud endas kõike oma 

päritolust saadik. Kuid te peate mõistma, et ainult see, mida te olete arendanud ja kasutanud, on teie 

olemusest välja paistnud. See aga, mille te olete unustanud, unarusse jätnud või tähele panemata jätnud, on 

jätkuvalt - kuigi salaja - eksisteerinud uinuva võimena. Sest seda, mida ma annan, ma ei võta sinult enam 

kunagi ära. 

47 Paljud varjatud võimed on teie olemuses uinunud, oodates Minu häält, et neid äratada. Kuid nüüd 

on tulnud ülestõusmise aeg, mil te kõik kuulete sama häält, mida Laatsarus kuulis väljaspool seda elu, kui 

ma talle ütlesin: "Tõuse ja kõndi!" 

48 Õnnistatud on see, kes oskas oodata Minu tulekut, sest tema ärkamine saab olema täielik ja tema 

vaimustus võimaldab tal ära tunda kõike, mida uus sõnum sisaldab. 

49 Töötage armastusega, nii materiaalses kui ka vaimses valdkonnas, ja te saate Minu rahu. Õppige 

püsima, kuni lõpuks lõikate oma ohvrite ja võitluste vilja. 

50 Armastus, et te saaksite saavutada oma vaimse kõrgema arengu. Sest ma küsin teilt, inimesed: 

"Mida te olete teinud oma vaimuga?" Ja teile, vaimud: "Mida te olete teinud kehaga, mille ma teile 

usaldasin?" Ei üks ega teine ei suuda Mulle vastata, sest te ei ole kaugeltki teadlikud oma üleastumiste ja 

nõrkuste tõsidusest. Ainult mina üksi saan teie tegude üle kohut mõista, ja seepärast saadan teile selle 

valguskiire, et te oma südametunnistuse poolt valgustatud end minu tõe peeglisse vaataksite. 
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51 Kas olete unustanud, et teie vaim allub evolutsiooni seadusele, millest te ei tohi põgeneda? Mis on 

saanud algsest sisust, mille ma panin teie südamesse, mis on armastuse, elu ja ülespoole arenemise 

seemne? Te ei mõista neid sõnu enam; tundub, nagu räägiksin ma teiega võõras keeles. 

52 "Armastada oli eesmärk, milleks te loodud olete. Armastada oma Isa ja temas kõiki oma vendi, see 

on seadus, ja see on see, mille te olete unustanud ja kustutanud oma meelest. 

53 Elu paneb sind igal sammul tundma ja maksma oma üleastumiste eest piinava valuga; kuid selle 

asemel, et peatuda ja oma tegude üle järele mõelda, lubad sa oma südamel paaduda ja end veelgi rohkem 

mürgitada. 

54 Te ei ole tahtnud kuulda hääli, mis on pöördunud teie poole, et peatada teid teie hullumeelsel teel, 

ja olete jõudnud kuristiku servale, kuhu te kavatsete sukelduda ja oma vennad endaga kaasa haarata. 

55 Kes teie seast suudab ette kujutada selle kuristiku sügavust, mille te olete nii suure vihkamise ja 

rüvetusega lahti rebinud? - Mitte keegi, mitte keegi ei suuda ette kujutada pimedusi või kannatusi, mis on 

kogunenud sajandite, aastatuhandete ja eonite jooksul selles tohutus kannatuste karikas. 

56 Ma küsin selle aja inimestelt, kes peavad end kõige arenenumaks kogu selle maailma ajaloos: Kas 

te ei ole kõigi oma annetega leidnud viisi, kuidas luua rahu, saavutada võimu ja jõukust ilma naabreid 

tapmata, hävitamata või orjastamata? Kas te usute, et teie edasiminek on tõene ja tõeline, kui te moraalselt 

mudas veerete ja vaimselt pimeduses tiirutate? Ma ei võitle teaduse vastu, sest mina ise olen selle 

inimesele andnud; ma olen selle vastu, milleks te seda mõnikord kasutate. 

57 Ma tahan, et te oleksite suured mõistmises ja targad õpetustes, millega olen teid ümbritsnud, kuid 

teie südametunnistus oleks alati majakaks kõigis teie elutegevuses. Siis ei näe te mitte ainult oma vaimu 

võimeid avanemas, vaid kogete ka, kuidas tervis ja jõud sisenevad teie kehasse. 

58 Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast Jumala sõnast", 

millega ma tahtsin teile õpetada, et teie olemuses on midagi, mida te ei saa rahuldada üksnes sellega, mida 

te selles maailmas omate, vaid et selle rahuldamiseks peate te otsima seda, mis on väljaspool materiaalset, 

st seda, mis asub ainult selles täiuslikus sfääris, millest vaim pärineb: Jumalas. 

59 Te ei ole hetkekski minu valgusest mööda läinud. Aga te olete nagu külmad kiviplaadid, mis 

katavad haudasid, mis soojenevad hetkeks veidi, et siis kohe jälle jahtuda. 

60 Minu jõud ja kannatlikkus on ammendamatud, ja kui te tahate, et Ma annaksin teile veel ühe 

armastuse tõestuse kuristiku äärel, siis annan ma selle teile. Kuid ma pean teile ütlema, et selles lõpmatus 

armastuses, mida ma teile nüüd veel kord näitan, on kohal minu tark ja halastamatu õiglus. 

61 Et teid aidata, peate te usku minusse omama; kuid olge valvsad ja lahinguvalmis. Olge sõdalased, 

kuid mitte need, kes hävitavad oma kaasinimeste elu, vaid need, kes ehitavad armastusega, moraaliga, 

rahuga ja heade tegudega. 

62 Ärge laske vajadustel või rõhumisel langeda tagasi materialistlikku eluviisi. Vastupidi, tõuse 

vaimselt üles kiusatuste ja katsumuste ees. Tõesti, ma ütlen teile, et kui te oskate kasutada neid elu 

katsumusi ja raskusi, siis suudate nende kaudu tõusta kõrgemale elule ja saada julgeks, üllaks ja innukaks 

oma Isa armastuse jüngriks. 

63 Meestele ja naistele, kes on kohal kui perede isad ja emad Minu Õpetussõnas, ütlen, et nad peaksid 

end varustama julguse, valguse ja rahuga, sest maa peal on tulemas suured sündmused ja nad peavad oma 

ametikohal rahulikult püsima. 

64 Otsige alati seda, mis annab teie lastele au ja jõudu, ja hoidke nende teelt eemale eksimused, mis 

võivad neile takistuseks olla. 

65 Ma ei ole unustanud lubadusi, mida te mulle andsite, et pöördute ära materiaalsetest püüdlustest ja 

pöördute tagasi vaimsele teele, mis on armastuse ja halastuse seadus ja mida alati valgustab teie 

südametunnistuse valgus. 

66 On vaja, et - kui teie sammud sellel teel on muutunud ohutuks - te unustaksite end, et pöörata oma 

tähelepanu oma vendade vajadustele. 

67 Siis kogete, et kõigis neis, keda te ükskõikselt mööda lasete, oli kibe kannatuste karikas, haav või 

raske rist. 

68 Kui palju on südameid, mis nutavad vaikides oma kannatuste üle, ilma et keegi seda märkaks! Kui 

palju kibedust on peidetud naeratuse taha, mida te ei oska tõlgendada! Aga mina, kes ma tunnen iga hirmu 
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ja valu ja loen südameid, ütlen teile: Valmistage end ette, et arendada intuitsiooni ja lugeda oma vendade 

sisemust, sest südamed ei avane alati, et näidata teile oma valu. 

69 Selle salajase hädaldamise, selle sisemise nutmise, selle kurbuse tõttu, mis ei näita end kannatajate 

näol, on vaja tungida südamesse, mis on võimalik ainult läbi spirituaalsuse, mis paneb heategevuse sinus 

õitsema. 

70 Oh, kui te teaksite, et te saate anda ja teha nii palju, vaatamata kogu oma vaesusele! Kuid te olete 

ikka veel nii materiaalselt meelestatud, et paljud teist usuvad, et head tööd saab teha ainult rahaga. 

Seepärast pidin ma tulema teie juurde, et öelda teile, et ei ole õige, et te nutate valust, näljast ja viletsusest, 

mõistmata, et teid painab aare, mida te kannate, ilma et te sellest teadlik oleksite. 

71 Ei, te inimesed, mitte ainult teie pattude koorem ei ole see, mis teid painab. Asi on selles, et teie 

keha, mis on üha enam ja enam nõrgenenud selle elu kirgedes ja võitlustes, ei suuda vastu seista omaenda 

vaimu jõule, mis võitleb selle eest, et vabastada oma ainet oma nõrkustest. 

72 Mäletage seda ööd, mil ma sündisin inimesena: See oli külm ja pime, kuid mitte nii palju, kui on 

inimkonna süda sel ajal. Samal ajal kui Minu Vaim oli tol ööl täis rõõmu, sest Ta oli tulnud inimeste 

keskele elama, magasid nad sügavas unes, tundmatusena Minu kohalolekule, teadmata, et tõotatu oli 

tulnud. Siis algas Minu kannatuste tee. 

73 Õled, mis olid vastsündinu hälliks, ja nõudmatute loomade soojus olid ainsad asjad, mis olid 

sellele perele Minu saabumise hetkel kättesaadavad. 

74 Te usute, et loodus on jumalike ilmingute suhtes tundmatu; kuid see on inimlik eksitus, sest peale 

teie allub kõik loodud, alates suurimast kuni kõige väiksemani, Minu seadusele, millest ta ei saa kõrvale 

kalduda. Ainult inimene, kes on kujunenud teistmoodi kui kõik teised olendid, sest tal on vaim, 

südametunnistus ja tahtevabadus, on see, kes jääb Minu Jumalikkuse suhtes tundmatuks. 

75 Miks oled sa oma südame nii kõvaks teinud, et sa ei tunne oma Isa kohalolekut ega kuule Tema 

häält? - Teie vaba tahte tõttu. Ma ei tulnud inimesena, ja ometi tundsin, kui külm oli see armastatu süda, 

millega inimesed Mind vastu võtsid. 

76 Ärge arvake, et see punkt maa peal, kus seda sõna kuuldakse, on ainus koht, kus Ma leian end koos 

oma lastega. Sest tõesti, Ma ütlen teile, et Minu ilmumine erinevates vormides on universaalne. 

77 Eelija, kes tegi end teie seas teatavaks kui Minu kuulutuse eelkäija inimmeele kaudu, ei tulnud 

mitte ainult sellele maale, kus te elate. Ta läks ühest kohast maa peal teise, kuulutades uut ajastut ja 

taevariigi lähenemist. 

78 Igalt poolt kostsid hääled, mis kuulutasid Minu tulekust teie juurde: loodus raputas maad, teadus 

imestas uute ilmutuste üle, vaimne maailm tormas inimkonna peale, ja ometi jäi inimkond nende häälte, 

uue ajastu ettekuulutajate suhtes kurdiks. 

79 Jumaliku valguse tulv laskus alla, et tuua inimesed pimedusest välja. Kuid need isekad ja 

materiaalsed, kaugel sellest, et püüelda hinge täiuslikkuse poole, oma elu moraalseks parandamiseks maa 

peal, kasutasid seda valgust selleks, et luua endale troone ja hiilgust, mugavusi ja naudinguid kehale ning, 

kui nad pidasid seda vajalikuks, relvi oma kaasinimeste elu hävitamiseks. Minu valguse intensiivsus 

pimestas nende silmad ja nende edevus sai neile saatuslikuks. Kuid ma ütlen teile, et just selle valguse 

kaudu leiavad nad tõe, avastavad tee ja päästavad end. 

80 Need, kes suutsid selle valguse oma mõtetes vastu võtta ja aktsepteerisid seda kui jumalikku 

sõnumit, panid oma südametunnistuse juhtima oma samme ja tegutsema oma tegude suunisena. Sest neil 

oli eelaimus, et Issand on taas tulnud ja et Ta on rahva juures. 

81 Erinevate sektide ja konfessioonide esindajad ei tahtnud Mind vastu võtta, nende süda, nende 

väärikus ja valesuurus takistavad neid Mind vaimus vastu võtmast. Seepärast on üle kogu maa tekkinud 

rühmad, vennaskonnad ja ühendused, mis koosnevad neist, kes tunnevad Uue Ajastu kohalolekut, kes 

otsivad üksindust, et palvetada ja saada Issanda inspiratsiooni. 

82 Teie, Minu lapsed, kuulute nende rahvahulkade hulka, kes on järk-järgult kujunenud jumaliku 

inspiratsiooni valguses, kuigi pean teile ütlema, et see inspiratsioon on teil armu kaudu inimsõnaks 

muudetud. Seepärast peate palju jälgima, palvetama ja mõtisklema, et te ei satuks eksitusse ega jääks selle 

vaimse õpetuse eesmärgist ilma. 

83 Mis võiks teid teel ära rikkuda? - Vanus, mu rahvas. 
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84 Tõesti, ma ütlen teile, et see inspiratsioon võidab alandlike, halastavate ja nende seas, kes soovivad 

tõde, õiglust ja rahu. 

85 Rahu ja jõud, mille te palvega saavutate, teeb teid hoolsaks ja väsimatuks hea külvamisel, 

langenud inimeste ülesäratamisel, usu sütitamisel ning õnnistuseks ja lohutuseks kõigi maailma rahvaste 

seas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 38  
1 Ma võtan "viimased" vastu ja täidan nad sama valgusega, mille ma andsin "esimestele", nii et nad 

tõusevad üles ja teevad Minu õpetust teatavaks. 

2 Lühike on aeg, mil te veel kuulete Minu Sõna, sest Ma kuulutasin teile, et Ma lõpetan teiega 

rääkimise 1950. aastal, ja pärast seda aega ei kõla Minu hääl enam inimmeele kaudu. Need, kes seda 

kuulsid ja uskusid, tunnevad end rahulolevalt ja tugevana, kuid need, kes pärast kuulmist kahtlesid, on 

segaduses. Seevastu paljud, kes ei ole Mind kunagi kuulnud, otsivad Minu jüngrid üles, et küsida neilt, 

mida nad on Meistrilt õppinud. 

3 Otsige valgust, ja see, kes seda omab, aidaku kõigil, kes pimeduses kõnnivad, seda leida. Sest see, 

kes selles elus segaduses on, on veel suurem segadus, kui ta siseneb vaimsesse orgu. Seepärast olen ma 

kõigi oma laste kõrval seisnud kolme aja jooksul ja näidanud neile teed, mida mööda nad peavad oma 

vaimu arengu kaudu ülespoole tõusma. 

4 Ma olen teile ilmutanud vaimse elu kohta kõike seda, mida te järk-järgult suudate mõista. Täna 

näitan teile selle teadmise veelgi sügavamat külge. 

5 See on aeg, millest ma teile ennustasin, et iga silm näeb mind. Iga vaim kuuleb Mind, ja kui 

inimkond on seda õpetust mõistnud, ei lange inimesed enam ebajumalateenistusse ega fanatismi, sest nad 

on õppinud tõstma oma vaimu Minu juurde lihtsuse ja puhtusega, mida annab spiritualiseerimine. 

6 Inimeste vaim ärkab aeglaselt, kui nad kuulevad taevase kellukese kaja oma südametunnistuse 

hääles. See on Eelija vaim, see on tema hääl, kes kutsub kõrbes, selle aja nähtamatu sõnumitooja, kes nagu 

karjane kutsub armastusega oma lambaid, et nad astuksid kuulekalt neid ootavasse rahuaeda. 

7 Kes arvab, et see on imelik, et Ma jätan oma kuningriigi, et otsida patuseid, see ei tunne Mind 

tõeliselt. Ma jätan õiglased maha, sest nad on päästetud ja neil on kõik olemas. Ma tulen ilmajäetud, 

eksinud ja plekilised, sest ka nemad on Minu lapsed, keda Ma armastan nagu õiglasi, ja sest Ma tahan nad 

tuua oma koju, et nad saaksid nautida oma Isa. 

8 Kui ma armastaksin ainult õiglasi ja põlgaksin patuseid, kas teie südametunnistus arvaks, et Isa 

tegutses õiglaselt? 

9 Ma näitan teile, kuidas te peaksite oma plekid ära pesema ja end Minu ees õigustama: Tehes head 

oma vendadele ja harrastades heategevust erinevates vormides. 

Täna saate juba edasi anda seda, mida olete õppinud. Samuti võite külastada haigeid ja anda neile oma 

armastusega palsamit Minu nimel, sest teie usus leiate volituse tervendada ja teie halastus on parim 

palsam. Ärgu keegi kahelgu, kas tal on selleks anne või mitte. 

10 Ärge kartke teha heategevust, sest te arvate, et olete vaene. Kui Jeesus oli oma jüngritega teisel 

ajastul, andis ta neile selle tähendamissõna: "Üks publitsist astus templisse ja jättis almuseks mündi. Siis 

andis üks hästi riietatud variser seitse rahatükki, langetades ühe teise järel, et tema tegu oleks jälgitav ja 

kõik näeksid, et tema kingitus on suur. Hiljem põlvitas üks haige ja vaene naine, et palvetada, ja seejärel 

pani ta maha kaks väheväärtuslikku münti, mis olid kõik, mis tal oli. Jeesus ütles oma jüngritele: "Vaata, 

see, kes arvas, et annab rohkem, andis vähem, ja see, kes andis vähem, andis rohkem, sest ta andis kõik, 

mis tal oli, ja nii ka leiva, mida ta pidi sel päeval sööma." 

11 Teile, kes te kuulete Mind, Ma annan teile mõista, kui palju te endas kannate, nii et te ei tunneks 

kunagi puudust tõeliselt abivajajate ees. 

12 Teie olete need, kelle kohta kunagi öeldi, et te elate Püha Vaimu ajastul. See on valguse ajastu, mil 

iga vaim avab oma silmad tõele. Minu sirp on juba hakanud umbrohtu juurtega välja juurima. ärge olge 

üllatunud, et ma olen tulnud, kui maailm on sõdadesse segatud; see oli ette nähtud. 

13 Inimesed on teaduse kaudu näinud nii palju valgust, et nad on pimedaks jäänud. Aga kui see 

pimedus on möödas, siis minu halastuse läbi tunnevad nad ära tõelise tee, ja sellel kohtuvad nad minuga, 

vabastades ja päästes eksinud, nagu karjane teeb eksinud lammastega. 

14 Sel ajal ei ole ma teie seas inimeseks saanud, ma olen tulnud ainult valguse kujul, mille ma saadan 

oma kuningriigist teie vaimule. Lõpmatusest innustan teid, et homme võiks teie vaim tõusta Minu juurde 

oma palves. 

15 Täna peate hoolitsema selle eest, et teie hing puhastuks teie varustamise kaudu ja tunnetaksite 

Minu kohalolekut teie keskel. Vaimustage end, et te oskaksite saada seda, mida te palute, mis ei ole kunagi 
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liiga palju Minu jaoks. Ärge unustage oma hinge vajadusi, mida teie keha nõudmised koormavad. 

Mõistke, et see, millest teil kõige rohkem puudu on, on Jumalik õpetus, ja nüüd, kus see voolab rikkalikult 

selles vormis - otsige seda, mõtestage seda ja rakendage seda oma vendade suhtes armastuse tegudega. 

16 Ma tahan, et te mõistaksite Minu õpetust ja parandaksite oma elu, nii et te hoiaksite seda tööd, 

mille Ma teile olen ilmutanud, nagu hindamatu väärtusega kalliskivi, et te ei muutuks selle armu omamise 

pärast ülbeks ega eitaks seda kellelegi, kes seda vajab, ja kindlasti ei saaks sellest materiaalset kasu. 

17 Tõesti, ma ütlen teile, et kuuenda pitseri tempel ei saa kunagi olla turg või röövlite pesa. See 

pühamu, mis on vaimses, hoiab oma väravad lahti, et kõik Minu lapsed saaksid sinna siseneda. Seal leiab 

patune lunastuse, vihkamine, kättemaksuhimu ja kurjad kalduvused kaovad. 

18 Teid valmistatakse praegu ette, et te saaksite seda head uudist tõelise usu ja julgusega kuulutada. 

Ma tahan ka, et teie tõlgendus Minu Sõnale oleks õige, et teie teod oleksid valjemini. Ma ei taha, et Minu 

jüngrite seas oleks fanaatikuid, puritaane või entusiaste, vaid et teie vaimu kõrgendamine oleks sisemine ja 

kõik teie välised teod oleksid lihtsad ja loomulikud; et kui see rahvas paljuneb nagu tähed taevas ja nagu 

liivad merel, siis koosneks see Minu vaimse õpetuse tõelistest õpilastest, et nad oleksid kuuldud Sõna 

seletajad ja need, kes oma tegudega tunnistavad Minu õpetuse tõesust. 

19 Ärge kartke aega, mil peate rääkima, ärge usaldage Mind ega ennast. Ma olen teile öelnud, et 

katsumuse tunnil ei peaksite mõtlema, mida te ütlete, et teie usust ja vaimsest ülestõusust piisab, et Minu 

Jumalik Valgus saaks teie huulte kaudu rääkida. Kui inimesed küsivad sinult selgitust või õigustust saadud 

inspiratsiooni kohta, siis annan ma sulle ka mõista Minu ilmutuste tõde, et sa saaksid neid oma vendadele 

selgitada. 

Sõnumitoojate seas on Minu prohvetid, kelle ülesanne on inimesi äratada. Kuid nad ei tee seda, mida 

tegi prohvet Joona, kes läks paganlikku ja patuse linna hoiatama, kuulutades selle elanikele katastroofi, 

kannatusi, nuhtlusi ja haigusi, kui nad ei uuenda end. Kui saabus aeg, mil tema ennustus pidi täituma, nägi 

ta suure hämmastusega, et tema sõnad ei olnud täitunud, sest õnnetuse asemel, nagu ta oli kuulutanud, 

nautisid inimesed rahu, tervist ja õitsengut. 

Siis tõmbus prohvet häbistunult üksindusse ja rääkis seal oma Issandaga, öeldes Temale: "Miks ei ole 

sõna, mille Sa mu suhu panid, täitunud? Vaata, selle asemel, et need inimesed peavad mind sinu 

prohvetiks, peavad nad mind hoopis petiseks." 

Kuid siis kuulis ta Isa häält, mis vastas talle: "Ma saatsin sind kuulutama visiitidest, mis pidid 

toimuma, kui need inimesed olid minu sõnale kurdid. Aga nad kuulasid sind ja tegid meeleparandust, 

kukutasid oma valejumalad ja põlvitasid, et kummardada Mind, nutavad oma üleastumiste teadmisel ja 

ootavad hirmuga Minu otsust. 

20 Ma nägin, et nad on varustatud, ja kannatuste asemel saatsin neile rõõmu ja rahu. Kas sa arvad, et 

ainult selleks, et täita oma sõna, nagu sa seda mõistad, peaksin ma tuhandetele haiget tegema? Kui te ei 

sümpatiseeri ühele neist - mina sümpatiseerin kõigile! Teie antud sõna oli selleks, et nad uuendaksid end 

ja väldiksid seega külastusi. Nad on teinud meeleparanduse ja vaata, kuidas nad on seal täis rõõmu ja usku 

tõelisse Jumalasse!" 

21 Hoidke neid õpetusi meeles, jüngrid, need on näited, mis on teile kasulikud teie teel. Sinus 

puhkavad vaimse nägemise, prohvetlike unenägude ja intuitsiooni anded, et sa näeksid alati oma teed 

valgustatud ja teeksid oma vennad tähelepanelikuks. 

22 Teie ülesanne on hoiatada, äratada, kuulutada. Kuid olge teadlikud, et kui teie vennad palvetavad, 

siis on nad võimelised muutma sündmusi. Kuid te ei tohiks tunda end petetuna ega kaotada selle tõttu 

usku. Teie saatus piirdub kannatuste ärahoidmise ja rahu loomisega. Kui saavutate oma kingitustega 

sellise tulemuse, võite olla rahul. Palvetage inimkonna rahu eest, kõik koos moodustavad pühamu, milles 

teie vennad saavad leida päästet, rahu ja inspiratsiooni. 

23 tulge ja sööge sellest leivast, mis on Minu Sõna, et kui te toidate oma vaimu Minu armuga, siis ma 

kustutan teie seas oma janu armastuse järele. Kui te olete armastanud oma vendi, siis olete armastanud 

Mind; kui te olete andestanud oma vaenlastele, siis olete leppinud Minuga ja panete oma usu altarile oma 

teenete ohvri, mis on alati meelepärane Minu Jumalusele. 

24 Kuula: Mina olen see, kes lõi teid oma näo ja kuju järgi. Ma olen ainus Jumal, keegi ei ole 

eksisteerinud enne Mind, Minu Vaimu ei ole loodud, Ma olen igavene, olen alati olnud ja olen alati 

olemas. 
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25 Ma olen teile ilmutanud oma olemust ja Kolmainsust, mis on olemas minus, seda Kolmainsust, 

mille te tunnete ära Isas, kes on Jehoova, kes andis teile Seaduse Esimesel Ajastul, "Sõnas", kes õpetas 

teile armastust Jeesuse kaudu Teisel Ajastul, ja Pühas Vaimus, kes täidab teid valguse ja tarkusega ja 

selgitab teile kõik ilmutused selles Kolmandas Ajastul, kus Ta tekitab vibratsiooni igas vaimus ja ilmutab 

end teie seas inimmeele kaudu. 

26 Isa kuulutas Kristuse tulekut oma prohvetite suu kaudu ja Jeesus kuulutas Püha Vaimu, Tõe Vaimu 

ilmumist. Need on kolm ilmutuse faasi, mille kaudu Ma olen ennast inimkonnale teatavaks teinud - kui 

Seadus, Armastus ja Tarkus; kolm ilmutusviisi ja üks Jumal, kolm tegutsemisviisi ja üks Tahe, üks 

Armastus. 

27 Kui Isa on igavene, siis on ka Poeg igavene, sest Jeesuses kõnelenud Jumalik Sõna on alati olnud 

Isas. Püha Vaim on igavene, sest Ta on Jumala Tarkus, mis on alati olnud Temas. Seega, kui ma lõin 

inimese oma näo ja sarnasuse järgi, millega öeldakse, et temas on selle Kolmainsuse kujutis, andsin talle 

kolm olemuse osa, see tähendab liha, hinge ja vaimu. See on olend, mis koosneb kolmest 

põhikomponendist: materiaalsest - kehast, vaimsest - hingest ja jumalikust - vaimust. 

28 Teie hinge kõige kõrgemas kohas särab Minu jumaliku intelligentsuse säde, mis on teie vaim, 

mistõttu te olete tegelikult Minu vaimu lapsed. 

29 Ma tahtsin, et sa jagaksid isaks olemise õnne, ja seepärast tegin sind inimeste vanemateks, et sa 

annaksid kuju sellistele olenditele, mis sarnanevad sinuga ja millesse vaimolendid, keda ma sulle saadan, 

kehastuvad. Kuna Jumalikus ja Igavikus on emaarmastus, siis tahtsin, et inimelus oleks olemas olend, kes 

seda kehastaks, ja see olend on naine. 

30 (Teatud) elu alguses jagunes inimene kaheks ja nii loodi kaks sugu, üks - mees, teine - naine; 

mehes tugevus, intelligentsus, väärikus, naises õrnus, graatsia, ilu. Üks - seeme, teine - viljakas maa. Näete 

siin kahte olendit, kes saavad end täielisena, täiuslikuna ja õnnelikuna tunda ainult siis, kui nad on 

ühinenud. Oma harmoonias moodustavad nad ühe "liha", ühe tahte ja ühe ideaali. 

31 Kui see liit on inspireeritud südametunnistusest ja armastusest, nimetatakse seda abieluks. 

32 Abieluseadus tuli alla kui valgus, mis kõneles "esimeste "* südametunnistuse kaudu, et nad 

mõistaksid, et mehe ja naise liit tähendab lepingut Loojaga. Selle liidu viljana sündis laps, milles voolas 

kokku tema vanemate veri, tõestuseks sellest, et see, mis on Jumala ees ühendatud, ei tohi lahustuda maa 

peal. 
* Esimese aja iisraellased 

33 See õnn, mida isa ja ema tunnevad, kui nad on sünnitanud lapse, on sarnane sellega, mida Looja 

koges, kui ta sai Isaks, andes elu oma armastatud lastele. Hiljem, kui ma andsin teile Moosese kaudu 

seadused, et te mõistaksite, mis on valik ja et te ei ihaldaksite oma ligimese naist, siis sellepärast, et 

inimesed olid oma vaba tahte tõttu eksinud abielurikkumiste ja kirgede teele. 

34 Kui see aeg oli möödas, tulin Ma Jeesuses maailma ja tõstsin abielu ja koos sellega ka inimese 

kõlbluse ja vooruse Minu armsa õpetuse kaudu, mis on alati armastuse seadus. Ma rääkisin 

tähendamissõnades, et muuta Minu Sõna unustamatuks, ja tegin abielust pühitsetud institutsiooni. 

35 Nüüd, kui ma olen taas teie keskel, palun ma teid, mehed ja naised: Mida olete abielust teinud? 

Kui vähesed suudavad rahuldavalt vastata! Minu püha institutsioon on rüvetatud, sellest elu allikast 

lähtuvad surm ja valu. Selle puhta valgel seadusepaberil on mehe ja naise plekid ja jäljed. Vili, mis peaks 

olema magus, on kibe ja karikas, mida inimesed joovad, on täis sappi. 

36 Te eksite Minu Seadustest kõrvale ja kui te komistate, siis küsite endalt hirmunult: Miks on nii 

palju valu? -: Sest liha soovid on alati kuulnud üle südametunnistuse hääle. Nüüd ma küsin teilt: Miks ei 

ole teil rahu, kuigi ma olen andnud teile kõik, mis on vajalik, et te oleksite õnnelikud? 

37 Ma olen laotanud taevalaotuses sinise mantli, et te selle alla ehitaksite oma "armastuse pesad", et te 

seal, kaugel maailma kiusatustest ja ahistustest, elaksite lindude lihtsusega; sest lihtsuses ja siiras palves 

võib tunda Minu Kuningriigi rahu ja paljude saladuste ilmsikstulekut. 

38 Mehed, kui teie valitud paariline on nagu viljatu maa, mis ei ole teile vilja andnud, siis te olete 

asunud uut maad otsima, unustades, et peaksite pühenduma oma saatusele ja oma lepituskohustusele. Miks 

te süüdistate saatust katsumustes ja kannatustes, mida te oma abielus kogete, kui te ise olete selle tee 

valinud? 



U 38 

56 

39 Igaüks, kes ühineb abielus Minu Jumalikkuse ees - isegi kui tema liitu ei kinnita ükski vaimulik - 

sõlmib minuga lepingu, mis jääb kirja Jumala raamatusse, kuhu on kirja pandud kõik saatused. 

40 Kes saab need kaks omavahel seotud nime sealt ära kustutada? Kes saab maailmas lahustada seda, 

mis on ühendatud Minu Seadusesse? 

41 Kui ma teid eraldaksin, hävitaksin ma oma Töö. Kui te olete palunud Minult maa peal ühinemist ja 

Ma olen selle teile võimaldanud, miks te siis pärast seda ei pea oma vandeid ja ei eita oma vandeid? Kas 

see ei ole mitte Minu Seaduse ja Minu Nime mõnitamine? 

42 Teile, viljatutele naistele, ütleb Meister: Te olete väga soovinud ja palunud, et teie emakast saaks 

elu allikas, ja olete lootnud, et ühel õhtul või ühel hommikul kuuldub teie sees õrna südame peksmine. 

Aga päevad ja ööd on möödunud ja ainult nutt on pääsenud sinu rinnast, sest ükski laps ei ole sinu uksele 

koputanud. 

43 Kui paljud teist, kes Mind kuulavad ja kellest teadus on kaotanud igasuguse lootuse, peavad saama 

viljakaks, et te usuksite Minu väesse ja paljud võiksid Mind selle ime kaudu ära tunda. Vaadake ja olge 

kannatlik. Ärge unustage Minu sõnu! 

44 Perede isad, vältige vigu ja halbu eeskujusid. Ma ei nõua teilt täiuslikkust, vaid ainult armastust ja 

hoolt oma laste eest. Valmistage end vaimselt ja füüsiliselt ette, sest kaugemal ootavad suured vaimude 

leegionid seda hetke, mil nad saavad teie seas inimesteks. 

45 Ma tahan uut inimkonda, mis kasvab ja paljuneb mitte ainult arvult, vaid ka vooruselt, nii et 

inimesed näeksid tõotatud linna lähedal ja nende lapsed jõuaksid elama uude Jeruusalemma. 

46 Ma tahan, et maa oleks täis hea tahte inimesi, kes on armastuse viljad. 

47 Hävitage selle ajastu Soodoma ja Gomorra, ärge laske oma südames harjuda nende pattudega ja 

ärge tehke sama nende elanikega. 

48 Sel viisil valmistan teid ette kolmandaks ajastuks, sest tulevad need rahvahulgad, kellest olen teile 

teatanud. 

49 Igaüks võtku endale see roll, mis talle kuulub, ja kuulake nüüd Minu õpetust tähendamissõnas: 

50 "Jumala ees oli vaim täis valgust, puhtust ja süütust, kes ütles oma Issandale: "Isa, ütle mulle, mis 

on minu ülesanne, sest ma igatsen sind teenida." Ja Issand vastas talle armastavalt: "Ole kannatlik, ma 

ühendan maailmas mehe ja naise, ja nende liidust sünnib poeg, kelleks sa kehastud, et sa inimlapsena 

saaksid kogemusi maailma katsumustes ja tunneksid ema hellust ja isa armastavat abi enda lähedal." Ta 

ütles talle: "Ole kannatlik, ma ühendan maailmas mehe ja naise, ja nende liidust sünnib poeg, kelleks sa 

kehastud, nii et sa inimlapsena saad kogemusi maailma katsumustes ja tunned ema hellust ja isa 

armastavat abi enda lähedal. 

51 Vaim rõõmustas ja ootas. Vahepeal ühendas Issand mehe ja naise armastuse sidemetega ja nii 

(ühendas) Ta saatis nad oma eluteele. - — 

52 Naise emakas idanes uus olend, ja siis saatis Jumal selle vaimu sellesse kehasse liha võtma, ja 

üheksandal kuul nägi ta ilmavalgust. 

Ema säras rõõmust ja isa vaatas teda uhkusega. See poeg oli nende mõlema töö, oli nende armastuse 

vili. Naine tundis end tugevana ja mees tundis end natuke nagu oma looja. Nad pühendusid kahekesi selle 

õrna südame hooldamisele. 

53 Vaim, mis poega elustas, säras, kui ta nägi oma ema magusat pilku ja isa tõsist, kuid armastavat 

nägu. 

54 Aeg möödus ja isa eemaldus oma eluvõitluses armastuspesast, läks ekslema ja kõndis nii kaugele, 

et kaotas tee ja jättis oma rüüst räbalad okkaliste põõsaste vahele. Ta sõi mürgiseid puuvilju ja riisus teel 

leitud lilli. Kui ta tundis end haigena ja masendatuna, meenutas ta oma lähedasi, kelle ta oli maha jätnud. 

Ta püüdis tagasi pöörduda ja neid otsida, kuid tal ei olnud selleks piisavalt jõudu. Siis võttis ta kõik oma 

jõud kokku ning jõudis end pikal teel lohistades ja kõndides oma kodu värava juurde. Tema naine võttis ta 

sülle, pisarad silmis, tema poeg oli haige ja suremas. 

55 Kui isa nägi oma surevat poega, palus ta jumalikku halastust tema tervenemise eest, kobas 

meeleheitel oma juukseid ja kirus. Kuid see vaim eraldus tema kehast ja läks ülestõusmisse. Vanemad jäid 

lootusetuks ja süüdistasid kordamööda endid õnnetuses, mis neid tabanud oli: mees, et ta lahkus, ja naine, 

et ta ei suutnud teda tagasi hoida. 
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56 Kui see vaim tuli Looja ette, ütles ta: "Isa, miks oled Sa mind ära võtnud selle armsa ema käest, 

keda minu puudumine on teinud nuttes ja meeleheitel?". Sellele vastas Issand talle: "Oota, ole kannatlik, 

sest sa naased uuesti samasse emakasse, kui need on mõistnud oma eksimusi ja mõistnud Minu Seadust." 

57 Mees ja naine jätkasid üheskoos, üksinda, sisemiselt oma üleastumisi kahetsedes, kui neid taas 

kord üllatasid uue lapse märgid. Jumal pani vaimu uuesti sellesse emakasse tagasi pöörduma ja ütles talle: 

"Ole selles kehas, mis valmistab elu ette, ja värskenda end veel kord selles emakas." Ta ütles talle: "Ole 

selles kehas, mis valmistab elu ette, ja värskenda end veel kord selles emakasse." 

58 Vanemad, kes arvasid, et esmasündinu on kadunud, ei teadnud, et ta oli nende keskele tagasi 

pöördunud. Aga esimese poja poolt jäetud tühimiku täitis teine poeg, rõõm ja rahu naasisid selle kodu 

sisemusse, ema naeratas jälle ja ka isa rõõmustas. 

59 Nüüd kartis mees omade juurest lahkuda ja hoolitses nende eest armastusega, kui ta nende juures 

viibis. Kuid aeg pani ta unustama oma varasemad kogemused ja halvad sõbrad kiusasid teda, nii et ta 

langes pahede ja kiusatuste kätte. Naine tegi talle etteheiteid ja hakkas teda tõrjuma; kodu muutus 

lahinguväljaks. Peagi jäi mees löödud, haige ja nõrgenenud, samal ajal kui naine jättis lapse üksi hälli ja 

läks otsima leiba süütule lapsele ja toitu sellele kaaslasele, kes ei osanud teda armastada ega kaitsta. Ta 

kannatas alandamist ja väärkohtlemist, talus ohte ja pidas vastu kurjameelsete meeste soovidele ning andis 

sel viisil oma lähedastele igapäevast leiba. 

60 Jumal halastas süütut vaimu ja veel enne, kui ta avas silmad mõistuse valgusele, kutsus ta teda 

uuesti. Aga kui vaim leidis end oma Issanda ees, ütles ta Temale valusalt: "Isa, taas oled Sa mind nende 

käest, keda ma armastan, välja rebinud. Vaadake, kui raske on minu partii! Nüüd ma palun Sind, lase mul 

jääda kas nende või Sinu sülle igaveseks; aga ära lase mind enam edasi-tagasi vedada, ma olen väsinud." 

61 Kui mees ärkas oma apaatiast, nägi ta uut valupilti: naine nuttis lohutamatult voodi otsas, kus teine 

poeg surnuna lebas. Mees tahtis endalt elu võtta, kuid naine peatas teda, öeldes: "Ära võta elu, hoia oma 

käsi tagasi, mõista, et meie ise oleme põhjuseks, et Jumal võtab meie lapsed ära." Ta ütles: "Ära võta oma 

elu, hoia oma käsi tagasi, mõista, et me ise oleme põhjuseks, et Jumal võtab meie lapsed ära." Mees 

rahunes, mõistes, et neis sõnades oli tõepõhi. 

Päevad möödusid ja tõid rahu nendele südametele, kes mäletasid valuga oma lapsi, kes olid lahkunud 

ja kes olid olnud selle kodu rõõmuks, mis sellest ajast alates vajus laostumisse. 

62 Siis küsis Vaim oma Issandalt: "Isa, kas sa saadad mind jälle maa peale?" "Jah," ütles Issand talle, 

"ja nii tihti kui vaja, kuni need südamed on lihvitud." - Kui ta uuesti kehastus, oli tema keha haige, sest 

tema ema oli haige ja tema isa samuti. Paludes leevendust, tõusis see vaim oma valuvoodist isa juurde. 

Seekord ei olnud ta päevavalgust näinud*, tema vanemate huultel ei olnud naeratust, vaid ainult pisaraid. 

Ema nuttis hommikust õhtuni lapse hälli juures, samal ajal kui isa, täis kahetsust, tundis valu oma 

südames, kui ta nägi, et poeg oli pärinud tema enda nõrkused. 
* Seega sündis ta pimedana oma vanemate haiguse tagajärjel. 

63 Vaimu viibimine selles haiglas oli lühike ja ta pöördus tagasi Issanda juurde. 

64 Üksindus ümbritses abikaasasid taas, kuid valu oli neid ühendanud nagu kunagi varem, nende 

südamed armastasid teineteist ja nad lubasid koos käia kuni elutee lõpuni. Mees täitis oma kohustusi, 

naine hoolitses oma abikaasa eest ja mõlemad paranesid oma haigustest. 

65 Nad vaevalt uskusid, et Jumal annab neile veel ühe poja, kuid vaata, kui Issand nägi, et neis 

olendites õitseb füüsiline ja vaimne tervis, saatis Ta neile selle vaimu naise enesepüüdlikkuse ja mehe 

paranemise eest tasuks, ja naise emakast kerkis väike keha, värske nagu lillepung, mis ujutas selle kodu 

õnne ja rahuga üle. 

66 Mees ja naine tänasid oma Issandat põlvili, nuttes õnnelikult, samal ajal kui see kannatlik ja 

kuulekas vaim naeratas läbi poja ja ütles Jumalale: "Issand, ära lahuta mind enam mu vanematest. Minu 

kodus on rahu, nende südames on armastus, minu hällis on soojus, ema rinnas on piim ja mesi, laual on 

leib. Mu isa hellitab mind ja tema käes on töövahendid. Õnnistage meid." Ja Issand õnnistas neid rõõmuga 

oma Vaimus ning jättis nad ühte "ihu", ühte südamesse ja ühte tahtesse ühendatuks." (tähendamissõna 

lõpp). 
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67 Täna ma ütlen teile: jooge sellest veinist, minu õpetusest, ja olge rõõmsad, sest kui te kogunete 

oma Isa juurde, siis on Issanda kojas pidu. 

68 Kui paljud teist ärkavad uuele elule, kui te kuulete sel ajal Minu Sõna. Te olite surnud usus, sest 

kui maapealsed arstid olid mõnedelt röövinud igasuguse lootuse, siis preestrid olid teistel keeldunud 

Issanda õhtusöömaajast osa võtmast. 

69 Te avasite oma südame, kui tundsite, et Minu Sõna ravib haigeid, andestab armastavalt patustele ja 

et Meister pakkus kõigile igavese elu leiba. 

70 Te olete oma eluteel näinud kurjuse jõgesid, soid ja viljatut maad, mida keegi ei osanud viljakaks 

muuta. 

71 Te olete näinud, kuidas põllud, mis kunagi olid viljakad ja pakkusid maailmale rahu ja õnne 

rikkalikke vilju, on nüüd muutunud vere, hävingu ja surma põldudeks. 

72 Isa peab lähenema oma lastele. Ma olen kaste, mis laskub öösel vaikuses põldudele ja langeb 

lillede kroonidele. Aga lilled, mis on kuivanud, südamed, mis on lootusest loobunud, ei ole võimelised 

tundma Minu armastust. 

73 Jüngrid, mõistke, et Ma olen oma õpetusega äratanud teie südames halastuse tunde, et te saaksite 

inimeste kannatused enda omaks teha ega oleksite ükskõiksed nende konfliktide, katsumuste ja tragöödiate 

suhtes. 

74 Ühendage oma mõtted ja palvetage oma vendade eest. Ma kuulen teie palveid ja rahuldan teie 

palved. Te olete ikka veel liiga nõrk, et unustada oma kannatusi või muresid, et mõelda teistele. Ma ütlen 

teile: Kinnitage need katsumused julgelt ja usaldusega oma Issanda vastu, sest need ei lahku ega lahustu 

teie eluteelt teie vastumeelsuse või tõrjumise tõttu. Vaimse ülestõusmise, usu ja sisemise rahulikkuse abil 

saate te seevastu hakkama ka kõige kohutavamate hädade üle. Iga okas, iga kuristik, mille te ületate, jätab 

teie vaimule valguse sära. Need, kes oskavad oma katsumusi rahulikult vastu võtta, tunnevad, et 

valuhetked, mis teistele tunduvad igavikulised, muutuvad lühemaks. 

75 See elu on teie ristitee, millele te mõnikord kukute, kuid samal ajal tunnete, et te ei ole oma ristiga 

üksi, sest nähtamatu ja armastav abistaja tõstab teid uuesti üles iga kord, kui te oma saatuse raskuse all alla 

vajute. 

Kui hunt on sulle lähenenud, olen ma ta ära ajanud. Kui uskmatud ja luurajad on tunginud teie 

koguduste põue, et avastada vigu ja teid neis süüdistada, olen ma teid katnud oma õrnuse mantliga ja 

sulgenud nende huuled. Kui inimesed on teid oma küsimustega proovile pannud, olen ma enneaegselt 

pannud Püha Vaimu hääle teie huultele, sest te ei olnud veel valmistunud, et neid valguse sõnadega 

veenda. 

76 Ma ei noomita teid, vaid otsin oma Sõna headuses lootust, parandust ja ka kohtumõistmist. Mis 

sinust saaks, kui ma meelitaksin sind sinu puudustes ja kiidaksin sind sinu pattude eest? Kas see ei ole see, 

mida inimesed teevad maailma vürstidega? - Ma olen teid alati julgustanud, kui näen teid innukalt oma 

vaimset arengut otsimas, kui te külastate haigeid, mõtlemata, mis kellaaeg on või kas ilm on ebasõbralik; 

ja kui te olete kohtunike ees seisnud, olete jäänud rahulikuks ja tunnistanud Minust tõe sõnadega. 

77 Nii olete õppinud, et südamed on põllud, mida peate harima, ja et mida suuremad on põllud, seda 

suuremad peavad olema teie jõupingutused; ja et seda, mida olete külvanud, ei tohi te jätta. 

78 Teie seas on neid, kes lähevad teistesse rahvastesse, et otsida uusi põlde, kuhu külvata. Ma olen 

andnud teile universaalse keele, mille abil te saate üksteisega suhelda - mitte inimhuuete poolt räägitud 

rafineeritud keele, vaid selle, mida Vaim väljendab armastuse kaudu. 

79 Teistel ei ole vaja neid suuri reise ette võtta. Neile piisab sellest, et nad valmistavad end ette, et 

näidata halastust väga lähedastele ning anda valgust segaduses olevatele kehatutele vaimudele. Häda 

sellele, kes sulgeb oma uksed nende abivajajate leegioni kutsele, sest nad ei anna oma segaduses andeks! 

80 Õpetlik jünger õnnistab Mind igal sammul, sest ta tunneb, et tema risti raskus on kerge, ja ta 

rõõmustab, et teenib Mind. Laisk tunneb, et ta on oma vabadusest ilma jäetud ja väga raske koorma all. 

Ma ei ahelda kedagi ega tee kedagi orjaks, vastupidi, ma annan teile tõelise vabaduse, nii et ei vangla ega 

surm ei saa teid ahelatesse panna, vaid nii, et seal, kus paljud arvasid end kaotatuks, te tõstate oma vaimu 

oma arengu lõpmatule redelile. 



U 38 

59 

81 Jüngrid: Kas te olete valmis andestama neile, kes teid solvavad? Kes on teie vaenlased? - Tõesti, 

ma ütlen teile, te ei tohi oma kaasinimesi vaenlasteks nimetada! Ma ei saada teid inimeste vastu, vaid 

nende pattude ja teadmatuse vastu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 39  
1 Mina olen rahu, mis laskub teie peale, sest ma näen maailmas ainult kaost. 

2 Vaadake ja palvetage, tehke head, ja te kaotate sõja halastuse teostamise kaudu. 

3 Teaduse puu, nii nagu inimesed seda on hooldanud, kannab inimkonna jaoks kibedat vilja. Kuid 

nüüd annan teile kristallselget armastuse vett, et te saaksite seda kasta ja kogeda, kui erinevad on viljad, 

mida see puu siis kannab. 

4 Enne kui te avastate Minu õpetuses teaduse puu hooldamise saladuse, piitsutavad seda tugevad 

orkaanid, mis toovad selle halvad viljad viimseni maha ja puhastavad selle. 

5 Pärast seda tormi näete järk-järgult oma vaimus uut valgust, mis peegeldub kõigil teie eluteedel. 

6 Te elate nüüd kohtu ajal. Tuletage meelde, kui sageli olen teile öelnud, et Minu Jumaliku Õigluse 

sirp lõikab väsimatult maha umbrohu. 

7 Nii teadus kui ka religioonid või võimumehed saavad tunda Minu õiglust. Mitte miski ei jää Minu 

pilguga kontrollimata ega jää kaalumata Minu kaalukausil. Inimkonna algusest peale on patt surma 

mõistetud ja Minu Sõna peab täituma. 

8 Kui te, Minu rahvas, näete maa peal nende sündmuste märke, siis tõuske Minu juurde palvega, 

ühendage oma perekonnaga üks mõte ja saatke oma vaim Minu armastuse sõnumitoojatena oma 

vendadele, kes vajavad rahu. 

9 Ärge kahelge palve väes, sest kui teil ei ole usku heategevuse teostamisse, ei suuda te oma 

vendadele midagi anda. 

10 Kas ma ei ole teile õpetanud, et isegi vallandunud loodusjõud võivad kuulda teie palvet ja 

rahuneda? Kui nad kuuletuvad minu häälele, miks nad ei peaks kuuletuma Issanda laste häälele, kui nad 

on ennast ette valmistanud? 

11 Juba sel ajal, kui ma olin teiega koos maailmas, õpetasin teid palvetama, et te saaksite katsumuse 

hetkedel ühineda oma Isaga ja Temast jõudu ammutades täita oma armastuse ja halastuse missiooni 

inimeste seas. 

12 Palve on arm, mille Jumal on andnud inimesele, et see võiks olla talle redeliks, mille abil ta saab 

(vaimselt) ülespoole tõusta, relvaks, mille abil ta saab end kaitsta, raamatuks, mille abil ta saab end 

õpetada, ja palsamiks, mille abil ta saab end terveks ravida ja taastuda igast haigusest. 

13 Tõeline palve on maa pealt kadunud, inimesed ei palveta enam, ja kui nad püüavad seda teha, siis 

teevad nad seda huultega, selle asemel et rääkida Minuga vaimuga, kasutades tühje sõnu, riitusi ja 

ettekäändeid. Kuidas tahavad inimesed näha imesid, kui nad kasutavad vorme ja tavasid, mida Jeesus ei 

õpetanud? 

14 On vaja, et tõeline palve pöörduks tagasi inimeste hulka, ja mina olen see, kes seda teile uuesti 

õpetab. 

15 Õnnistatud on see, kes oma armastusest teiste vastu innustatuna teenib neid, et aidata neil tõusta 

Minu poole. Sest kui ta avab silmad, et vaadata iseennast, näeb ta end oma Isa lähedal. 

16 Ärge küsige, mida te peaksite tegema, et teada, et olete oma missiooni täitnud, sest Minu Seadus 

piirdub üksteise armastamisega. Mõistke, et iga päev teie elus pakub teile võimaluse seda jumalikku käsku 

täita. 

17 Igaüks võib täita armastuse missiooni omal moel. 

Kes iganes juhatab hingi, kes iganes õpetab, teadlane, valitseja, pereisa, kõik te saate teenida oma ligimest, 

kui te innustate end Minu kõrgeimast käsust, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

18 Kõik puhastatakse, kõik uuendatakse, nii et uued põlvkonnad leiavad maa valmis olevat oma suure 

vaimse ülesande täitmiseks. 

19 Ärge valige neid, keda te peate armastama, armastage kõiki ilma vahet tegemata. Vaimulik 

armastus ei tohi tunda eelistamist. 

20 Armastus, mida ma teile õpetan, on suurem kui armastus teie lähedaste, isamaa ja teie enda vastu. 

21 Ärge kartke, et te ei ole selles armastuse töös kasulikud, kui mõtlete oma materiaalsele vaesusele. 

Vaimustage end ja te ei vaja maiseid hüvesid, et teha head oma ligimestele. Vaadake, kuidas ma olen 

valinud oma töötajad selle abivajajate ja lihtsameelsete inimeste hulgast ning teinud neist kannatajate 

nõustajad, arstid ja usaldusisikud, ja et keegi tuleb nende juurde, kui ta vajab lohutust ja rahu. 
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22 Nende armastusest on ammendamatult voolanud tervendav palsam, nende varem vaevatud huultelt 

on tulnud valguse sõna, mis õpetab, uuendab, sisemiselt liigutab ja veenab. Ja mida arvasid need töölised, 

et nad kandsid oma südames, enne kui ma neile nende pärandit ilmutasin? - Mitte midagi, nad tundsid end 

tõrjututena, kes ei suutnud heategevust praktiseerida ja ennast juhtida. 

23 Vaadake, kuidas nende tööliste alandlikkuse ees ilmuvad rikkad ja paluvad abi, arstid küsitlevad 

neid oma lahendamata probleemide kohta; ja need, kes on end teoloogiliste või filosoofiliste teadmiste alal 

koolitanud, tulevad esimese õppetunnina. Kas te ei imesta selle ime üle, mis teie seas on juhtunud? Siis te 

juba mõistate seda, inimesed, ja teie, inimkond, mõistate seda. Maa võimust ja rikkusest ei piisa, et tuua 

teile rahu, et olla üksteisele kasulikud, andes üksteisele materiaalset abi, kui te ei õpi armastama. 

24 Kui armastus on teie vaimus ja te lasete oma ligimestel seda tunda, siis näete, kuidas toimuvad 

imed. Hakkake praktiseerima voorust, teie, kes te olete jäänud tundmatuks või kaugeks halastusest, 

armastusest, headusest, mis on vaimse elu põhiolemus. Ja kui keegi tuleb teie ukse taha, janust, väsimusest 

ja näljast kurnatuna, siis istutage ta teie laua taha, mõtlemata, kas leiba on piisavalt. Küsige oma südamelt, 

kas teete seda siiras armastusega, kui te kutsute rändaja oma lauda, tõelise kaastundega. Kui see on nii, siis 

näete, kuidas leib paljuneb, te kõik saate täis ja rändaja südames süüdatakse usu leek, et mind tänada ja 

õnnistada. Ta teeb oma elus seda, mida te olete temaga teinud, sest te olete õpetanud talle armastuse 

õppetundi, mis on kättesaadav ka kõige piiratumale mõistusele. 

25 Olge alandlikud, pidage meeles, et Mina, teie Jumal, sündisin alandlikkuses ja hiljem kattisin oma 

ihu lihtsa ephodiga. Miks sa alati unistad headest riietest ja igatsed isegi kuninglikke rõivaid? 

26 Ka teie kuningriik ei ole sellest maailmast. See elu on nagu lahinguväli, kus sa lähed teenida 

teenet, et siseneda võidukalt vallutatud maale ja saada oma tasu. 

27 Ärge kunagi jätke risti pooleli, ärge jätke oma ülesannet, sest see oleks nagu relvade äraviskamine 

lahingus, argpükslikult lahingust põgenemine ja loobumine võidukäigust, mis ootab teie vaimu. 

28 Mina olen täiuslik Tee, oma maapealses elus jätsin teile oma eeskujuks Tõelise Elu Raamatu, mille 

õpetuste kaudu õpite võitlema, et olla võidukas kõigis lahingutes. Minu armastuse mõõk võitles 

lakkamatult inimkonna kurjuse ja teadmatuse vastu. Minu relvad ei olnud mõrvarlikud, ma ei toonud teile 

surma, vaid igavese elu. Minu leebus viis need, kes Mind solvasid, meeleheitele ja segadusse, Minu 

armastav andestus võitis nende südame kõheduse, Minu inimsurm äratas nad armuliku elu juurde. Kas te 

ei mäleta, et tõotatud Messiat kuulutati võitleva võitlejana? 

29 On aeg, et inimeste südamest võrsuksid armastus, andestus ja alandlikkus kui tõelised relvad 

vihkamise ja ülbuse vastu. Niikaua kui viha kohtub vihkamisega ja ülbus kohtub ülbusega, hävitavad 

rahvad üksteist ja südames ei ole rahu. 

30 Inimesed ei tahtnud mõista, et nad saavad õnne ja edu leida ainult rahus, ning jooksid oma 

võimuideaalide ja võltssuuruse taga, valades oma vendade verd, hävitades elusid ja hävitades inimeste 

usku. 

31 Inimene esitab oma uhke teadusega Minu Seaduse vastu väljakutse, ja ma ütlen teile, et ma võitlen 

veel kord tema patu vastu. Kuid inimene ei leia Minust uhket ja ülbet kohtumõistjat - sest need on 

inimlikud vead - ega tunne enda peal kättemaksu koormat, sest alandlikud kired on sinu ebatäiuslikkusele 

omased. Ta kohtub halastamatu kohtumõistja ja Meistriga, kes õpetab teda suures armastuse õpetuses. 

32 Mitte kõik teist ei taha sõdu või ei õhuta viha või uhkust süütute, hea tahte ja usu kandjate vastu. 

Ma annan märke, kui sõjad on puhkemas, et nad (hea tahte inimesed) võiksid valvata ja palvetada; sest 

oma palve ja "valvamise" kaudu on nad mõrvarelvade suhtes haavatamatud. 

33 Idast läände tõusevad rahvad ja segatakse, ja põhjast lõunasse lähevad ka nemad, et nad kõik 

ristiteel kokku põrkuksid. Selles kokkupõrkes tekib tohutu matusetuli, millel põleb vihkamine, kustub 

ülbus ja hävitatakse umbrohi. 

34 On vaja, et uued põlvkonnad leiaksid puhta maa, et rahu ja armastus saaksid õitseda. Kuid enne 

seda kaovad ka viimased jäljed Kaini kuriteost, mille pärandit inimkond ikka veel kannab. 

35 Kas te, kes te olete Minu õpetuste vaimse sära all, leiate, et kogu selles lähenevas valus on Jumala 

karistus või karistus? - Ei, ütle mulle, see on vili, mida me oleme kasvatanud ja mida me nüüd lõikame. 

36 Mul on alati kaastunne Minu laste vastu, sest te olete liiga väikesed, et mõista kõike seda kurja, 

mida te iseendale teete. Sellepärast lähen ma teile ja saadan teile oma Sõna* materialiseerides oma 
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sõnumitoojad, et teid manitseda ja hoiatada teid teie kurjade tegude eest. Aga millal te olete kuulda võtnud 

Minu üleskutseid? - Mitte kunagi. - Sellepärast kannatab inimkond. 
* See väljendab, et jumalik sõna jõuab meieni häälekandjate vahendusel, seda räägitakse materiaalselt ja 

kuulatakse materiaalselt kuulajate poolt - erinevalt vaimselt saadud sõnast inspiratsiooni kaudu! 

37 Armsad inimesed, ärge olge pelgalt pealtvaataja selle kaose ees, mida te näete. Sest te peate andma 

Mulle aru, millise rahu ja jõu te olete saanud. 

38 Et rahu ja jõud on olemas, et te saaksite palvetada, et teie meeled ei pimestuks ja et te osutuksite 

hoolsaks ja väsimatuks, et teha head, süüdata usku ja levitada inimeste seas lohutust. 

39 Armastatud jüngrid, levitage Minu õpetust oma vendade seas. Ma kohustan teid rääkima selgelt, 

nagu ma olen teid õpetanud. Uurige hoolikalt kõiki selle teose osi, sest tõesti, ma ütlen teile, homme 

küsitlevad teid teie vennad. Ma tean, et teilt küsitakse, milline on teie arusaam Jumala Kolmainsusest, 

Kristuse jumalikkusest ja Maarja puhtusest, ja te peate olema tugevad, et need katsumused läbida. 

40 Kolmainsuse kohta peate ütlema, et Jumalas ei eksisteeri kolm erinevat isikut, vaid ainult üks 

Jumalik Vaim, kes on end inimkonnale teatavaks teinud kolmes erinevas arenguetapis. Kuid see 

(inimkond), kes ei suuda tungida (tõe) põhja, usub, et ta näeb kolme Jumalust, kuigi on olemas ainult üks 

Vaim. Seepärast, kui te kuulete Jehoova nime, mõelge Jumalale kui Isale ja kohtunikule. Kui te mõtlete 

Kristusest, siis näete Temas Jumalat kui Meistrit, kui Armastust, ja kui te püüate mõista, kust Püha Vaim 

tuleb, siis mõistke, et Ta ei ole keegi muu kui Jumal, kes avaldab oma tarkust jüngritele, kes on 

arenenumad. 

41 Kui ma oleksin leidnud, et esimeste aegade inimkond oli vaimselt sama arenenud kui tänane, 

oleksin teinud end neile teatavaks kui Isa, kui Meister ja kui Püha Vaim, ja siis ei oleks inimesed näinud 

kolme jumalust seal, kus on ainult üks. Kuid neil ei oleks olnud võimet tõlgendada Minu õpetusi ja nad 

oleksid sattunud segadusse ning oleksid kõrvale kaldunud Minu teelt, et jätkata kättesaadavate ja väikeste 

jumalate loomist vastavalt oma ideedele. 

42 Nüüd te teate, miks Isa ilmutas end järk-järgult ja mõistate ka inimeste eksimust seoses 

Kolmainsuse kontseptsiooniga. 

43 Minu Jumalikus Vaimus on lõputu hulk ilminguid ja atribuute. Aga kuna Ma olen end kolme 

ajastu jooksul näidanud kolmes peamises atribuudis, olen teid kutsunud kolmekuningateks, ja nüüd juba 

tunnete Mind neis kolmes ilmutuses ära ja teate, kuidas neid üheks ühendada, nähes selles ühte Jumalat, 

kes võib end täna sama hästi ilmutada kui Kohtunik, kui homme kui Meister ja hiljem kui lõpmatu tarkuse 

ja headuse Isa. 

44 Ärge püüdke enam anda Mulle füüsilist vormi oma kujutluses, sest Minu Vaimus ei ole mingit 

vormi, nagu ei ole ka intelligentsusel, armastusel või tarkusel vormi. 

45 Ma ütlen teile seda, sest paljud on kujutanud Mind vanamehe kujul, kui nad mõtlevad Isa peale; 

aga Mina ei ole vanamees, sest Ma olen väljaspool aega, Minu Vaimul ei ole vanust. 

46 Kui te mõtlete Kristuse peale, siis tekib teil kohe meeles Jeesuse füüsiline kujutis. Kuid ma ütlen 

teile, et Kristus, lihaks sündinud Jumalik Armastus, Minu inimeseks saanud Sõna, kui Ta lahkus füüsilisest 

kestast, sulas kokku Minu Vaimuga, millest Ta oli välja tulnud. 

47 Kui te aga räägite Pühast Vaimust, siis kasutate tuvi sümbolit, et püüda teda mõnes vormis ette 

kujutada. Kuid ma ütlen teile, et sümbolite aeg on möödas ja et sel põhjusel, kui te tunnete end Püha 

Vaimu mõju all, siis saate seda inspiratsioonina, valgustusena oma vaimus, selgusena, mis hajutab 

ebakindluse, saladused ja pimeduse. 

48 Kui ma ütlen teile, et Kristus on Isa armastus, siis mõistke, et Kristus on jumalik. Mis on 

kummaline selles, et Jumal tegi oma armastuse inimeseks, et teha seda teatavaks maailmale, millel puudus 

vaimsus? Kas see ei ole tõend Isa täiuslikust armastusest, mis on antud neile, kes, kuna nad ei saa minna 

Isa juurde, on Tema poolt otsitud? 

49 Nii et ma näitan teile, et Kristus ei ole vähem kui mina* ega tule pärast mind, sest kui ta on 

armastus, siis see armastus ei tule pärast ega enne ühtegi muud jõudu, vaid on ühendatud ja sulandunud 

kõigi (jumalike oluliste jõududega), mis moodustavad Absoluutse, Jumaliku, Täiusliku. 
Siin räägib Jumal kõigi oma jumalike jõudude ühtsuses. 
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50 Ja mida ma räägin teile Maarjast, kelle Issand saatis maa peale, et ta oleks Jeesuse ema, kelle kehas 

Sõna pidi ilmuma? 

51 Tõesti, ma ütlen teile, ta oli jumalik hellus kehastunud. Seepärast, kui ta kuulis oma eluruumis 

Issanda sõnu, mis kuulutasid talle, et ta võtab Messiat oma emakasse, ei olnud tema südames kahtlust ega 

mässu selle vastu, mida ta teadis, et see on Jumala tahe. Tema eeskuju oli alandlikkus ja usk, tema tegevus 

oli vaikne ja ülev. Seetõttu oli ta ainus, kes suutis täita seda taevast sõnumit ja võtta vastu selle kõrge 

saatuse ilma edevuseta. 

52 Jeesus veetis oma lapsepõlve ja nooruse Maarja kõrval ning nautis tema rinnal ja tema kõrval tema 

emalikku armastust. Jumalik hellus, mis oli saanud naiseks, magustas Päästja esimesi eluaastaid maailmas, 

kui oli tulnud tund, mil Ta pidi jooma nii suurt kibedust. 

53 Kuidas on võimalik, et keegi arvab, et Maarjal, kelle emakas Jeesuse ihu moodustati ja kelle kõrval 

Meistri elas, võiks puududa vaimne kõrkus, puhtus ja pühadus? 

54 Kes mind armastab, peab kõigepealt armastama kõike, mis on minu, kõike, mida mina armastan. 

55 Te peate need armastuse ja halastuse õpetused oma vendadele teatavaks tegema. Te peate teadma, 

et kogu inimkonnal ei ole vaja kuulda Mind sellisel kujul, milles Ma ennast teile teatavaks teen. Mulle 

piisab sellest, et see rahvas on kohal ja kuuleb neid õpetusi, et pärast seda saaksid nad olla Minu 

tunnistajaks ja sõnumitoojaks oma vendade ees. 

56 Kui see kuulutamise vorm oleks kõrgeim, mida inimesed võiksid saavutada, siis teeksin ma selle 

teatavaks kogu maa peal, ja kui see on kord kasutusele võetud, ei oleks sellel lõppu. Aga kuna see 

kuulutus inimese häälekandja kaudu on ainult ettevalmistus täiuslikuks dialoogiks vaimult vaimule, olen 

andnud talle (häälekandjale) ainult teatud aja ja näidanud talle selle lõpuleviimise aega, mis saab olema 

1950. aastal. 

57. Need rahvahulgad, kes on aasta-aastalt osalenud oma Meistri õpetustes, on määratud levitama seda 

sõnumit inimkonna seas pärast seda, kui nad enam Minu Sõna ei kuule. 

58 Nad ei lähe õpetama enne Minu lahkumist, sest on vaja, et nad kuuleksid Minu viimaseid õpetusi, 

mis on kõige sügavamad ja seega need, mis teevad nad tugevaks ja lahinguks valmis. 

59 Kõik, alates vanimatest kogudustest kuni nendeni, kes hakkavad kogunema kõige nooremates 

"kohtades", on kuulnud Minult, et see kuulutus lõpeb 1950. aasta lõpus, et see on Minu Jumalik Tahe, et 

see niiviisi toimuks ja et inimesed ei saaks mingil viisil vastu seista sellele, mida Isa on määranud. 

60 Oleks kangekaelne püüda Mind kauem teie seas ootama panna, see tähendaks Isa eitamist Tema 

täiuslikkusest ja Tema õiglusest, ja see tähendaks selle eitamist, et see olin Mina, Muutumatu, kes teiega 

rääkis. 

61 Kuigi neil hetkedel ei tunne keegi end võimelisena seda häbistamist toime panema, ütlen ma seda 

teile, sest ma tean, et otsustavatel hetkedel, Minu lahkumise kibedal ja kurval tunnil, ei puudu Minu laua 

juures ükski reetur, nõrk, kes heidab kaugele leiva, mis teda kaua aega toitis, ja kes vale armastuse 

suudlusega jätab Mind inimkonna pilkamise ja põlgamise hoolde. 

62 Mis te arvate, kes teeb end nende ajude kaudu teatavaks, kui Minu ilmumise aeg on möödas? Kas 

te tahate Mind oma sõnakuulmatuses kaasosaliseks teha? 

63. Pidage meeles, et teiepoolne sõnakuulmatus tekitaks hiljem rahva seas segadust, et sellise ulatusega 

rüvetamine edendaks rahva seas kaost. Keegi ei usuks Minu ilmumisse Püha Vaimuna, kõik kaotaksid usu. 

64 Juba praegu ütlen ma teile, et need, kes tahavad uskuda, et ma jätkan enese ilmutamist nende 

vahendusel pärast minu määratud aega, lükatakse tagasi ja neid nimetatakse petisteks, ja seda, kes ilmutab 

end nende mõistuse kaudu, nimetatakse "Valekristuseks". Aga nägijad, kes peaksid selle petturiga ühist 

asja ajama, saavad nimeks "valeprohvetid". 

65 Inimesed, tugevdage end kõiges, mida ma teile täna ütlen, et kui saabub katsumuse tund, suudate 

kindlalt seista, olles seotud Minu Seadusega, ja te austate Minu Tahet. Sest oma käitumisega annate te 

suurimat tunnistust sellest, et olete uskunud, et see Sõna on kõrgeim tõde. Kes teeb vastupidist, on mind 

eitanud. 

66 Õndsad on need, kes jäävad Minu Sõnale truuks, sest kui tuleb aeg, kasutan neid selle jumaliku 

sõnumi saadikutena ja tunnistajatena, mille Ma jätan inimkonnale oma kuulutuse kaudu inimvaimu kaudu 

- kui teedrajavat õppetundi tõelise vaimuga-vaimust-ühendumise jaoks teie Isaga. 

67 Täna otsin ma teie vaimu, sest vaimne maailm nõuab selle kohalolekut. 
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68 Te ei ole suutnud tõusta, sest iga teie puudus on lüli selles ahelas, mis seob teid maiste hüvedega ja 

takistab teid vibreerimast piirkondades, mis vastavad Vaimule*. 
* Vt lisa märkus 6. 

69 Mida te töötate enda jaoks välja pärast seda elu? Kas te arvate, et teie vaim saab kindlal sammul 

siseneda maailma, kus ainult spirituaalsus on tema valgus ja tugi? 

70 Kuulake seda sõna, mõtestage seda, ja te mõistate, et see tuleb teile appi, et vabastada teid kõigest 

kasutu, sest need mõjud ei jäta teie hinge vabaks. 

71 Vabastage oma hing kõigist ebapuhtustest siin Minu juuresolekul ja vabastage see. Ärge kartke, 

sest te ei avalda Mulle mingit saladust, Ma tunnen teid paremini kui te iseennast. Tunnistage mulle oma 

sisimas, ma mõistan teid paremini kui keegi teine ja annan teile andeks teie üleastumised ja teie süü, sest 

mina olen ainus, kes võib teie üle kohut mõista. Aga kui te olete oma Isaga lepitanud ja kuulete oma 

olekus võiduhümni, mida teie vaim laulab, siis istuge rahus Minu laua äärde, sööge ja jooge Vaimu toitu, 

mis sisaldub Minu Sõna sisus. 

72 Kui te tõusete laualt, et naasta oma päevatööle, ärge unustage, et kõikidel teie teedel on Minu 

Seadus kohal ja Minu pilk näeb teid. Sellega tahan ma teile öelda, et mitte ainult siis, kui te sisenete 

nendesse kogunemissaalidesse, et kuulata Minu Sõna, peaksite valmistuma vaimus ja mõtetes, vaid et see 

hirm Mind solvata, mida te neis kohtades näitate, peaks teid igal pool ja alati saatma. 

73 Teil on Minu Sõna teie südametunnistuses, nii et võite küsida temalt nõu, kui te kõnnite oma 

missiooni täitmise teel. 

74 Kõigile, kes mind kuulavad, annan ma sama sõna: ma ei anna rohkem vaestele, sest nad on 

abivajajad, ega anna vähem rikastele. Tõesti, ma ütlen teile, vaimus olete kõik abivajajad. 

75 Ma armastan teid kõiki võrdselt, ma ei näe vahet klasside, rasside, keelte või usutunnistuste vahel, 

isegi mitte soolise erinevuse vahel. Ma räägin vaimu nimel, teda ma otsin ja teda olen tulnud õpetama, et 

viia ta Minu õpetuse valgusega tõotatud maale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 40  
1 Teie Isa valmistas kõik ette, et Jumala Sõna võiks elada inimeste seas ja näidata neile oma 

armastuse ülevoolavate näidete kaudu parandamise teed. 

2 Kõigepealt inspireeris Ta prohvetid, kes pidid kuulutama, millisel kujul Messias maailma tuleb, 

milline on Tema töö, Tema kannatused ja surm kui inimene, nii et kui Kristus ilmus maa peal, siis need, 

kes teadsid prohvetlikud ettekuulutused, tunneksid Teda kohe ära. 

3 Sajandeid enne minu kohalolekut Jeesuses ütles prohvet Jesaja: "Seepärast annab Issand teile selle 

märgi: Vaata, neitsi saab lapse ja sünnitab poja, ja teda kutsutakse Immaanueliks." (Mis tähendab, et Jumal 

on meiega). Muuhulgas kuulutas ta selle ettekuulutusega Minu tulekut. 

4 Taavet, palju sajandeid enne Minu tulekut, laulis psalmides, mis olid täis valu ja prohvetlikku 

tunnet, Messia kannatusi ristilöömise ajal. Neis psalmides räägib ta ühest Minu seitsmest sõnast ristil, 

osutades põlgusele, millega rahvahulgad Mind ristilöömisele viivad, inimeste pilkavale väljendusele, kui 

nad kuulevad Mind ütlemas, et Minus on Isa, Minu keha hülgatusele, mida Inimeste tänamatuse ees 

tunneks, kõigile piinadele, mida Ma peaksin kannatama, ja isegi sellele, kuidas nad Minu rõiva üle 

loosima hakkavad. 

5 Kõik Minu prohvetid kuulutasid Minu tulekut, valmistasid ette teed ja andsid täpseid tunnuseid, et 

kui see päev saabub, ei eksiks keegi. 

6 Naatsaretis elas puhtuse ja õrnuse õis, neitsi Maarja, keda prohvet Jesaja kuulutas, sest tema 

emakast pidi tulema tõelise elu vili. Tema juurde tuli Issanda vaimne sõnumitooja, et teatada tema 

missioonist, mille ta oli maa peale toonud, ja ütles: "Tere, sa ülimalt õnnistatud, Issand on sinuga, sa oled 

õnnistatud naiste seas." 

7 Oli saabunud tund, mil jumalik saladus pidi ilmsiks tulema, ja kõik, mis oli öeldud Messia, Päästja, 

Lunastaja kohalolekust, pidi nüüd kohe täide minema. Kuid kui vähe olid need südamed, mis tundsid 

Minu kohalolekut, kui vähe olid need vaimud, kes olid valmis tundma taevariiki Minu tõe valguses. 

8 Inimesed, kes enamuses olid oma ambitsioonide tõttu muutunud materialistlikuks, kes allutasid 

kõik oma inimlikele teadmistele ja kogemustele ning püüdsid kontrollida vaimset oma materialistliku 

teaduse abil, sattusid (nende jaoks) mõistetamatu ees segadusse ja lõpuks eitasid Mind. 

9 Vähe oli neid, kes Mind armastasid ja järgisid Mind, ja palju neid, kes Mind valesti hindasid. 

10 Need, kes Mind armastasid, olid need, kes tundsid Minu kohalolu oma vaimse tundlikkuse ja usu 

kaudu - need on kõrgemad anded kui inimlik mõistus, teadus ja intelligentsus. 

11 Igal sammul uurisid nad Mind. Kõiki Minu tegusid ja sõnu hinnati kurja kavatsusega, enamasti 

olid nad (kriitikud) segaduses Minu tegude ja tõendite ees, sest nende mõistus ei olnud võimeline mõistma 

seda, mida ainult vaim suudab mõista. 

12 Kui ma palvetasin, ütlesid nad: "Mida ta palvetab, kui ta ütleb, et ta on täis jõudu ja tarkust? Mida 

ta võib vajada või paluda?" Ja kui ma ei palvetanud, ütlesid nad, et ma ei täida nende usunõudeid. 

13 Kui nad nägid, et Ma ei võtnud endale toitu, kui Minu jüngrid sõid, siis nad arvasid, et Ma olin 

väljaspool Jumala kehtestatud seadusi; ja kui nad nägid, et Ma võtsin endale toitu, siis nad imestasid: 

"Miks peab Ta, kes ütles, et Ta on elu, sööma, et elada?". Nad ei mõistnud, et ma olin tulnud maailma, et 

avaldada inimestele, kuidas inimkond peaks elama pärast pikka puhastumisperioodi, nii et sellest tõuseks 

välja vaimne põlvkond, mis oleks kõrgemal inimlikust viletsusest, kõrgemal liha vajalikest vajadustest ja 

kõrgemal kehaliste meelte kirgedest. 

14 On möödunud palju sajandeid sellest ajast, kui Ma valgustasin inimesi Oma Kohaloleku kaudu, ja 

kui nad püüdsid mõista tõde Maarja rasestumisest, Minu inimloomusest ja Minu vaimsest olemusest, ei 

suutnud nende segaduses meeled seda mõista ega nende mürgised südamed seda tõde mõista. 

15 See mõistus ja süda, mis on hetkeks vabanenud oma pimedusest, lubab oma vaimul põgeneda 

valguse piirkondadesse, kus ta tunneb end valgustatuna kõrgemast selgusest, mis ei ole tema mõistuse ega 

teaduse oma. 

16 Siis mõistavad nad nüüdseks arenenud mõistuse kaudu tõde, mida nende väike ja piiratud mõistus 

ei suutnud neile avaldada. 

17 Sest kui inimesed oleksid võimelised tundma ja mõistma kogu armastust, mida Minu Vaim neile 

looduse kaudu välja valab, oleksid nad kõik head. Kuid mõned on ignorantsed ja teised tänamatu. 
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18 Ainult siis, kui loodusjõud kuulutavad Minu õiglust, värisevad nad; kuid mitte sellepärast, et nad 

mõistavad, et see on Minu õigluse hääl, mis nendega räägib, vaid sellepärast, et nad kardavad oma elu või 

maise vara pärast. 

19 Inimkonna algusest kuni tänapäevani on Minu õiglus end inimeste seas tunda andnud 

loodusjõudude kaudu, sest esimeste aegade kareduses ja praeguse aja materialismis olid (ja on) nad 

tundlikud ainult materiaalsete hädade suhtes. 

20 Kui kaua veel inimesed arenevad, et mõista Minu armastust ja tunda Minu kohalolekut 

südametunnistuse kaudu? Kui inimesed kuulevad Minu häält, mis neid nõustab, ja täidavad Minu seadust, 

siis on see märk sellest, et materialismi aeg on nende jaoks läbi. 

21 Esialgu peavad neid veel mitmel kujul loodusjõud kannatama, kuni nad on veendunud, et on 

olemas kõrgemad jõud, mille vastu inimese materialism on väga väike. 

22 Maa väriseb, vesi puhastab inimkonna ja tuli puhastab nad. 

23 Kõik looduse elemendid ja jõud annavad end tunda seal, kus inimesed ei osanud elada harmoonias 

neid ümbritseva eluga. 

24 Sellega ei püüa loodus hävitada neid, kes seda rüvetavad; ta otsib ainult harmooniat inimese ja 

kõigi olendite vahel. 

25 Kui nende õiglus ilmneb üha enam ja enam, siis selle põhjuseks on see, et inimeste üleastumised ja 

nende mittevastavus Seadustele on samuti (muutunud) suuremaks. 

26 Ma ütlesin teile, et ükski puuleht ei liigu ilma Minu tahteta, ja nüüd ütlen teile, et ükski looduse 

element ei allu muule kui Minu tahtele. 

27 Samamoodi ütlen ma teile, et loodus võib olla inimeste jaoks see, mida nad tahavad: õnnistuste, 

hellituste ja toiduga külluslik ema või põuane kõrb, kus valitsevad nälg ja janu; tarkade ja lõpmatute 

ilmutuste peremees elu, headuse, armastuse ja igaviku kohta või halastamatu kohtunik inimeste rüvetuste, 

sõnakuulmatuse ja eksimuste ees. 

28 Minu Isa hääl ütles esimestele inimestele, õnnistades neid: "Olge viljakad ja paljunege ja täitke 

maa, alistage see ja olge isand merekalade, taeva lindude ja kõigi olendite üle, kes maa peal liiguvad." Ta 

ütles neile: "Olge viljakad ja paljunege ja täitke maa, alistage see ja olge isand mere kalade, taeva lindude 

ja kõigi olendite üle, kes maa peal liiguvad." 

29 Jah, inimkond, ma lõin inimese, et ta oleks peremees ja et tal oleks võim õhuruumis, vetes kogu 

maa peal ja looduse loodusvägedes. Aga ma ütlesin - peremees; sest inimesed, kes arvavad, et nad 

valitsevad maad oma teadusega, on orjad. Kuigi nad usuvad, et nad on loodusjõudude meisterdanud, 

langevad nad oma ebaküpsuse, ülbuse ja teadmatuse ohvriks. 

30 Inimvõim ja teadus on vallutanud maa, mered ja õhuruumi, kuid nende võim ja vägivald ei ole 

kooskõlas Looduse võimsuse ja vägivallaga, mis - kui Jumaliku Armastuse väljendus - on Elu, Tarkus, 

Harmoonia ja Täiuslikkus. Inimeste töödes, nende teaduses ja võimus avaldub ainult ülbus, isekus, edevus 

ja kurjus. 

31 Varsti raputab loodusjõudude vägivald inimkonda ärkvele. Inimesed jätavad läbi kannatuste karika 

maha materialismi, et näha tõe valgust, mis näitab neile tee, mida mööda nad peaksid saavutama tarkuse ja 

tõelise väe. 

32 Kunagi ei ole liiga hilja meeleparanduseks, vea heastamiseks või patuse inimese uuenemiseks. 

Minu kuningriigi väravad on alati avatud ja ootavad last, kes pärast pikka ekslemist oma vaba tahte järele 

avab lõpuks oma silmad valguse ees ja mõistab, et pole olemas täiuslikumat ja imelisemat vabadust kui 

Vaimu vabadus, kes teab, kuidas täita oma Isa tahet. 

33 Lõpmatu vabadus armastuses, headuses, õigluses ja täiuslikkuses. 

34 Et täita Minu Seadust, peate te palvetama, tõstke oma vaim alati oma Isa poole. 

35 Olen näinud, et palvetamiseks eelistate te üksindust ja vaikust, ja te teete hästi, kui otsite palve 

kaudu inspiratsiooni või kui soovite Mind tänada. Kuid samuti ütlen ma teile, et palvetage igas olukorras, 

milles te end leiate, et te oskaksite oma elu kõige raskematel hetkedel pöörduda Minu abi poole, kaotamata 

seejuures rahulikkust, enesekontrolli, usku Minu kohalolusse ja usaldust enda vastu. 

36 Palve võib olla pikk või lühike, vastavalt vajadusele. Kui soovite, võite veeta terved tunnid selles 

vaimses õndsuses, kui teie keha ei ole väsinud või kui ükski teine kohustus ei nõua teie tähelepanu. Ja see 
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võib olla nii lühike, et see piirdub vaid sekundiga, kui teid ootamatult tabab mingi katsumus, mis on teid 

ootamatult üllatanud. 

37 Minuni ei jõua mitte need sõnad, millega teie mõistus püüab palvet kujundada, vaid armastus, usk 

või vajadus, millega te minu ette astute. Seepärast ütlen teile, et on juhtumeid, kus teie palve kestab vaid 

sekundi, sest ei ole aega sõnastada mõtteid, lauseid või ideid, nagu te olete harjunud. 

38 Kõikjal võite Mind kutsuda, sest Mulle on koht ükskõik, sest see, mida Ma otsin, on teie vaim. 

39 Kui teile meeldib palvetada vabas õhus või kui te tunnete suuremat pühendumist nendes 

koosolekuruumides või kui te eelistate oma magamistuba, siis tehke seda seal, kus te tunnete end oma 

Isale kõige lähemal. Kuid ärge unustage, et Mulle, kes ma olen kõikjal, on ükskõik, kus teie vaimuga 

suhelda. 

40 Te ei palveta alati sama sisemise kogunemisega, mistõttu te ei koge alati sama rahu või 

inspiratsiooni. 

41 On olukordi, kus te olete inspireeritud ja tõstate oma mõtteid; ja on teisi, kus te jääte täiesti 

ükskõikseks. Kuidas saate Minu sõnumeid alati samamoodi? Te peate harjutama oma meelt ja isegi oma 

keha, et teha palvehetkedel koostööd Vaimuga. 

42 Vaim on alati valmis minuga ühendust võtma, kuid ta vajab keha head seisundit, et ta saaks neil 

hetkedel tõusta ja vabaneda kõigest, mis teda maapealses elus ümbritseb. 

43 Püüdke saavutada tõeline palve, sest kes oskab palvetada, kannab endas rahu, tervise, lootuse, 

vaimse jõu ja igavese elu võtit. 

44 Minu seaduse nähtamatu kilp kaitseb teda kordaminekute ja ohtude eest. Ta kannab oma suus 

nähtamatut mõõka, millega ta lööb maha kõik vaenlased, kes tema teele vastu seisavad. Majakas valgustab 

tema teed keset tormi. Pidevalt on ime tema käeulatuses, kui ta seda vajab, kas enda või oma vendade 

heaks. 

45 Palvetage, kasutage seda kõrget Vaimu andi, sest see on see vägi, mis liigutab tulevaste inimeste 

elu - nende inimeste elu, kes (juba) lihas saavutavad (oma) vaimu ühenduse (Minu) Vaimuga. 

46 Perede isad lasevad palvetel anda neile inspiratsiooni oma laste suunamiseks. 

47 Haiged saavad tervist palve abil. Valitsejad lahendavad oma suured probleemid, otsides valgust 

palves, ja teadlane saab samuti ilmutusi palve ande kaudu. 

48 Otsige seda vaimse valguse maailma, praktiseerige vaimse palveid, täiustage seda vormi nii palju 

kui võimalik ja andke need teadmised edasi oma lastele, usaldades, et nad lähevad sammu võrra 

kaugemale, kui te olete jõudnud. Selleks, et aidata teid palvetamisel, selgitan ma teile oma õpetust lihtsal 

viisil ja valgustan teile minevikus antud ilmutusi. Kas te teate, miks te saate Minu Sõnast paremini aru? - 

Sest teie vaim on arenenud. 

49 Varsti räägite inimestele Minu õpetusest, tõestades, et olete mõistnud õpetust, mida kuulutate, ja 

toetate oma sõnu oma heade tegudega. Tõesti, ma ütlen teile, et teie eeskuju põhjal veenduvad isegi kõige 

tõrksamad inimesed selle õpetuse tõesuses. 

50 Ainult see Minu jüngritest, kes on arendanud oma vaimseid andeid ja teinud oma südame tugevaks 

ligimesearmastuse praktikas, peab vastu kõigile katsumustele, millele inimesed tahavad teda allutada. Sest 

kui ta on jõudnud väljendada Minu Sõna selle vaimses tähenduses ja tões ning ta on muutnud oma südame 

ammendamatuks armastuse ja halastuse allikaks oma vendade vastu - mille järgi öeldakse, et ta on 

palvetanud ja on oma vooruse tõttu vaimustuse teel -, siis on see õpilane varustatud, et anda tunnistust 

Minust. 

51 Nüüd, kus on veel mõned aastad, enne kui Minu ilmutus selles vormis lõpeb - hoidke Minu Sõna 

oma südames ja õppige Minult. Kui teete seda oma võitluse teel, siis teate, millal rääkida oma vendadele ja 

millal õpetada oma vaikimisega. 

52 Te peaksite kandma endas absoluutset usaldust Minu jumalikku abi ja kaljukindlat usku, et see, 

mida teete või annate edasi, annab hea tulemuse, sest te täidate sellega Minu seadust. 

53 Sellest usaldusest ja usust sõltub teie sõnade ja tegude tõhusus. 

54 Te ei saa alati rääkida, kuid igal juhul peate näitama oma vaimu annete arengut. 
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55 Varustage end, siis piisab teie kohalolekust katsumuse hetkel, et valgus säraks (inimeste) mõtetes, 

torm muutuks rahuks ja teie vaimne palve toimiks imena, et halastuse ja õrnuse mantel ilmuks nende üle, 

kelle eest te palvetate. 

56 Teie hea mõju peaks valitsema nii vaimse kui ka materiaalse üle. Te ei tohiks piirduda ainult 

nähtavate elementide, vaid ka nähtamatute elementide vastu võitlemisega. 

57 Kui Minu Vaimu valgus on valgustanud teadlast, et ta avastaks kehaliste hädade, mida te nimetate 

haigusteks, põhjuse, siis valgustab see ka teid, et te oma vaimse mõistusega avastaksite kõigi inimelu 

vaevavate hädade päritolu - nii nende, mis hägustavad vaimu, kui ka nende, mis pimestavad mõistust või 

piinavad südant. 

58 On olemas jõud, mis - inimsilmale nähtamatu ja inimese teadusele tajumatu - avaldavad pidevalt 

mõju teie elule. 

59 On häid ja on halbu; mõned neist annavad sulle tervist ja mõned põhjustavad sulle haigusi; on 

heledaid ja tumedaid. 

60 Kust tulevad need volitused? - Vaimust, õpilane, meelest ja tunnetest. 

61 Iga kehastunud või kehastumata vaim* saadab mõtlemisel välja vibratsioone; iga tunne avaldab 

mõju. Võite olla kindel, et maailm on neid vibratsioone täis. 
* Need terminid esinevad sageli ja tähendavad: Iga vaim, kes elab veel oma materiaalses kehas või ei ela enam 

selles. 

62 Nüüd saate hõlpsasti aru, et seal, kus inimene mõtleb ja elab headuses, peavad olema tervendavad 

jõud ja mõjud, ning seal, kus inimene elab väljaspool seadusi ja reegleid, mis iseloomustavad headust, 

õiglust ja armastust, peavad olema ebahoovuslikud jõud. 

63 Mõlemad täidavad ruumi ja võitlevad üksteisega; nad mõjutavad inimeste emotsionaalset elu ja kui 

nad suudavad eristada, siis võtavad nad vastu head inspiratsioonid ja lükkavad tagasi halvad mõjutused. 

Kuid kui nad on nõrgad ja treenimata head tegema, ei suuda nad nendele vibratsioonidele vastu seista ning 

on oht, et nad muutuvad kurjuse orjadeks ja alistuvad selle võimu alla. 

64 Need vibratsioonid pärinevad nii kehastunud vaimudelt kui ka kehastumata olenditelt, sest nii maa 

peal kui ka tulevases elus on olemas head vaimud ja segased vaimud. 

65 Sel ajal on kurja mõju suurem kui hea mõju. Seetõttu on inimkonnas valitsev jõud kurjuse jõud, 

millest tulenevad isekus, valetamine, hoorus, ülbus, kahju tegemise soov, hävitamine ja kõik madalamad 

kired. Sellest häiritud moraalsest tasakaalust tulenevad haigused, mis inimest piinavad. 

66 Inimestel ei ole relvi, millega nende jõudude vastu võidelda. Nad on lüüa saanud ja viidud 

vangidena ilma vaimse valguseta, ilma terve rõõmuta, ilma hea poole püüdlemiseta elu kuristikku. 

67 Just praegu, kui inimene arvab, et ta on teadmiste tipus, ei tea ta, et ta on kuristikus. 

68 Mina, kes tean teie algust ja tulevikku igavikus, andsin inimestele juba varasest ajast peale relvad, 

millega nad saavad võidelda kurjuse jõudude vastu. Kuid nad põlgasid neid ja eelistasid kurja võitlust 

kurja vastu, kus keegi ei võida, sest kõik saavad lüüa. 

69 On kirjutatud, et kurjus ei jää domineerima, mis tähendab, et aja lõpul võidab hea. 

70 Kui te küsite Minult, millised olid need relvad, millega Ma varustasin inimesi võitlema kurjuse 

jõudude või mõjude vastu, siis ütlen teile, et need olid palve, püsivus seaduses, usk Minu Sõnasse ja 

armastus üksteise vastu. 

71 Nüüd pidin Ma ennast sellele inimkonnale vaimselt teatavaks tegema, et teha talle sõna-sõnalt 

selgeks hea ja kurja päritolu ning viis, kuidas võidelda, et olla võidukas kolmanda ajastu suures lahingus. 

72 Ma teen teid valvsaks, andes teie vaimule tundlikkuse, et te õpiksite vastu võtma kõike head, mis 

teie juurde tuleb, ning tõrjuma ja võitlema kurja vastu. 

73 Ärgu keegi minu sõnade üle nalja tehku, sest oma pilkamisega näitab ta oma tohutut teadmatust. 

74 Te teate, et kõiki teie saadikuid - vaimse või teadusliku ilmutuse eelkäijaid - on naeruvääristatud; 

ja ometi on inimkond pidanud mõne aja pärast nende ilmutusi vastu võtma, olles veendunud nende 

kuulutatud tões. 

75 Kas muistsed inimesed teadsid, kuidas toimus mõne haiguse levik või mis oli epideemia leviku 

põhjus? - Ei, nad ei teadnud, ja sellest teadmatusest tekkisid ebausklikud ideed ja salapärased kultused. 

Kuid saabus päev, mil Looja valguse poolt valgustatud inimese intelligentsus avastas tema füüsiliste 
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haiguste põhjuse ja hakkas võitlema, et leida viis oma tervise taastamiseks. Siis sai teadlasele 

arusaadavaks see, mis oli olnud tema jaoks varjatud ja nähtamatu, millega inimkond omandas teadmised, 

mida mineviku inimestel ei olnud. 

76 Samamoodi tunnevad nad lõpuks ära hea ja kurja jõudude päritolu ja mõju inimesele; ja kui see 

teadmine on üldiselt teada, ei ole enam kedagi, kes kahtleks Minu õpetuse tõesuses, kui ta seda kuuleb. 

77 Ma valgustan teid selle õpetuse valgusega, et te saaksite oma vaimus avastada võimeid, mida 

inimkond on põlastanud juba ammustest aegadest peale, ja et teie vaim, ärgates oma sügavast unest ja 

valgustatuna südametunnistuse valgusega, teaks, kuidas tõrjuda kurja jõude ja saavutada oma vaimse 

arengu täielik areng. Nii nagu saastunud õhus jõuab teieni haiguse idu, nii tulevad nähtamatult ja vaikselt 

kurjad vaimsed mõjud, ajavad teie mõistuse segadusse ja panevad teie vaimu kõiguma. 

78 Ainult palve võib anda teile sisemise teadmise ja tundlikkuse, jõu ja inspiratsiooni, et püsida oma 

positsioonil igapäevases ja pidevas võitluses kurjuse vastu. 

79 Ma olen teile rääkinud kurjuse jõududest ja mõjudest, kuid kas ma olen maininud mõnda vaimu? 

Kas ma olen teda ehk nimepidi kutsunud? - Ei, ütle mulle. Pigem pean teid praegu valgustama, et ei ole 

olemas mingit vaimu, mis oleks kurja päritolu või mis oleks see. 
* Vt lisa märkus 7 

80 Vanad uskumused, kujutised, figuurid ja sümboolsed nimed, millega mineviku inimesed kujutasid 

kurjust, andes talle inimliku kuju ja omistades talle vaimse olemasolu - uskumused, mis on elanud edasi 

praegustele põlvkondadele - need peavad kaduma. Sest teadvustamata olete koos nendega loonud 

ebausklikke müüte ja kultusi, mis ei ole väärilised selle vaimse arengu suhtes, mille inimene on praegusel 

ajal saavutanud. 

81 Mõistke, et kurjus lähtus inimesest, tema nõrkustest, ja et kui inimkonna arv kasvas, nagu ka tema 

puudused ja patud, siis kasvas ka kurjuse jõud või mõju. See mõtetest, kujutlustest, tunnetest ja kirgedest 

moodustatud jõud hakkas inimestele oma mõju avaldama ja lõpuks uskusid nad, et see on vaim, mis on 

kindlasti kurjuse kehastus, mõistmata, et see jõud koosneb nende puudulikkusest. 

82 "Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 41  
1 Ma olen teile alati rääkinud igavesest elust, mis eksisteerib väljaspool materiaalset elu. Ma olen 

teile lubanud, et te kõik saate seda omada; kuid ma olen teile ka ilmutanud, et te peate heastama kurja, 

mida olete põhjustanud, et teie vaim saaks areneda. 

2 Et aidata teid, olen ma öelnud teile: Tehke häid tegusid maa peal, et teie külvatud seeme kannaks 

head vilja ja mina, kes ma olen Tee ja Elu, saaksin saagi. 

3 Ma nägin, et inimkond on vastumeelne, et ta on muutunud materiaalseks, ja nii pidin andma talle 

oma juhiseid, et ta mõistaks, millist teed ta peab järgima, et jõuda tõelise elu juurde, ja et süüdata temas 

lootus jõuda Minuni. 

4 Täiuslikkuse saavutamise tee on pikk ja ilma Minu jumaliku abita te sinna ei jõuaksite. Vaimne elu 

sealpoolt on inimesele mõistatus; kuid uurige Minu õpetust, viige ellu seda, mida teie vaimne meel teile 

õpetab, ja siis, kui te ületate tõelise elu läve, ei ole te üllatunud ega segaduses. 

5 Inimkonna esimestel aegadel oli nende vaimne areng nii madal, et nende (puudulikud) sisemised 

teadmised hinge elust pärast kehalist surma ja (puudulikud) teadmised oma lõplikust saatusest põhjustasid 

selle, et hing langes lihakehast lahkudes sügavasse unne, millest ta ärkas aeglaselt. Aga kui Kristus sai 

Jeesuses inimeseks, et anda oma õpetust kõigile vaimudele, saatis Ta, niipea kui Ta oli oma ülesande 

inimeste seas lõpetanud, oma valguse suurele hulgale olenditele, kes olid maailma algusest peale oodanud 

Tema saabumist, et vabaneda oma segadusest ja saada tõusta Looja juurde. 

6 Ainult Kristus võis seda pimedust valgustada, ainult Tema hääl võis äratada need hinged, kes 

magasid oma arengus. Kui Kristus suri inimesena, tõi Jumalik Vaim valgust vaimsetesse maailmadesse ja 

isegi haudadesse, kust väljusid hinged, kes olid oma surnukeha lähedal surmaunes. Need olendid läbisid 

sel ööl maailma, tehes end inimsilmadele nähtavaks tunnistuseks sellest, et Lunastaja oli elu kõigile 

olenditele ja et hing on surematu. 

7 Ainult Jeesus võis neile näidata teed, kuidas jõuda tõelise elu mäe tippu. Need, kes usuvad 

Temasse, usuvad Tema tegusid ja praktiseerivad Tema õpetusi, ei jää seisma. 

8 Jüngrid, ärge tundke end oma vendadest üleolevana, sest te kuulete neid ilmutusi, mis valgustavad 

teie teed. Tee, mille peate läbima, on nii pikk ja te peate mõistma, et te astute sellel teel alles esimesi 

samme. Kui ma avaldan teile mõningaid saladusi teispoolsusest, siis selleks, et te juba teaksite teed ja 

valmistaksite end ette, et mitte eksida või komistada sellel. Mõistke, et nii nagu siin maailmas on palju 

teid, mida mööda inimene võib eksida, on ka suures Vaimse Oleviku orus teid, mis võivad viia hinge 

segadusse, kui ta ei ole valvanud ja ei ole palvetanud. 

9 Laske Minu armastuse "elujõul" anda teile elu, pidage meeles, et Ma olen teile öelnud: "Mina olen 

viinapuu ja teie olete oksad". Te peate kandma vilja, mis ülistab seda puud, millest te pärit olete. 

10 On vaja, et te uuriksite kannatlikult Minu Sõna, et te homme oskaksite seda oma vendadele 

selgitada ja et te saaksite seda praktiseerida vastavalt selles sisalduvale tõele. Millal jõuab inimene 

täiuseni, mida Minu Seadus talle õpetab? - Kui ta on täitnud esimese käsu. Sest siiani on inimkond 

armastanud kõiki maailma hüvesid rohkem kui oma Loojaid. Ometi ütlevad kõik inimesed, kui nad 

tõstavad oma palve Minu poole, et nad armastavad Mind, ja kui nad kogevad valu oma patu tõttu, siis 

küsivad nad Minult: "Issand, miks Sa karistad mind, kuigi ma Sind nii armastan?". Aga pärast seda, kui 

ma olen eemaldanud nende teelt okka, mis neid haavas, unustavad nad Tema, kes neid nii väga armastab. 

Üks tähendamissõna: 

11 Kuula: Ühes sünagoogis palvetasid kaks inimest. Üks neist kandis uhkeid tseremoniaalseid rõivaid, 

teine kõndis peaaegu alasti. Esimene tänas Loojat, sest kõik, mida ta omas, uskus ta omavat omaenda 

teenete kaudu, ja ta pidas seda, kes oli tema kõrval, vaeseks, alasti ja näljaseks, sest nii sai ta saaki sellest, 

mida ta oli oma pattudega külvanud. 

12 Vaene mees tundis end väärituna oma Issanda juuresolekul ja palus andestust ja jõudu, et täita oma 

lepitust. 

13 Vägevene tänas, arvates, et kui tema keha on kaunistatud, siis peab tema vaim olema veelgi 

kaunistatud. 
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14 Aeg möödus ja surm tabas neid mõlemaid. Rikast meest leinasid tema omad, tema matused olid 

pidulikud ja tal oli uhke haud. Tema vaim lahutas end kehast ja kui ta sisenes vaimsesse orgu, oli ta 

häiritud, sest tema materialism takistas teda tõusmast. Kuhu iganes ta oma sammud ka ei suunanud, ta 

komistas ja kõik tema ümber tundus olevat pimedusse mattunud. 

Vaene mees, kes oli rändaja, tundis vahepeal väsimust, istus puu alla ja jättis hingeldades selle elu. 

Keegi ei leinanud teda, keegi ei olnud sel tunnil tema juures, tal ei olnud hauda, sest tema keha sai 

röövlindude toiduks. Tema vaim läks ka ülestõusmisse usuga, millega ta oli maailmas elanud, usuga, mis 

oli suunatud tulevikku. Ta sisenes "vaimude orgu", ilma et keegi oleks teda takistanud sisenemast. Ta 

liikus valguse poole ja kui ta sinna jõudis, tundis ta end riietatuna ja kaunistatuna ning need rõivad 

helendasid. See vaim oli just puhkamas oma pikast eluteest, kui ta nägi oma Isa enda ees, kes andis talle 

armastavalt tasu, mille ta oli võitnud oma usutööde ja üleandmise kaudu. 

15 See, kes oli olnud võimas, oli ikka veel piinatud oma tähelepanu hajutamisest. Hetkeks unustas ta, 

kes ta on, mõnikord nuttis ta ja küsis, kus ta on, kus on tema keha ja kuhu ta oma aarded on jätnud. Siis 

meenutas ta oma Issandat ja ütles Temale: "Ma olen see, kes tuli templisse, et näidata oma rõivaid ja 

võimu ning öelda, et ta on rahul, et sa oled talle nii palju andnud. Miks sa mind nüüd ära ei tunne ja mulle 

ei helista?" - Siis kuulis ta häält, mis ütles talle: "Maal tegelesid sa ainult oma inimliku edevuse au pärast, 

sa olid ülbe, sa alandasid vaeseid ja põlgasid pidalitõbiseid. Mitte miski sellest, mida sa maailmas kogusid, 

ei saa sind siinses elus aidata. Nii ongi see, et te olete nüüd kõige vaesemate seas." 

16 See vaim, kes oli kaugel sellest, et aktsepteerida ja tunnustada jumalikku õiglust ja alustada oma 

lepitust alandlikult, teotas oma Issandat, nimetades teda ebaõiglaseks, ja lahkus temast. Üha enam ja enam 

vihast segadusse sattus ta oma teel vastu leegion olendeid, kes liikusid maa poole, et kahjustada 

inimkonda. Ta liitus nendega ja külvas oma teele edevust, materialismi, isekust ja ülbust. Kuid järk-järgult 

tundis ta vastikust ja väsimust nii palju kurja tekitamisest ning pidas hetkeks mõttepausi: sajandeid oli 

möödunud, paljud olid tema ohvriks langenud, sest kõik need, keda ta mõjutas, viis ta hukatusse. Ta tundis 

end üksildasena, kuid oma üksinduses kuulis ta häält, mis rääkis temaga oma sisemusest. See oli tema 

südametunnistus, mida lõpuks õnnestus kuulda. Ta hindas ennast ja mõistis, et ta on looduga võrreldes 

väga väike. Siis otsis ta alandlikkuses, pärast seda, kui tema uhkus oli kummardunud, oma Issandat, ja 

oma palves rääkis ta Temaga, paludes andeks oma üleastumised, ja Isa hääl ütles talle: "Ma annan sulle 

andeks, aga mine otsima seda näljane, keda sa sünagoogis hukka mõistsid." 

Kui ta oli valmis seda missiooni täitma, tõstis ta oma pilgu ja sai aru, et see, keda ta oli näinud 

maailmas viletsana, oli riietatud pimestavasse valgesse rüüsse ja pühendas end oma Issanda teenimisele, 

valgustades kadunud hingede teed. Siis ütles ta, kes oli olnud ülbe, kuid nüüd kahetses, oma (vaimulikule) 

vennale: "Aita mind oma vaimse lepituse täitmisel!" Teine, täis kaastunnet ja armastust, ilma et ta oleks 

tundnud vastikust nende ebapuhtuste suhtes, mida see üks tema hinges kandis, aitas teda puhastuda. 

(tähendamissõna lõpp). 

17 Selle tähendamissõna abil teen lihtsamaks mõista, millega te võite kohtuda väljaspool oma 

inimelu, et teil oleks aimu katsumustest, mis võivad tabada kõiki neid, kes ei valmista oma armastuse 

töödega ette oma sisenemist vaimsesse orgu. 

18 Ma annan teile mõista, et kõigi nende vaimust, kes elavad vaimset, tervislikku ja õiglast elu ilma 

fanatismita, tulevad head eeskujud nagu säravad tuled, mis valgustavad nii kehastunud vaimu kui ka 

Tema, kes elab nähtamatus, teed. 

19 Enne Kristust ei suutnud keegi süüdata valgust vaimsetes olendites, kes elasid patu pimeduses. 

20 Ma olin esimene, kes sisenesin segaduse maailma, et tuua sinna valgust ja õpetada sel moel oma 

jüngritele, et nad teeksid sama oma vendadega. Sest "Talle" oli ainus, kes avas pitserid, mis hoidis Tõelise 

Elu ja Tõelise Tarkuse Suurt Raamatut. 

21 Hääl, mida te kuulete, on Kuuenda Pitseri hääl, ja seda ei kuuldud kõigis rahvastes ainult 

sellepärast, et inimesed ei olnud varustatud; sest nad olid üleolevad Minu kutse hääle ees ja jätsid täielikult 

näljaste ja mahajäetud* inimeste hooleks, et nad Mind kuuleksid. 
* Need on vaimsete vajaduste sümboolsed mõisted: vaene - vaimsete teadmiste poolest; näljane - õigluse ja 

armastuse järele; riisutud - ilma heade tegude rõivasteta. 

22 Täna ütlen teile: andestage ja andke oma käsi, kui teilt seda palutakse. 
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23 Järgige Eelija alandlikkuse ja kannatlikkuse jälgedes; tema ülesanne on puhastada hinged ja tuua 

nad Minu juurde. Ta on töötanud väsimatult, pakkudes Mulle puhast, tundlikku ja ettevalmistatud rahvast, 

kes kuulaks Minu Sõna. Ta tõi teid Uue Siioni mäele, et kuulda Minu Häält, ja kui te kuulsite Mind, siis 

olite sügavalt liigutatud. Ärge kahelge, sest ma annan teile nüüd oma juhiseid inimese vahendusel. Ma 

olen teid alati üllatanud ja teie usku proovile pannud. Te olete astunud uude ajaperioodi ja peate astuma 

veel ühe sammu vaimse arengu teel. 

24 Õndsad on need, kes ohverdavad oma kehakesta, et täiustada oma hinge; õndsad on need, kes 

kannavad oma risti alandlikult ja kannatlikult. Kui ma näen teid valmis olevat, panen ma teid rahvahulga 

ette, et neid juhtida; ja kui te püsite vooruses, ei tule ülbus teie südamesse, te ei tunne end mitte 

isandatena, vaid sulastena, ja need rahvahulgad paljunevad. Kuid häda neile, kes tõlgendavad Minu käske 

valesti ja viivad oma vennad kuristikku, selle asemel et panna neid ronima oma arengu mäele. Kui palju 

peavad nad võitlema, et end oma vaenlaste vastu kaitsta, ja kui sageli murdub nende süda selles võitluses. 

Teie aga oma kuulekusele alludes - pidage meeles, et olete vallutamas mäetipu, kus kõik kannatused 

tasakaalustatakse Minu õnnistustega. 

25 Lühikese aja jooksul tulevad maa peale tõotatud põlvkonnad, kes saavutavad vaimse arengu teel 

suuri edusamme. Nad tõlgendavad Minu Sõna paremini kui teie ja levitavad seda kõigile rahvastele. Need 

uued inimesed, keda ma täna valmistan, vestlevad minuga vaimust vaimule ja annavad oma naabrite seas 

tunnistust oma autoriteedist. 

26 Armsad inimesed, kui te valmistute, annan ma teile seadused ja teod, mis hämmastavad inimesi. 

Teie valgustatud mõistus avastab looduses ja teie vaimus kõik, mis on suur ja täiuslik. Siis on teil täielik 

teadmine oma võimetest ja teie teod on suured armastuses ja halastuses oma vendade vastu. 

27 Olge head töölised oma Issanda aias; kiskuge umbrohtu välja, hooldage taimi ja kui näete neid 

õitsemas, siis rõõmustage ja pakkuge mulle oma tööd. Pidage meeles, et kui ma annan teile ülesande anda 

taimedele elu, ei tohi te neile olenditele valu ega kahju tekitada. Ma räägin teie vendadest, nende 

tundlikest südametest, et te alati armastusega nende üle valvaksite, nagu ma olen teid õpetanud. 

28 Mõistke, et Minu seaduste täitmine ei ole võimatu; te peate ainult palvetama ja täituma kindla 

tahtega, armastusega oma Isa vastu, abivalmidusega ja armastusega oma vendade vastu, siis panen Ma 

oma väe teie sisse. Ma ei taha, et te muutuksite ohvriks. Armastage, olge vooruslik, ja Minu heameel on 

teie peal. 

29 Ärge süüdistage Mind oma eksimustes. Ma olen andnud teile südametunnistuse, et te saaksite 

juhinduda selle valgusest. See on taltsutamatu kohtunik, kes on alati näidanud teile hea tee ja hoiatanud 

teid, et te ei satuks kiusatusse. Ma olen teid ümbritsetud ka olenditega, kes aitavad teil mõista oma 

ülesannet ning saavutada alandlikkuse ja leebuse vooruse. 

30 Teie, kes te valmistute armastusega Minu õpetuse kuulamiseks, te ei taha jätta vahele ühtegi Minu 

õppetundi, mida kuulata, ja oma südames palute te Mind, et ma lubaksin teil kuulata viimaseid Minu sõnu 

sel ajal. 

Te olete jätkuvalt selle armu pärijad, kuid te peate mõistma, et kui ma ütlen teile: "Paluge ja teile 

antakse", siis peate te tõusma palves paluma seda, mis on hea teie vaimule, sest mõned paluvad ainult oma 

maise elu pärast. Aga ma kuulen teid minu, mitte teie tahte järgi. Mis sinust saaks, kui ma alati sinu soove 

täidaksin? Kui tihti olete te järjekindlalt palunud midagi, mida, kuigi uskusite, et see on teie heaks ja 

ootasite seda hommikust õhtuni, te ei näinud, et see täituks. Kuid mõne aja pärast olete aru saanud, et te 

eksisite ja et Isal oli õigus. 

Ometi anti kangekaelsele, rahulolematule, nõudlikule seda, mida ta palus, et valusad ja ebasoodsad 

tagajärjed sunniksid teda alandlikult tõde tunnistama. Kuid nii mõnele kui ka teistele olen andnud 

katsumusi nende enda heaks: Kui mõned õpivad armastuse kaudu, siis teised õpivad valu kaudu. 

31 See täidab Mind rõõmuga, et sa tuled Minu õpetuse juurde, ja sinu tõusu juures tunnen oma 

vaimus lapse hellust. Isa, kes igatseb, et teda armastaksid need, kes on kaugel Tema Kuningriigist, on 

pöördunud teie poole, et võtta vastu teie suudlus. Kuid seni, kuni inimkond ei lase end päästa, näevad 

mõned Mind päevast päeva ja sajandist sajandini ootamas, ja teised kahtlustavad, et Ma olen nende 

armastuse puudumise pärast ristil rippumas. 
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32 Nende hulka kuulute te, kuid Minu Sõna kuuldes olete kogenud, et selle asemel, et teid hukka 

mõista, olen Ma teile andeks andnud. Ma olen näinud, et teie huuled on kibedad, ja olen neid magustanud 

oma Sõnaga. Ma olen näinud, et elu katsumused on teid kurnanud, ja olen andnud teile oma jõudu. 

33 See, kes tunneb, et tema keha on valust purustatud, küsib endalt, kas ta ei ole seda kuritarvitanud, 

ja kahetsedes pöördub Minu poole, et teada saada, kuidas ta saaks taastada oma elujõu, mis võimaldaks tal 

edasi võidelda. Siis ma ütlen talle: tungige Minu Sõna sisimasse olemusse, mis on Seadus, ja selle 

käskudest ja põhimõtetest leiab igaüks vajaliku õpetuse. 

34 Ärge lahkuge enne, kui olete kõik selle laua viljad ära söönud, ja kui te pärast seda ei tunne end 

rahulolevana, võite minna otsima muud toitu. Aga kui te tahate mõista Minu tõde, siis valmistage end ette 

ja ärge kahelge Minu kohalolus ainult sellepärast, et te ei ole saanud seda, mida te Minult palusite. Tõesti, 

Ma ütlen teile, et Minu Vaimu eraldatuses puhkavad teie kaubad, oodates teie ettevalmistamise hetke, et 

olla teie vaimus. 

35 Mõned jäävad kindlalt sellele teele, teised kõhklevad iga hetk, sest nad kuulavad oma vendade 

sõnu, mis meelitavad neid sellest õpetusest loobuma. 

36 Meister ütleb teile: Jääge veel mõneks "koiduks", kus te saate Minu õpetust, ja pöörake tähelepanu 

sellele, mida te Minult kuulete, et te vähemalt oma vaimus valgust kaasa võtaksite, sest te olete veel 

pimedad. Ma tean, et te peate pöörduma Minu juurde tagasi ja et te saate selle Töö apostliteks. 

37 Kes on Mind kord kuulnud, kannab oma südames armastuse haava, mis ei sulgu kunagi. 

38 Kui paljud neist, kes leidsid siin rahu, ilma et nad seda mõistaksid, peavad selle (uuesti) kaotama, 

et nad pöörduksid Minu juurde tagasi, sest nad veenavad end, et rahu ei saa osta materiaalsete kaupadega, 

sest see on aare, mis tuleb Jumalalt. 

39 Rahu on inimestelt kadunud ja selle leidmiseks peavad nad tõusma Minu juurde. Tänapäeval on 

vägevad kaotanud oma võimu, kuningad värisevad oma mässuliste alamate ees, isandad on muutunud 

sulasteks. 

Need, kes arvasid, et nad on vabad, on seotud Minu õigusega, ja teadlased on kaotsi läinud. 

40 Olge teadlikud, et kõigi inimeste aarete ja jõududega ei ole võimalik omandada ainsatki aatomi 

rahu, ja et isegi tervendamise and on kadunud arstidelt, kes kogu oma teadusega ei suuda osta ühtegi tilka 

Minu palsamit seni, kuni nende süda ei vabane omakasupüüdlikkusest. 

41 Armsad jüngrid, ärge kahelge armus, mille ma teile olen usaldanud, ega häbenege oma rõivaste 

vaesuse või madala positsiooni tõttu, mida te oma vendade seas omate. Ärge kartke, sest te näete, et olete 

oma töökohtadel viimaste seas. Ärge tundke end alandatuna, olge rahul ja väärikalt, mõeldes, et kuigi te 

olete füüsiliselt oma vendade alluvuses, on teie vaim neist kõrgemal. Te võite isegi saada orjadeks selles 

maailmas, kuid teie vaim on Minu Valguse poolt vabastatud, et elada lõpmatus ja igavikulises. Vaim, kes 

on tõeliselt Minu teenija, tunneb rahu ja tõelist vabadust. 

42 Te peate täitma oma ülesannet inimeste seas. Ma juhin teid, et tuua valgust oma vendadele, ja te ei 

tohi tunda end võimetuna oma saatust täitma, sest ma ei ole kellelegi andnud missiooni, mida ei saa täita. 

Mulle piisab, kui te palvetate siiralt ja kui te olete alati varustatud. 

43 Palve abil saavutatakse tarkus, see on võti, mis avab jumalikud saladused, ja see on keel, milles 

Poja Vaim räägib oma Issandaga. 

44 Kui palju imesid ja kui palju halastust te suudate oma teel levitada, kui te valmistute selleks nii, 

nagu ma olen teid õpetanud. Te ei vaja teaduslikke raamatuid ega filosoofiaid, et omada teadmisi või 

õpetada. Teile piisab sellest, kui te uurite ja mõistate õpetusi, mis ma teile Kolmes Ajastikus olen andnud. 

45 Kui te olete vaesed, ei saa te kunagi seadusevastased. 

Võidelda nagu kõik maise leiva eest, kuid ära vaeva rohkem kui vaja, ära ohverda oma keha maiste hüvede 

omandamise ja kogumise nimel. Jagage oma aega nii, et teil oleks aega oma vaimu arendamiseks. 

46 Kui ma ei kiida heaks piiramatut materialiseerumist inimeses, siis ei soovita ma teil püüelda ainult 

vaimse poole. Niikaua, kui te olete maailmas ja teil on materiaalne keha, peate te oma kehavajadusi ja 

vaimuvajadusi ühtlustama, niivõrd, kuivõrd teie areng seda teie elus võimaldab. Andke Jumalale, mis on 

Jumala oma, ja maailmale, mis on maailma oma. 

47 Riietage oma keha ja kaitske seda ilmastiku karmide ilmade eest, kuid riietage oma vaim 

valgusega. Hankige oma kehale leiba, ja nii nagu te olete mures, et see oleks hea maitsega ja sisaldaks 

aineid, mis teid ülal hoiavad, nii hankige ka oma vaimule tõelist elutoitu. 
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48 Kui "liha" valitseb, kannatab vaim; kui vaim valitseb, kannatab mateeria. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, see on sellepärast, et nende kahe komponendi vahel puudub harmoonia. See on olemas, kui mõlemad 

moodustavad ühe "keha" ja ühe tahte. 

Ärge rahulduge arvamusega, et palvetades olete oma missiooni täitnud. Ma palun teilt vaid viis minutit 

palvetamist, et te saaksite ülejäänud aja kulutada materiaalsele elule ja selle raames täita oma vaimu 

kohustusi, külvates oma heade tegudega armastuse ja halastuse seemneid oma vendade seas. Minu Sõna 

valmistab teid ette; ma ei saaks teid saata nõrkadena, et tõsta üles langenud, ega ma ei saadaks teid 

haigena, et lohutada kannatanuid. 

49 Jüngrid, mida te palute Minult nende eest, kes panevad teile kive teele, et teid maha lasta? - Sa 

palud, et andestus oleks nendega koos. Ma õnnistan isegi neid, kes põhjustavad teile kannatusi Minu asja 

eest. 

50 Elage oma kodudes rahus, tehke neist pühamu, et kui nähtamatud olendid sisenevad, ekseldes 

segaduses Vaimse oru sees, leiaksid nad teie olemuses valguse ja rahu, mida nad otsivad, ja nad võiksid 

tõusta ülestõusmispinnale. 

51 Mis neist olenditest saaks, kui nad näeksid teie kodus ainult tüli? Mis saab neist abivajajatest? 

52 Võtke tõrvik, süüdake see ja ärge laske selle valgusel kustuda, mis on armastus teie vendade vastu 

ja usk teie Isa halastusse; siis on teie kodudes Minu rahu. Valmistage oma süda selleks ette, puhastage 

oma hinge meeleparanduse ja uuenemise kaudu, et te saaksite vastu võtta Minu Sõna tähenduse ja saada 

sellest jõudu. Ma asun teie keskele ja kuulutan oma õpetust oma Sõnas, et te tunneksite minu kohalolekut 

ja annaksite minust tunnistust. Ma annan teile veel ühe võimaluse kuulata Minu õpetust, sest ma tahan, et 

te täidaksite Minu käske, et te käiksite õigel teel, kuni leiate tõotatud maa, turvalise maa, kus te saate 

puhata oma palverännakust ja saada kõrget tasu, mida teie Isa pakub. 

53 On vaja, et te mõistaksite Minu Sõna, et te ei viskaks seda minema, nagu uhke laps teeb, kui ta 

põlgab talle pakutavat leiba. See Sõna tahab teid päästa, tahab pöörata teid eemale oma valedest tavadest, 

fanatismist ja segadusest, millesse religioonid teid on sukeldanud. Kui te ei mõista Minu Sõna või kui te ei 

taha seda kuulda ja uurida, siis te lükkate Mind tagasi ja te ei tunnista Minu kolmanda ajastu ilmutuse 

lõppeesmärki. Selle lõpetamise määratud kuupäev saabub ja siis tunnete oma südames tühjust ning 

mõistes, et see oli halastus, mida te ei hinnanud, hüüate Minu poole. Aga Minu Sõna ei saa enam kuulda 

inimmeele vahendusel. 

Siis langeb teie arusaamatuse koorem teie peale ja teil ei ole rahu. Kas te joote seda kibedat karikat? - Ma 

vaatan teid valuga ja ootan teie tagasituleku päeva. Laske oma vaimul end vabastada ja tulge Minu juurde. 

Vaimustage end, et saaksite astuda tõelise elu tõelise tõusu ja edasiliikumise teed. 

54 Olge õiglased kõigis oma tegudes ja kui te noomite oma vendi, siis ärge olge kohtunik ega 

hukkamõistja. Ärge võtke piitsa, et karistada oma naabrit. 

55 Teisel ajal, kui Jeesus oli sisenenud Jeruusalemma, leidis Ta, et tempel, koht, mis oli pühitsetud 

palvetamiseks ja Jumala kummardamiseks, oli muudetud turuks, ja täis innukust viskas Meister välja need, 

kes seda sellisel viisil rüvetasid, öeldes neile: "Minu Isa koda ei ole kauplemiskoht." Need olid vähem 

süüdi kui need, kes olid määratud juhtima inimeste meelt Jumala seaduse täitmisel. Preestrid olid muutnud 

templi kohaks, kus valitsesid au ja hiilguse otsimine, ning see valitsemine hävitati. 

56 Täna ei ole ma kasutanud nuhtlust, et karistada neid, kes minu seadust rüvetasid. Ma olen (siiski) 

lubanud nende endi üleastumiste tagajärjed inimestele tunda anda, et nad oskaksid tõlgendada nende 

tähendust ja mõistaksid, et Minu Seadus on paindumatu ja muutumatu. Ma olen näidanud inimesele tee, 

sirge tee, ja kui ta sellest kõrvale kaldub, siis paneb ta end õiglase seaduse raskustele, sest selles avaldub 

Minu armastus. 

57 Näidake oma lastele innukalt teed, õpetage neid täitma vaimu ja aine seadusi; ja kui nad neid 

rikuvad, siis noomige neid, sest teie kui vanemad esindate Mind maa peal. Meenutage siis Jeesust, kes 

püha viha täis, andis Jeruusalemma kaupmeestele õppetunni kõigi aegade jaoks, kaitstes Jumala asja, 

muutumatuid seadusi. 

58 Inimesed paluvad Minult rahulikku elu, sest selles on neil rahu kingitus, mille nad saavad oma 

kohustuste täitmisega. Aga ma küsin teilt: Kas on tingimata vajalik, et rahu saavutamiseks tuleb kõigepealt 

sõda kannatada? Vaadake, kuidas hea seeme on hävitatud kurjuse poolt! Mõned rahvad hävitavad teisi; 

need, kes täna on tugevad, hävitatakse homme. Ometi palvetab Iisraeli rahvas nendel hetkedel inimkonna 
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eest, öeldes Mulle: "Meister, ma palvetasin ja Sa ei andnud mulle seda, mida ma palusin." Kas te teate, 

inimesed, kui palju kannatusi te olete leevendanud ja kui palju lootust on teie palve nendele olenditele 

sisendanud? Mitte Mina ei määra, et maailmas oleks rahu, vaid inimene, kui ta on oma südame 

armastusele ja alandlikkusele pööranud. 

59 Kui suur on see teadmatus, mida inimesed Minu ette toovad! Ei õppinud ega teadmatud ei ole 

täitnud Minu Seadusi, ja kuigi Ma olen nende seas Meistrina, ei ole nad Minu õpetusi kuulda võtnud. Kui 

teie üleastumised toovad teile surma, siis võtke Minu Sõna kui igavese elu leiba. Elage valvsalt, töötades 

Minu õpetuste järgi ja armastage oma vendi. 

60 See õpetus on nagu uus päev, mis valgustab inimkonna teed. Te olete näinud ajastut kadumas nagu 

loojuvat päikest ja uut päeva koitmas, kus te näete võimsaid tuled, mis valgustavad inimesi suures 

ärkamises. Te olete näinud, kuidas kired vallanduvad, kuidas patt kannab kibedat ja kurba vilja, kuidas 

kurjus tungib kodudesse ja rahvastesse, kuidas ebaõiglus haarab inimesi. Kuid ma tulen seda paisumist 

peatama: mitte selleks, et maailma üle kohut mõista, vaid selleks, et suunata see õigele teele. Ja ärge 

omistage Mulle valu, mida te minu ette toite ja mille te ise olete tekitanud. Ma olen loonud teid selleks, et 

te saaksite elada, saada kogemusi ja tõusta oma teenete kaudu. - Ometi armastan teid, ja sellepärast on teie 

valu jõudnud Minu juurde ning sellepärast olen tulnud Lohutaja ja Meistrina, et anda teile tagasi see, mis 

te olete kaotanud, ja kuulutada teile, et Rahu Kuningriik läheneb teile, ja et te peate valmistuma, et sinna 

siseneda. Inimkond muutub, siis on headus inimeste südames. 

61 Ma olen aegade algusest peale rääkinud teile paljudes vormides, et te mõistaksite Mind, ja eriti 

teile, kes te olete olnud Minu usaldusisikud, Minu häälekandjad ja kuulutajad, kes on toonud Minu 

sõnumeid teistele rahvastele. Täna ütlen teile, et jätkate oma ülesannet kannatlikult, et te ei peatu oma 

vendade uskmatuse ja arusaamatuse ees. 

Kuigi teie olete uskunud ja kinnitanud Minu ilmumist Jumaliku Vaimuna sel ajal, ei ole teised veel 

valmis seda sõnumit vastu võtma; kuid ärge jätke neid seetõttu hätta ega heitke end meeleheitele: seda, 

mida teie ei suuda täita, teen Mina ja esitan maailmale Minu Töö ja täidan Minu lubaduse. 

62 Ma olen valinud selle rahva ja mul on hea meel, et minu töömehed lähevad sealt välja, et levitada 

seemet. Ma valmistan teid ette selleks, et olla oma vendade peremehed, kuid mitte kohtumõistjad. Ärge 

unustage, et ma jätsin teid oma vendade hulka sulastena, mitte peremeestena. Kui see sõna on teada ja teie 

vennad otsivad seda, ütlen ma neile: 

63 Tule minu juurde, rändaja, mul on vesi, mis kustutab su vaimu kurnava janu. Ma näen teid 

vaimselt ja materiaalselt vaestena, kuid ma tahan teile anda rohkem, kui te Minult palute. Ma pakun teile 

rahu kuningriiki, sama, mida ma pakkusin esimestele olenditele, keda ma siia maailma saatsin. See ei ole 

mitte allikavesi ega mööduv rahu, mis kestab vaid hetke, vaid igavene arm ja rahu, tõde ja valgus. 

64 Kõigile toon ma andestust ja kergendust, nii neile, kes mind armastavad, kui ka ükskõiksetele. Ma 

ei kiru seda, kes on Mind kahjustanud, vaid ma õnnistan teda, sest ma tean, et ühel päeval hakkab ta Mind 

armastama. 

65 Te ei peaks püüdlema maiste naudingute järele; seda, mis on täna, ei ole enam homme olemas. 

Otsige ja töötage igavese elu nimel, selle elu nimel, millest keegi ei pöördu tagasi, sest see on kõrgeim 

tõde. Tulge selle juurde Minu õpetuse teel, tulge täitma Minu käsku, mille Ma olen teile alati andnud: 

"Armastage üksteist." 

66 Kuidas teie Isa rõõmustab, kui Ta on ühenduses oma lastega. Pärast seda aega, mil ma andsin teile 

oma Sõna inimese vahendusel, õpite te otsima mind lõpmatuses, ja teie osadus (minuga) saab olema 

puhtam ja püsivam, see saab olema vaimu ja vaimu vaheline dialoog. 

67 Millist rõõmu ma näen oma lastes, sest nad on Mind uuesti kuulnud, ja kuidas nad Mind ära 

tunnevad ja järgivad Mind! Ma kordan veel kord, Minu lapsed: "Armastage üksteist", nagu Ma olen teid 

alati õpetanud. 

68 Ma olen teid kutsunud, et teha teid vaimus suureks, mitte maailma meistriteks. 

69 Kui te olete minu pärast alandatud, siis ma kiidan teid; kui te kannatate, siis ma lohutan teid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 42  
1 Ma eemaldan teie teelt takistused, mis võivad takistada teie tööd Minu väljadel; sest te olete 

valitud selle missiooni täitmiseks, te peate tegema inimkonnale teatavaks Minu õpetuse tõe. - Ole tugev! 

Sest ma olen näinud, et teil puudub usk, et te lasete end lüüa meeleheitel ja ei tõuse oma kukkumistest 

otsustavalt üles. Te kahtlete jälle, nagu te tegite seda Teisel ajastul, ja et uskuda, küsite Minult 

materiaalseid tõendeid, mida Ma ei pruugi teile anda. Ärge olge nagu kirjatundjad ja preestrid, kes arvasid, 

et Minu tulek tolleaegsete inimeste hulka toimub väga kindlas vormis, ja kui nad nägid, et Minu missiooni 

täitmine toimub teistsugusel kujul, kui nad ootasid, siis kahtlesid nad. Sest imesid, mida nad nõudsid, ei 

antud neile, sest tee oli juba Minu poolt ette nähtud ja kõik oli juba teostunud, nagu see oli igavikust peale 

kirjutatud. 

2 Te kahtlete, sest teie süda ei ole valmis. Te ei tundnud Minu ettekuulutusi, ja väga vähesed on 

Minu ilmutusi kogu nende tõesuses tundnud ja mõistnud. Aga kuigi teie süda oli teadmatuses, teadis 

Vaim, et Ma pean veel kord teie juurde tulema, ja täna vormib Minu Sõna teid nagu peen tikker ja tõestab 

teile Minu ilmutuste tõde. Tõesti, ma ütlen teile, et te ei tohi oma Isa katsumusele allutada. Palvetage ja 

sukelduge sügavale mõtisklusele. Nüüd on teie jaoks aeg pöörduda tagasi Minu juurde, läheneda oma 

Loojale ja taasühineda Temaga. 

3 Pidage meeles, et kui te olete maa peal nutnud, siis ei ole mina see, kes teile seda kannatust 

põhjustanud. Ma ei ole rõõmu tundnud teie lepitusest ega olnud ükskõikne teie valu suhtes; ma olen ainult 

tahtnud teie vaimu kujundada ja ülendada. Ma olen sind alati armastanud ja sulle alati andestanud. 

4 Uurige Minu Sõna tähendust ja avastage kõik, mida Ma tahan teile väljendada läbi häälekandjate 

kohmakate huulte. Aga ärge püüdke mind kuulda ainult nende vahendusel: Ma olen õpetanud teile 

täiuslikku palvet, et te saavutaksite Vaimult Vaimule Ühinemise oma Isaga, mille kaudu te saaksite 

rääkida Minuga Vaimule vastavas keeles ja saada Minu targad ja armastavad vastused. 

5 Miks te eirate Minu vaimustamise tööd ja ignoreerite südametunnistuse häält, mis teiega seestpoolt 

kõneleb? Miks te usute ainult inimlikke sõnu ja hinnanguid ning lasete vaimul, mis elab oma aega*, 

kuivada nagu lilled kõrvetava päikese all, kui neil puudub kastmine? 
* Püha Vaimu koidumise ajastul, kui Jumala Vaim tuleb valitsema inimeses. 

6 Lapsed saavad minuga ühendust, võtavad vastu minu sõnumeid ja hämmastavad teid oma 

edusammudega. Nad õpetavad teid Minu armastuse õpetuses ja nende veendumused on kindlad. Aga ärge 

tundke end sellepärast alandatuna! - Kui te näete oma kodu põues, et nad annavad tunnistust vaimsusest, 

suunake nende samme. Las nad rõõmustavad ja on vaimustuses nende kõrgete piirkondade vaatamisest, 

kus elavad õiglased; ja nad tunnevad oma pühade ülesvõtmise ajal, et nad on Minu lähedal ja unustavad 

oma valud. 

7 Kas te ei näe teie Isa kannatust ja ka kurbust Tema laste (ainult) aeglase ärkamise ees? Minu isalik 

armastus viib teid rahu juurde, külaskäigud näitavad inimkonnale kitsast teed, mis viib Minu juurde. Sellel 

teel peate kõik taasühinema oma Loojaga. 

8 Teie seas on "töölised", kes armastavad inimkonda ja võitlevad selle eest, et tuua sellele valgust. 

Täna, täis usku, panevad nad koos minuga maha oma töö vilja. On "laps", kes on kuulanud Minu õpetust 

ja kes on võtnud enda kanda talle kuuluva osa tööst ning kes täna pakub Mulle oma vaimse seemne 

esmasündmuse. Tema palve on palve, milles ta palub rahu oma inimvendadele. Talle ei piisa sellest, et ta 

on õnnelik, et tema rahvas on rahus; temani jõuavad ka nende inimeste kaebused, keda ta ei tunne, kuid 

kellest ta teab, et nad kannatavad. Ta palvetab äreva vaimuga oma vendade eest ja ma ütlen talle, et see 

rahu saabub siis, kui visiit on jätnud oma seemne nende südamesse, kes täna kannatavad, ja kui valu on 

puhastanud nende hinged. 

9 Te mäletate, kui te kuulate Minu Sõna, et rõõmuhetkedel, kui te tõusete, et olla Mulle väga lähedal, 

langevad paljud teie vennad lahinguväljadel, et paljud emad on näinud, kuidas poeg on lahutatud ja nende 

südamed on valust räsitud, et paljud lapsed nutavad selle üle, et nad on oma vanemate poolt hüljatud, ja 

kõik nad piinlevad valusalt. Ma ütlen teile, et te ei tea, millisesse aega te olete astunud, sest see on lepituse 

ja raskete katsumuste aeg. 

Teie kui Minu jüngrid tunnete kohustust palvetada, et rahu ja lohutus langeks teie vendade peale. Aga 

ma küsin teilt, kas te teate, kuidas kasutada rahu, mille ma teile olen andnud? 
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10 Miks kaebavad isad, kui nad tunnevad, et perekond on raske rist, mida nad oma õlgadel kannavad, 

ja miks on teised hingelt haiged, kuigi ma olen neile nii lähedal? - Sest neil puudus usk ja usaldus Minusse 

ning nad ei suutnud end uuendada. 

11 Teie, Iisraeli rahvas, ärge patustage, vaid pigem päästke patuseid, valgustage neid, kes on eksinud, 

ja kui te tahate säilitada rahu, tehke tööd nende heaks, austage oma vanemaid, pidage endid kõik 

vendadeks. Armastage üksteist! 

12 Iga kord, kui te lähenete Minule, tunnete, kuidas Minu armastus tugevdab teie vaimu ja keha. Te 

teate ka, et kui te lahkute, siis lahkub rahu teie juurest ja teie vaim on kurb. Teie südametunnistus ütleb 

teile alati täie tõega, kas olete seaduse teel või olete sellest kõrvale kaldunud. Mina olen seadus ja ma 

julgustan teid alati seda täitma. 

13 Kui te tahate kindlalt nautida keelatud naudinguid, siis luban teil oma kogemuse kaudu aru saada 

ja mõista, et see karikas tekitab teile alati valu. Pärast kukkumist mõistate oma viga ja pöördute Minu 

juurde tagasi palvega, et see valu teeniks teie lepitust. 

14 Õppige, et valmistada ette südamed, mis igatsevad Minu Sõna tundma õppida, ja et te saaksite 

rääkida ilma hirmuta. Kui isekus juurdub teie südamesse, ei saa te midagi anda. Mõistke armastust ja 

halastust, millega ma räägin kõigi oma lastega, ja andke oma vendadele sama armastust. 

15 Juba läheneb aeg, mil ma saadan teid maadesse ja rahvastesse, et tuua Minu valgust. Kuid te peate 

end ette valmistama, uurides ja uurides Minu õpetusi ning andes tunnistust neis sisalduvatest tõdedest oma 

armastuse ja halastuse töödega oma vendade suhtes. Ma ei taha, et te hiljem nutaksite selle aja pärast, 

mille te maha jätsite, sest te ei osanud kasutada Minu õpetust, sest tulevad suured külastused. Paljud 

kurdavad, et nad ei kuulnud Mind ja ei uskunud Mind, ja mõned on juba 1950. aastal "vaimus". 

16 Mõned Minu lapsed nutavad, kui nad kuulevad Minu Sõna; olgu need pisarad nende 

puhastamiseks, kes on ennast rüvetanud! 

17 Teie, kes te kuulete Mind, tehke Minu Tahet, nagu te tegite esimesel ja teisel ajastul, sest te olete 

samad vaimud, kes on liikunud ühest ajastust teise, ja kui te olete jõudnud oma lepituse lõpuni, siis tulete 

Minu juurde, et mitte sündida uuesti sellesse maailma. Ma olen teile mitu korda öelnud: kui ma oleksin 

tulnud sel ajal lihaks, et anda teile oma Sõna, nagu ma tegin teisel ajal, siis oleksin ma jälle märtrisurma 

läinud. See õppetund on möödas ja täna annan teile selle, mis on sobilik selleks ajaks. Mõistke, et vorm, 

milles Ma ilmutan ennast, kui Ma suhtlen inimeste meelte kaudu, on veel üks tõend Minu armastusest teie 

vastu. 

Need, kes teenivad Mind, kannavad rasket risti ja sellepärast, et nad järgivad Mind, kannatavad nad, 

neid mõistetakse valesti ja naeruvääristatakse. Kuid ma kaitsen nende vaimu ja hiljem, kui nad on oma 

ülesande täitnud, annan neile rahu ja puhkust. 

18 Täna palute te Minult oma kehakesta, kuid Ma ütlen teile: Paluge pigem oma vaimu pärast, sest ma 

annan teile ülejäänu peale selle. 

19 Mõelge, et te olete vaid möödaminnes maa peal, et oma pika teekonna jooksul olete kogenud valu 

ja komistanud pattude tõttu ning et (alles) pärast seda, kui te kukkusite, ilma et oleksite leidnud abikätt, 

mis teid üles tõstaks, mäletasite, et tulevases elus on lahke Isa, kes on valmis andma teile kõike, mida te 

vajate, ja et temas võite leida paranemise oma hädadest - mitte ainult neist, mis haigestavad teie keha, vaid 

ka neist, mis vaevavad teie hinge, mis on nagu valus koorem, mis teid painab. 

20 Oo armsad lapsed! Te ei tahtnud tõsta oma vaimu, te ei tahtnud anda talle vajalikku aega 

mõtlemiseks ja oma kohustuste täitmiseks. Mõelge, kui palju andeid on teie sees; midagi ei puudu, et te 

jõuaksite mäe tippu, kus teie Isa ootab teid, et anda teile oma tasu. Te kõik olete valgustatud ja valmis 

tundma selle aja ilmutusi. Kui te vaimustate end, siis ei saa te mitte ainult töötada selles maailmas, vaid 

ma luban teil viia end teistesse piirkondadesse, kus elavad teie vennad, ja seal levitate te heade töötajatena 

samuti armastuse ja halastuse seemneid, mille teie Isa on teile usaldanud. 

21 Ärge olge rahul esimese saadud õppetunniga. Minge edasi, otsige Minu Sõna, tundke ära selle 

vaimne tähendus, et te saaksite oma vendadele veenvalt rääkida. Ärge kartke inimeste hinnangut või 

naeruvääristamist. Mis viga saavad nad teile ette heita, kui teie südames on siirus ja te näitate õiglust 

kõigis oma tegudes? 

22 Mulle teeb rõõmu võtta vastu süütuid ja häid südameid, kes paluvad Minu abi, neid, kes otsivad 

Mind kui arstide arsti. Kuid ma näen ka rõõmuga, et te unustate oma kannatused, et esitada mulle oma 
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abivajaduses olevad vennad, keda te olete minu õpetusega ümber kujundanud. Ma õnnistan neid, kes on 

leevendanud kannatusi ja jaganud valu, ja annan neile jõudu täita Minu käsku, mis ütleb teile: armastage 

üksteist. 

23 Ma olen näinud, kuidas mõned Minu lapsed kahtlevad Minus ja ei lase oma vaimul arendada oma 

andeid; ja kui oli vaja rääkida inimestele Minu Õpetusest, on nad vaikinud, võtmata südamesse, et Ma olen 

öelnud, et Ma räägin kõigi nende kaudu, kes on valmis, ja kui neid ei ole, siis Minu looduse looduslike 

jõudude kaudu. 

24 Minu lastele, kes kõnnivad maa peal, ilma et nad mõistaksid oma kõrget saatust, ütlen Ma: Millal 

kavatsete te oma missiooni täita? Kui sa täna magad, siis homme ärkad sa üles sealpool ja nutad selle aja 

pärast, mille sa oled maha jätnud. Te palute Mind, et ma lubaksin teil maa peale tagasi pöörduda, kuid siis 

on teie lepitamine väga kurb. 

25 Kui te kuulete Meistri hoiatust ja kui te hindate oma tegusid oma südametunnistuse valguses, siis 

leiate, et see seeme, mille ma olen teile andnud, ei ole paljunenud. Ja ma küsin teilt: Kuidas te koolitate 

uusi jüngrid, kes tulevad seda pärandit otsima, kui te ei suuda oma töödega tunnistada õpetust, mille ma 

teile andsin? 

26 1939. aasta esimesel päeval teatasin teile, et sõda on lähedal; te olete käegakatsutavalt tundnud 

hävingut ja kaost, millesse paljud rahvad on sukeldunud. Te olete näinud, kuidas üks sõjasündmus teise 

järel möödub, kuid te ei ole ikka veel teadlikud ajastust, milles te elate. Lähiaastatel näete te suurt lõhet 

rahvaste vahel. 

27 Tugevad seisavad tugevate vastu ning selles lahingus kaotavad nad oma võimu ja langevad alla. 

Vahepeal kaotavad paljud vaimud oma kehad ja sisenevad vaimsesse orgu, olles jahmunud ja valus, et nad 

ei ole valmistanud oma tagasipöördumist Minu juurde ette. Kuid nad kohtuvad teel Eelijaga, kes näitab 

neile tee (nende süü) lepitamiseks. 

28 Täna annan teile teada, et aeg on lähedal, mil suured vaimud tulevad maa peale, et töötada rahu ja 

inimkonna kõrgema arengu nimel. Valmistage nende põlvkondade jaoks teed ette. 

29 Õndsad on need, kes on uskunud, kuuldes Minu Sõna; aga ma ütlen teile veel: Õndsad on need, 

kes, ilma et nad oleksid Mind kuulnud, usuvad ja kellel on tempel oma südames, kes armastavad oma 

vendade eest ja seisavad nende eest, ja kelle usk on nagu tuline leek, mis valgustab nende lepituse teed; 

sest nad näevad Mind oma usu kaudu. 

30 Täna asetage end armuliku allika juurde, et kustutada oma janu, ja mäletage Minu sõnu, milles Ma 

ütlesin teile: "Kes sellest veest joob, see ei janune enam kunagi." Teie janu on sel ajal valguse, tõe ja rahu 

järele. Sa tead ainult valu ja 

vale ja otsige palsamit, mis ravib teie haavad ja annab elu teie lootusele: Siin ma olen, võtan teie südame 

vastu ja lohutan seda. Ootate kannatamatult neid päevi, mil annan teile oma Sõna ja ütlete mulle: "Isa, 

ainult sel hetkel leiab mu vaim puhkust, ja Sinu juurde tõstetud, unustan ma selle, mis kuulub maailmale, 

ja tunnen, kuidas Sinu Vaimu rahu voolab läbi mu olemuse." 

31 Õndsad olete te, kes olete mõistnud, et see on armu aeg, mil Minu õpetused juhivad teid ja aitavad 

teid parandada. Kui te oskate Mind kuulda ja püsite Minu seaduste piires, siis ei ole mingit inimjõudu, mis 

teile haiget teeks, ning te tunnete, et Isa armastab ja juhib teid. 

32 Kuigi te ei otsinud Mind varem, teate täna, et teie ärkamise tund Minu tõele oli ette määratud ja et 

Ma ootasin teid, et tuua teie pärand teie teadvusse. Nüüd, kui te olete saanud Minu hüvesid, palute te 

Minult tänulikult, et ma annaksin teile õiguse olla Minu töötajad, ja Ma luban seda, sest Ma olen saatnud 

teid maa peale just sel põhjusel, et te tunneksite head sõnumit ja levitaksite seda inimeste seas. 

Kuid selleks, et saavutada teadmised ja avastada vaimseid andeid, millega te olete varustatud, peate 

kõigepealt võitlema oma materiaalsuse, oma patu ja nõrkuse vastu; ja siis, kui tunnete, et olete end ette 

valmistanud ja puhastanud end oma lepituse kaudu, kandke oma armastust oma vendade vastu kui 

hindamatu väärtusega juveeli. 

33 Te ei ole tulnud maa peale, et maailmale austust avaldada, teie kohustus on kõrgemal, teid ootab 

ees ülesanne teie Isa jüngrina. Ja kui te olete vaeva näinud, et levitada Minu Õpetust, ja teie jalad on 

haavatud okastest ja teie riided on pika teekonna tõttu rebenenud, siis tulge Minu juurde. Ärge kartke tulla 

alasti, ilma jalanõudeta ja reisivarustuseta. Sest kui te olete kõik oma vendade vahel ära jaotanud, annan 
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ma teile tagasi selle, mis te olete neile jätnud, ja ma annan teile armu selle armastuse ja kasu eest, mida te 

olete neile osutanud. 

34 Teid ootab ees suur võitlus, mille täitmine ei väsita teie vaimu, sest teid toetavad hea karjane ja 

vaimne maailm. Kui te armastate Mind, kui teil on usku, siis on see töö teile kerge. Ma võidan 

vastumeelsete vaimude uskmatuse ja nad hakkavad teid kuulama. Teised ei tunne seda valgust praeguses 

kehastuses, sest ma olen teile juba teatanud, et mitte kõik, kes elavad täna materiaalses kehas, ei tunne 

selle Kolmanda Ajastu Õpetuse valgust. Paljud peavad minema vaimsesse orgu ja sealt edasi mõtisklema 

ja uskuma sellesse Armastuse TÖÖsse. Need, kes kuulsid Mind, kuid ei mõistnud Minu Sõna ega tundnud 

Minu tahet, töötavad "vaimus" ja täidavad seega oma missiooni. 

35 Kuigi Minu õpetus on selgelt arusaadav, ei ole te kõik seda mõistnud ja mõistnud. Te ei ole end 

toitnud selle viljaga, mida ma teile praegu pakkusin. Ma ütlesin teile, et iga puu tunneb ära oma vilja järgi, 

ja Minu Sõna "maitse" on magus ja selle olemus elavdab vaimu; ometi ei tahtnud te teada selle tõde. 

36 Te olete olnud habras paat keset vihast merd ja olete sageli lasknud oma usul kustuda. Te ei tunne 

Mind, kuigi te teate, et Ma olen teiega, ja Ma olen teile sageli öelnud, et teie ripsmed on teie silmadest 

kaugemal kui Minu Vaim teie silmadest. 

37 Ärge ärgake, sest hunt lambanahas on alati varitsemas, et teid üle kavaldada. Kui te olete juba 

otsustanud jagada seda jumalikku armastust ja halastust oma vendadega, läheneb teile kiusatus ja paneb 

teid oma otsust muutma. 

38 Kui te näete, et teie vennad, kes järgivad teistsugust õpetust, osutavad teie vigadele ja õpetavad 

teid, olge alandlikud, kuulake nende sõnu, sest Minu inspiratsioon tuleb igaühele, kes end varustab, ja te ei 

tea, kas see ei ole Minu tahe, et kasutada neid teie parandamiseks. Ma olen valinud oma jüngrid kõigist 

eluvaldkondadest - need, kes kerjasid, et tuua (igapäevast) leiba suhu; kuid on ka teisi, kes elasid mugavat 

elu ja keda ma olen kutsunud. Kuid mõistmata, millise aarde nad on saanud, häbenevad nad selle rahva 

hulka kuulumist. 

39 Ma annan teile teie patud andeks, isegi kui te olete patustanud teadlikult, et olete rikkunud, ja 

näitan teile alati teed, mida mööda te minu juurde tulete. Kas laps võib ilmuda Isa ette plekilise hingega ja 

ilma heade tegudeta? - Tema südametunnistus ütleb talle, et ta saab Minu juurde tulla alles pärast (oma 

ülesande) täitmist. 

40 Mõistke, et iga hetk, mis möödub, lühendab aega, mille jooksul ma annan teile oma Sõna. 

Kasutage seda, et homme te ei nutaksite vahelejäänud õpetuse pärast. 

41 Mõelge sellele, et te peate täitma missiooni viia rõõmusõnumit oma vendadele, nii nagu oli keegi 

teie teel, kes teid kutsus. Kes saab unustada seda, kes rääkis teile Minu Sõnast ja viis teid Minu 

Kohalolekusse? Kas te ei tahaks, et keegi mäletaks teid armastuse ja tänulikkusega? 

42 Jääge püsima headuses, laske oma südames puhastuda vooruses ja te kogete oma vaimsete annete 

avanemist. Ärge tõmbuge tagasi, sest muidu tunnete, et need kingitused lahkuvad teie juurest. 

43 On aeg, et te mitte ainult ei paluksite, vaid et te mõistaksite, kuidas paluda, et te ei ütleks: "Isa, ma 

olen palunud palju ja ei ole midagi saanud." 

44 Ärge unustage, et mul on teile rohkem anda, kui te minult paluda saate, ja et kui te palute Isalt, et 

ta teile annaks, siis mina palun, et te oskaksite vastu võtta. 

45 Kuuluge Minu heade jüngrite hulka, nende hulka, kes tegelevad oma ülesandega tõelise armastuse 

ja tõelise usuga. Kui eile kõndisite te ebakindlatel ja keelatud radadel, siis täna peate te kõndima Minu 

Seaduse teel. Kui varem, oma eksituses, tõstsite oma käe, et haavata oma naabrit, siis nüüd pingutage, et 

see sama käsi õpiks hellalt hellitama. Kui te eile külvasite oma eluteel viha või pahatahtlikkuse seemet, 

siis nüüd saage rahu ja vendluse seemne külvajateks. 

46 Tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes mäletab teie eilseid tegusid ja näeb teid nüüd Minu jüngriteks 

muudetud, peab tunnistama, et teie usu aluseks on tõde, ja te ei pea palju rääkima, et veenda neid, keda te 

püüate õpetada, sest teie teod on parim tunnistus, mida te oma vendade ees kannate. 

47 Emadele ütlen: õpetage lapsi tegema esimesi samme nii materiaalses kui ka vaimses elus. Tee neile 

tee kergemaks, et nad leiaksid Mind, armastaksid Mind ja tõuseksid (vaimselt). Olge teadlikud, et iga uue 

põlvkonna puhul, mis teie seas kasvab, on nende vaimne areng üha suurem. Kasutage nende suunamiseks 

intuitsiooni ja ärge andke neile (vaimse) toiduks halbu näiteid või kurtide vilju. 
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48 Ma ei taha, et need uued põlvkonnad komistaksid või läheksid eksiteele teie süül. Ma ei taha näha 

neid nutmas, sest nende endi seas on armastuse puudus. 

49 Täna, nähes teie vaimu alandlikuna, annan talle oma uued käsud. Minevikus unistasite kõik 

võimust, rikkusest, maailma hiilgusest ja lõbutsemisest. Neil päevil hüüdsite te Jeesuse vastu: "Lööge ta 

risti!" Sest Kristus jutlustas alandlikkust ja õpetas teid loobuma kõigest ebavajalikust. Täna olete rahul 

väikese rahuga, tükikese leivaga ja kindla katusega. Elu oma õppetundidega on teinud teid alandlikuks ja 

selle kaudu on teie vaim suutnud end vabastada. 

50 Seni, kuni inimesel on näiline rahu, mida maailm talle annab, ja ta usub, et tal on kõik olemas, ei 

lähene ta Minule. Aga kui inimkond saavutab tõelise vaimustumise, siis omab ta kõike, ja tema virgutus ja 

rõõm on sügav ja tõeline, nii nagu Isa rõõmustab ja naudib kõike, mida Ta on loonud. 

51 Minu isalik armastus vaatab teie peale, Iisraeli rahvas, ja mõistab kohut teie tegude üle. Jumalik 

kohtuotsus on juba kõiki olendeid tabanud ja keegi ei pääse sellest. 

52 Ma olen tahtnud oma lastele ainult rahu ja heaolu, kuid nad on otsinud valu, puhastumist, sest 

Minu Seadus ei talu puudusi, ja seetõttu peab igaüks, kes on ennast rüvetanud, end puhastama, ja igaüks, 

kes on teelt kõrvale kaldunud, peab sellele teele tagasi pöörduma. Te näete sellest rahvast keeristormi, mis 

piitsutab ja hävitab oma teel olevaid rahvaid, ja te ei kõiguta teid ega hinda rahu, mida te naudite, ega 

tunnista privileege, mida ma olen teile andnud. Ja kuna te ei ole rahul Minu tahtega, peate oma katsumusi 

ebaõiglaseks ja pöördute Minu vastu. - Ma ootan, kuni te olete sellest maailmast läbi käinud, et ise oma 

elu hinnata. Siis olete oma hinge andestamatud kohtumõistjad ja näete Minus ainult Isa, kes andestab, kes 

õnnistab ja armastab. 

53 Te olete oma pidevast sõnakuulmatusest väsinud ja selle tulemus paneb teid nutma. Te olete kaua 

aega maganud ja teie ärkamine on kibe. Ma olen lubanud inimkonnale, et ma saadan sada neljakümne 

neljast tuhandest olendist koosneva armee, kes hajutatakse üle kogu maailma, ja see ootab seda, teades, et 

igaüks neist sõduritest on kuulutaja, Minu käskude tõlk. 

54 Pärast seda, kui maa on vaevatud poolusest pooluseni ja kõik rahvad, kõik institutsioonid ja kõik 

kodud on juurteni ära mõistetud, ja pärast seda, kui inimkond on iga plekki ära pesnud, lähete te Minu 

nimel varustatud, et viia Minu õpetus teie vendadele. 

55 Mina, Isa, nutsin selle inimkonna üle, kui nägin, et see saavutab kõige suurema rüvetuse kõrgused, 

eirates tahtlikult Minu sõnu ja rüvetades Minu seadusi. Kuid 

Tema järelemõtlemise tund on juba lähenemas ja sel päeval valan ma tema peale välja kõik, mis mul tema 

jaoks varuks on, sest ta on Minu palavalt armastatud tütar. 

56 Need, kes usuvad Minusse, näevad Mind varem kui need, kes kahtlevad. Kui tihti olen ma 

koputanud teie südamesse ja te ei ole kuulnud ega tundnud Minu kohalolekut. Ma tahan teile vaid öelda, et 

parandage oma viise ja astuge valjemini sellesse valguse ja armu aega. Ja kui teil on Minu seeme, siis 

külvake see ja muutke põuad viljakaks, teie palve moodustab viljakastutuse. 

57 Armastage üksteist ja elage oma kodus rahus. Sest ma olen näinud, et viiest (inimesest), kes 

moodustavad perekonna, on kaks kolme vastu ja kolm kahe vastu. 

58 Kui te näete end lahutatuna olenditest, kes olid teie lihast ja on pärast seda vaimses orus, ärge 

unustage neid, ühendage end nendega oma palve abil ja aidake neid. Kui tunnete, et nad on (oma arengus) 

peatunud, julgustage neid töötama ja tõstke nende tuju. Pidage meeles, kui lühike on teie elu maa peal; 

seepärast kasutage oma võimeid ja võimeid ning tehke suuri tegusid, mis teid lunastavad ja toovad teile 

päästmise. 

59 Ma annan teile vaimu leiba, otsite te materiaalset leiba; kuid nii nagu te otsite innukalt oma 

puhkust ja füüsilist heaolu, nii otsige (ka) vaimset arengut. Teie rist ei ole raske; kui ma näitasin teile, 

kuidas ronida Golgata mäele, kandes kogu inimkonna vaeva, kannatusi ja pattude risti, miks siis teie, 

kellele ma olen usaldanud (ainult) väikese hulga, ei peaks olema võimelised seda ronima? Aga kui teie 

jõud selle raskuse all järele annab, siis olen mina teile abiks ja ma ei lase teil kukkuda. 

60 Valu, mida te nii väga põgenete, on hingele ammendamatu puhastumise ja uuenemise allikas. Te 

ise olete sageli kogenud, et pärast külaskäiku tunnete end kergendatuna, puhastatud ja rahus oma 

südametunnistusega. 
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61 See Sõna taastab nende rahvaste vaimu, kes täna on kannatustest kurnatud. Aga ma ütlen teile, et 

varsti, väga varsti, leiavad nad Mind avatud kätega nagu ristil, oodates neid, et neid armastavalt omaks 

võtta ja tuua nad Minu Rahu Kuningriiki. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 43  
1 Miks sa tunned hirmu oma südames, kui ma tulen sinu juurde kui Jehoova? Kui ma olen teie Isa, 

siis ma olen Armastus, ma olen see, kes annab teile igapäevast leiba, kes juhib teie vaimu ja aitab tal tõusta 

langusest. 

2 Ma annan teile jõudu nendel katsumuste hetkedel, kui looduse looduslikud kuningriigid on sõja 

mürinast raputatud. Ärge kartke, püüdke, et teie ülestõus ja innukus elavneks ja tooks teid üha lähemale 

oma vendade - vendade sõdadest masendunud inimeste - valule, et te saaksite jagada nendega kibeduse 

karikat ja et teie vaikselt üles saadetud palve oleks nagu üleskutse rahule, ühtsusele ja heale tahtele 

inimeste vahel. 

3 Teie pojad kutsutakse relvastusse; laske neil minna, nad ei hakka hukkuma. Juba täna teen neist 

oma armu kandjad ja nad levitavad Minu õpetuse valgust oma vendade seas. 

4 Ma tahan, et te ei peaksite nende rahvaste elanikke vaenlasteks, hoolimata kõigest sellest kurjast, 

mida sõda on põhjustanud, et homme saaksite neid pidada vendadeks. 

5 Täna on inimesed kokku tulnud, et vallandada sõda. Rahvad on kallale tunginud rahvastele, 

kustutades piire ja segades keeli. See ei ole olnud armastus üksteise vastu, mis on toonud kaasa liidu: see 

on olnud vihkamine, mis toob kaasa vennatapusõja. Aga mina, kes ma olen vägi, tõestan teile, et ma saan 

teid ühendada, kasutades ära teie vigu. Sest kui see tüli lõpeb, puhastuvad südamed valust, mõtetes saab 

olema valgus ja inimesed on lähedal rahu saavutamisele. 

6 Õndsad on need, kes võitlesid ja töötasid rahu nimel. Õndsad on need, kes uskusid Minu häält, 

läksid välja ja levitasid Minu valgust ja tõde mööda teid. 

7 Minu Vaim on sügavalt liigutatud inimkonna valu ees, nende nutmist kuuleb taevas; kuid tõesti, 

ma ütlen teile, et minu kui Isa valu muutub armukasteks ja laskub minu laste peale. 

8 Tühjendage see kannatuste karikas kannatlikkuse ja leebusega, sest teie nutmine muutub rõõmuks. 

9 Kui Isa küsiks teilt praegu, kas te olete täitnud oma missiooni maa peal, kas te kannate käes oma 

töö kuldset kõrva, kas te olete üksteist armastanud ja kas te olete üksteisele andestanud, siis peaksite mulle 

vastama, et te ei ole täitnud neist midagi. Kas te arvate, et olete oma teenetega teinud end vääriliseks, et 

kuulda Minu Sõna? - Ei, ütleb teie vaim mulle. 

10 Minu rahvas, ajastud on möödunud ja te olete ikka veel vaimses unes; ärgake ja mõistke, et te ei 

ole õigesti kasutanud elu, mida te olete siin maa peal nautinud. 

11 Minu hääl on teid äratanud armastusega, headusega; kuid ärge võtke seda sõna kui uinutuslaulu, et 

anda endid rohkem magama, sest selle sisimas on kohal kohtunik, kes mõistab kohut teie iga teo üle. 

12 Te ei kuulu nende hulka, kes ootavad, kuni Minu õiglus neid kannatab, et uskuda ja ärgata. 

13 Ära ütle veel, et sa armastad mind tõeliselt; oota, sest kui see juhtub, ärge kuulutage seda avalikult 

oma huultega, vaid tehke seda oma tegudega. Ärge uhkeldage oma siirusega ja samal ajal püüdke varjata 

oma häbiplekke, sest nii tehes jäljendaksite te silmakirjalikke variserid. 

14 Mõistke, et ma tulen ikka veel Meistrina ja Isana, sest kui ma tuleksin ainult Kohtunikuna, ei oleks 

teil enam kohta, kuhu peita end, sest kõikjal, kuhu te lähete, oleks Minu õiglus kohal. 

15 Kui te tulete Minu ette, peate andma aru Sõna kohta, mida olete kuulnud ja mida näete oma 

südametunnistusse kirjutatud olevat. 

16 Kas te ei tunne, et Eelija väsimatu vaim valgustab teie teed, kõrvaldades takistused sellel ja aidates 

teid oma halastuse vitsaga, kui tunnete end kurnatuna? Otsige teda, kutsuge teda oma palves ja te tunnete 

tema kohalolekut väga lähedal (teile). Sest ta on vaimude karjane selles Kolmandas Ajastikus, kes viib teid 

otse tõotatud maa väravate juurde, mis on "Taevane Piiritus". 

17 Teie vaim olgu täis rõõmu teadmisest, et te olete kolmel ajastul kuulnud Minu Jumalikkuse häält, 

sest te olete taas kord Minu tunnistajad. Seepärast valmistan teid ette ja õnnistan teie huuli, et homme 

voolaksid neist elu sõnad rahvahulkadele, kes on veel tulemas. 

18 Teie usku on süüdatud ja elavdatud imedest, mida ma olen teile andnud ja mida te pidasite 

võimatuks. Sest mina olen tee, hea tee, mida ma olen teile alati näidanud. Kui te seda teed käite, kannatate 

ohtude, kiusatuste ja kõrvalekallete all; kuid teie abistamiseks olen andnud teile südametunnistuse valguse 

kui majaka, mis näitab teile teed ja näitab teile õiget suunda. - Peale selle olen andnud teile vaimolendi, 

kes on teie teejuhiks ja kaitsjaks kogu teie elu jooksul. Kas sa arvad, et sa võid eksida eluteel, kui sa seda 
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armu õigesti kasutad? Kas on Minu laste seas kedagi, kes ei tunne rõõmu oma vaimus, kui ta seda Sõna 

kuuleb? Tõesti, ma ütlen teile, et see on mulle rõõm, kui ma kuulen teie vaimset häält, kui te palves 

tõusete. 

19 Ärgake oma vaimne tundlikkus, et saaksite rõõmu tunda Minu ilmutuse hiilgusest, mis kõrgenduse 

puudumise tõttu jääb teie vaimule märkamatuks. Värskendage end vaimse nägemuse kaudu, nagu te olete 

mõnikord hämmastunud loodust vaadeldes, kui imetlete selle harmooniat, ilu ja täiuslikkust ning avastate, 

et ükski olend ei saaks elada ilma teiseta, vaid kõik elavad, sest neid ühendab harmoonia seadus. - Ka 

edasine elu on selline. - Ma olen teile öelnud: seni, kuni on vaime, kes on väljaspool vaimset arenguteed, 

ei saa olla ei täiuslikku rahu ega täiuslikku harmooniat, sest see on nagu kosmoses, kui mõned tähed 

läheksid oma orbiidilt välja. Mis juhtuks ülejäänutega? Kas kogu see ei kaotaks oma tasakaalu? 

20 Kui inimesed järgiksid Minu seaduse käske ja ühtlustaksid oma materiaalse loomuse oma vaimse 

loomusega, oleks nende elu meeldivam; elutee oleks ilma raskusteta ja töö oleks kerge. Nad ei põe haigusi 

ega vanane enneaegselt. 

21 Vaimud eksisteerisid enne aine loomist. Süütult tulid nad minust välja. Aga et nad teaksid, kellest 

nad on sündinud, milline on nende saatus ja kes nad ise on, panin ma neid kuulma oma häält ja ütlesin 

neile: "Vaata, siin on teie Jumal, mina olen teie Isa, mina olen armastuse Vaim. Aga kuigi te olete Minust 

tulnud, peate te seda armastuse vaimu arendama ja mõistma. Elage, käige, tunnistage ja jääge pidevalt 

headuses, et see hääl, mida te olete kuulnud, oleks igavesti valgus teie vaimu kohal; see on teie 

südametunnistus, mis paneb teid minu juurde tagasi pöörduma - mitte enam kui äsja sündinud lapsed, vaid 

kui olendid, kes on arenenud voorustes, kogemustes ja kõigis võimetes, mis ma olen teile andnud. Siis sa 

armastad Mind, sa tunned Mind tõeliselt ja sa oled harmoonias kõigega, mis on olemas." 

22 On olendeid, kes pole kunagi maa peal elanud; kuid kui need, kes on pattu teinud ja siin maailmas 

suurt valu kannatanud, arvavad, et on ebaõiglane, et mõned elavad "pisarate orus", samas kui teised, kes 

on Isa lähedal, pole kunagi valu tundnud, siis ma ütlen teile: kuigi mõned ei ole maa peale tulnud, on nad 

oma armastusega aidanud oma vennad ülestõusmispõlves lepitamisel. 

23 Tänapäeval elavad erinevates "orgudes "* elavad olendid vaimselt lahus. Aga ma ei ole pannud 

vendade armastuse vahele distantsi. Kui te vaid teaksite, kui lähedal te teineteisele olete! Inimene oli see, 

kes oma materialismiga purustas sidemed, mis ühendasid teda kõigi oma vendadega, ja mida rohkem on 

inimkond vajunud, seda suurem on olnud tema lõhestatus ja harmoonia puudumine. Ta ei ole mitte ainult 

eemaldunud vaimsest, vaid on isegi omaenda maailmas jagunenud kuningriikideks, rahvasteks ja 

rahvasteks ning on seeläbi üha enam ja enam egoistlikult eraldunud. * See väljend viitab nii "pisarate orule", st 

maapealsele "pisarate orgule", kui ka "vaimsele orule", üleilmsele maailmale koos selle erinevate sfääridega. 

24 Seetõttu on teie usu valgus kustunud ja igavese elu sisemine teadmine on segi läinud. 

25 Tänapäeval, kui teie pereliige jätab teile hüvasti, et minna kaugele maale, ütlete te talle hüvasti 

pisaratega, sest te teate, et kui ta läheb ära lapsena, võib ta tagasi tulla noorukina, ja kui ta on noormees, 

tuleb ta tagasi vanameheks. Kuid te hellitate alati lootust, et näete teda tagasi, et teda uuesti omaks võtta, 

sest te teate, et ta on ikka veel siin maailmas, isegi kui ta on kaugel. Aga kui see armastatud inimene 

lahkub teispoolsesse maailma ja sa näed, et keha jääb maa alla jäigaks ja külmaks, tunneb su süda end 

nagu mõõgaga läbi torgatud, sest sa oled kaotanud lootuse teda uuesti näha, unustades, et vaim elab keha 

üle ja et sa oled temaga taas tihedalt ühendatud, kui nad mõlemad leiavad teineteist, kui nad tõusevad üles 

arenguteel. 

26 Jumal pidi Jeesuses inimeseks saama ja elama inimeste seas, et te saaksite mäletada unustatud 

õpetusi. Ta õpetas teile uusi õppetunde ja teatas, et annab teile uusi ilmutusi, kui aeg on käes. 

27 Kristus, Jumalik Meister, pidi tulema, et õpetada teile tõde, sest inimkond oli juba kaotamas oma 

vaimustumise seemet, otsides selles elus oma õndsust, oma igavikku ja õnne, unustades selle eksistentsi, 

mis ootas teda möödapääsmatult. 

28 Need, kes ei nautinud selles elus rõõme ja rikkust, kes ainult valasid pisaraid, kirusid seda ja 

nimetasid seda ebaõiglaseks; oma segastes mõtisklustes nimetasid nad oma saatust ebasoodsaks ja 

ekslikuks. Aga Kristus tõi teile uuesti valgust. Ta taastas surnute vaimu, kui see juba teises maailmas elas, 

ta vabastas riivatud, ja kõigi nende ilmsete märkidega andis ta maailmale tõendi, et vaimne elu on olemas 
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ja et see on tõeline elu. Isegi pärast ristilöömist näitas Ta end vaimus usklike ja uskmatute ees, et tõestada 

tõde, mida Tema Sõna kuulutab. 

29 Miks te unustate ja peate surnuks neid, kes on teie maailmast lahkunud, kui nad tunnevad, 

võitlevad ja elavad? Seepärast ütlen ma teile, et nemad on elavad ja teie olete surnud. Varsti nutate te oma 

usupuuduse pärast, nagu Teisel ajastul, kui pärast Jeesuse surma ütlesite: "See oli Kristus, kelle me 

tapsime, Ta oli Jehoova käskjalg, kes tuli lunastada meid meie pattudest. Ta oli tõeline Elu, kes äratas 

surnud üles ja kes kolmandal päeval tõusis taevasse." 

30 Nüüd, kui Ma olen teie juurde vaimus tagasi pöördunud, näete Mind saladusesse mässituna, kuigi 

Ma näitan ennast teile kõige lihtsamalt; ja et leida usku, pidin Ma materialiseeruma Oma ilmsiks ja andma 

teile kõik, mida te palute. Siis rahvas uskus, sest inimesed nägid Mind - mõned vaimse näoga, teised usu 

kaudu, kolmandad oma südametunnistuse valguses. 

31 Minu valgus valgustab teid sel ajal, et te kuuleksite häält, mis kutsub teid igavikust. 

32 Sidemed, mis seovad teid teie Isa ja vaimse maailmaga ja mis te olid katkenud, seon ma uuesti, et 

te tunneksite, et te kõik elate harmoonias, et selles ei ole vahemaid. Aga millal seovad inimesed oma elu 

armastuse sidemetega? - Kui nad on pöördunud tagasi Minu Seaduse teele, kus elab õiglus. Kui nad 

täidavad Minu käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

33 Jüngrid, tunnistage, et need, kes on sellest maailmast lahkunud, ei ole surnud. Õndsad on need, kes 

jätavad hüvasti kehaga, mille nad maa sisse panevad, ega otsi seda enam üles, et talle oma muredest 

rääkida, sest see on juba lakanud olemast ja ei kuule (neid). 

34 Kui keha sureb, on see nagu lill, mis lõigatakse maha ja seejärel närbub; kuid selle lõhn on nagu 

vaim, mis vabaneb ja ujutab oma olemusega ümbruskonda. 

35 Sel ajal ütlesin ma teile: "Las surnud matavad oma surnuid". Täna ütlen ma teile: äratage nii 

mõned kui ka teised uuele elule. 

36 Öelge neile, et kui keha laguneb maa peal, siis hing puhastub kaugemal. Surm on liha jaoks puhkus 

ja vaimu jaoks vabanemine; kuid keegi ärgu püüdku end vabastada omal tahtel, s.t. väljaspool Minu poolt 

määratud tundi. 

Ärge arvake, et te olete päästetud, sest teil on viimasel tunnil teie laagri juures usutunnistaja, kes teid 

vaimselt abistab, ega arvake, et te olete oma meeleparanduse kaudu sel tunnil Minu juurde jõudnud, 

arvates, et olete jõudnud oma arengu lõppu. Õppige oma elus armastama, andestama ja õnnistama ning 

saavutage oma hinge puhastamine oma armastuse ja halastuse tegude kaudu oma vendade suhtes. 

37 Täitke Minu Seadust maa peal kui hea tahte mehed, ja rahu saabub teie südamesse. Kui teie vaim 

lahutab end sellest maailmast ja siseneb vaimsesse maailma, avab ta oma silmad ja vaimustub selle elu 

vaatlusest, mis ootab kõigi vaimude tagasitulekut, et neid lunastada ja oma armastuse ja valgusega omaks 

võtta. 

38 Kuid selleks, et saavutada päästmine, peate te siiski alustama oma missiooni täitmise kavatsusega. 

Ma toon teile hindamatu väärtusega vaimset rikkust, sest te olete Minu armu pärijad. Kui te võtate 

armastusega oma risti ja käite oma teed kannatlikult, siis olete viimsel päeval minuga koos ja sisenete 

tõelisse ellu, kus leiate lohutust ja rahu, mida olete nii väga otsinud. 

39 Ma olen võtnud lihtsaid (väheharitud) mehi seekord teenijateks, et anda teile tõestust, et see sõna, 

mida te kuulete, ei pärine teosoofilt ega teadlaselt, sest te olete loomult uskmatud. Sellepärast olen Ma 

valinud teie silmade ette teie vennad ja õed, teie vanemad või lapsed, et teha neist Minu häälekandjad, 

keda on õnnistatud Minu vaimse inspiratsiooniga. Kuid ma ütlen teile, et te peate uurima Minu Sõna selle 

vaimses tähenduses, sest tuleb päev, mil tõusevad mehed ja naised, kes räägivad teile näilise valguse sõnu, 

kasutades Minu nime, ja siis ei tohi te lasta end neist üllatada. 

40 Vaata ja palveta. Ma olen pilk, mis otsib ja tunneb kannatusi, mis on igas südames. 

41 Te olete masendunud ja hirmul, sest konfessioonid osutavad teie peale ja noomivad teie tegusid. 

Ärge kartke, kuivatage oma pisarad ja saage lohutust: 

42 Õndsad on need, kes oma viletsuses otsivad vaikselt ühendust minuga, sest ma tugevdan neid. Ma 

ei ole neid hüljanud, pigem olen ma neid üles otsinud, et anda neile jumalikku armu. Eelija juhatab teid 

kolmandal ajastul ja selles ulatuses, milles te edenete sellel teel, tunnete te end Mulle lähemal. 

43 Kuulge Minu tänast tähendamissõna: 
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44 Ühel teel oli lihtne ja auväärse välimusega vanamees, kes ei kandnud ei keppi ega reisikotti. Teel 

kohtas ta kolme noort matkajat, kelle südamed olid rõõmsad ja kelle kurgud laulsid toredaid laule. 

Vanamees pöördus esimese poole ja ütles talle: "Rändur, ma olen näljas, ma olen janune ja ma olen 

halvasti riietatud; anna mulle midagi sellest, mida sa oma reisikotis kannad, ja anna mulle midagi oma 

riietest. Noormees otsis oma kotist, kuid ei leidnud leiba ega vett, ja ta ei tahtnud oma riietest lahti saada. 

"Mine oma venna juurde," ütles ta talle, "ta suudab sulle anda, mida sa vajad; mul ei ole sulle midagi 

pakkuda." 

45 Vanamees pöördus teise poole ja küsis temalt samamoodi. Viimane otsib oma reisikotti, kuid seal 

ei ole ei toitu ega vett, et janu kustutada. "Pöördu kolmanda poole," ütleb ta talle, "ta annab sulle seda, 

mida mina ei suutnud sulle anda". Kolmas otsib sama palvet, ja tema vastus on sama: "Mul ei ole sulle 

midagi anda." Siis tunneb vanamees hirmu, janu ja nälg on teda kurnanud; kuid nähes, et noormeeste 

reisikohvrid on tühjad, ütleb ta neile: "Kuidas te tahate jätkata seda teed, mille ma olen läbinud, teadmata, 

mis teid ees ootab? Tee on pikk ja kaetud okaste ja okkadega. Põllud on viljatud, puud puuduvad, et leida 

varju; ei ole vilja, päike on palav ja pole jõgesid ega allikaid, mis jahutaksid rändurit." 

46 Rändurid kuulasid vanameest ja ütlesid: "Pole tähtis, me läheme edasi, me oleme noored ja 

tugevad, tunneme end täis energiat ja oleme võimelised vastu võtma elu keerdkäike. Nad tahtsid pilkavalt 

naeratades vanamehe juurest lahkuda, kuid too ütles neile: "Oodake, ma soovitan teil kõigepealt otsida 

midagi, millega saaksite toituda. Koguge oma kottidesse, mida te reisiks vajate, et te saaksite seda teed 

mööda minna, ilma et te hukkuksite." 

Pärast vanamehe ärakuulamist vastasid nad: "Kui sa oled kurnatud, alasti ja näljane, siis see on 

sellepärast, et sa oled vana, pingutused on sind väsitanud. Sa oled näinud palju koidikuid ilmumas ja su 

juuksed on muutunud valgeks nagu lumi - sellepärast oled sa heidutatud. Me oleme noored ja ei karda elu." 

47 Siis vastas vanamees neile: "Ka mina olin (kunagi) noor ja tugev, ka mina laulsin teedel, mul oli 

energiat kehas; kuid aeg õpetas mind ja andis mulle kogemusi. Ma näitan teile, millest te peate läbi 

käima." Ta viis nad mäe tippu ja näitas neile maailma. 

Siit nägid nad tormide tõusmist paremal ja vasakul, mis räsivad rahvaid ja põhjustavad neis hävingut. 

Merevesi ujutas maa üle ja inimesed hukkusid vallandunud elementide vägivalla all. Noored mehed ütlesid 

vanale mehele: "Mis meil nende sündmustega pistmist on?" Ja vanamees vastas neile: "Seda, mida te 

praegu näete ja mis teid puudutab, peate kogema, kui te neid radu mööda kõnnite." - Aga need kahtlesid. 

Ta ütles neile veel kord: "Vaadake!" ja osutas ida poole. Seal nägid nad, kuidas rahvad omavahel 

julmas sõjas võitlevad. Nad nägid, kuidas emad ja pojad nutsid ja kuidas viimased kaotasid oma elu 

lahinguväljal ning kutsusid viimasel tunnil oma lähedasi. Nad nägid leinavaid naisi, kes kurtsid abikaasa 

või poja kaotust, nägid nälgivaid ja alasti lapsi. 

Hiljem, nende silmade ees, laiutas helendav vaim oma mantli nagu lumi üle hüljatud maa, ja sellest 

tõusis südamevalu, ning seal, kus see vaim ilmus, katkes inimeste elu nagu kasvandikud põldudel, kui on 

aeg saaki sisse tuua. Ja noored mehed küsisid: "Mida see kõik tähendab?" - "Ma näitan teile tulevasi aegu," 

vastas vanamees, "aegu, mida te kogete." 

48 Lõpuks hoidis vanamees neid tagasi, et vaadata, ja nad nägid, kuidas loodusjõud vallandusid: 

tulekahju põletas metsi ja linnu, katk hõlmas inimesi nagu udu, vulkaanid sülitasid tuld ja mattusid terveid 

maa-alasid oma tuha alla. Ta näitas neile merd, millel toimusid suured katastroofid: kui mõned mered 

kuivasid, siis teised muutsid oma asukohta. Lõpuks nägid nad nelja inglit pasunatega taevalaotuses, kes 

kuulutasid ajastute lõpu. 

49 Noored mehed olid hirmunud. Siis ütles vanamees neile: "Vaadake, nüüd olen ma teile näidanud 

sündmusi, mis peavad tulema ja mida te peate taluma. 

50 Need noored mehed hüüdsid moonutatud nägudega loodust - kuid loodus ei kuulnud neid. Aga 

hetkel, kui nende südamed nuttisid hirmust ja lohutuseta, kõneles vanamehe hääl neile täis isalikku 

headust: "Ärge heitke end meeleheitele, põlvitage ja palvetage Kõigevägevama poole - Ta sirutas vaikselt 

oma käe välja ja kõik oli vaikne, rahulik ja rahulik. Nägemus kadus. Nad nägid uue päeva valgust ja 

mõistes, et vanamees oli need sündmused ette kuulutanud, heitsid nad maale ja ütlesid: "Palvetame, et 

Kõigevägevam Isa valmistaks meile tee ja et me oma elu lõpuni Tema valguses käiksime." 

(tähendamissõna lõpp) 
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51 Inimesed, mõelge sügavalt ja avage oma silmad valgusele. Te olete need kolm teekäijat, keda Ma 

olen kutsunud ja õpetanud läbi aegade, et te oleksite täis Minu tarkust ja süütaksite oma usku; et te 

valmistuksite eluteeks, jõuaksite eesmärgini ja siseneksite Vaimsesse Elu, kus te leiate Minu Rahu. 

52 Minevikus ei olnud te minu sõna poolt veenetud, ja kui Meister lahkus teie juurest, ei leidnud teie 

vaim rahu. Ma ütlesin teile: Õndsad on need, kes usuvad. Õndsad on need, kes usuvad, sest neil on 

igavene elu. 

53 Ma ütlen teile, selle aja räsitud: ma olen näljane ja januneb teie armastuse järele. Mu lapsed, te ei 

ole suutnud oma Jumalaga suhelda, sest teil puudub vaimsus. Te olete tõrjunud voorusi, millega ma olen 

teid üle ujutanud, ja olete kaotanud oma aarded. 

54 Nüüd ma ütlen teile: Võtke vastu Minu õpetus, mille Ma teile annan kuuenda ilmutuse ajal. Ärge 

otsige oma vaimule valgust maailma raamatutest, sest te ei leia seda (sealt). Ärge otsige neilt vastuseid 

oma küsimustele ega lahendust oma probleemidele. Palvetage, võtke minuga ühendust, ma kuulen teie 

palveid. 

55 Juba enne, kui te oma südamevalu Minu ette toote, palub Jumalik Ema teie eest eestpalvetada ja 

õnnistab teid ning palub teil omakorda palvetada ja palvetada nende eest, kes kannatavad. Ta palub 

inimkonnal hoiduda oma võimupüüdlustest ja sõdadest ning lõpetada süütu vere valamine. Tema armastav 

Vaim kaitseb teid ja ootab alandlikult, et Minu Tahe saaks täidetud. 

56 Samuti õnnistate ja jumaldate teda, teades, et ta on teie lahutamatu kaaslane nii rahuajal kui ka 

visiitide ajal. 

57 Minu Veri valati, et rahu ja õiglus valitseks inimeste seas, kuid mind ei mõistetud õigesti. Kui te 

oleksite seda õppetundi kasutanud, oleksite jõudnud kõrgemale arengutasemele ja valgus, mida ma olen 

läbi aegade levitanud, valgustaks täielikult teie vaimu. 

58 Te ei ole võtnud Minust eeskuju: Ma õpetasin teile alandlikkust ja te olete ülbe. Ma andsin teile 

rahu ja tervise saladuse, aga te elate sõjas ja haigestute. Ma õpetasin teid kannatanuid lohutama, aga te ei 

tunne oma vendade valu ja olete kõvasüdamlikud. 

59 inimkond, kui palju te olete eitanud Minu olemasolu ja oma vaimseid andeid! Tõesti, ma ütlen 

teile, et te ei kõnnita mitte tahkel kaljul, vaid lahtisel liival, ja see tee ei vii teid eesmärgini, mille jaoks te 

loodud olete. 

60 Lugege ja õppige suurest "Tõelise elu raamatust", mille ma olen teile andnud, ja kui te järgite selle 

õpetust, siis olge kindlad, et te jõuate sel viisil Minu juurde. Kuid pidage meeles, et kui te seda ei tee, siis 

te eemaldute Minust ja teie lepitamine on väga suur. 

61 Mehed ja naised, kes rändavad ilma lohutuseta, miks te ei tugevneksite minus? Ärge nimetage 

Mind ebaõiglaseks Isaks, kui te nutate ja kannatate oma pagenduses. Enne teie maa peale tulekut teatasin 

teile, et see maailm on pisarate org, et see ei ole rahu ja rahulduse org. Maa ei ole teie igavene kodu. 

"Õndsad on need, kes nutavad, sest neid lohutatakse." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 44  
1 Ma võtan armastusega vastu kadunud poja, kes on kaua aega eemal olnud ja kes täna tuleb, et 

otsida rahu ja lohutust oma südamele. Mõned Minu lapsed lähenevad Mulle oma pärandit otsides, teised 

on veel kaugel, kuid kõigis neis on vaim tähelepanelik ja loodab, et Minu hääl ütleb talle: Siin ma olen. 

2 Nad ei ole unustanud Minu Teise Ajastu Sõnu, ja kuigi nende liha on nõrk, on nende vaim tugev; 

nad usuvad ja usaldavad Minu lubadust tulla tagasi Lohutaja Vaimuna. 

3 Teie, kes te täna Mind kuulate, mäletage pimedust, mille te olete läbinud, teekonna keerdkäike, 

mille olete läbinud, et Minuni jõuda. Olete jõe kaldal, puu varjus, ja kuulete seda häält, mida olete kaua 

oodanud. Kuid hoolimata kogu sellest valgusest, mida te omate, ei ole te veel jõudnud mäe tippu ega 

täiuslikkuse tippu. Te olete tulnud ainult oma Meistri ette, kes tuleb vaimus, ja kui te kuulsite Mind, siis 

saite teist jüngrid ja seejärel Minu uue õpetuse jüngrid. Kui te minult õpite, saate te tugevaks ja kuigi te 

olete vaesed maa peal, saate te omada vaimu rikkust. 

4 kui uudis Minu Sõnast jõuab varsti üle teie rahva piiride, siis valmistuvad teadlased ja need, kes 

uurivad pühakirja, eitama Minu ilmutust; kuid Ma annan märke ja teen imet oma väljavalitute kaudu ja 

tekitan sellega inimeste seas suurt elevust. 

Kõikidesse rahvastesse on laiali hajutatud kõrge vaimuga inimesed, Minu Kolmainsuse-Maaria vaimse 

õpetuse prohvetid, kellele Ma olen andnud valguse mõõga, et võidelda iga vale teooria ja usuõpetuse 

vastu, nii et ainult need jääksid püsima, kelle aluseks on armastus ja tõde. 

5 Ma olen igal ajal saatnud maa peale vooruslikke vaime, et nad õpetaksid teid ja näitaksid teile oma 

tegudega, kuidas te peate elama, et jõuda Minuni. Nõunikud, Minu seaduse teenrid, seadusandjad ja 

teejuhid: nad on teile näidanud teie kohustusi, on teile öelnud, et teie ülesanne ei piirdu ainult oma 

perekonna armastamisega, vaid et te peaksite armastama ja aitama oma kaasinimesi ka väljaspool neid 

piire. Nad on teile ka õpetanud, et pärast neid eluprobleeme ootab teid vaimne elu, kus te saate oma maa 

peal külvatud vilja lõigata. 

6 Ma varustasin vaimud ja tegin nad inimesteks pärast seda, kui olin varustanud nad tarkuse ja 

väega; ja kui nende kehad olid arenenud ja nad olid oma võimete täielikus valduses, osutusid nende 

vaimud tugevaks ja suureks. Need on teadlased, pastorid ja valitsejad; kuid neid on vähe, kes on täitnud 

oma missiooni, arendanud oma andeid ja töötanud kindla usuga. Enamik neist on muutunud asjatuks või 

on oma võimeid halvasti ära kasutanud, nad ei ole toitnud rahva vaimu, nad ei ole mõistnud, kuidas juhtida 

ega kuidas leevendada oma vendade valu. 

7 Seepärast, kui Ma nägin, et Minu kari on sel ajal maa peal kadunud ja ilma juhita, tulin Ma Hea 

Paimehena, et anda teile oma puhast ja võltsimata Õpetust. Ma olen andnud teile oma õpetuse käsud, et te 

saaksite elada rahus ja täita minu seadust ning tõusta oma vaimse arengu teel, järgides eeskuju, mille ma 

teile andsin oma armastuse tegudega. 

8 Kus on Minu tagasihoidlike apostlite järgijad, kes langesid inimeste kurjuse ohvriks? Millised on 

need eelised, mida teadus on näidanud inimkonnale? - On palju neid, kes väidavad end olevat targad, kuid 

kes ei armasta ega õpeta armastust. Tarkus tähendab valgust, ja valgus on armastus ning jumalike ja 

inimlike seaduste mõistmine. 

9 Teisel ajastul sain inimeseks armastusest inimkonna vastu. See keha oli Minu Vaimu töö, ja kui 

palju on teadlased arutanud selle saladuse üle, mis kuulub Minu sisemiste nõuannete hulka! Tõesti, ma 

ütlen teile, et jumalikke tegusid ei saa hinnata inimteadusega. 

10 Vaim, kes elustas Jeesust, oli Minu, teie Jumal, kes sai inimeseks, et elada teie keskel ja olla 

vaadatud, sest see oli vajalik. Ma tundsin inimesena kõiki inimlikke kannatusi. Teadlased, kes olid uurinud 

inimese olemust, tulid Minu juurde ja avastasid, et nad ei mõista midagi Minu Õpetusest. Suured ja 

väikesed, vooruslikud ja patused, süütud ja süüdlased said Minu Sõna olemuse ja Ma austasin neid kõiki 

oma kohalolekuga. Kuid kuigi paljud olid kutsutud, olid vaid vähesed valitud ja veel vähem jäid minuga 

koos. 

11 Ma kaitsesin patuseid. Kas sa ei mäleta abielurikkujaid? Kui ta toodi Minu juurde, keda rahvahulk 

taga kiusas ja hukka mõistis, tulid variserid ja küsisid Minult: "Mida me temaga teeme?". - Preestrid 

ootasid, et Ma ütleksin: "Lase õiglus toimuda", kuid vastasid vaid: "Kuidas on võimalik, et sa jutlustad 

armastust ja lubad seda patust karistada?". Ja kui ma oleksin öelnud: "Laske ta vabaks", oleksid nad 
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vastanud: "Moosese seadustes, mida - teie sõnade kohaselt - te kinnitate, on säte, mis ütleb: "Iga 

abielurikkujast tabatud naine tuleb kividega surnuks visata". 

Teades nende kavatsusi, ei vastanud ma nende sõnadele, kummardasin ja kirjutasin maa tolmu nende 

patud, kes (neid) hukka mõistsid. Taas küsisid nad Minult, mida nad peaksid selle naisega tegema, ja Ma 

vastasin neile: "Kes on patust vaba, see visaku esimene kivi." Siis mõistsid nad oma üleastumisi ja 

lahkusid, kattes oma näod. Ükski neist ei olnud puhas, ja kuna nad tundsid, et ma olin nende südame 

põhjani läbi näinud, ei süüdistanud nad enam seda naist, sest nad kõik olid patustanud. Kuid naine ja koos 

temaga ka teised, kes olid samuti abielu rikkunud, tegid meeleparanduse ja ei teinud enam pattu. Ma ütlen 

teile, et patustajat on kergem muuta armastuse kui karmuse abil. 

12 Minu õpetus on kirjutatud südametunnistusse ja seda ei saa kustutada, sest selle olemus on 

surematu nagu teie vaim. 

13 Teie, kes te mind praegu kuulete - õppige ja õpetage neid, kes elavad teistes rahvastes. Tuletage 

neile meelde Minu sõnu Teisest ajastust, kuni Minu sõnum sellest Kolmandast ajastust jõuab neile. 

14 Ma tahan, et te tagaksite, et Minu Sõna jõuab teistesse riikidesse, enne kui nende elanikud 

valmistuvad rääkima Minu uuest ilmutusest, ja et kui te kohtute, siis te ei hinda üksteist valesti, vaid et te 

annate tunnistust ja nad kinnitavad Minu sõnu ja tegusid, täites Minu käsku, mis ütleb teile: "Armastage 

üksteist." 

15 Ma olen teid "kutsunud" oma õpetuste juurde, et õpetada teid ja vabastada teid patust. Kuigi teie 

üleastumised on suured, on Minu andestus suurem. Elage, omandage kogemusi, tundke Minu Seadust 

sellel katsumuste ja muutuste teel, ja kui teid juhib südametunnistus, siis ei riku te Minu Seadust ega ka 

maailma seadusi. Aga kui teete vigu, siis kahetsege neid ja puhastage oma üleastumised; ja siis, kui te 

jõuate teekonna lõppu, ei ole teil ei valu ega kahetsust - te olete rahus. 

16 Sel Kolmandal korral avatakse Meistri raamat uuesti jüngrite ees, et õpetada neile tõelise elu 

õppetunde. Samal ajal kui teie keha alistub vaikusele ja mäletamisele, tõuseb teie vaim üles, et 

värskenduda Minu Sõnas. Ta tuleb Minu laua juurde, et süüa ainsat leiba, mis annab talle elu. 

17 Igaühe jaoks, kes oskab neil hetkedel (vaimselt) tõusta, kaob keha, mille kaudu Minu Sõna 

edastatakse, ja ta saab selle jumaliku allika kaudu otse oma vaimusse. Te mõistate, et sellest hetkest alates, 

kui te Mind esimest korda kuulsite, säras teie meeles valgus. See on Minu Tarkuse valgus, mis hakkab 

valgustama teie teed, kuigi pean teile ütlema, et need, kes Mind kuulevad ja ei mõista Minu juhiseid, 

kõnnivad ikka veel pimeduses. Nende hinge valgus on ikka veel kustunud. 

18 Minu Tahe on tähistada kaksteist tuhat last igast hõimust. Aga tõesti, ma ütlen teile, et mitte ainult 

need, kes on märgistatud, ei omanda Minu valgust; igaüht, kes järgib Minu õpetust, nimetatakse "valguse 

lapseks". 

19 Ärge kuulutage, et te olete Minu jüngrid, tõestage seda halastustöödega. Paljud kuulutavad 

avalikult, et nad kuuluvad Minu väljavalitute hulka. Kuid Ma panen teda proovile, peites Mind tema enda 

vaenlase südamesse, kellele ta andestamise asemel andis löögi tagasi - löögi, mis oli suurem kui tema 

venna põsk, mis tabas Minu nägu. Sel hetkel kõnelesin Ma temaga tema südametunnistuse kaudu ja ta, kes 

uhkustas, et on Minu jünger, ütles Mulle nõrga kahetsusega: "Anna mulle andeks, Meister." Siis, pidades 

end puhastatud ja Minu andestuse vääriliseks, jätkas ta oma teed. 

Siis nägin ma, kuidas tema juurde tuli neitsi, kelle süda ja noorus on nagu lõhnav roos. Ta ütleb talle: 

"Ma tulen sinu juurde täis usaldust sinu vooruse vastu, et küsida sinult nõu, mis oleks nagu kilp minu elu 

kiusatuste vastu." Kuid ta, unustades oma ülesande ja Minu õpetused, laseb end valitseda algelistel 

instinktidel ja vaatab tüdrukut ebapuhta kavatsusega. Sel hetkel annan Ma ennast teada halva jüngriga, 

öeldes talle: "Kas see on see, mida Ma olen sulle õpetanud?". Püütud mees vastas Mulle: "Issand, Sinu eest 

ei ole midagi varjatud." häbenedes on ta jätkanud oma päevatööd, samal ajal kui Minu Hääl küsib temalt 

halastamatult, nii sageli kui ta kiidab, et järgib Minu eeskuju: "Kas sa oled Minu apostel?" 

Siis lasin tal nälga kannatada ja peidasin end kohe rikka haige mehe südamesse, kellel on küll kirstud täis 

kulda, kuid kellel ei ole tervist, et seda nautida. Kui viimane saab teada, et üks Minu jüngritest on tema 

läheduses, läheb ta tema juurde ja ütleb talle: "Ma tean, et sa võid mulle mu tervise tagasi anda, ja 

sellepärast ma otsin sind üles. Ma olen rikas, kuid kogu mu rikkus ei ole aidanud mul leida ravi minu 

haigusele." 



U 44 

89 

Kui apostel seda ülestunnistust kuuleb, tulevad tema südamesse tumedad mõtted ja ta ütleb haigele: 

"Ma panen oma käe su pea peale ja kui ma oma Issanda nime välja ütlen, siis ma taastan su tervise; aga 

selle armu pead sa heldelt tagasi maksma." Rikas patsient vastas talle: "Võtke mu tseremoonilised riided, 

mu kirstud, mu maja, võtke kõik, aga tervendage mind!" Ja haige mees sai terveks, sest tema usk ja valu 

olid nii suured, et Meister halastas teda. 

Patsient, täis rõõmu, andis kõik, mis tal oli, mehele, kellest ta uskus, et ta oli teda terveks teinud, samas 

kui halb apostel ütles endale: "Nüüd ei ole ma enam vaene, sest kuna ma olen vaeva näinud ja vaeva 

näinud, siis on õiglane, et ma saan oma tasu." Kuid vaata, sel hetkel kõlas Tema südametunnistuses Minu 

järeleandmatu Hääl, mis ütles talle uuesti: "Kas see on Minu Õpetus? kas mäletate, et kui Jeesus oli 

maailmas, oleks Ta võtnud tasu oma armastuse eest? - Tema, kes võis kanda kroone ja omada kõiki 

aardeid, kui Ta tervendas pelgalt puudutusega ja äratas oma hüüdega üles surnuid?" 

20 Selle jüngri südames puhkes võitlus ja ta ütles oma Meistrile: "Miks oled Sa nii järeleandmatu oma 

jüngrite suhtes? Miks Sa ei lase meil selles maailmas midagi omada?" 

Kuid Meister vastas talle lahkelt: "Sest teie valimise hetkel lubasite te loobuda inimlikest tühikarjadest 

tõelise aarde vastu." 

21 Jünger vastab ikka veel: "Tee on raske, päevatöö väga pikk, me teeme palju tööd ja ei too saaki 

maa peal. Sa tahad, et me armastaksime inimesi väga, isegi kui nad meid ei armasta. 

Kui Meister kuulis, et ta niimoodi teotab, ütles ta talle: "See on hea, laps, käi oma tahtmise järgi, 

saavuta see, mille poole sa nii innukalt püüdled." Ja see mees, kes ütles endast, et ta on Minu sulane, kes 

trompetas, et ta on Minu apostel, ja kes ei kuulnud südametunnistuse häält, läks teele ja leidis sellel teel 

hulga haigeid, keda ta kutsus kokku, et öelda neile, et ta on selle tervendava palsami omanik, mis ravib 

kõik hädad; aga ta ütleb neile ka: "Ma olen vaene, mida te saate mulle anda selle eest, mida ma teile 

annan?". 

Need, kes on vaesed, ütlevad talle, et neil ei ole midagi, kuid et nad on valmis töötama, ületades oma 

kannatusi, et hankida seda, mis on vajalik tema maksmiseks. - See tehing tundub hea sellele inimesele, kes 

hakkab haigetele käsi külge panema, saades samal ajal nende käest tasu, mis aeg-ajalt suureneb. Ta 

"määris" haigeid, kuid nad ei saanud terveks, vastupidi, nad muutusid veelgi õnnetumaks. Ta püüdis neid 

julgustada, kuid nad halvenesid üha enam ja enam. Siis, kui apostel nägi, et rahvas oli kaotanud usalduse 

tema vastu, kadus ta salaja nende keskelt, võttes kaasa varanduse ja jättes nad hirmu kätte. 

22 Neist kaugel pöördus ta ühe rikka mehe elukoha poole, kellele ta ütles: "Issand, ma võin sulle 

kasulik olla, ma oskan töötada, ma soovin, et sa võtaksid mind tööle oma suurepärases elukohas. Ma võin 

sind lohutada, kui oled kurb, võin hoolitseda sinu huvide eest, kui tunned end väsinud." 

"Kes sa oled?" küsis rikas mees, millele apostel vastas: "Ma olen seaduse, nii võimsa ja veenva õpetuse 

omanik, et kui su alamad peaksid kunagi sinu vastu mässama, siis piisab, kui ma räägin neile, et tuua nad 

tagasi kuulekusse." 

23 Sellele rikkale mehele avaldasid need sõnad muljet, ta uskus sellesse mehesse ja ütles talle: "Sinu 

sõnad näitavad suurust, ja kui sa täidad neid, nagu sa ütled, siis ma usun neid alati tõeks." Selle peale andis 

rikas mees sellele mehele tööd ja andis talle oma palee võtmed. Viimane võitis oma peremehe südame 

meelitamisega; kuid kuna ta oli oma peremehe südamest välja tõrjunud ja ei kuulanud oma 

südametunnistuse häält, põhjustas ta peagi muutusi selle mõisa elus: ta alandas väikseid inimesi, ülendas 

neid, kes talle meelitasid, pani parimad teenrid majast lahkuma ja raiskas peremehe rikkusi tema selja taga 

peol. 

Aga tuli päev, mil selle valduse isanda silmad avanesid tegelikkusele ja ta veendus, et see, kellele ta oli 

kogu oma usalduse pannud, on vale, kui ta kuulis teda lausuvat suure väe ja tarkuse sõnu, kutsus ta teda 

enda juurde, et öelda nördimusega: "Kas see ongi see õpetus, mida sa levitad? Kas nii tõestate oma 

väidetavat võimu?" Ja kohe lasi ta ta vanglasse viia, et teda hiljem hukkamõistuks. Seal vanglas ei 

mõistnud ta, kuidas jumaliku Meistri õpilane võib olla vangistatud ja veel vähem, et ta mõistetakse surma. 

Ta ei suutnud uskuda, et need katsumused olid äratuskõne, mis kutsus teda meeleparandusele, et tuua ta 

tagasi (õigele) teele. Siis esitas ta rikka isanda, keda ta oli petnud, palavikulise palve, lubades talle, et ta 

enam kedagi ei veena ega peta, ning rikas mees, olles sellest veendunud, lasi ta lahti. 

24 Kui see mees oli nüüd vaba, tundis ta soovi tundma õppida uusi teid, ja kui ta oli need leidnud, 

heitis ta neile peale. Ta ignoreeris taas kord oma südametunnistuse üleskutset ja andis end naudingutele 
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üle nagu kunagi varem, tema huuled muutusid jumalateotuse suuks. Tema keha haigutas ja ta süda langes 

sügavaimasse vastikusse. Samm-sammult oli ta järk-järgult vajunud, kuni ta sukeldus tahtmatult kuristiku 

sügavustesse (kõlvatus). 

Ta ei teadnud, kui palju aega ta seal veetis, kuid kui ta ärkas, küsis ta: "Kus ma olen? Kus on minu 

pärand? Ma räägin oma Isaga, aga Ta ei vasta mulle; ma olen haige ja masendunud, aga Ta ei tule mulle 

appi; ma palun lohutust, julgustust, aga Ta ei tule mu südamesse. Kus on siis see õpetus ja see tervendav 

palsam, mille Ta mulle andis ja millega ma võiksin end vabastada nii suurest kurbusest? Ma tahan oma 

haavad sulgeda, kuid need veritsevad veelgi rohkem. Ma tahan oma südamele rahu anda, kuid see teeb 

veel rohkem muret. Kes ma olen? Kas see on pettus, mida Isa mulle andis?" Ja ta nuttis südantlõhestavalt. 

25 Igasugused inimesed läksid temast mööda ja vaatasid teda ükskõikselt, keegi ei kuulanud teda, 

keegi ei mõelnud temale ega peatunud, keegi ei tundnud tema valu. Siis tundus talle, nagu oleks sügav 

pimedus teda ümbritsnud, ja kui ta arvas, et ta ei suuda enam nii suuri kannatusi taluda, ja ta tundis, et 

tema vaim hakkab oma ebapuhtast kehast lahkuma, kuulis ta head, talle tuntud häält, mis ütles: "Siin ma 

olen; ma olen tulnud sinna, kuhu sa oled vajunud, et sind aidata." 

Kui see mees kuulis oma Isa lahket häält, mis oli täis andestust ja hellust, ei suutnud ta enam oma 

südametunnistuse raskust taluda ja ütles oma Issandale: "Ära tule minu juurde, ära lasku sellesse 

kuristikku ja ära astu sellesse pahede koopasse, sest siin on pimedus ja muda. Ära rebi oma rõivaid 

okastest; jäta mind siia, sest ma olen ennast selleks hukka mõistnud." 

26 Poeg nuttis ja mõistis läbi oma pisarate, kui õiglane tema isa oli. Isa ei vaadanud poja ebapuhtust 

ega pimedust, mis teda ümbritses, ega ka seda, millises mülkast ta oli sattunud. Ta nägi vaid, et tegemist 

on Tema armastatud Pojaga, kellelt Ta küsis: "Miks on sinuga nii läinud?" Ja Poeg vastas Talle: "Sest ma 

eeldasin, et Sa ei ole mulle nii lähedal, ega tahtnud uskuda, et minu südametunnistuse hääl on Sinu. Ärge 

ravige mind, täna ma saan aru, et ma ei vääri tervist. Ära anna mulle andeks, ma ei vääri Sinu andestust. 

Las ma kannatan selles kuristikus, las ma lepitan oma süütegusid." 

Kui Isa nägi, et Poeg oli lõpuks ometi mõistnud oma üleastumiste ulatust, ei lubanud Ta enam 

kannatada ja lubas, et see muutus selles olendis valguseks, et need pisarad pesid ära häbiplekid, ja siis 

vajutas Isa sellele painutatud otsaesisele rahu suudluse; Ta tõstis selle nõrga ja löödud keha üles ja surus 

selle lõpmatu armastusega enda juurde. 

27 Kui see süda tundis oma Isa õrna armastust, valmistus ta järgima Teda igavesti ja armastama Teda 

igavesti. Siis nägi ta, et valgus, mille Issand oli pannud tema otsaesisele*, säras uuesti; sest andeid, mida 

Jumal on andnud, ei võta ta kunagi oma lastelt tagasi. Kuid see, mis neilt Tema armu tagasi hoiab, on 

nende rikkumised Minu Seaduse vastu. 

Nii et see vaim asus uuesti alustama eluteed, kuid suurema valgusega - oma valusate kogemuste 

valguses. Ta kuulis selgelt oma südametunnistuse häält. 
Õpetuste ajal kutsuti aeg-ajalt inimesi, kes kuulusid 144 000 väljavalitu hulka. Issand asetas oma valguse 

sümboolselt inimese otsaesisele. 

28 Kes neist, kes on saanud Minu õpetust päevast päeva, võib küll soovida minna kannatuste teed? 

Mõistke, et te olete neid teid juba käinud, et teie vaim on juba läbinud suuri katsumusi, tänu millele saate 

te täna mind kindlalt järgida. 

29 Ma olen saatnud teid välja paljundama oma seemet, ja selleks olen ma märgistanud teid oma 

valgusega teie otsaesisel, et kui te olete varustatud, siis te võiksite laiali minna (maailma) teedele, kus 

inimesed teid ootavad. Kodude uksed avanevad, et teid vastu võtta, ja südamed võtavad teid rõõmuga 

vastu. 

30 Haiged on seal, lootes nende paranemisele. 

31 Mina, Jumalik Päästja, tulen kõigi juurde oma ustavate jüngrite kaudu. Aga mitte nii nagu Teisel 

ajastul: täna tulen Ma inimeste juurde - peidetud Minu saadikute südamesse -, rääkides nende suu kaudu ja 

lastes Minu inspiratsioonil voolata nende mõtetesse. Nii tulen Ma oma jüngrite armastuse ja halastuse 

tegude kaudu haigete, abivajajate ja nende juurde, kes janunevad meele- ja ihurahu järele. 

32 Õndsad on need rahvad, kes ei tõkesta oma teed ja ei ava oma väravaid Minu sõnumitoojatele, sest 

tõesti, ma ütlen teile, see rahvas saab päästetud. 
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33 Selle võitluse käigus kutsutakse ja valitakse mõned varem kui teised; kuid kõigi jaoks saabub see 

tund ja kõik kogevad (oma missiooni) täitumist inimeste seas. Mõned alustavad ja lõpetavad oma tööd 

varem, teised tulevad hiljem; kuid lõpuks, kui te jõuate täiuslikkuse piirini, ei ole ei suuri ega väikeseid, 

vaid te kõik olete Isa armastuses võrdsed ja kuulute Tema täiuslikusse perekonda. 

34 Ma andsin kõigile neile nende elu alguses samu andeid*, kuid kui mõned suutsid oma vooruse 

arendamise kaudu tõusta ja saada suureks, siis teised jäid seisma ja kolmandad läksid eksiteele. 
* Vaimses loomises 

35 Ma olen jaotanud võrdse suurusega kingitusi kõigi oma laste vahel, mistõttu te ei tohi otsustada, et 

mõnele on antud rohkem kui teistele, ega et üks järjekord on suurem kui teine. Oma täiuslikus tarkuses ja 

õigluses ning teades iga Minu lapse süüd, olen andnud neile seda, mida nad vajavad. 

36 Ma annan teile need selgitused, et te oleksite pühendunud, sest te ei tea midagi oma saatusest, oma 

minevikust ja oma lepituskohustusest. 

37 Kui te peate Minu lapsi, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, väga andekateks ja olete isegi 

soovinud oma ande, siis ütlen teile sellega seoses, et see on tõesti ülimalt suur arm, nagu ka vaimne 

kohustus, mis neil on Isa ees, ja nende vastutus ei tunne piire. 

38 Igaüks võtku oma rist armastusega; aga ärge otsige rõõme, au või preemiaid, sest siis lõikate ainult 

valu. 

39 Mäletage, et ma tervendasin teid oma armastusega, et ma puhastasin teid teie plekist ja sulgesin 

teie haavad. Pea meeles, et ma võtsin su huultelt ära kibeduse, et ma riisusin sinult räpased ja räpased 

riided, mida sa kandsid, et asendada need teiste, valgete nagu lumehelbed, riietega. Sa olid kõige põlatud 

ja nüüd ei ole sind enam. Te tulite ilma pärandita ja täna teate, et teil on kingitus. Ärge vaidlustage enam 

valu, ärge muutuge enam paariaideks, ärge naaske enam patustajaks ega arvake end puutumatuks, sest te 

suudate andestada, kui teid on solvatud. 

40 Kui tihti olete te lubanud Mulle andestada oma vendadele, ükskõik millisel viisil nad teid ka ei 

solvaks. Te olete palunud Minult jõudu, et täita oma ülesandeid, ja ma olen seda teile andnud. Aga kui 

harva olete oma tõotust täitnud. 

41 Jagan need, kes on püüdnud andestust anda, kolme rühma: Esimese moodustavad need, kes ei ole 

solvangut saades osanud end kontrollida ja kes, unustades Minu õpetuse, on lasknud end kaasa haarata 

tumedatest tunnetest ning on võtnud kättemaksu, andes ühe löögi pärast teist tagasi. See rühm on see, kes 

on kiusatusest löödud, on oma kirgede ori. 

42 Teise grupi moodustavad need, kes, kui neid on solvatud, mäletavad Minu eeskuju, sulgevad oma 

huuled ja ohjeldavad oma impulsse, et pärast seda öelda Mulle: "Issand, mind on solvatud, kuid selle 

asemel, et kätte maksta, olen andestanud." Kuid mina, kes ma tunnen südamed läbi, olen avastanud selles 

inimeses soovi, et ma peaksin talle kätte maksta, lastes oma õigluse tema venna peale. 

See rühm on ikka veel lahingu keskel. 

43 Kolmas rühm, kõige väiksem, koosneb neist, kes võtavad Jeesust eeskujuks ja kes, kui neid on 

solvatud, tõusevad Isa poole täis halastust oma vendade vastu ja ütlevad mulle: "Issand, anna neile andeks, 

sest nad ei tea, mida nad teevad. Nad on Mind solvanud, kuid (tegelikult) ei ole nad solvanud mitte Mind, 

vaid iseennast. Seepärast palun ma Sinu halastust nende jaoks ja et Sa annaksid mulle maksta neile ainult 

head." See on rühm, mis on ületanud. 

44 Teie südametunnistus, mis nõuab ja ootab teilt täiuslikke tegusid, ei jäta teid rahule, kuni te ei oska 

oma vendadele tõelist andestust avaldada. 

45 Miks peaksite vihkama neid, kes teid solvavad, kui nad on vaid etapid, et te jõuaksite Minuni? Kui 

te andestate, teenite te teened, ja kui te olete taevariigis, siis tunnustate maa peal neid, kes aitasid teid teie 

vaimsel tõusul. Siis palute Isa, et ka nemad leiaksid vahendid enda päästmiseks ja oma Issanda juurde 

tulemiseks, ja teie eestpalve paneb nad selle armu saama. 

46 Ärge püüdke ka oma ligimese varjatud tundeid paljastada, sest igas olendis on saladus, mida ainult 

mina võin teada. Aga kui te peaksite avastama selle, mis - kuna see kuulub ainult teie vennale - peaks 

olema teile püha, siis ärge tehke seda teatavaks, ärge rebige seda loori, pigem tehke see paksemaks. 

47 Kui sageli olen näinud, kuidas mehed tungivad oma venna südamesse, kuni nad on avastanud tema 

moraalse või vaimse alastiolekuse, et selle üle uhkeldada ja seda kohe teatavaks teha. Ärgu keegi neist, kes 
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on niimoodi rüvetanud kaasinimese usaldust, imestagu, kui keegi teda elu jooksul paljastab ja 

naeruvääristab. Ärgu ta siis ütle, et see on õigluse mõõdupuu, millega ta mõõdab teda, sest see on 

ebaõigluse mõõdupuu, millega ta on mõõtnud oma vendi. 

48 Austage teisi, katke paljastatuid oma halastuse mantliga ja kaitske nõrku inimeste kuulujuttude 

eest. 

49 Jüngrid, ma ei keela teil õppida raamatutes, mis õpetavad teile headust, kuid kui te neid ei leia, siis 

siin on teile Minu õpetus, mis kogu oma lihtsuses ja alandlikkuses sisaldab rohkem tarkust kui kõik 

raamatud. Seepärast juurutage seda oma südame sisimasse ossa, mõtestage seda, et see oleks see, mis 

juhiks teid kõigis teie töödes. 

50 Need, kes on tulnud selle puu varjus nutma läbi paljude elu katsumuste, on leidnud lohutust ja 

tugevdust Minu armastusest. 

51 Õnnistatud on see, kes kuulab Minu Sõna kolmandal ajastul, sest ta ei lähe eksiteele. Tema 

(füüsilise) surma hetkel tõuseb tema vaim üles igavesse ellu ja astub turvaliselt teele, mis ootab teda 

väljaspool seda elu. 

52 Õnnistatud on see, kes kannatusi kannatlikult kannab, sest just tema leebuses leiab ta jõudu, et 

jätkata oma risti kandmist oma arenguteel. 

53 Õnnistatud on see, kes talub alandlikkust ja suudab andestada neile, kes teda on solvanud, sest ma 

annan talle õiguse. Aga häda neile, kes mõistavad kohut oma vendade tegude üle, sest nende üle 

mõistetakse omakorda kohut! 

54 Õnnistatud on see, kes täidab seaduse esimest käsku ja armastab Mind üle kõige loodu. 

55 Õnnistatud on see, kes laseb Minul otsustada oma õiglase või ebaõiglase asja üle. 

56 Minu õpetus uuendab teid, tugevdab teie vaimu, nii et kui teie huuled avanevad, et korrata Minu 

õpetusi, sulguvad need jumalateotuse või needuse eest. 

57 Sel ajal olen ma tulnud kastma uuesti seemet, mille ma istutasin teie südamesse teisel ajastul. 

58 Esimestest kordadest alates olen otsinud vormi, milles saaksin ennast inimestele kuuldavaks ja 

arusaadavaks teha. Sellepärast ma saatsin siia maailma õiged mehed ja prohvetid, et nad oleksid oma 

sõnade ja tegudega Minu tahte ja käskude sõnumitoojad. 

59 Esimesel ajastul sõlmisin ma Aabrahamiga armastuse lepingu, sest ta oli minu käsule kuulekad, ja 

ma tasusin tema vankumatust, innukust ja ustavust, õnnistades ja paljundades tema järeltulijaid. Tema 

kuulekuse ja usu proovilepanekuks nõudsin temalt oma poja Iisaku elu, keda ta nii väga armastas, ja koos 

suurte vaimude loovutamisega oli ta valmis teda ohverdama. Kuid ma hoidsin teda tagasi, sest ta oli juba 

tõestanud oma südames oma kuulekust, ja sellest piisas mulle. 

60 Iisak oli Jaakobi isa, kes sai näha vaimu täiuslikkuse teed, mida sümboliseerib astmelaud, mis 

seisis maa peal ja kaotas end lõpmatusse, ja millel ingli kujul olevad vaimud tõusid ja laskusid. 

61 Need kolm patriarhi moodustavad Iisraeli rahva tüve, millest võrsus kaksteist oksa ja lõputu hulk 

lehti, kuid selle vili ei ole veel küps. 

62 Iisraeli rahvas sai Seaduse, kui nad olid palverännakul Siinai mäe jalamil. Mooses, selle juht, sai 

seaduse tahvlid ja (jumaliku) inspiratsiooni. Kõrbe läbimine toimus selleks, et puhastada südamed, 

vaimustada neid ja süüdata neis usk nähtamatusse Jumalasse. 

Kui rahvas jõudis tõotatud maale ja võttis selle enda valdusesse, oli usk oma Issandasse sügavalt nende 

meeltesse juurdunud ning nad harrastasid lihtsat, kuid ülevat jumalateenistust, milles nende südamed 

tugevnesid. Kuid vaata, laste lapsed ei püsinud usus ja vaimulikuks muutumises ning kui teised - 

paganlikud - hõimud tõid oma ebajumalateenistuse ja ebausu Iisraeli rahva sülle, siis jagasid nad neid 

vaimselt ja maapealselt. Selle peale tõusid prohvetid, kes manitsesid rahvahulki ja kuulutasid neile Minu 

kohtumõistmist nende truudusetuse ja pattude pärast; kuid prohveteid naeruvääristati ja mõned neist tapeti. 

63 Ma ütlen teile seda, sest vaimselt olete te tegelikult nende esimeste patriarhide ja Moosese 

"lammaste" seeme; kuid ma ütlen teile ka, et te kuulute nende viljade hulka, mis saavutavad küpsuse sel 

ajal ja annavad inimkonnale elu ja vürtsi. 

64 Kristus kastis siis oma verega elupuu ja täna tuleb ta seda taas oma jumaliku sõnaga kastma, et 

kõigi tema laste armastuse ja halastuse viljad saaksid küpseda. 



U 44 

93 

65 Sel ajal tulen ma võitlema igasuguse fanatismi ja teie südamete ebajumalateenistuse vastu, sest 

spiritualiseerumine ei võimalda materialiseerumist. Kes Minu vaimset õpetust fanaatiliselt praktiseerib, ei 

täida Minu tahet ega ole tõlgendanud Minu õpetust õigesti. 

66 Miks inimesed veel praegusel ajastul materialiseerivad Minu Jumalikkuse kummardamist, kuigi 

Ma olen keelanud alates esimesest ajastust oma seaduse esimeses käsus, et Mind tuleks kummardada 

inimkätega tehtud kujude ja kujutiste kaudu? 

67 Minu Sõna võitleb sel ajal nagu kahe teraga mõõk, et eemaldada inimsüdamest kõik eksimused, nii 

et ta saaks teadmatusest vabana tõusta Minu Jumalikkuse juurde ja saavutada vaimu ühinemine vaimuga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 45  
1 Minu Vaimu valgus laskub teie peale. Ma tulen, et anda teile rahu aaret ja riietada teid 

alandlikkuse piduliku rõivastusega. Kui inimkond tahab teie rõiva tükkideks rebida, siis las nad teevad 

seda, sest need tükkid katavad nende alastust. 

2 Nende rahvahulkade hulgas on neid, kes - ilma Mind nägemata - usuvad Mind, armastavad Mind 

ja järgivad Mind. Õndsad on nad, sest nad on tõotatud maal. 

3 Sel päeval tähistate te oma Meistri ülestõusmist, ja tõesti, ma ütlen teile, et paljud teist tõusevad 

üles armuliku elu juurde Minu Sõna valguse kaudu. 

4 Ma sündisin ja surin ainult inimesena, sest Jumalana ei olnud mul algust ega ka lõppu. Jeesus 

sündis puhtast armastusest, mida Isa tunneb inimkonna vastu, võttes inimliku kuju voorusliku neitsi 

emakas, kelle Looja oli eelnevalt välja valinud. 

5 Jeesuse sõnad ja teod olid tee, mille Ta teile ette pani, tee, mis viib teid taevariiki. Jeesuse keha 

kaudu tundis Kristus kõiki maailma valusid ja hirme, Ta koges surma piinu ja oli valmis vaimus sisenema 

pimeduse koobastesse, kus Teda ootasid ka vaimolendid. Aga ma ütlen teile, et Jeesuse valu Tema 

ülevoolava piinamise tunnis ristil ei mõistnud keegi. Oli hetk, mil Ta tundis end üksi taeva ja maa vahel, 

vallandunud elementide poolt piitsutatuna ja Tema jüngrite poolt hüljatuna. Siis juhtus, et ta hüüdis: "Mu 

Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?" - Inimesed heitsid Teda nende seast välja ja Tema Vaim 

lahkus Temast. 

6 Minu väe tõttu oleks Jeesus võinud olla füüsilise valu suhtes läbitungimatu, kuid Ma ei tulnud, et 

teid Minu inimloomuse osas petta. Minu valu oli enneolematu, Minu surm oli tõeline ja Minu veri tõeliselt 

verine. 

7 Samal ajal kui Meistri keha lebas hauas, valgustas Jumalik Vaim neid kohti, kus õiged ja patused 

Teda ootasid, et Tema halastus viiks nad uude ajastusse. Sest Talle veri avas tee vaimsele arengule mitte 

ainult selle maailma olenditele, vaid ka vaimse oru olenditele. 

Pärast seda, kui see armastuse missioon oli täielikult täidetud, ühines Kristuse keha Jumaliku Vaimuga 

samamoodi, nagu Ta oli võtnud inimliku kuju. 

8 Kuna Jeesuse ihu ei tulnud "maa pealt "* - miks oleks ta pidanud maksma sellele austust nagu kõik 

inimesed? 

Ta oli teile öelnud: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast." 
* St. loodud vastavalt loodusseadustele. 

9 Minu õpetust kuulates ärkab teie vaim uuele elule, sest ta on söönud igavese elu leiba, mis on 

Minu Sõna. Tugevdage endid Minu õpetusega, sest läheneb aeg, mil inimesed ründavad teid nagu näljased 

hundid, et teie üle kohut mõista, ja Minu tahe ei ole, et te jätaksite oma usu ja rahu oma tagakiusajate 

kätte. 

10 Kasutage seda aega, kui Minu ilmutus on veel sel kujul teie juures, sest kui te ei süüdata oma 

lampe täna, siis homme igatsete tagasi seda õpetuste ja armuannete aega ning nutate soovist kuulda Minu 

Sõna veel kord. Paljud ütlevad: "Meister, mida ma annaksin, et kuulda veel kord ühte teie õpetavat kõnet 

nende kaudu, keda ma nii ebatäiuslikuks tunnistasin." 

11 Kasutage Minu õpetust tõeliselt - nüüd, mil Ma annan seda teile nende Minu laste kaudu, keda Ma 

olen valinud ja ette valmistanud. Ma olen pannud nende huultelt voolama tarkuse ja armastuse sõnad. 

Üleandmises on nad pöördunud maailmast ära ja teie pärast joovad nad kannatuste karikat, teades, et nad 

on Isa vahendiks Tema ühinemisel teiega. 

12 Isegi kui te kiirustate nendesse tagasihoidlikesse kohtumispaikadesse, et kuulda Minu Sõna sel 

ajal, võite ikkagi saata oma palve seal, kus te (praegu) viibite: Olgu see siis vaikses toas või seal, kus te 

teenite oma igapäevast leiba, teel, orus või jõe kaldal - kõikjal kuulen ma teie palveid. 

13 Õppige puhastama oma südant ja tõstke oma vaim Minu juurde, et saaksite vaimset osadust 

(Minuga). Ärge unustage, et kannate Mind oma sisimas. Tõuske Minu juurde, et kui 1950. aasta viimane 

hetk saabub, ei oleks teie vaim täis hirmu, öeldes: "Meister, sa oled meist ära pööranud." Tõesti, ma ütlen 

teile, et kes valmistab end ette, ühendab end sellest hetkest alates vaimust vaimuga Minu Jumalikkusega. 
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14 Kui te oleksite kasutanud ühte neist paljudest õpetustest, mida Ma olen teile andnud, ja selle õpetus 

oleks olnud Seadus, mis juhib kõiki teie elu tegusid, siis tõesti, Ma ütlen teile, ei oleks enam vaja, et Ma 

oleksin teie keskel, sest selles, mida te olete seni kuulnud, on kogu Minu õpetus. 

15 Ma annan teile veel kord oma Sõna, et teie vaim tunneks, et ta on igavese elu pidusöögil. 

Värskenduge nagu Minu apostel Johannes, kui mõtisklete üleilmse maailma ilmutuste üle. 

16 Sel ajal kaob teie seast igasugune uskmatus, sest ma jätan teid nagu inimeste seas süüdatud usu 

lampi. 

17 Iga kord, kui Ma ennast teile tutvustan ja kui Ma teile oma Sõna edasi annan, taandub teie valu, 

sest teie vaim tunneb Minu kohalolekut ja värskendab end Minu armastusega. 

18 Mitte ainult need, kes kogunevad nendesse kogunemiskohtadesse, ei kuula Mind, vaid suured 

vaimude leegionid on sellel ilmutusel kohal ja võtavad vastu Minu valgust. Nende hulkade hulgas on need, 

kes maa peal olid teie vanemad, teie kaaslased, teie lapsed. Kõik on evolutsiooni redelil tõusuteel. 

19 Teie süda täitub rõõmuga, kui te kuulete Mind niimoodi rääkimas, ja te tunnete, et see on Isa enda 

au, mis avaneb neil hetkedel, et valada oma armu igale Issanda loodud olevusele. 

20 Minu armastuse valgus, mis on valgustanud kõigi Minu laste arenguteed, pani mõned teadlased 

oma ideid segi ajama, kui nad jõudsid tõdemuseni, et loodu päritolu ei ole selline, nagu nad olid ette 

kujutanud. Kuid Ma räägin neile "mäekõrguselt" ja Minu hääle vägivaldne hääl raputab maad läbi 

elementide ja näitab neile tõde. 

21 Inimesed, kui te tahate saada ühendust Minu Jumalikkusega, siis ärge vaadake neid häälekandjaid, 

kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, kui kõrgemaid olendeid. Uurige ja uurige Minu Sõna, siis tunnete, 

nagu oleksite Minu pühakojas, ja tunnete rõõmu Minu õpetuse vaimsest tähendusest. Nii saate te tugevaks, 

et anda tunnistust, et see on kolmas ajastu ja et selles olen Ma ennast inimestele Püha Vaimuna ilmutanud. 

22 Ma valin praegu inimkonna seast välja oma uued jüngrid, öeldes meestele: "Uuendage ennast", ja 

naistele: "Ärge tehke enam pattu". Te kõik olete Minu andestuse kaudu puhastatud, et alustada uut elu. 

23 Teie, kes te olete palju kibedat maitsnud - nüüd jooge piima ja mett sellest armastuse karikast, 

mida ma teile pakun. 

24 Rõõmustage, et teil on see vaimne hüve. Ärge muretsege liialt keha toitumise pärast, pidage 

meeles, et ma olen teile öelnud: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumalalt". 

25 Ma leidsin teid kõiki eksinud ja näitasin teile teed, öeldes: "Mina olen tee, tõde ja elu, järgige mind 

lõpuni." 

26 Ma ei ole kedagi sundinud Mind järgima ja Ma ei ähvarda kedagi, kui ta seda ei tee. Kindlasti on 

olemas lepituse seadus - mida igaüks ise põhjustab -, et tema hing saaks areneda ja saavutada oma 

puhastuse ja valguse. Kuid igavese tule põrgut ei ole olemas, nagu ei ole ka Jumala poolt määratud 

karistust. Ärge tõlgendage valesti seda, mida teile on minevikus räägitud allegooriaid kasutades. 

27 Täna kuulete te Mind ja igaüks tunneb ära oma missiooni, samal ajal kui Eelija kui Issanda 

väsimatu teenija kogub 144 000 uut jüngrit, 12 000 last selle rahva igast suguharust, et nad saaksid oma 

otsaesisele märgi, mis identifitseerib neid kui trinitaarsete-mariantristlike vaimulikke. 

28 Kui te tunnete, et olete eluteel kurnatud, tulge Minu juurde ja puhake seda sõna kuulates, sest Ma 

olen ikka veel teiega. 

29 See Sõna on leib, mille ma toon teie suhu. Selle vaimne tähendus on kristallselge vesi, mis aitab 

teil puhastada oma hinge kõigist plekkidest. 

30 Te kardate, et tormid viivad teid sellelt teelt kõrvale ja et te omakorda muutute nõrgaks liha 

kirgede ees. Te kardate inimeste juttu, nende hinnanguid, te kardate maailma, mis teid Minust eemaldab 

oma paljude ahvatlustega. 

31 Kuna te ei ole mõistnud Minu Sõna, siis usute, et Ma nõuan, et te loobuksite kõigest materiaalsest, 

samas kui Ma õpetan teile, et te peaksite andma vaimule, mis talle kuulub, ja ainele, mis teile kuulub. 

Niikaua kui te olete pisarate orus, ei saavuta te täiuslikkust. Kuid te peate end varustama armastuse ja 

halastusega, mida te oma vendade seas levitate, et jõuda vaimsesse orgu ja lõigata oma külvi vilja. 

32 Saladus, mille ma teile avaldan, on Minu enda Vaim, mis on Jaakobi redeli taga. Ma ei ole 

"redelil", sest ma olen täiuslik. Sellel on ainult need olendid, kes liiguvad täiuslikkuse poole. - Kes tunneb, 

et Minu õpetus on tema vaimule nagu raske koorem? Kui te võrdlete selle kaalu ristiga, siis mõistate, et 

ma olen nüüd teie abiline*.  
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* Vt lisa märkus 8. 

33 Kes saab Minust eemale liikuda, sest Ma olen kõikjal? Mõned püüavad end Minu Kohalolekust 

eemaldada, et külvata salaja neile usaldatud seemet ja korjata saaki enda jaoks, kuid Mina annan teile 

viljakad põllud. Kes üritab ennast eemaldada, peab minema kõrbesse. - Millal on keegi näinud, et mõni 

seeme valges liivas idaneb? Seal ei osale nad pidu, mida sa koos minuga naudid, ega kuula oma 

üksinduses lindude trillerdamist, mis on sind oma lauluga rõõmustanud. 

34 Need, kes on oma südames tundnud soovi loobuda ristist, ei ole ära arvanud selle ülesannet ega 

saatust. 

35 Kui paljud teist tunnistavad end minu ees süüdi ja patuks, kuid kuuluvad siiski nende hulka, kes 

mind armastavad! Kui paljud kuulutavad, et nad armastavad Mind, aga ei usu Minusse! Nad usuvad, kui 

nad saavad kasu, aga kui neid tabab katsumus, siis nad eitavad Mind! 

36 See Kolmas Aeg on olnud kutse teie vaimule, üleskutse, et teil oleks armu olla nende seas, kes 

saavad Kolme Aja jumalikku vilja. 

37 Kui inimkond oli kõige rikutumuse kõrgpunktis, laskus Minu Vaimu valgus - inimesele 

arusaadavateks sõnadeks muundatuna - alla, et teda päästa. Nad näitavad talle tema lepituse teed, aitavad 

tal seda täita ja annavad talle aru, milline tasu teda ootab. 

38 Teile, kes te Mind kuulete, ütlen: ärge kandke määrdunud tolmu oma "sandaalides", otsige Mind, 

Mina olen teie pääste. Mina olen paat, mis päästis teid laevahukust, kandis teid ära patu tormilisest merest, 

et tuua teid tõotuse maale. 

39 Miks olete oma eluteel kogenud valu? Miks on su jalad hõõrunud vastu tee kive? Miks piinab sind 

janu nagu väsinud rändajaid? See tuleneb sellest, et te käisite varem sama teed ja ei puhastanud teed neile, 

kes tulid pärast teid, sest te ei teadnud, et peate seda teed uuesti läbima. Aga kui te pole kunagi kustutanud 

ühegi januneva janu, kuidas te siis võite oodata, et keegi kustutab teie janu? 

40 Ainult mina kustutan teie vaimu janu armastuse ja rahu järele. Minu Sõna on kristallselge vesi, mis 

on teie keskele valatud. Nautige seda, kui te seda joote, kutsuge oma vendi seda tegema, ja tõesti, ma ütlen 

teile, te kogete lõpuks ühtsust ja rahu hingedes. 

41 Kui teisel ajastul nägid teie silmad mind, sest ma tulin inimesena, siis täna tulen ma vaimus. Kui 

teie füüsilised silmad ei ole Mind näinud, siis teie vaimu tundlikkus on Mind kindlasti tundnud, sest Ma 

teen Oma Kohaloleku teile tuntavaks. Kes neist, kes Mind kuulevad, ei ole tundnud Mind oma südame 

kiiremas löömises? Kes teist ei ole värisenud Minu Sõna ees, mis on nagu läbiv pilk, mis jõuab oma 

valgusega teie vaimuni? 

42 Ma räägin teiega kui peremehega, mitte kui kohtunikuga. Ärge otsige Mind kui kohtumõistjat, sest 

kohtumõistmise asemel tahan Ma levitada teie seas lohutust ja elu. 

43 Ma olen avanud teie silmad, et te saaksite teada, et Minu seadust maa peal rikutakse, kuid mitte 

selleks, et te saaksite mõista kohut selle üle, kes seda rikub. Õppige Minu Seadus, et te ei läheksite 

eksiteele, kui inimesed seda teie eest varjavad, ja et te oskaksite juhatada seda, kes pimeduses kõnnib. 

44 Te ei ole tulnud (maailma) selleks, et kedagi alandada. Tõesti, ma ütlen teile: Enne kui see juhtub, 

oleks parem, kui te ei räägiks Minu tööst, või et surm katkestaks teie elu. 

45 inimesed, te ei tea, mis mul teie jaoks varuks on. Ärge arvake, et see, mida te tänaseni kuulsite, on 

kõik, mida mul on teile öelda; ma avaldan teile veel suuri õpetusi; väga suured kingitused avanevad teie 

sees. 

46 Minu õpetus tuleb teile appi, et teil õnnestuks ühendada vaim ja vaim oma Isaga, sest selles peitub 

teie pääste. Avage oma süda, et te hoiaksite selles Minu Sõna aaret, kuni saabub hetk, mil peate seda oma 

vendadele ilmutama. Sest see on Sõna, mis muudab patuseid ja ravib haigeid. 

47 Jälg, mille ma jätan teile sel ajal, ei ole mitte verest, vaid valgusest. Tulge Minu juurde, jüngrid, ja 

toibuge oma kannatustest. Leevendage Minu Sõnaga oma nälga ja janu armastuse ja rahu järele, et kui Ma 

olen teid vaimsetega üle ujutanud, oleksite nagu neitsid Minu tähendamissõnas: lambid põlevad, oodates 

vooruslikku Abikaasa, et saaksite teda vastu võtta, kui ta teie uksele koputab. 

48 Igaüks, kes hoiab Minu Sõna oma südames ja usub sellesse, saab rahu ja õnne maailma teedel ning 

saavutab oma vaimse tõusu teel, mis viib Minu kuningriiki. 
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49 Ma annan teile armastusega oma Sõna, et anda teile tõelist elu ja õpetada teid tegema sama 

inimeste seas, kus on nii palju usku surnuid. Kõik, mida te minu nimel teete, te näete, et teie vennad 

saavad teoks. Aga kui te õnnistamise asemel teete teotust või mõistate kohut oma naabrite üle, siis tõesti, 

ma ütlen teile, et te mõistate iseennast hukka, sest mõõdupuuga, millega te mõõdate, mõõdetakse teid. 

50 Kui te olete mulle haiget teinud, siis paluge minult andestust. Kui teie vend on teile haiget teinud, 

andestage talle, võib-olla ta ei tea, mida ta on teinud. Kui te aga teete ikka veel haiget, kuigi teil on nii 

palju valgust saadud õpetuste kaudu, siis ei saa te öelda, et olete süütu. 

Kui te peaksite solvama, siis oleksite kõvem kui kalju, sest ma õpetan teid, et te oleksite oma vendadele 

üllad. 

51 Uurige Minu Sõna, et surm ei tabaks teid ettevalmistamata ja pimedus ei varjaks teie vaimu teed 

selle arengule. Minu õpetus on ainus raamat, mis sisaldab tõde esimesest sõnast viimaseni. Selle Raamatu 

olen ma teile sel ajal uuesti avanud, et äratada teid igavese elu juurde ja ühendada teid Minu armastuse 

ümbruses, sest ma näen teid eksinud nagu lambad ilma karjuseta. 

52 Siin on Tema hääl, kes kutsub vaime, et vabastada neid maailma muredest. Mõned Minu lapsed 

tundsid hääle ära, teised aga mitte, sest nende meeled, mis olid pimestatud selle aja materialismist, ei 

tundnud seda ära. Aga mina, Karjane, kellel on üheksakümmend üheksa lammast Minu armastuse karjas - 

mis on Minu Kuningriik -, tulin maa peale, et otsida eksinud lammast. 

53 Kui kaua te olete toitnud end kibedate viljadega, mis panid teid unustama tõelise elu magusat vilja, 

ja alles siis, kui te kuulsite Minu Sõna, kogesite taas, mis on tõeline vaimu toit. 

54 Minevikus olete asunud ja otsinud asjatult oma vaimse tõusu teed, sest teid masendas teie pattude 

valu. Täna olen ma teid ühendanud, olen teid paljundanud ja olen pannud teid tundma oma andeid. Aga 

tõesti, ma ütlen teile: enne kui te selle armu tõttu langete edevusse ja tahate patuse üle kohut mõista või 

püüate alandada seda, kes on alla jäänud, siis pidage meeles ja mõtisklege selle õpetuse üle, mille ma teile 

teisel ajastul andsin, kui abielurikkuja naine toodi Minu ette; pidage meeles tähendamissõna variserist ja 

publitsast ning headest samaarlastest. Nende õpetuste vaimne tähendus on igavene. Täna, homme ja kogu 

aeg saate neid oma elus rakendada. Need on tähendamissõnad, mida Ma teile teises ajastul andsin, 

mõnikord jõe kaldal, teinekord kõrbes või mäel; need olid Jumalik Sõnum, mille Ma tõin teile Jeesuses, 

enne kui inimesed võtsid Mind kinni, et Mind Jeruusalemmas hukka mõista ja risti lüüa. 

55 Minu tahtmine oli, et Minu Sõna elaks teie südames, nii et sellest voolaks halastust ja armastust, ja 

et te läheksite ravima haigeid, ootamata tasu, sest teete head oma vendade vastu armastusest. 

56 Ärge nimetage end spiritistideks, kui tunnete oma südames vastikust haigete vastu või kui nende 

keha on rättidesse mähitud. Te ei saa olla Minu jüngrid seni, kuni te eraldate end patustajatest, sest 

kardate, et teie süda nakatub. 

57 Vaata, siin on Minu uus Sõna, mis ühendab teid sellega, mida ma teile varem andsin. Erinevate 

vahendajate meelte kaudu olen ma selle teile praegusel ajal andnud, et te saaksite selles kinnitust, et see, 

mis on öeldud ühe suu kaudu, on öeldud kõigi kaudu. 

58 Valmistuge, mehed ja naised, sest teie seas on neid, kelle kaudu ma annan teile oma Sõna. 

59 Siin on mees, kes koputas neitsite uksele, ja kuna nad teda ootasid, avasid nad talle ja kutsusid ta 

sisse ning nende majas peeti pidu. 

60 Mõned teist on istunud armastuse laua taha, et süüa Minu Sõna leiba ja juua veini, mis on Minu 

Sõna jumalik essents. Kui paljud teist olid ka Teisel ajastul Minuga koos ja kuulasid Mind. Teised nägid 

Minu apostleid provintsides, kes külvasid südametesse usu seemet Kristusesse ja tõid inimestele tõendit 

tõe kohta, tervendades haigeid, puhastades pidalitõbiseid ja lohutades kannatanuid. Aga need, kes tol ajal 

söögist osa ei võtnud, söövad täna, ja need, kes ei olnud maailmas, on täna. 

61 Ma valin praegu uuesti oma jüngrid. Tuletage meelde, et Teisel ajastul pesin ma nende 

kaheteistkümne apostli jalgu, keda olin valinud oma halastuse järgi, ja vajutasin neile armastuse suudlust, 

et te mõistaksite: Kui Issand tegi seda, mida peaksite teie tegema oma vendadele? 

62 Täis alandlikkust tulen teid lohutama ja päästma, et - kui te asute täitma oma missiooni, et näidata 

inimestele teed - jätaksite teele tagasihoidlikkuse jälje. Kes ei ole pesnud oma "jalgu" enne, kui ta alustab 

oma päevatööd - millist jälge puhtusest ta suudab endast maha jätta? 

63 Siin on Talle, kes vabatahtlikult ohverdas end, et Tema veri oleks kõigis Tema lastes elu sümboliks 

ja et Tema jälg tähistaks inimese vaimset arenguteed. 
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64 Ma näen teie seas neid, kes järgivad Mind, aga ka neid, kes peavad valama pisaraid ja kes annavad 

suuri tõotusi, et hiljem Mulle selga pöörata. Ma olen ikka veel teie keskel; kasutage hetki, sest varsti jätan 

teid maha ja vaatlen lõpmatusest nende täitumist, kes selle pärandi said. Igaüks, kes puhastab oma südame, 

et anda edasi Minu Sõna, saab tugevaks oma puhtuse, halastuse, armastuse ja alandlikkusega. Aga kes 

ennast ülendab ja Minu Töö reedab, jääb kiusatuste ees nõrgaks. 

65 Teie rahvas on avanud oma väravad, mille kaudu on tulnud suured rahvahulgad erinevatest 

rahvastest; sest ma olen teile öelnud, et sel ajal ei ole kaksteist väljavalitut, vaid kaksteist tuhat igast 

kaheteistkümnest suguharust - sada nelikümmend neli tuhat, kes toovad Minu Sõna inimkonnale. Mõned 

on vaimses orus, teised mateerias. Need, kes elavad teises maailmas ja kes ei ole seda õpetust tundnud, 

teen ma uuesti lihaks, et koguda nad kõik kokku maa peal. Need on need, kes armastusest oma vendade 

vastu kannavad ohvriristi ja joovad kibeduse karika. 

66 Täna sööte te Taevariigi leiba ja joote veini Minu õpetuse vaimse tähenduse kaudu, samal ajal kui 

inimkond jätkab selle õpetuse esindamist maise leiva ja veiniga. 

67 Kogunege Minu ümber, et te üksteist kaitseksite ja tunneksite end tugevana, sest hundid varitsevad 

teid, ja variserid, kes peidavad end rahvahulkade seas, on need, kes on eilsed. Nad ei suuda Mind veel ära 

tunda, sest nende meeled on segadusse läinud. Nad on silmakirjatsejad, kes varjavad oma patud teeseldud 

puhtuse taha. 

68 Vaadake ja palvetage, sest nad on esimesed, kes ütlevad teile, et ma olen vale Kristus. Mõned 

osutavad teile Esimese ajastu ettekuulutustele ja teised Teise ajastu ettekuulutustele, püüdes tõestada teile, 

et see oli ennustatud valeks. Nad ütlevad teile, et ärge laske end neist kuulutustest ära meelitada. Tõesti, 

ma ütlen teile: Hoiduge neist ja neist, kes on võtnud vaid Minu Sõna ja kellel ei ole jõudu teha tegusid, mis 

veenavad nende tõe kaudu. 

69 Kas te uurite end oma südametunnistuse ees ja küsite endalt, kas haiged on muutunud terveks, kas 

te olete tundnud rahu, kui olete Mind kuulanud, kas te olete tundnud innustust teha head ja armastada 

üksteist, kas te olete ennast uuendanud? - Jah," vastas teile teie südametunnistus. 

70 Mäletage ja elage uuesti läbi möödunud aegasid. Siin on laud, millele on asetatud toit, mis annab 

igavese elu. Ma ütlen teile veel kord, et Minu ihu ja veri on täna esindatud Minu enda Sõnaga. Sellest 

leivamurust piisab, et anda vaimule igavene elu. Haiged, kes seda leiba maitsevad, saavad terveks, ja kes 

seda veini joovad vaimuga ja Minu õpetuse austusega, saavad igavesti rahu. 

71 Kes mäletab Minu Sõna inimsurma kõrgel tunnil, selle vaimus on anded ja armud, mis on temas 

(Minu Sõnas), nii et ta võib näha Minu Püha Vaimu valgust oma väljapääsul. 

72 Isa salajased mõtted ilmutati vaeste ja alandlike jaoks. Kes seda veini joob, tunneb, et tema vaim 

tugevneb; kes sulgeb oma huuled, et mitte juua seda surma kartuses, selles on surm ja ainult Minu 

armastus suudab teda üles äratada. Aga siis, kui see on Minu tahtmine, tulen Ma tema juurde ja ütlen: 

"Miks sa ei ole joonud Minu veinist? Tõuse, mina olen see, kes rääkis inimese suu kaudu, ja seesama (on 

see), kes tõstab teid täna üles armu ellu. Kellel peale minu on õigus surnuid ellu äratada?" 

73 Kui ma annan teile oma õpetust, vaatan ma igaühe südamesse, kes on kohal. Mõned loovutavad 

Mulle oma südame, mis on toitunud Minu Sõnast, kuni see on rahuldanud oma armastuse- ja lohutusnälga. 

Teised mõtlevad, kuidas nad saavad seda tööd hävitada, sest nad ei usu sellesse ja neid häirib suur 

rahvahulk, kellel on tulised südamed ja kes tungivad nendesse kogunemiskohtadesse, et kuulda Minu 

Sõna. 

74 Sööge seda leiba, selles on igavene elu. Jooge veini, selle vaimne sisu on see jumalik maitse, mida 

Minu Sõna omab. 

75 Ärge unustage tegusid, mida ma olen teie heaks teinud, et te teeksite neid ka oma vendadele. Nagu 

mina olen teid armastanud, nii armastage ka oma ligimest. Istuta abivajajad oma laua taha ja anna neile 

parim koht. 

76 Igas Minu sõnas* on rikkalikult ilmutusi, mille uurimisse te võiksite süveneda, sest läheneb Minu 

lahkumise hetk, mil te tunnete end üksildasena. Teid jäetakse nagu lambaid huntide sekka, aga mina 

lohutan teid. Siis algab teie missioon ja mõned lähevad kodudesse, teised provintsidesse ja mõned veel 

teistesse rahvastesse. Te peate olema head töömehed Minu põllul ja külvama väsimatult Minu rahu ja 

armastuse seemneid. Kuid teil ei ole vaja reisiks kaasa võtta topeltkotte - ma hoolitsen teie eest. Te ei pea 

kartma ei ilmastiku ega elementide karmust, Minu kohalolek on kõigis loodud oludes. 
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* Mõiste "sõna" ei tähenda siinkohal üksikuid sõnu, vaid on jumaliku mõtte väljendusviis inimsõnade kaudu. 

77 Ma viin teid kodudesse, kus elavad need, kes jagavad teie usku. Nad võtavad teid rõõmuga vastu, 

ja seal kutsute te teisi palvetama ja viima neile Minu sõnumit. Need "viimased" saavad "esimesteks" ja 

lähevad uute apostlitena külvama, nagu te olete neid õpetanud. 

78 Minu põllud on väga laiad ja külvajad on veel väga hõredad; ometi on Minu tahe, et sel ajal, kui 

Ma veel annan teile oma õpetuse sellisel kujul, tõmmatakse sada nelikümmend neli tuhat. Sest need on 

need, kelle vahendamise kaudu Ma annan ennast sel ajal inimkonnale teada, ja igaühe kohta, kes annab 

tunnistust Minust, annan ka Mina tunnistust, nii nagu igaüks, kes Mind reedab, peab ilmuma Minu kohtu 

ette. 

79 Vaata, te kõik olete söönud Tallest, aga ma näen teie seas üht, kes mind reedab. Mitte sel hetkel 

ega sel ööl, vaid siis, kui ta maailma ahvatlustest võrgutatuna võtab oma vendade auhinnaks säravad 

mündid vastu. Kuna keegi ei tea, kes see võib olla, siis küsite oma südames: "Meister, kes see on?" - Ma 

ütlen teile ainult: "Vaadake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse." 

80 On ka üks, kes eitab Mind sel ajal, ja see saab varsti olema; juba sel ööl hakkab keegi eitama, kus 

ta on olnud ja kellele ta on kuulunud. - Ärgu keegi eitagu Mind maailma kartusest, sest tema valu on väga 

suur. 

81 Ükskord läks Jeesus õlipuuaias palvetama, sest tema ohvrirännak oli lähenemas. Täna ütlen ma 

teile: Palvetage ja meenutage seda eeskuju, et te leiaksite jõudu Issandas. Sest tõesti, ma ütlen teile, see 

karikas, mida ma tol õhtul jõin, oli väga kibe; aga ka see, mida see inimkond mulle täna jälle ulatab - kui 

kibe see on! Selles on kõik inimeste pisarad, veri ja valu. 

82 Seepärast, armsad jüngrid, ma õpetan teid palvetama, et olla valmis suurteks külaskäikudeks. Mitte 

kunagi ei ole aga kõigi inimeste patt ühe inimese peal. Ainult Kristus kandis oma õlgadel kogu inimkonna 

pattu, alates Aadamast kuni viimseni. 

83 Need, kes neid ilminguid sisemiselt pilkavad, on need, kes sülitasid mulle näkku, ja need, kes nüüd 

minu üle kohut mõistavad, on need, kes mind teisel ajastul piitsutasid. Selle inimkonna patt ja pimedus on 

vangla, milles ma võtan vastu kõik piinad. 

84 Valmistuge, sest uskmatute hulgad ja segadusse sattunud vaimude leegionid jälitavad teid. Aga siis 

ma ütlen neile: "Lahkuge minu jüngrite juurest, nad ei ole süüdi. 

85 Vaadake ja palvetage, elage rahus, ja teil on Minu jõud teie vaimus, sest te toitute igavese elu 

leivast. 

86 Teie jaoks on kätte jõudnud tund, et meenutada Kristust, jumalikku Meistrit, Tema viimaseid hetki 

ristil, neid pimeduse tunde maailmas, mil Minu Kohalolek valgustas mind ootavaid vaime. 

87 Uuel Golgatal on inimkond Mind selles Kolmandas Ajastikus ülendanud, ja Minu Ristilt vaatan 

Ma teid, inimesed. Minu Vaimu valgus laskub inimkonnale, nagu tol ajal, kui Minu Veri tilkhaaval 

inimkonna peale valus. Minu jumalikud kannatused on nagu haavad, mis murduvad lahti inimeste 

tänamatuse ja pattude ees. Kuid täna voolab neist armuvesi, et pimedad näeksid ja kurjad lunastataks. Kui 

sa haavata puu, siis tuleb sellest elumahl: Ma olen tõelise elu puu, mis annab teile elu, kui te püüate seda 

hävitada. 

88 Kes aitab Mind sel ajal Minu risti kanda? - Teie, jüngrid! Ja kes iganes nutab oma pattude üle, 

kahetseb ja uuendab end, see jääb inimkonna mällu nagu see patune, kes niisutas Minu jalgu oma 

pisaratega ja kuivatas need oma juustega. 

89 Õndsad on need, kes tunnevad oma südames oma Issanda valu, Tema armastusejanu, sest ma lasen 

neil näha Mind kogu oma hiilguses ülevalpool maailmas. 

90 Kui maa peal eraldas inimeste poolt Jeesusele ette valmistatud surm Ta oma armastava Ema käest, 

siis täna, igavikus, on Ema ja Poeg ühendatud jumalikus armastuses. Sest sa pead teadma, et kui Kristus 

on Jumala Sõna, siis Maarja on Jumala emalik õrnus, ja lõpmatusest, lähedalt ristile, mille sa mulle uuesti 

valmistasid, laiutab ta armastavalt oma mantli, et katta sind, ja suunab oma emaliku pilgu, täis andestust, 

sinu poole. 

91 Ärge unustage neid ilminguid ja kui aasta 1950 on möödas, kogunege kokku, et meenutada neid 

õpetusi. Siis voolavad teie silmad üle pisaratest, kurbusest ja samal ajal ka rõõmust - kurbusest, sest te 
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mäletate aega, mil kuulasite Minu sõnu, ja rõõmust, sest olete lõpuks jõudnud vaimust vaimuga ühenduse 

aega. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  46 

101 

Juhend 46  
1 Õndsad olete teie, kes te kiirustasite, kui kuulsite armastuse kutset, mis kutsus teid vaimulikule 

pidusöögile, et nautida igavese elu toitu. Ma olen toonud need teile, täites lubadust, mille ma teie vaimule 

Jeesuse kaudu andsin. 

2 Kui ma näen, et te olete oma arenguteel väsinud, lähen, et täita teid jõuga ja öelda teile: "Minge 

samm-sammult elutee lõpuni, lootuses jõuda tõotatud maale. Seal leiate oma usu ja püsivuse tasu selles 

õnnistatud ja tõelises rahus, mida teie vaim nii väga igatseb." 

3 Oo, Minu hea meelega rahvas, keda ma nimetasin Iisraeliks, valguse laps ja Püha Vaimu õpilane, 

ärge pöörake tähelepanu sellele, kas teie keha on rättidesse mähitud või teie jalad on alasti, teie vaimne 

väärikus ei põhine materiaalsel. Uurige oma elu tegusid oma südametunnistuse valguses, et te teaksite, kas 

teie hing on patust puhas. 

4 Kui te tunnete valu oma vendade kahtluse ja mõnitamise ees, kinnitage seda. Kas sa tead, kas sa ei 

hüüdnud sel ajal Pilaatusele, et ta Mind risti lööks? Kas te teate, kas te ei olnud nende seas, kes kiusasid 

taga Minu apostleid ja andsid neile kannatuste karika juua? 

5 Selle küsimuse peale te vaikite, kuid Ma ütlen teile: "Andestage, kui teid on solvatud, ärge tehke 

Minu sõnadest kahe teraga relvi, et haavata oma vendi. Sel ajal saavutab teie arenenud vaim rahulikkuse; 

see juhib kõiki teie töid, sõnu ja mõtteid. Teie vaimne vanus ei ole enam lapse vanus, ja Minu õpetuse 

kaudu olete lakanud olemast väikesed lapsed ja muutunud jüngriteks. 

Tehke oma töid Minu Õpetuse raames, ilma seda muutmata või rüvetamata. Ärge eemaldage kedagi oma 

seltskonnast, isegi kui näete mõnes oma vennas plekke või vigu. Ärge öelge, et see on tõrva, kui keegi 

lisab Minu õpetusse ebatäiuslikke ideid või kasutab oma andeid halvasti. - Parandage teda armastavalt ja 

juhatage teda halastusega. 

Ainult juhul, kui ta jäigastub oma kurjadesse kalduvustesse ja mõistab teid valesti, siis loobuge temast, 

palvetage tema eest ja jätke asi Minu hooleks. 

6 Ma valmistan teid ette, et te oma valguse abil tooksite ülestõusmise neile, kes on surnud armu 

elule, ja et teie palve päästaks neid ja teie teod oleksid teie vendadele tervendavaks eeskujuks. Mu lapsed, 

mõelge sellele, mida te pakute oma Isale, kui olete Tema juuresolekul. 

7 See on Tõe Vaim, kes teiega räägib. Te olete ära tundnud puu selle vilja järgi ja selle allika selge 

vee järgi; seepärast järgige seda jälge. Kuid on vaja, et te puhastaksite selle suure armastuse, mida te minu 

vastu tunnete, igasugusest isekusest, igasugusest tülist oma ligimesega, et see oleks puhas ja Isa vääriline. 

8 Olge alandlikud, kuigi tunnete, et Looja on pannud teie ellu suuri andeid. Pidage meeles, et ma ei 

ole kellelegi toonud krooni, et teda kuningaks teha. 

9 Rahvahulgad, kes on kogunenud ja kuulavad Minu Sõna: juba läheneb päev, mil te ei kuule enam 

seda Sõna ja ei tunne end üksi, kuigi Minu vaimne kohalolek on teiega. Siis algab uus periood, mil Ma 

puhastan teid kehaliselt ja hingeliselt, mil Ma puhastan Jumala kummardamise ja selle rahva sellega 

seotud kombed, nii et nad lähevad seejärel teistesse provintsidesse ja teistesse riikidesse, et tuua Minu 

Sõna head sõnumit ja tunnistada oma tegudega Minu õpetuse armastuse õpetust. 

10 Ma olen ennustanud, et pärast 1950. aastat püüavad selle rahva hulgast koosnevad rahvahulgad 

juba praegu saavutada vaimu ja vaimu ühinemist, sest siis ei anna Ma teile enam oma Sõna inimmeele 

kaudu. Mida te siis teete Minu käskude ja õpetustega? Milline on see vaimulikkuse, kuulekuse ja usu 

eeskuju, mida te pakute neile, kes veel teie ringkonda astuvad? Milline on see eeskuju ja seeme, mille 

jätate tulevastele põlvedele? 

11 Mõistke, et see aeg on juba lähedal ja et see on vaimse liidu (Jumalaga) algus, ebajumalateenistuse 

ja usufanatismi valitsemise lõpp. 

12 Kaugetest maadest tulevad siia rahvusesse inimrühmad, kes otsivad seda tunnistust. Te võtate nad 

vastu kogu oma südame armastusega ja näitate neile "Tõelise elu raamatut", mille olete moodustanud minu 

poolt teile antud õpetustest, unustamata, et teie teosed ja tunded peavad moodustama osa raamatust, mida 

te esitate. 

13 Kasutage neid aastaid, mis on jäänud teie õpetamiseks ja vaimulikuks rõõmuks Minu Sõna 

kuulamise kaudu; ärge andke põhjust, et see aeg oleks kohtumõistmise ja kaebuste aeg. Ära lase, et alates 
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esimesest sõnast, mille sõnumitooja Eelija tõi sulle selle kuulutuse alguses, kuni viimase sõnani, mille ma 

sulle annan, maksad sa (oma sõnakuulmatuse eest) lepituse ja valuga. 

14 Selleks, et vältida igasugust rüvetamist, puhastan ma selle "töövälja" ja külastan kõiki neid, kes on 

saanud ametikohti. Ma laiendan seda puhastust kõigile teie eluvaldkondadele, mitte ainult vaimsetele. 

Need, kes on rüvetanud Minu Seadust, peavad hoolitsema selle eest, et plekid, mis nad on sellele pannud, 

pestaks ära. 

15 Inimesed, ma tahan, et Minu rahu avalduks teie vaimu, teie välimuse ja naeratuse kaudu. Ma ei 

taha, et kannatustest kurnatud nägu peegeldaks kibestumust või rahutuks jäämist. Te olete rahvas, kes on 

sündinud valus ja kelle ülesanne on seda võita; kes kannate oma risti ohvrina ja armastusega, painutades 

oma kaela ja ületades keha nõrkusi. Tühjendage oma karikas kannatlikult, mõistes, et Minu Jumalik Sõna 

ravib teid igal hetkel teie haavadest. 

16 Millal jõuab see sõna kogu inimkonnani? Nende "öölauljate "* trillerid ei ole jõudnud kaugele, nad 

ei ole lasknud Minu õpetuste magusat heli jõuda suurte luksusmajadesse või vägevate residentsidesse. Nad 

ei ole jõudnud inimeste verest läbi imbunud lahinguväljadele ega vaimude juurde, kes ehitavad uut Paabeli 

torni või elavad uues Soodomas. Aga sõna, mis käib teie huultel Minu ilmutuse viimastel aastatel, on 

sõnum, mis jõuab homme kõigi teie vendadeni, sest selleks puhastan teid neil hetkedel ja valmistan teid 

ette. 
* Poeetiline väljendus jumaliku sõna jaoks häälekandjate kaudu. 

17 Teie kõrvu on jõudnud ainult leskede ja orbude kaebused, kuuldused sõjast, uudised suurtest 

raskustest ja tragöödiatest, mida te ei ole veel kogenud ega kannatanud. 

18 Te olete minu kaudu õppinud, et olete Iisraeli rahva lapsed, ja ajaloo kaudu teate, et minevikus 

nimetas see rahvas end "Jumala rahvaks", väljavalituks, kelle peale valati välja kõik Taevase Isa armud. 

Täna tahan, et te teaksite, et see rahvas, kelle ma olen sel ajal uuesti maa peale saatnud, ei ole kunagi 

olnud rohkem armastatud kui teised rahvad, ja kui ta sai Minult palju armu, siis kavatsusega jagada neid 

teiste rahvastega, et ta oleks valgus, tee, avatud raamat ja pääste kõigile oma naabritele. 

19 Kas see rahvas täitis oma missiooni minevikus? Kas see täidab seda armastuse ja vendluse seadust 

praegu? - Kui te tunnete selle rahva iidset ajalugu, siis ei ole teile teadmata, et suured kannatused, 

raskused, vangistus, nälg, katk ja alandamine tabasid ka neid nende uskmatuse ja sõnakuulmatuse tõttu. 

See ei olnud ei armastus, ei kuulekus Minu Seadusele ega ka selle rahva vaimustamine, mis kirjutas 

raamatu tulevastele põlvedele. Selle rahva raamat on kirjutatud vendade, prohvetite ja õigete verega, see 

on määritud pahatahtlikkusega, sõnakuulmatusega ja lahkuminekuga ning see on pitseeritud Jumala Poja 

verega. 

20 See rahvas peab pesema ja puhastama kõik need häbiplekid, kustutama kõik oma üleastumised 

raamatust ja panema nende asemele häid tegusid, tegusid, mis on nende Issanda väärilised. 

21 Teie, jüngrid, ärge kirjutage praegu uut raamatut, mis on täis sõnakuulmatusi ja rüvetusi, sest 

hiljem ei oleks teil piisavalt pisaraid, et sellest raamatust oma plekke eemaldada. Kirjutage uus ajalugu, 

kuid see olgu seotud moraalse uuenemise, leppimise, vendluse, kuulekuse ja vaimulikkusega. Teie leping 

(Jumalaga) on sel ajal kirjutatud teie südametunnistuse poolt. 

22 Nendel aastatel, mil ma jätkan teile oma õpetuse andmist ja mis valmistavad teid ette minu 

lahkumiseks, peate te täitma ülesannet, mida ma teilt palun. Teadke, et pärast seda aega ei taha ma, et 

inimesed tunneksid pettust ega teie praeguseid puudusi. Kui see aeg saabub, siis tunnevad inimesed Minu 

Sõna läbi Pühakirja, mille Ma olen usaldanud Oma Kuldsule. Te süvenete sellesse raamatusse, kui te 

uurite Minu tööd, kui te tunnete end külastuste tõttu häiritud olevat või kui teil on soov lohutust leida. 
* See kujundlik väljend viitas isikutele, kes võtsid üles ja kogusid jumalikke õpetusi. 

23 Minu Vaimu valgus voolab teie mõtetesse, et te oskaksite juhtida neid, kes teie samme järgivad. 

24 Täna annan teile oma õpetuse, nagu tol ajal, kui ma elasin koos teiega ja näitasin teile oma 

eeskujuga, kuidas inimsugu lunastatakse. 

25 Inimkond, kes ei ole selle õppetunniga rahul, nõuab veel praegu, et süütu veri valataks veel üks 

kord, kuid Jumalik Meister on tulnud vaimus ja see armastuse näitamine ei kordu samas vormis. Täna 

räägin ma teiega inimmeele kaudu ja saadan teile lugematuid Minu valguse kiiri, millega annan teile oma 

tarkuse, et te leiaksite päästmise ja teie vaim võiks minna oma vendade vastu armastuse teed. 
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26 Ma olen näinud, et Minu armastuse ja alandlikkuse õpetusest ei ole paljude inimeste südames 

midagi alles jäänud. Mõned on tõusnud teiste vastu, tugevad alandavad nõrku, ja Minu vaimsed 

sõnumitoojad, kellele Ma usaldasin rahu ja üksmeele sisendamist valitsevatele inimestele, on naasnud 

Minu juurde kurbusega oma hinges, sest neid ei kuulatud ega kuuletunud. Siis lubasin inimkonnal oma 

karika tühjaks teha, et see valu valgustaks neid ja paneks neid tagasi oma (vaimse) arengu teele. 

27 Sel katsumuse tunnil on teil Eelija, kes sisendab teile palveid ja häid tegusid, et võidelda kurja 

vastu. Teil on oma Taevane Kaitsja, kes valvab tihedamini kui kunagi varem selle inimkonna üle, kes ei 

ole kuulanud tema nõuandeid ja hoiatusi. Ja teil on olemas Mina, teie Isa, kes on muutumatu oma 

armastuses, kes annab teile veel ühe võimaluse end uuendada ja arendada oma vaimu, et te saaksite tasu, 

mida ma teile olen lubanud. 

28 Kui väljaspool teie rahvast haavavad ja tapavad teie vennad üksteist halastamatult, hävitavad rahu, 

hävitavad nõrku rahvaid ja külvavad oma teele hirmu, viletsust ja kurbust, siis teie, keda ma olen ette 

valmistanud ja kellele ma olen neid sündmusi juba ammu kuulutanud, jälgige ja palvetage. Saata välja 

rahu mõtteid; su süda levitagu armastust ja halastust oma vendade seas. Laske Minu juhistel muutuda 

tegudeks, nii saate te kurjuse vastu võidelda. 

29 Ma olen valinud teid selle inimkonna suurtest massidest, et teha teile teatavaks Minu Õpetus, Minu 

Tahe, ja ma olen kutsunud iga vaimu üles täiustama end (Minu käskude) täitmisel. Aga teie olete rohkem 

vastutavad, sest te olete olnud tunnistajaks kõigi Minu sõnade täitumisele. 

30 Looduse elemendid ja jõud vabastatakse, et puhastada ja taastada kõik, mida inimene on maa peal 

määrinud ja rüvetanud. 

31 Lapsed on sel ajal vapustatud sellest kaosest, mida nad lähedalt näevad, ja nende süütud südamed 

tõusevad Minu poole, et paluda Minult valgust neile, kes valitsevad, ja õiget juhatust nende otsustes. 

Samuti paluvad nad Minu eestpalvet rahvaste eest, kes on kannatanud teiste, tugevamate inimeste ikke all, 

ja paluvad Mind, et Ma neid taas vabaks laseksin. Nende armastuse ja õigluse voorused on neis elus ning 

nende hädakisa kutsub üles rahu ja head tahet inimeste vahel. Ma võtan nende palve vastu ja lasen selle 

tulla palsamina nende sõdivate rahvaste vajaduste peale. 

32 Teie, lapsehinged, ärge kalduge kõrvale alistumise, kuulekuse ja heade tunnete teelt. Ärge laske 

end nakatada, põgenege kurja mõju eest. Usaldage Mind ja laske Minu valgusel juhtida teid ja valgustada 

teie arenguteed. 

33 Te, kes te olete täiskasvanud, ma pean teid samuti lasteks ja ma hindan teie töid. Võtke vastu Minu 

õpetuse valgus ja usaldage oma mured Minule. Olge valuga silmitsi seistes tugevad ja andke end oma 

saatuse kätte. Pange oma palves oma kannatavad vennad Minu südamesse ja Ma võtan teie eestpalve 

vastu. Teile, nagu kõigile Minu lastele, avaldan Ma oma armastust võrdselt. Ma võtan teie palve vastu ja 

õnnistan teie kaudu kõiki oma lapsi, nii neid, kes mind armastavad ja usuvad sellesse Sõnasse, kui ka neid, 

kes kahtlevad ja ikka veel eitavad mind. Teie südant, mis varem oli tuim nagu kivi, olen ma puudutanud ja 

sellest hakkab võrsuma armastuse ja inimeste andestamise vesi. See on see, mida ma olen sinult alati 

palunud: See on igavene seadus ilma alguse ja lõputa, armastuse ja halastuse seadus, mida inimsugu ei ole 

seni rakendanud. 

34 Täna lähete te Minu poole soovides Sõna, mis kustutab kannatused, mis hellitab teie rasketest 

tormidest räsitud südant. Ma annan teile soojust, nagu armastav lõõtspill teeb seda oma poegadega, sest 

ma olen näinud, et talv on tunginud paljudesse südamesse: mõned värisevad külmast, teised on surnud. 

Minu kohalolek annab teile jõudu katsumustes. Ma ei taha, et teie usk kustuks. 

35 Ainult usk toetab teid sel valusal ajal, kui tahate olla oma vendadele eeskujuks ja anda oma 

tegudega tunnistust Minu Sõnast. Olge tugevad, valmistuge, elage valvsalt ja rakendage seda, mida Minu 

õpetus teile õpetab, et teid usutaks. Ma tahan teid näha tugevana ja valgustatuna Minu õpetuse kaudu, et te 

jõuaksite kaotatud ajale järele. 

36 Kui te armastate Mind, muutub teie süda: te tunnete end täis elu, täis innukust võidelda oma 

vaimse tõusu eest. Te olete Minu tõelised jüngrid ja kui elu ebaõnnestumised teid tabavad, ei pöördu te 

minust eemale ega süüdista mind katsumustes oma lepituseks. Te nõustute (oma missiooni) täitmisega, 

sest te teate, et hing puhastub ja täiustub nendes katsumustes. 

37 Kasutage ära seda aega, mil te saate Minu õpetust, sest pärast seda perioodi ei saa te enam Minu 

õpetust sellisel viisil. Aga oodake ka seda, kuni ma ütlen teile: "See on südamete arv, mille te peate oma 
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hoole alla võtma". Need on piirid, mida ma teie jaoks tõmban; mitte piirid armastuses või andestamises, 

vaid piirid teie töös. Sest isegi kui te pakute Mulle kasinat saaki - kui seda on armastusega hooldatud, siis 

piisab sellest Mulle, ja Ma võtan teid vastu ja õnnistan teie tööd. 

Sa pead jälgima, et su sammud ei kalduks kõrvale headuse teelt ja et valgus, mille ma olen sulle 

andnud, oleks nagu majakas, mis valgustab iga vaimu teed. See hajutab kõik kahtlused ja annab teile 

kindlustunde oma tegevuses. Aga kui te lahkute (õigelt) teelt, siis see sunnib teid alati tagasi pöörduma 

oma missiooni täitmisele. 

38 Teistele Minu lastele ütlen: ärge olge kannatamatud, ärge paluge Minult ametit, ilma et mõistaksite 

kõigepealt selle eest vastutamist. Ärge minge kiirustades, sest te väsite varsti ära ja väsimus paneb teid siis 

magama, et ärgata (alles jälle) teinekord. Elu teekond on pikk ja tee konarlik; te peate samm-sammult 

edasi liikuma, peatumata. Kui te ületate mateeria stiimulid ja suudate oma vaimu tõsta, siis elate 

kõrgematel tasanditel, kust saate kõige selgemalt näha vaimset elu, mis teid ootab. 

39 Mõista, mu armastus, pea meeles, et ma ei ole nagu rikas kurjategija, kes tahab kõike endale. Kõik, 

mis on Minu, on ka teie, sest te olete Minu väga armastatud lapsed. 

40 Teie olete need põlvkonnad, kes on sel ajal valitud Minu ilmingute vastuvõtmiseks. Ma olen 

valanud teie peale oma armu ja õnnistusi, sest ma ei taha, et te pöörduksite tagasi maa peale, et heastada 

mineviku rikkumisi. Ma tahan, et te pärast oma ülesande täitmist naudiksite Minu kuningriigi rahu. 

41 Te ütlete Mulle, et maa on kannatuste ja piinade paik, kuid Mina ütlen teile, et teie olete teinud 

sellest maailma õnnetuse ja tülide maailma, sest te ei ole täitnud oma eesmärke. Ma olen õpetanud teile 

alistumist ja kuulekust ning alati soovitanud teile head teha. Ma olen käskinud teil külvata rahu, et te 

saaksite rahu korjata, valmistada teed uutele põlvedele ja anda neile oma seemet, et te näeksite, kuidas see 

õitseb ja kannab vilja nende seas. 

42 Ma olen andnud teile kingitusi, mis toovad teid Minule lähemale. Ma olen lubanud teil vaadata 

oma maailmast kaugemale ja anda tunnistust Minu õpetustest kolmandal ajastul. Keegi ei saa takistada 

nende vaimsete andide ilmnemist, nagu keegi ei saa ka Minu teile antud armu ära kasutada. Ainult Vaim 

paneb teid mõistma, kui suured on need armud, mis ma teile olen andnud. Puhastage end ja töötage, et te 

saaksite varsti Minuga koos olla ja te saaksite rahulolu, et olete mõistnud ja järginud Minu käske. 

43 Täna, heastamise ajal, anna rahu tagasi neile, keda sa oled "tapnud" nende usus; tervenda neid, 

keda sa oled oma sõnaga haavanud; maksa oma võlg, lase oma armastuse kasu voolata oma vendadele ja 

sa täidad Minu Seadust. 

44 Inimene on Minu Seaduse täitmisest eemale pöördudes loonud mitmesuguseid ideid, teooriaid, 

religioone ja doktriine, mis jagavad ja segavad inimkonda ning seovad vaimu mateeriaga ja takistavad tal 

vabalt tõusta. Kuid Minu Püha Vaimu valgus valgustab kõiki inimesi ja näitab neile tõelise elu teed, millel 

on ainult üks teejuht, milleks on südametunnistus. 

45 Kui puhkevad suured epideemiad ja teadlased ei suuda oma armastuse ja sisemise kaastunde 

puudumise tõttu kannatanuid tervendada, ilmuvad "töölised", jüngrid, ja täidavad armastusega oma 

ülesannet tervendada ja lohutada oma vendi. Ja Vaimne Maailm, ühendades end nendega, annab oma 

hüvesid valu tõttu kummardunud inimkonnale. Vaadake ja palvetage, sest kui praegu annan ma teile oma 

õpetust mõistuse kaudu, siis homme saavad ainult need, kes varustavad end, minu inspiratsiooni ja 

suhtlevad minuga vaimust vaimule. 

46 Need "kuldsuled" kirjutavad üles Minu juhised tulevastele põlvedele, sest Minu Sõna ei lähe 

kaduma; see on nagu aare, mida te säilitate läbi aegade. Kuid ma ütlen teile, et see, kes leiab Minu Sõna 

põhjas jumalikku tähendust, on see, kes järgib Minu eeskuju suurima püsivuse ja kindlameelsusega. See, 

kes usub sellesse Sõnasse, on nagu see, kes kannab põlevat tõrvikut, mis valgustab tema teed, laskmata 

end segi ajada valeteooriatest või ilusalt kõlavatest sõnadest. Sest siis on ta avastanud saladuse, kuidas 

leida tõde, siis on ta mõistnud seda tohutut armastust, mis mul teie vastu on, ja ta tunneb, et ma olen kõigi 

oma lastega ja sisendan neile julgust jätkata "päevatööd". 

47 Te olete vastu pidanud tormidele ja tormidele, mis on jätnud teie "riided" räsitudeks, kuid te olete 

tõusnud üles palvega ja teie palve oli, et Minu halastus takistaks teie lambi kustumist, ja te olete leidnud, 

et Meister on valmis teile appi tulema. 

48 Tee on kurb ja selles maailmas ei saagi saagi vilja; kuid tõesti, ma ütlen teile, et praegusel 

katsumuste ja kohtu ajal on väike meelerahu ja tükike kuiva leiba teie laual rohkem väärt kui ilusad riided 
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või rikkalik toit ja isegi kui maa isandate troonid. Mina, kes ma sisenen nendesse südamesse, ütlen teile, et 

need on nagu hauad ja et nende huultel on kibedus. 

49 Sellel alandlikkuse teel leidub rõõme, rahuldust ja aardeid, mis on vaimule väga väärtuslikud. 

Õnnistatud on see, kes oskab neid hinnata. 

50 Teie hulgas on neid, kes tulid siia maailma naudingutest eemale, mille juurde nad enam tagasi ei 

tule. Kuid mõned on ikka veel meelitatud nende poolt pakutavatest valelistest naudingutest. Kui aga halb 

sõber kutsub neid kurjale teele ja sel hetkel pöördub nende poole haige inimene ja palub tilka "palsamit", 

siis võitlevad vaim ja aine sisemiselt omavahel, võidavad armastuse ja halastuse tunded oma vendade 

vastu ja nad eemalduvad sellest, kes neid kiusas, et astuda selle laagrisse, kes oma hädas oli selle "töölise" 

päästepaati. Kui suur oli see rõõm ja rahu, mida see süda koges, kui ta nägi haige mehe paranemist! See 

tõusis üles palves ja ütles mulle: "Tänan Sind, Meister, et annad mulle jõudu, et ma võitu saan katsumuses. 

51 Vaata, kuidas sind õnnistavad need, kes on sinu vahendusel terveks saanud; vaata, kui palju rõõmu 

on sellel, kes on sinu abiga oma voodist lahkunud. Kuula nende tänusõnu, kes on eksinud ja keda sa oled 

toonud tagasi headuse teele. Kui palju teie südamed on teie ülesande täitmisel värskendust saanud! Aga 

häda neile, kes neid rõõme ei mõista! 

52 See sõna, mille ma teile inimese vahendusel annan, ei ole inimlik teooria. Selle ilmutuse tuum on 

jumalik ilmutus. 

53 Minu Vaim peab ületama teie teadmatuse läve, et teile igavest elu ilmutada, sest seni, kuni te olete 

kehastunud, ei suuda te kogu oma inspiratsiooni ja kõrgendusega mõista seda, mis on teie, kuid mis ootab 

teid kui Minu saladus. 

54 See on Kolmas Ilmutus, Kolmas Testament; seega olete te trinitaarsed. Igaüks, kes on sel ajal 

saanud vaimse märgi oma otsaesisele, on olnud Minuga juba varem kahel eelneval perioodil. 

55 Ma olen saatnud teid välja võitlema suurde lahingusse inimkonna seas. Sellepärast näitate Mulle 

sageli oma "riideid "*, mis on räsitud eluvõitluses. Kuid te teate hästi, et teie armastav Isand ravib teie 

kannatusi ja haavu, nii nagu te minu nimel tervendate oma haigete vendade valu. 
* See on piltlik väljend "vaimu riietuse" kohta, hinge, mis on haavatud, pettunud, kurb ja masendunud inimeste kurjuse ja 

tänamatuse tõttu, sest nad on Kristuse õpetuse vastu ja selle vastu. 

56 Ma õnnistan teie ööd, mis te valvel olete veetnud, lohutust ja hellust, mida te olete andnud sellele, 

kes kannatab, pisaraid, mida te olete valanud selle eest, kes maailmas kannatab; ja kõik, mida te olete 

andnud, ma võtan vastu. Ärge unustage, et mida te teete oma ligimesele, seda teete ka oma Isale ja endale. 

Minu põldudel ei ole ükski seeme kadunud. 

57 Kui Sõna, mille ma toon teie kõrvadele, ja kõik, mida ma teile õpetan, on täiuslik, siis sellepärast, 

et teie vaim on täiuslik, sest see on tulnud minust. Vaadake, kuidas südametunnistuse poolt valgustatud 

inimene kiidab heaks head teod ja ei aktsepteeri puudusi. 

58 Kes teie seast suudab tõestada, et ta ei eksisteerinud enne seda elu? Kes neist, kes on täiesti kindel, 

et nad elavad veel ühe kehastumise üle, suudab tõestada, et nende arve Isaga on tasutud ja et neil on veel 

teeneid oma "on" poolel? 

59 Keegi ei tea, millisel tasemel ta on. Seepärast võitle, armasta ja püsi sihikindlalt kuni lõpuni. 

60 Mõne jaoks on "päevatöö" kehas veel pikk, teised peavad seda varsti vaimus jätkama. Tõesti, ma 

ütlen teile: väga ilus on töötada vaimus, kui te olete maa peal täitnud oma ülesandeid. Kuid ärge arvake - 

kuna te täidate oma ülesannet maailmas -, et olete saavutanud täiuslikkuse eesmärgi. Vaimse täiuslikkuse 

redel on väga kõrge ja selle tippu jõudmiseks peate läbima seitse astet. 

61 Palvetage, et te oleksite külastustes tugevad. Sel aastal on inimeste südames erakordselt tunda 

valu, sest taas kord mürgitab ja tapab suurte rahvamasside elu teaduse ja inimliku võimupüüdluse kibe vili. 

62 Kõik määrdunud puhastatakse ja iga umbrohi tõmmatakse välja juurtega. Just neid, kes täna 

eksivad, oskan ma kasutada, et teostada oma jumalikku õiglust, ja see "org", mis seni on olnud pisarate 

org, saab olema vere org, sest see hakkab voolama ojadena maa peal. 

63 Ma andsin inimesele vaba tahte, kuid kui ta peaks oma eksituses minema nii kaugele, et heidab 

mulle selle eest ette, siis ütlen talle, et ma andsin talle ka tahtejõu ja mõistuse. Samal ajal ilmutasin talle 

oma seaduse, mis on tee, et mitte komistada ega eksida, ja süütasin temas südametunnistuse valguse, mis 

on sisemine majakas, mis valgustab hinge teed ja viib teda igavese elu juurde. 
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64 Miks on patt olemas, miks valitseb kurjus ja puhkevad sõjad?..: Sest inimene ei kuula 

südametunnistuse häält ja kasutab oma vaba tahet halvasti. 

65 Inimesed jõuavad oma tee lõpuni ja pöörduvad samale teele tagasi, saades vilja kõigest, mida nad 

on külvanud - see on ainus protseduur, mille kaudu meeleparandus tõuseb südamesse. Sest see, kes ei 

tunnista oma üleastumisi, ei saa midagi teha, et oma vigu parandada. 

66 Uus maailm on ettevalmistamisel, uued põlvkonnad tulevad varsti, kuid kõigepealt tuleb näljased 

hundid kõrvaldada, et nad ei võtaks lambaid saagiks. 

67 Teid saadetakse välja rahu sõduritena. Ärge kartke lahingut, ärge laske end mõjutada sektide ja 

konfessioonide esindajatest. Kogu oma alandlikkuses ei ole te vähem kui nemad. 

68 Täiuslikkuse teel, sellel lõputul redelil, on alati olnud olendeid, kes lähevad ees ja teisi, kes jäävad 

tagapool. Kuid kõik jõuavad ühte ja samasse koju, sest Minu Jumalikkuse sfääris ei ole auastmeid, vaid 

ainult lapsi, keda Minu Vaim kõik väga armastab. Ma olen kõigis, ma peidan end nii vägevate kui ka 

kerjuste südames. Seepärast ütlen ma teile: Kui näete, et teie uksele tuleb abivajaja, ärge keelduge talle 

oma armastavast abist, sest see on teie Isa, kes koputab teie südamesse. 

69 Ma janun teie armastuse järele, oi armsad lapsed! 

70 Minu tänane kuulutus on järjekordne tõend, et ma annan teile oma armastust. Kuid valmistage oma 

südamed ette, sest see kuulutus on varsti läbi ja ma ütlen teile veel kord, et aasta 1950 viimasel päeval 

räägin ma teiega viimast korda. Sest pärast seda päeva otsite Mind vaimselt lõpmatuses, ja kui olete 

valmis, siis kuulete Minu häält inspiratsiooni kujul - nüüd ilma inimhääle kandja puudusteta. 

71 Palvetage, inimesed, sest teie palve ajal rahuneb sõda, südamed puhkavad, emad leiavad lohutust 

ja lapsed leiavad varjupaiga. 

72 Häda neile, kes ei osanud end ette valmistada, sest nad tunnevad end nagu orvud maa peal! 

73 Maailmas toimuvad suured vaimsed sündmused; prohvetid ilmuvad rahvaste seas, seitsme pitseri 

sisu saab kõigile teada, kuuenda pitseri valgus tunnistatakse sellisena, mis paistab sel ajal; sest selles 

ilmutuses ühinevad kõik inimesed ja kõik maailma usundid ja rassid sulanduvad. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 47  
1 Inimkond, ma õpetan teid sel ajal oma Sõnaga, et te mõistaksite minu õpetust. Ma saadan 

vaimudele üleskutse, et teha neile teatavaks nende vaimsed anded ja et nad uuriksid Minu ilminguid ega 

imestaks nende üle, vaid leiaksid nende juures kinnitust, mis oli selleks ajaks lubatud. 

2 Ma tahan, et igaüks teist võtaks õpilasena selle koha, kuhu ma teda asetasin. Te kõik olete saadetud 

maa peale, et täita üht ülesannet. Ma olen kannatlikult oodanud selle realiseerimist, olen andnud teile palju 

võimalusi, kuid te ei ole ikka veel end täiustanud. Kas soovite, et see uus ajastu mööduks ilma seda 

kasutamata, sest teie ülesande täitmise rist tundub liiga raske? Aeg on teie, kuid see on piiratud, ja ma ei 

taha, et te homme, kui te tööle asute, oleksite haua äärel, lähedal peatsele lahkumisele vaimsesse orgu, ja 

te oleksite kaotanud oma füüsilise jõu. Töötage alates teie valgustumise hetkest, olgu te siis lapsepõlves, 

täisealisuses või vanaduses. Külva, et sa saaksid lõigata, ja hoia oma vilja Minu viljahoidlas, kus aeg ei 

hävita seda ja varas ei saa seda röövida. 

3 Tänapäeval on inimene seotud suurte võitlustega: kui ühed peavad julmi sõdu, siis teised võitlevad 

kirgede vallutamise ja vaimu vabastamise nimel. Inimkond on lõhestunud ja elu on nagu paat, mis tormi 

keskel kaob. Isegi teie, kes te elate selles rahus püsinud riigis, ei tunne rahu; te kõik tühjendate 

valukarikat. 

4 Miks on nii, et mõned, kuigi nad kuulevad taevase kellahelinat, jäävad selle kutsele kurdiks? See 

kell on Minu hääl, mida saab praegu kuulda kõigis kohtades, kus Minu lapsed elavad. Minu Sõna kuulates 

tunnete, et see ei ole inimhääle kaja, mida Ma kasutan teiega rääkimiseks, vaid et Minu hääl tungib teie 

südamesse, et see julgustab teid ja annab teile elu. 

5 Ma võtan teilt vastu ainult puhta kummarduse; ainult teie armastuse ja halastuse teod annavad teile 

Minu rahu. 

6 Kuulake Minu isalikku nõuannet, ärge põgenege Minu eest! Ma olen teile öelnud, et õiglase mehe 

pärast päästetakse maa. Aga kui te ei suuda olla õiged*, siis parandage vähemalt oma teid, tehke tööd, sest 

nii saate te armu tagasi ja saate Minu saadikuteks kõigis rahvastes. Ärge olge ükskõiksed valu ees; laske 

oma palve jõuda Minuni, siis kuivatab see paljud pisarad ja teie vennad saavad rahu ja õnnistuse. Enne kui 

inimkond oma ristikoormuse all kokku variseb, olen ma tema abiks ja võtan tema raske koorma enda 

peale, et ta saaks edasi liikuda. 
* See tähendab, et elame täielikult Jumala armastuse seaduse ja Tema tahte järgi. 

7 Õndsad on need, kes oskavad puhastada oma südamed, et võtta vastu Minu Sõna, sest see toidab 

neid igavesti. Õndsad on need, kes ohkavad ja kannatavad, kui nad mõtlevad sellele, kuidas nende vennad 

elavad, sest nende palve jõuab Minuni; nad on tunnistajaks vooruse õitsengule ja taastumisele inimeste 

südametes. 

8 "Paluge, ja teile antakse; otsige, ja te leiate. Ma olen teinud teile teatavaks oma Vaimu, et te 

saaksite sellesse siseneda, ja ma tuletan teile meelde sõnu, mis ma teile Teisel Ajastul ütlesin: "Toomas, 

pane oma sõrmed Minu külge ja ära ole uskmatu." - Tulge Minu juurde usus, loobuge oma uskmatusest, 

mõistke, et Ma näitan teile lõpmatuseni tõotatud maad, mis ootab oma avatud väravatega Minu armastatud 

jüngrite saabumist. 

9 Ma olen andnud teile "leiba" külluses, et te oleksite täis ja ei tunneks homme nälga selle sõna 

pärast, mida te täna põlgate. Tõstke end vaimselt üles, et te jõuaksite oma arengueesmärgini. Palvetage 

kõigi eest ja pidage meeles, et olete nagu valguskiir oma vendade eluteel. Olge head karjased sellele 

karjale, mis on inimkond. Kõik te, kellel on vaimus valgust, mõistust ja inspiratsiooni, suudavad 

juhendada ja tuua tagasi need, kes on eksinud. 

10 On ennustatud, et valu saab olema väga suur. Te jääte rahulikuks, kui te palvetate ja praktiseerite 

Minu õpetust, sest te tunnete Minu väge igal hetkel. Kuid häda neile, kes - kuigi nad on seda õpetust 

kuulanud - ei usu Minu ilmumisse, sest nende kahtlus muudab nad Külaskäigu ajal meeleheiteliseks. 

Teie, kes te olete võtnud prohvetite sõnad oma mällu ja säilitanud neid - ärge pilkake Jumalat, kui 

saabub aeg, mil valu valdab inimkonda, ärge heitke end meeleheitele, vaikige ja hoidke end kinni, sest ma 

kaitsen teid oma armastusega. 

11 Ärge paluge Minul taganeda oma seadustes ja otsustes. Paluge alandlikkusega ja ma annan teile, 

mis teile õiglaselt kuulub, et te leiaksite päästmise. 
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12 Mõistke ja mõistke õpetusi, mida olen teile väsimatult andnud kolmandal ajastul. Minu Sõna ilmus 

teile nagu särav tuletorn, mis näitas teed eksinud laevajätjatele. 

13 Minu õpetus on andnud teile vaimset jõudu - mitte ainult selleks, et vastu seista maailmas 

valitsevatele vasturääkivustele, vaid ka selleks, et viia ellu vaimne missioon, mille te olete endaga kaasa 

toonud. Ärge oodake, et kõik võtavad teid avasüli vastu, kui te Minu õpetust levitate. Mõni paneb teile 

püüniseid, et teid maha lasta. 

14 Ma puhastan teid ja valmistan teid vaimselt ja füüsiliselt ette, et te saaksite mõista Isa innustusi ja 

hiljem paigutada need oma vendade südamesse samasuguse puhtusega, millega ma need teile saatsin, 

andes oma tegudega tunnistust Minu õpetuse tõesusest. 

15 Südametes, mida Minu halastus on õnnistanud, olen kuulnud seda palvet: "Issand, anna meile 

pidevalt vaimseid andeid ja hüvesid." Aga ma ütlen teile: Mina olen teie Isa ja ma tean teie vajadusi. 

Kuidas peaks Minu Vaim mitte liigutuma teie palve ja palve peale? Ma olen teid lohutanud teie kambri 

üksinduses ja valgustanud teid, et teie pühendumine oleks kasulik. Te tulete kiirustades kuulama Minu 

sõna, kuid kõigepealt valmistate oma südame ette nagu altari ja pakute Mulle ohvrina oma teosed. 

16 Te tulete Minu juurde nagu laps, kes ulatab käe oma isa poole, et too teda teel juhiks; ja tõesti, 

Minu ees olete te lapsed! Aga vaata, ma olen nagu karjane, kes hoolitseb oma lammaste eest ja kutsub neid 

armastava häälega karjast välja. Te olete kuulnud Minu häält sel Kolmandal ajastul inimmeele vahendusel, 

kuid te otsisite Mind alles siis, kui teie huuled olid janust kuivanud, kui te läbisite oma kirgede kõrbe. 

Alles siis kuulsite oma Taevase Isa kutset. 

17 Iga kord, kui te kutsute Mind appi, tunnete Minu kohalolekut, mis annab teile lohutust ja rahu. 

Kuid tuli hetk, mil te tundsite nälga kuulda Mind ja läksite Minu õpetust otsima. 

18 Igavuse kell näitas igaühe jaoks tundi ja kell helistas, teatades, et on saabunud hetk, mil teie vaim 

peab leidma vee, mis kustutab tema janu. 

19 Mõned kahtlesid, arvestades ootamatut viisi, kuidas nad Mind leidsid; kuid hiljem, kui nad 

tungisid kuuldud sõna tähendusse, leidsid nad, et selle "maitse" ja vaimne tähendus võis tulla ainult 

Jumalalt. Siis rääkisid nad sisemiselt minuga täis rõõmu: "Isa, Isa, me usume Sinu uude ilmutusse inimeste 

seas!" - Te nägite end vaimulike andidega kaunistatuna, kogesite rahu oma südames ja nägite oma kodus, 

kuidas üksmeele valgus säras. Ja samal ajal, kui lapsed värskendasid end Isa juuresolekul ja pilgu all, 

tundis Ta samuti, et Tema armastuse janu kustutatakse, kui Ta vaatas oma väikeste laste rõõmu, nägi 

nende moraalset uuenemist ja sai nende palvetest hellitusi. 

20 Siis ma ütlesin teile: Järgige Mind, Ma olen juba andnud teile tõendeid Minu Kohalolekust, teie 

südames on juba süüdatud usu valgus. Seepärast ei ole te sellest ajast peale, kui teie eluteel on tekkinud 

katsumusi, mitte meeleheitel ega Minu Seaduse vastu mässanud. 

21 Te olete näinud, kuidas teie lähedased lahkuvad teispoolsusse, olete näinud, kuidas töö uksed 

sulguvad ja leib laual napib, olete kaotanud oma maise vara; kuid usk on nagu majakas võimaldanud teil 

jõuda turvalisse sadamasse. 

Oli ka neid, kes muutusid katsumuse keskel nõrgaks ja esitasid endale küsimusi Minu Sõna kohta ning 

tundsid, kuidas nende usk rauges. 

22 Aga Minu Sõna, mis tungis nende südametesse südametunnistuse kaudu, rääkis nendega nii: Miks 

te olete muutunud nõrgaks? Miks te ei ole hoidnud usku ja unustanud Minu sõnu? Tuletage meelde, et ma 

ütlesin teile, et väljavalituid pannakse alati proovile, et nende usk, meelekindlus ja armastus end 

tõestaksid. 

23 Need, kes on jäänud tugevaks, on kogenud, kuidas tormid möödusid ja nende teele tuli uus valgus. 

Nad on näinud rahu, tervist ja kaotatud kaupu naasvat. 

24 Sel viisil kujundan ma järk-järgult nende kõvad südamed, keda ma kasutan, nii et homme on nad 

Minu head tunnistajad ja teenrid inimkonna seas, kuhu nad külvavad Minu Tõe seemneid. 

25 Vaim on üllas Minu Sõna manitsuse ees, liha on habras. Seepärast ütlen ma teile: Kui ma tugevdan 

ja tõstan teie vaimu, siis peab ta ise võtma enda peale, et oma ainet omal moel taaselustada ja säilitada. 

26 Teid, kallid jüngrid, on tugevalt proovile pandud. Kuna iga katsumus on teie jaoks saladus, siis te 

ei tea, kas see on selleks, et teid lahingus tugevdada, et avada teile midagi, mida te ei tea, või selleks, et 

heastada mingi süütegu. Kuid ärge kunagi taganege katsumuste eest, sest need ei ole selleks saadetud; ega 

need ei ületa teie moraalseid ega vaimseid võimeid. 
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27 Olge nende seas, kes jäävad suurtes katsumustes tugevaks. Sinust ma toon esile põlvkondi, mis on 

täis valgust ja armu. 

28 Tulge vastu võtma Minu Armastuse Õpetust, et valmistuda, mille kaudu eemaldatakse teie meelest 

kõik segased ideed, mis teil on maa peal kogunenud. See Sõna näitab teile tõelise tee, kui te olete selle 

kaotanud. Minu taevane hääl tuleb teie südamesse, et kuulutada ja rääkida kolmandast ajast. 

29 Teie vead ja puudused ei takistanud Minu ilmumist teie seas - vastupidi, need olid selle põhjuseks. 

Ma tulin sind otsima, sest sa olid eksinud oma teed ja olid seal, oma pagenduses, haige ja kannatustest 

väsinud. Selleks ajaks tuli teie Meister alla, et öelda teile: "Tulge minu juurde!" Siis sa asud kiirustades 

järgima Seaduse teed, mille on kirjutanud Tema, kes on Loomise Omanik ja Isand. 

30 Kolmanda Aja valgus valgustab teed, et teie pilk avastaks okkaid ja te saaksite need eemaldada, 

sest see tee on täis katsumusi. 

31 Pidevalt on Minu Armastus koputanud teie "eluaseme" uksele, et hoida teid ärkvel. Kuidas saab 

olla keegi, kes pärast nii palju armastuse tõendeid ikka veel eitab Minu Sõna?: Sest kuigi neil on silmad, 

nad ei näe, kuigi neil on mõistmine, nad ei mõista, kuigi neil on süda, nad ei tunne. 

32 Te ei tunne Mind ikka veel. Ainult siis, kui te armastate üksteist nii, nagu ma olen teid õpetanud, 

saate te väga suuri teadmisi ja arusaamist vaimsetest andidest. Ma olen teile öelnud, et teie huuled 

räägivad teie südames olevate heade tunnete rohkusest. Aga kas saab rääkida armastusest, kui seda ei ole 

tema südames? Kas teid ei šokeeri mõte, et need, kellele ma neid õpetusi annan, on just need, kellele ma 

olen muul ajal andnud armastuse õpetusi? 

Vaata, Mina usaldan teile seda õpetust oma armastuses Isa ja Meistrina kui raamatut, mida te peate 

hoidma selle puhtuse ja tarkusega, mille Issanda jumalik arm on sellesse pannud, nii et kui inimesed seda 

tundma hakkavad - kelle hulgas on skaudid kui uued kirjatundjad ja variserid, panna Mind proovile - te 

suudate näidata neile täiuslikku tööd, ülevoolava õigluse ja armastuse vaimset õpetust, Jumala 

kummardamist, mis on sügav sisemiselt sügav ja väliselt lihtne, mida kinnitavad teie armastuse ja 

halastuse teod oma vendade vastu. 

33 Valvake ja palvetage, olge valmis, sest Minu õpetust hakatakse taga kiusama. Need ilmutused ei 

tohiks teid muretseda; las need, kui nad muutuvad reaalsuseks, üllatavad teid teie missioonis, kui te ravite 

haigeid ja lohutate kannatanuid. Ma annan teile jõudu, andes teile, et elupuu mahl on igaühes teist. Istuge 

selle laua ääres, selle varjualuse all, kuid hoiduge, et te ei määriks pimestavat valget laudlinti. See puhas 

valge on sarnane sellele teele, mida peate pärast seda läbima. Minu armastuse mantel katab kõiki Minu 

lapsi ja Minu halastus valmistab elutee kõigile, kes mind sel ajal kuulavad. 

34 Vabaks lastud loodusjõud raputavad inimkonda iga hetk. Vaadake, et nad ei jätaks jälgi oma 

teekonnast teie maadele. 

35 Las rahvahulgad tulevad sinu juurde; iga süda ja vaim kannab endas mure. Tooge nad Minu 

Vaimse Maailmaga kontakti - nüüd, mil on veel selle ilmutuse aeg, et nad saaksid vaimset palsamit, mis 

laskub Minu Kuningriigist. Ma tahan, et te oleksite varustatud ja töötaksite pühendunult Minu armastuse 

töödes, nii et Minu õigluse tund tuleks teile vastu, kui te tervendate haigeid, lohutate leinavaid, õpetate 

seda, kes januneb tõe järele, ja annate nõu sellele, kes on eksinud oma teelt. Pidage meeles, et kui see päev 

ei üllata teid selle missiooni täitmisel, siis olete te kannatanud. 

36 Ma ei taha näha teid Minu juuresolekul langetatud peaga, ma tahan teid alati väärikalt ja rõõmsalt 

näha. Selle rahu ja jõuga jätan ma teid inimeste hulka, kui minu lahkumise hetk on saabunud; sest tõesti, 

ma ütlen teile, te peate võitlema. - Nendes katsumustes näen ma neid, kes järgivad Mind, ja neid, kes 

pöörduvad Minule selja taha. Sest ma olen igaüht teist vaevanud ja proovile pannud, et teda tugevaks teha. 

37 Ma tahan, et teie kujundatud puu lehed ja viljad oleksid terved ja elujõulised. Siis toob Minu 

ettevaatlik hoolitsus teie juurde inimesed, kes ainult ootavad hetke, mil neid kutsutakse, sest karikas, mida 

nad joovad, on väga kibe. 

38 Haiged hinges, vaimus ja kehas, lesed, orvud, abitud mehed ja naised, armastuse ja rahu järele 

näljased on need, kes tulevad oma koormat maha panema ja oma usku tagasi saama. Nende eest, kes ei saa 

tulla, palvetage, paluge Mind, ja Ma kuulen teid. 

39 Jätkake uuendustegevust, ärge laske kehaloomusel oma arengus (paremuse poole) maha jääda. 

Mõistke, et kui te saavutate selle edu, siis olete pannud aluse oma spiritualiseerumisele. 
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40 Tunnetage, inimesed, seda õhinat, mida Jumalik Vaim tunneb, kui Ta teiega räägib ja tunneb, et 

Teda kuulatakse. Vaadake, kui palju valgust heidab Minu Sõna paljudele saladustele, mida te ei suuda 

mõista. 

41 Selle aja inimesed, te, kes te arvasite, et teil on elu õhtu - Minu õpetus on teid üllatanud nagu 

koidik ja äratanud teie vaimu. 

42 Õndsad on need, kes tunnustavad oma ülesannet ja võtavad oma risti sel ajal omaks, sest põllud, 

mida nad tallavad, saavad Minu Sõna jaoks viljakaks ja nad saavad neisse külvata Minu õpetuse seemet. 

43 Rahunege, väikesed lapsed ja jüngrid, rahustage oma mõtetes ja südametes tormid, mis neis 

möllavad, ja laske rahu vikerkaar ilmuda vaimsele taevalaotusele. 

44 Te üllatute Minu jumaliku õpetuse üle, kui avastate oma olemusse peidetud lugematuid andeid ja 

võimeid, millega saate tulevikus olla võitnud katsumustes ja triumfeerida elu keerdkäikudes. 

45 Teie teejuhiks sel ajal on Minu Vaim. Ma teen teile tee läbi uue Punase mere nagu Moosese päevil. 

Ma päästan teid ja hoian teid kõrbes. Ma palun teilt vaid seda, et te elaksite Minu armastuse eeskuju 

väsimatult ja oleksite lõpuni ustavad. Sest te leiate lõppeesmärgi, kui teie vaim jõuab tõotatud maa 

väravatesse, kus te puhkate inimlikest võitlustest ja leiate vabanemise selle maailma kirgedest ja 

viletsusest. Seal saate te tunda vaimu tõelist valgust, mis näitab teile tõde sellises täielikkuses, nagu te 

saate näha päikese valgust selles maailmas. 

46 Te tulite Isalt ja Tema juurde peate tagasi pöörduma, omades mitte ainult oma algset puhtust, vaid 

ka seda suurust, mille teile annab teie annete avanemine, kui te täidate Minu Jumalikke Seadusi. Kuid 

keegi ei tule üksi Minu Kohalolekusse, igaüks toob kaasa kõik need, keda ta päästis, keda ta tervendas, 

keda ta lohutas ja keda ta viis päästmise teele. Et aidata teie vaimu tema arenguteel, olen andnud talle 

praegu oma armastuse õpetusi. 

47 Nüüd on õppimise aeg. Vaadake, kuidas Minu Vaim voolab välja kogu liha ja iga vaimu peale. 

Mõned kuulutavad Minu Sõna oma vaimustuses, teised ilma vaimustuseta. Vanad, noored ja lapsed 

räägivad Minu Vaimsest Kuningriigist. Kas need ei ole need tõendid, mida nii Minu prohvetid kui ka Mina 

kunagi teile Minu uue ilmumise kohta teada andsid? 

48 Puhastage oma süda ja meel, et teie hing tõuseks ja puhastuks. Siis ma avaldan oma valguse teie 

olemuse kaudu ja hämmastan inimkonda teie armastuse tegude kaudu. Lapse kaudu räägin ma 

vanainimesele, harimatu ja teadmatuse kaudu õpetatud inimesele ja alandliku kaudu ülbele. Täna te veel ei 

mõista, mis teid ootab, kuid homme te saate teada ja te lähete meeleldi minema provintsidesse, mis täna 

(veel) magavad ja mis homme, kui nad saavad Minu Jumaliku Sõnumi, on valmis Mind järgima. 

49 Täna ootate te igatsusega, et teie Meister tuleks alla, et õpetada teid ja tuletada teile meelde 

möödunud aegade õpetusi. Sa elad valvsalt, valmis kõrvaga ja südamega, mis lööb armastuses Minu vastu. 

Teie meel on tähelepanelik, valmis mõtisklema Minu Sõna üle; ja pärast seda mäletate te vaikides Minu 

nõuandeid ja käske ning püüate neid mõista, et neid ellu viia. Siis mõistate, kui puhas on Minu õpetus ja 

kui raske on teie ülesanne, ja te küsite Minult, kas teil on vaja, et innukamalt tegutseda, saada kõigepealt 

vaimseteks olenditeks, visates ära oma tänase kehakesta, sest te tunnete, et see takistab teie vaimset tõusu 

ja teie missiooni täitmist. Kuid ma ütlen teile, et te peaksite selle katte armastusega vastu võtma ja seda 

oskuslikult kasutama. Ma ei ole seda asjata loonud ja teile andnud. Kui te oskate seda juhtida, siis on see 

teie töökaaslane ja te saate hinnata ja nautida oma olemasolu maa peal tänu saagile, mille saate oma 

vendadega koos külvatud armastuse saagist. 

50 Võtke Minust eeskuju ja tehke imesid, sest te olete Minu väljavalitud. Olge oma vendade arstid ja 

nõuandjad, inimeste eestkõnelejad ja eestpalvetajad ning pange kogu oma hinge oma töösse, et tuua nad 

turvalisse sadamasse ja et nad tunneksid, et nad kõnnivad heastamise teel turvalisel pinnal. 

51 Minge põldudele, mille ma olen ette valmistanud, ja istutage sinna seemned. Lõdvendage mulda 

nagu hea põllumees oma armastusega, sest inimsüda on paadunud ja te peate seda kannatlikult töötama. - 

Kui te olete kohanud sõnakuulmatuid vaime, siis olete tahtnud neid vältida, öeldes: "Ta ei kuulu nende 

hulka, keda Jumal otsib: ta tahab alandlikke südameid." - Kas te ei tea, et just neid südameid olen tulnud 

otsima ja muutma? Ma küsin teilt: Kui sa minu juurde tulid, kas su süda oli juba nagu kodu või tempel 

minu jaoks? Pöörake oma pilk tagasi ja mõistke, et olete oma raske koorma juba maha pannud ja et olete 

uuesti sündinud tõelisse ellu. 
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52 Miks te mõnikord kahtlete Minu ilmutuses inimintellekti kaudu ja nõuate Minult tõendeid, ja miks 

teil puudub usk, kui te ei näe, et palutud teene täitub? Te tahate kuulda, kuidas Ma räägin valitud keeles, et 

uskuda ja sekkuda Minu kõrgetesse nõuannetesse. Ma küsin teilt: kas te olete juba vaimsuse tipul, et olla 

võimeline tõlgendama Minu inspiratsioone? Kas te olete juba nii kõrgelt arenenud, et saate lugeda Minu 

tahet Minu Vaimus? - Te olete veel liiga väikesed, et Mind mõista, kuid Ma juhatan teid teele, mis viib 

teid vaimse kontakti Minuga, et te saaksite teada Minu saladust. 

53 Te olete devalveerinud teie vaimule usaldatud missiooni, kuigi ma olen andnud teile oma saatuse, 

mis on viia teid rahu ja igavese elu täiuslikkuseni. 

54 Kui te olete alandlik, siis on te suursugune. Suurus ei seisne ülbuses ja edevuses, nagu paljud 

usuvad. "Olge õrnad ja südamelt alandlikud", olen ma teile alati öelnud. Tunnetage Mind kui Isa ja 

armastage Mind, ärge otsige oma kehalisele kestale trooni ega nime, mis teid teistest eristab. Olge lihtsalt 

inimene teiste inimeste seas ja hoidke endas head tahet. 

55 Varustage end, et te saaksite mind näha kogu minu hiilguses ja anda minust tunnistust; ja vastavalt 

sellele, kuidas te vaimselt kõrgemale tõuseb, valan ma teie sisse oma teadmisi. 

56 Oo inimesed, kes te ei ole suutnud end lahti võtta maailma edevusest, et täita vaimu seadusi! Te 

armastate seda maad, mis põhjustab teile pisaraid, ja te tulete selle juurde ikka ja jälle, mõistmata, milleks 

teid on saadetud. Ma ütlen teile: täitke oma missioon ja valmistuge teekonnaks maale, mida ma teile olen 

lubanud, et te kuuleksite Minu Isa häält, mis tervitab teid ja annab teile puhkuse, mille te olete saanud oma 

armastuse ja halastuse tegude kaudu oma vendade heaks. 

57 Ärge kartke selle aja katsumusi. Relvastuge jõuga ja aidake oma naabreid. Te leiate nende hulgast 

palju neid, keda valu on heidutanud. Te näete oma vendi ahastuses ja teil on tervendav palsam kõigile, 

tugevdav ja julgustav sõna ning valguskiir teie Isalt. Tehke kannatanute valu enda omaks, siis jagate 

nendega kannatusi ning annate neile armastust ja halastust. 

58 Teile, kes te vaikides nutate, ütlen: õnnistatud on need, kes tulevad lohutust otsima. Te ei ole 

palvetamiseks palunud sümboleid ega kujundeid, sest te teate, et Ma olen teiega ja olete leidnud Mind 

enda sees. Ma olen teie keha ja vaimu jõuga täitnud. 

59 Õndsad on need, kes oskasid rahvahulki juhtida ja kes, kui nad tundsid ristikoormat, otsisid Mind 

abiliseks. Ma valgustan kõigi olendite teed, kes elavad vaimsetel ja materiaalsetel aladel. Ärge vaadake 

üksteist kui võõraid, andke üksteisele soojust ja armastage üksteist tões, sest kui te armastate oma vendi, 

siis olete armastanud mind. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 48  
1 Teie, rahvas, kes te otsite laiuva puu varju, kus te saate puhata - siin te kuulete Minu Sõna, mis 

annab teile lohutust ja jõudu, et te saaksite loobudes mõtiskleda tee üle, mida peate läbima. 

2 Kui tunnete, et teie vaim muutub nõrgaks, paluge Eelija saua, et sellele toetudes jõuaksite Isa 

kristallselge allikani, kus Tema armastuse ja tarkuse veed voolavad innustuseks ja teekäijate õndsuseks. 

3 Ma õpetan teid ehitama tõelist templit, sest on palju neid, kes on ehitanud pühamuid, ilma et nad 

oleksid andnud neile usu aluseid. Minu tempel peab olema nagu puu, mille oksad levivad armastavalt üle 

kogu universumi, kus linnud rõõmustavad erinevalt ja moodustavad oma hääli ühendades harmoonilise, 

magusa ja täiusliku kontserdi, mida nad pakuvad Loojale. Selles tõuseb teie vaim üles otsima oma Issandat 

- kui Isa, kui Isand, kui Isand, kui Arst; kuid mitte kunagi ei otsi te Teda kui Kohtunikku. 

4 Tõelist Jumalat hakatakse armastama tõelisel viisil, valejumalused hävitatakse ning ebapuhtad ja 

ebatäiuslikud kultused annavad teed Vaimu kummardamisele, mis saab olema armastuslaul Isale. 

5 Tõesti, ma ütlen teile, et ma olen teile sel ajal palju rääkinud, kuid mõnikord te ei mõista mind ja 

teinekord lasete mul ainult tühja rääkida. Sellegipoolest ei jää selle taevase Sõna kaja kuulmata ja seda 

kuulevad inimesed kogu universumis. 

6 Kui vaimne muutuks materiaalseteks asjadeks, näeksite end praegu istumas tohutute mõõtmetega 

laua taga ja igaühe ees oleks Minu Sõna leib, mida esindavad valitud toidud. 

7 Need, kes järk-järgult vaimseks muutuvad, ütlevad Mulle, et nad ei vahetaks Minu Sõna kõige 

maitsvama ja ahvatlevama toidu vastu. Need, kes ei ole veel suutnud oma materiaalsust võita, eelistaksid, 

et Isa tooks neile vaimsete andide ja hüvede asemel maailma rikkusi külluses. 

8 Kui paljud on jätnud toidu Minu laua ääres, mida Ma neile nii suure armastusega pakkusin, ilma et 

nad oleksid seda isegi puudutanud? Millal kogevad nad veel kord sellist armu aega nagu praegu, kui nad 

olid määratud tulema maa peale, et kuulda Minu Sõna? - Need on kõvad kivid, mis vajavad tormi ja aega, 

et kuluda. Nende pärand jääb neile varuks seni, kuni nad ei oska seda valvata ja hoida. Aga nad saavad 

selle uuesti kätte, sest ma olen teile öelnud, et seda, mida Isa annab oma lastele, ei võeta neilt kunagi ära, 

vaid see jääb neile alles. 

9 See on võimas puu, mille varjus rändurid puhkavad, et selle viljadest toitudes oma väsimatuist 

rändamistest jõudu koguda. 

10 Selle puu all ootan ma kõiki; mõned tulevad tagasi rahulolevalt täidetud ülesandega, teised aga 

rippuvate peade ja tühjade kätega. 

11 Kui rahu lahkus teie südamest ja pisarad jooksid lakkamatult mööda põski, hakkasite mõtlema, et 

mõista oma kurbuse põhjust. Siis näitas teie südametunnistus teile, et teie kurbuse ja rahu puudumise 

põhjuseks oli teie vähene spirituaalsus, teie missiooni täitmata jätmine, armastuse ja halastuse puudumine 

vendade vastu teie elutöödes. 

12 Teie praegune elu on olnud selle eest lepituseks, sest te ei tea, kui paljudest pattudest, millega te 

olete oma hinge eelmistes eludes määrinud, te täna puhastute. See on põhjus, miks teil ei ole olnud rahu 

oma südames. 

13 Need, kes on kaotanud ka viimasedki rahujäänused, võitlevad vaevaliselt selle taastamise nimel ja 

jõuavad arusaamisele, et see arm on olemas ainult õigluse ja headuse teel, millele ma juhin inimesi igal 

hetkel südametunnistuse kaudu. Seepärast püüavad need, kes on kuulnud Minu Sõna, järgida Minu teed, 

sest nad teavad, et Minu teel on rahu, ja kui tulevad raskused või katsumused, on Minu halastus lähedal, et 

neid üles tõsta. 

14 Minu seadus ei nõua üliinimlikke ohvreid, see ei tähenda orjapidamist ega seo kedagi ahelatega. 

Kindlasti on see rist, kuid see on armastuse rist, rist, mille raskus pigem tugevdab kui kurnab. 

15 Tuletage meelde, et olete oma elus mitmel korral tundnud tõelist rahu ja te mõistate, et see juhtus 

siis, kui tegite head, kui andestasite, kui lepitasite kellegagi, kui lahkusite mugavast voodist, et minna 

haige inimese voodisse ja tuua talle lohutust. Teie vaimus valitses hetkeks Minu Kuningriigi rahu. 

Teile, keda ma õpetan kogu elu jooksul rahu hoidma, ütlen ma tõtt, et teie ülesanne on aegade algusest 

peale olnud tuua rahu oma vendadele. Seepärast palun ma teid iga kord, kui ma ennast teile teatavaks teen, 

palvetada inimeste eest; sest teie hinged, kes on ühendatud ühes mõttekäigus ja ühes kavatsuses, jõuavad 
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südamesse kui õnne ja rahu hingeõhk. Samuti olete saanud juhised ja volitused anda sisemist rahu, valgust 

ja rahulikkust olenditele, kes elavad (teie jaoks) nähtamatult vaimses orus. 

16 Maailma teed on täis ohte ja kiusatusi. Seepärast langevad vaimud sageli maailma ja mateeria 

võimu alla, kuigi nad on tulnud Minust välja täis teadmiste ja aimamise valgust, relvade ja vahenditega, et 

end kaitsta ja vallutada. 

17 Ma leidsin teid lööduna, kuid te kuulasite Minu häält, mis otsis teid lahkelt, ja nii tõusite te üles 

täis usku ja lootust. Tõesti, ma ütlen teile, et ei ole ühtki kaotajat või kaotatud inimest, kes ei kuule seda 

häält, kui saabub aeg. 

18 Sel ajal on need, kes olid kõige kaugemal, kes olid kõige enam kadunud, need, kes armastavad 

Mind kõige innukamalt ja järgivad Mind. 

19 Minu armastuse triikraud raiub kõige kõvemaid kaljusid. 

20 Selle eesmärgi saavutamiseks otsin Ma teie vaimu, sest see suudab mõista Minu Õpetust; kuid 

kõigepealt pidin Ma rääkima teie südamega, piirates Mind iseennast häälekandja kaudu ja humaniseerides 

Minu Sõna. See on etapp, mis viib teid üles vaimult vaimule diskursuseni. Siis on see Minu vaimne hääl, 

mis tuleb teie juurde inspiratsioonina, mis näitab teile teed teie puhastumiseks; sest teie keha on mõnikord 

raske kett või tihe loor, mis ei võimalda teil näha materiaalsest kaugemale. 

Selleks, et aidata teil selles võitluses võita, on teil siin Minu jumalik inspiratsioon, mis on armastusest 

teie vastu muundatud inimlikuks sõnaks, mis jõuab teie juurde nagu hellitus meelele ja südamele. 

21 Need on mälestuspäevad ja seetõttu olete pühendunud pühendumisele ja ettevalmistusele. Oh, kui 

te vaid suudaksite säilitada seda vaimsust kogu oma elus, ilma et langeksite fanatismi; kui suur oleks teie 

areng. 

22 Rõõm on nende rahvahulkade südames, sest nad teavad, et nende ees on taevane pidusöök, kuhu 

Meistri ootab neid, et anda neile tõelise elu leiba ja veini süüa ja juua. 

23 Laud, mille ümber Jeesus sel ajal oma apostlitega kogunes, oli taevariigi sümboliks. Seal oli Isa 

ümbritsetud oma lastest, seal oli toit, mis kujutas elu ja armastust; seal kõlas jumalik hääl ja selle olemus 

oli maailma hõlmav harmoonia ning rahu, mis valitses siis, oli rahu, mis valitseb Jumala Kuningriigis. 

24 Te olete püüdnud end nendes pühendumistes puhastada, arvates, et Meister toob teile oma 

sõnadega uue testamendi, ja nii see ongi: Täna luban teil meenutada leiba ja veini, millega ma esindasin 

oma ihu ja verd. Kuid samuti ütlen ma teile, et sel uuel ajal leiate te seda toitu ainult Minu Sõna jumalikus 

tähenduses. Kui te otsite Minu ihu ja verd, siis peate neid otsima loodu jumalikus, sest Mina olen ainult 

Vaim. Sööge sellest leivast ja jooge sellest veinist, aga täitke ka Minu karikas, ma tahan teiega koos juua: 

Ma janun sinu armastuse järele. 

25 Viige seda sõnumit oma vendadele ja õppige, et veri, kuna see on elu, on ainult igavese elu 

sümbol, mis on tõeline armastus. - Teie kaudu hakkan Ma valgustama inimkonda Oma uute ilmutustega. 

26 Mehed ja naised, lapsed, noored ja vanad mehed moodustavad Kristuse apostooliku sel kolmandal 

ajastul. Aga tõesti, ma ütlen teile, rohkem kui südamed - see on Vaim, mida ma otsin. 

Kuigi kogu inimkond ei kuule Minu Sõna, tahan Ma, et nad tunneksid Minu kohalolekut sel õnnistatud 

tunnil. Perede isad oma kodudes, haiged oma laagris, õigluse järele nälgivad, inimeste poolt karistatud, 

need, kelle südames ei ole rahu, solvatud, vaesed - kõik te, tulge vaikselt Minu pühakotta, et te kuuleksite 

oma Issanda häält, mis ütleb teile: "Rahu olgu teiega!". 

27 Inimesed, sel hetkel ümbritsevad Minu apostlid, kes on nüüd Vaimus, Mind nähtamatus - nagu neil 

päevil: 

Peetrus, Johannes, Jaakobus vanem ja noorem, Taddaeus, Toomas, Matteus, Bartholomeus, Siimon, 

Filippus, Andreas ja isegi Juudas, kes on täis valu. Nad kõik saadavad Mind sellel uuel õhtusöögil. 

Millises teises kohas maa peal võiks teile näidata sellist pilti, mida ma teile näitan? - Teile näidatakse eluta 

pilte, samal ajal kui mina võin panna need vaimud avalduma elu ja valguse täielikkuses. 

28 Nagu sel ajal, on Minu vaimus rõõm ja samal ajal ka valu, sest kõik Minu lapsed ei ole veel 

lunastatud. 

29 Kui te kuulete Minu Sõna, mis ütleb teile, et olete Minu laua taga, ei saa teie mõtted eemale sellest 

jüngrist, kes segaduse hetkel reetis oma Meistri ja vennad; siis küsite te endalt, kas ka sel ajal on reetja, ja 

teie vaim küsib Minult: "Võib-olla see olen mina?". - Teie silmadesse tulevad pisarad ja te palute Minult 

jõudu, et mitte kunagi kiusatusse langeda. Tõesti, Ma ütlen teile, ka sel ajal on neid, kes Mind reedavad; 
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kuid see ei toimu Minu kehas, nagu teisel ajal, vaid nad püüavad oma tegudega varjata Minu õpetuse tõde, 

pannes inimesi arvama, et see, mis on olnud Jumaliku Tarkuse õpetus, on pettus. 

30 Te kõik vandute, et armastate Mind ja järgite Mind isegi surmani; kuid Ma ütlen teile, et valvake ja 

palvetage, sest ka Juudas oli vandunud anda oma elu Minu eest. 

31 Kui siis Minu füüsiline piinamine kestis öö ja päeva ning surm lõpetas keha piinamise, siis nüüd 

tunnen ma vaimus valu kõigis kannatajates; igas süüdistatavas olen maapealsete kohtunike poolt süüdi 

mõistetud ja igas vangikongis olen ma vangistatud nende südames, kes kannatavad selle lepituse all. Ärge 

nutke ainult nende valutundide mälestuse pärast, mida Jeesus maa peal koges, sest Minu kannatused ei ole 

veel lõppenud. 

32 Teie vaim hakkab juba jagama Minu kurbust, kui ta mõistab, et ta peab veel teenima teenet oma 

armastuse ja halastuse tegude kaudu, et saavutada õndsus ja rahu, mida Minu Sõna lubab sellele, kes järgib 

Mind lõpuni. 

33 Tõstke oma vaim üles lihtsas palves, sest palve on ühendus ja lähenemine Issandale. 

34 See õhtusöök on tehtud armastusest, ärge unustage seda. Võtke leib laualt ja jagage seda oma 

vendadega; ja kui te kõik olete igavikus, mõistate, et see ilmutus, mille ma teile praegu annan, oli igavese 

elu sümbol. Tulge, te rahvahulgad, sest kui teisel ajastul oli vaid kaksteist, kes istusid Minu laua ääres, siis 

täna on neid sada nelikümmend neli tuhat; kuid Minu armastuse kutse on kõigile inimestele. Ma tahan, et 

te kõik mind sel ajal saadaksite. 

Mõned värisevad Minu sõna ees, mõned nutavad ja teised tunnevad, et nad ei ole selle kuulmise 

väärilised. Mina, kes tean, kes te kõik olete, ütlen teile, et selle rahva hulgas, kes nüüd kogunevad kuulama 

Minu õpetusi, on ka neid, kes said omal ajal imet, et uskuda Minusse; et on neid, kes kahtlesid Jeesuses, ja 

ka neid, kes hüüdsid Pilaatuse ees: Lööge Ta risti, lööge Ta risti! 

35 Paljud nägid Mind Golgatale minemas, ristiga Minu õlgadel, teadmata, Kellega nad kaasas olid, ja 

nägid Maarja pisaraid, mõistmata, kes ta oli, kes nuttis. Vaadake, kuidas ma nüüd uuesti õpetan ja muudan 

oma jüngriteks neid, kes ei suutnud mind siis ära tunda. 

36 Ristil palusin ma teie eest andestust, sest te ei teadnud, mida te teete. See andestus leidis 

väljenduse uues võimaluses, mida Isa pakub teile, et avada oma silmad tõele, et päästa ennast ja läheneda 

Minule. Kuid hoolimata Minu halastusest teie vastu on ikka veel mõned, kes otsivad Minu Sõnas puudusi, 

et neil oleks põhjust mitte uskuda ja mitte järgida Mind. Aga tõesti, ma ütlen teile, et Minu Sõna vaimses 

sisus ei ole mingit plekki; samas kui selle silmapaistmatu ja lihtsa sõnaga olen ma teie südamest 

kustutanud palju plekke. 

37 Te kõik allute Minu kohtumõistmisele. Mitte miski ei liiguta teid rohkem kui Minu armastus teie 

vastu, sest Minu otsus on armastusest. 

38 Sel ajal avas Joosep Arimaatia Joosep oma maja väravad, et Meister saaks tema juures oma 

jüngrite seltsis paasapüha tähistada, kui nad veel ei teadnud, et Tall, kes sellel pühal ohverdatakse, on 

Jeesus. 

39 Nüüd palun ma teid, et valmistaksite oma südames ette kõrtsi, kuhu ma sisenen, et tuletada teile 

meelde oma sõnaga tegusid ja juhiseid, mille ma siis oma verega pitseerisin. Kuid ärge piirduge sellega, et 

meenutate Minu kannatusi ainult nendel mälestuspäevadel. Te peate ehitama oma sisimas pühamu, kus te 

mäletate igavesti armastuse õppetundi, mille Kristus teile maa peale tõi. See pühamu on hävitamatu 

tormides, mille eesmärk on hävitada inimkonna usk. 

40 Täna lasen ma oma häält kuuldavaks teha paljudes provintsides, linnades ja külades, et paljud 

saaksid kutsutud. Oma teel külvan balsamit, lohutust ja rahu südamesse, äratan lootuse neis, kes arvasid 

end kadunuks armu elule, ja annan elu neile, kes olid surnud pahede ja pattude sisse. 

41 Ka sel ajal käisin Ma ühest provintsist teise ja Minu kohalolek põhjustas rõõmu abivajajate, 

haigete ja vaimselt vaeste seas. Mitte kõik ei järginud Minu samme, kuid need jäid elavateks tunnistajateks 

imetegudele, mida Ma nende peal tegin. Mehed, naised ja lapsed tulid Jeesuse juurde, nende kurvad näod 

ja kaebused rääkisid Mulle nende viletsusest ja kannatustest. Nad olid kuulnud kuulujutte ja uudiseid Minu 

imetegudest ning ootasid innukalt rabi läbipääsu Galileast, et sirutada tema poole käed ja küsida temalt 

tõendeid tema väe kohta. 
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Nad olid lihtsameelsed, kuid olid ka teised, kirjatundjad, seaduseõpetajad ja variserid, kes oma 

vastumeelsuses Jeesuse vastu nõudsid lõpuks, et Ta näitaks neile oma käsi, et näha, kas need näitasid 

jõudu, millega Ta tervendas haigeid pelgalt nende puudutamisega. 

42 Minu kaastunne oli kõigi suhtes ilma vahet tegemata. Ma olin Isa, kes tuli, et vabastada kõik oma 

lapsed nende valust. Jeesus, Arst, oli kogu palsam ja tal ei olnud vaja puudutada haige keha, et ta terveks 

saada. Mõnikord - et anda inimestele tõestust sellest, milleks usk on võimeline - lasin ma mõnel haigel 

inimesel Minu juurde tulla ja puudutada Minu rõivast, et ta terveks saada. 

43 Tänapäeval ei ole enam see mees Jeesus, kes tuli teie maailma patuseid ja abivajajaid otsima. Nüüd 

on Jeesuse Vaim see, kes teeb ennast inimkonnale teatavaks, et leida selle aja inimeste hulgast uued 

jüngrid, kes jäävad Talle truuks kuni lõpuni. Ta on pakkunud neile vaimse laua ääres leiba ja veini, mis on 

inimsilmale nähtamatu, kuid Vaimule tõeline. Paljud neist, kes kuulavad täna innukalt Minu Sõna, ei 

uskunud Mind kunagi, kuid Ma palun teid: Milliseid imesid ja milliseid aegu ootavad need, kes, kuigi nad 

kuulevad Mind praegu, ei usu Minu ilmumisse? Nad kahtlevad, sest Ma ilmutan ennast harimatu ja lihtsate 

inimeste, mitte aga teadlaste või teoloogide kaudu; kuid Ma ütlen teile, et alati leiate Mind "nende 

vähimate" hulgast. 

44 Need, kes on mõistnud selle sõna väärtust ja uurinud seda, kuni nad on leidnud selle jumaliku 

tähenduse, on need, kes hoiavad seda kui spirituaalsuse seemet, mida nad peavad homme inimeste seas 

levitama. 

45 Esimesel korral kuulsite Issanda Häält Püha Pühas, teisel korral andsin teile oma Armastuse 

Õpetused Jeesuse Sõnas; nüüd kuulete Minu Sõna inimhääle kandja kaudu ja homme on see Minu 

Inspiratsioon, mis valgustab iga vaimu kõige intiimsemas ühenduses Isa ja Tema laste vahel. 

46 Teisel korral ütlesin teile: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumalalt." 

Seepärast oli leib, millega ma oma ihu näitamiseks tõin, vaid sümbol. Täna ütlen ma teile: Võtke Minu 

Sõna leiba, jooge selle vaimse tähenduse veini ja te saate igavesti toidetud. 

47 Mõistke, et ma tulen rahu kuningriigist pisarate orgu, laskun alla õigete elupaigast, et rääkida 

patustele. Ma ei kanna kuninga krooni ega skeptrit, ma tulen alandlikult, et teha ennast teile teatavaks läbi 

kohmaka keha, mille ma muudan oma Valgusega, üllatades teid oma õpetuse piiramatu tõega. 

48 Ma ei häbene teid ja vaatamata teie pattudele ja puudustele ei eita ma kunagi, et te olete minu 

lapsed, sest ma armastan teid. Pigem on inimesed olnud need, kes häbenevad Mind, kui nad Mind mitmel 

korral eitavad. 

49 Täna valan Ma oma Vaimu teie keskele, et te õpiksite pakkuma Mulle vaimset ja lihtsat 

jumalateenistust, mis on vaba materialismist, traditsioonidest ja fanatismist. 

50 Teie, kes te olete kukutanud valed jumalad, keda te minevikus kummardasite, teate, kuidas 

siseneda pühakotta, mida ma praegu teie hinges oma Sõnaga kujundan. 

51 Ma näen teie südames soovi, et ma peaksin teiega koos olema ja teid kogu aeg sellisel kujul 

õpetama; see ei tohi aga nii olla, sest kui ma rahuldaksin teie soovi, siis te ei teeksite mingeid jõupingutusi, 

et otsida Mind oma armastustööde kaudu, ja te rahulduksite Minu õpetuste kuulamisega. 

52 Ma olen teile juba ammu öelnud, et Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast; ja tõesti, ma ütlen 

teile, et ka vaimulikult ei ole maa teie kodu. Isa Kuningriik on Tema valguses, Tema täiuslikkuses, Tema 

pühaduses. See on teie tõeline kodu, see on teie pärand. Pidage meeles, et ma ütlesin teile, et te olete 

taevariigi pärijad. 

See planeet on nagu elamu, mis pakub teile ajutiselt peavarju, kus teie hing läbib oma puhastumise 

katsumused, nii et kui ta naaseb vaimsesse koju, on ta saavutanud edasimineku ja arengu. Seepärast ärge 

küsige endalt: "Miks ma ei ole leidnud siin maailmas täiuslikku rahu ja õnne?" Tõesti, ma ütlen teile, isegi 

need, kes on olnud puhtad, ei ole leidnud tõelist rahu selles maapealses orus. 

53 Kui see maa annaks teile kõike, mida te sooviksite, kui sellel ei oleks suuri vaimseid katsumusi - 

kes teist tahaks siis tulla Minu kuningriiki? 

Ärge ka pilkake ega kiruge valu, sest te olete selle oma üleastumistega tekitanud. Kannatage seda 

kannatlikult ja see puhastab teid ning aitab teil tulla Mulle lähemale. 

54 Kas sa mõistad, kui juurdunud sa oled selle maailma hiilguses ja rahulolus? Noh, tuleb aeg, mil 

soov teid sellest eemaldada on väga tugev. 
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55 See, kes suudab läbida oma katsumused vaimse tõusu kaudu, kogeb selles ületamises rahu. Kes 

kõnnib maa peal, silmad taevasse suunatud, see ei komista ega vigasta oma jalgu okastest oma lepituse 

teel. Teie, kes te mind kuulete, kandke oma katsumusi armastusega, et te saaksite eeskujuks. Püüdke üha 

enam ja enam areneda oma täiuslikkuses. Sest kui see ei oleks nii, miks te siis täna siia tulite? Miks olete 

oma töölt lahkunud, et istuda nendel kõvadel pinkidel? Sest te otsite rahu, valgust, palsamite tervendavat 

jõudu. 

Nende rahvahulkade seas on need, kes otsivad Minu tarkust ja Minu ilmutusi, et viia see sõnum 

homme provintsidesse. On ka neid, kes on palju pattu teinud ja kes on mulle öelnud, pisarad voolavad üle 

nende näo: "Isa, me ei ole väärt, et kuulda Sinu Sõna." Kuid ma ütlen teile, et olen tulnud just teie pärast, 

nende pärast, kes on kõrvale kaldunud arengu teelt. Ma ei ole kunagi tulnud otsima õiglasi maa peal - nad 

on juba päästetud. Ma otsin neid, kes ei leia enam endas jõudu, et end päästa; neile annan oma õnnistuse ja 

õrna armastuse. 

56 Kui kellelegi teist on öeldud, et tema vaim on tema pattude tõttu kadunud, ja ta tahab siiski oma 

vigu parandada ja end päästa, siis tulge Minu juurde, ja Ma annan talle oma andestuse ja äratan ta uuele 

elule. Ta saab olema nagu Laatsarus, kes tõusis üles, kui ta kuulis Jeesuse häält, mis ütles talle: "Tõuse ja 

käi." 

57 Samamoodi otsin ma teadmatuse eest, et avada tema silmade ees Tõe Raamat, "Tõelise Elu 

Raamat". Ma tahan, et need, kes varem eitasid Mind ja teotasid Mind, tõuseksid täna inimeste seas üles ja 

moodustaksid rahva, kes on eeskujuks vaimulikkusest, alandlikkusest ja heategevusest, kes annavad 

tunnistust Minu õpetusest oma vendade suhtes tehtava armastuse kaudu. 

58 Ma näen, et te kasutate Minu õpetust, kuid olete veel kaugel täiuslikkusest. Sa oled veel nõrk, sest 

sa ei astu kolme sammu, ja juba toob kiusatus sind alla. 

59 Olge tugevad, ja kui teie vanemad või lapsed teid Minu õpetuse tõttu valesti mõistavad, siis andke 

tunnistust kindlameelsusest ja usust ning ärge kartke, sest Minu vägi ja teie eeskuju veenavad neid selles 

tões. Kui mõned neist, kes teid valesti hindasid, lahkusid sellest maailmast, ilma et te neid ümber oleksite 

pööranud, siis ärge kaotage julgust, sest seemne, mille te neisse istutasite, võtsid nad oma vaimus kaasa ja 

see õitseb teistes maailmades. 

60 Mõelge õpetusi, mida ma teile teises ajastul oma kirglikkusega andsin. Kutsun teid üles neid 

õpetusi meeles pidama ja koos minuga nende üle mõtisklema. Pidage meeles, et ma räägin teile neist veel 

vaid paar korda. Te ei tea, mis tuleb pärast seda, kuid te peate valmistuma uute ilmutuste vastuvõtmiseks, 

mida ma teile annan. 

Kui need mälestuspäevad on teie jaoks kätte jõudnud ja te tahate oma vaimus rahu saada ja oma 

Issandale meeldida, tehke halastustöid abivajajatele, andestage oma vaenlastele ja ärge olge kellegagi 

"arveta"; sest kui teil oleks vaimus kahetsus hetkedel, mil Ma räägin oma seitse sõna (ristil), kui kibedad ja 

valusad need sõnad langeksid teie südamesse! Sest teie südametunnistus ütleb teile siis, et kui ma palusin 

teilt vett, et kustutada oma janu, andsite te mulle juua sappi ja äädikat. 

61 Palvetage, sest te elate kiusatuste ja ahvatluste ajal ning ei tea, kas need, kes praegu on rahulikud, 

ei ole mõne hetke pärast tülis või ei riku Jumalat. Pidage alati meeles, mida ma teile täna ütlen, et te 

oleksite alati valmis (vaimses) valvsuses ja palves. 

62 Vaadake, kuidas Minu Jumalik Olemus on võimeline jõudma teieni patuse huulte kaudu. Kas see 

ei ole mitte võimu ja armastuse ime? See juhtub, sest mina olen see, kes paneb vee kaljust välja purskama 

ja valguse pimedusest välja. 

63 Alandlike vahendajate kaudu olen ma rääkinud "vähimatele neist", sest kui maailma isandad 

oleksid seda sõnumit inimkonnale edastanud - tõesti, ma ütlen teile, te oleksite jäänud ilma teadmisteta 

oma andidest ja ilma ametiteta, mida täita. Te poleks sellest pidusöögist söönud ja oleksite pidanud 

leppima sellega, et vaatate seda pidu eemalt. Teisest küljest olen nende mõistuseorganite (häälekandjate) 

kaudu, mida ei puuduta teooriad, teadused ja religioossed eelarvamused, teinud üleskutse kogu 

inimkonnale, eelistamata kedagi tema sotsiaalse klassi, rahvuse, religiooni või keele tõttu. 

64 Minu hääl tuleb Vaimu kuningriigist, kus Ma olen Kuningas, sellest Paradiisist, kus te kõik saate 

olla koos oma Issandaga, kui te, nagu Dimas, oma ristilt, alandlikult ja usuga ütlete Mulle: "Issand, mäleta 

mind, kui Sa oled oma kuningriigis". Teie rist on see, mille Ma teile usaldasin, kui andsin teile selle 

missiooni: õpetada, ravida haigeid, lohutada, teha inimkonnale teatavaks Minu jumalikud sõnumid. See 
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missioon on raske, sest sellega kaasneb vastutus, sest see on delikaatne, sest see on lärmakas, ja selle 

täitmisel langevad teie peale uskmatute, laimajate ja pilkajate pilk, kes ei tahtnud leida tõde Minu 

õpetuses. 

65 Samamoodi läks Jeesus kannatuste teed ja kannatas ristikoormat, mis oli võrreldamatult väiksem 

kui nende rahvahulkade tänamatus. 

66 Siin on Meister, kes meenutab oma lastele mineviku tegusid ja seostab neid praeguste tegudega, et 

te saaksite paremini mõista Minu õpetusi. Ma tahan, et see õpetus leviks üle kogu maailma, et valgustada 

inimkonda, et see, olles silmitsi eluga, mida ta ei tundnud, ärkaks üles ja hakkaks moodustama maailmas 

ühte kodu, ühte perekonda. See saab olema tõeline Iisraeli rahvas, Jumala rahvas, milles kaovad 

põlvnemise, sotsiaalsete klasside ja hõimude erinevused, sest nad kõik on ühest suguharust pärit harud, 

kus kõik täidavad Minu Seadust, mis ütleb teile: "Armastage üksteist." See saab olema tõeline Iisraeli 

rahvas, Jumala rahvas, kus kõik täidavad Minu Seadust, mis ütleb teile: "Armastage üksteist." 

67 Teie, kes te olete võtnud selle risti oma õlgadele - tunnistage, et teil on vastutus näidata 

inimkonnale tõde Minu ilmutuse ja Minu imede kohta. Seepärast nõuan ma teilt meelte õilsust ja 

täiuslikku teadmist sellest, kes te olete seoses Jumala ja inimkonnaga, ning selleks annan teile oma õpetuse 

spiritualiseerimisest. 

68 Valmistage end sel viisil ette ja te saate selle lahingu headeks sõduriteks, tõelisteks iisraellasteks 

Vaimu järgi, ustavateks jüngriteks. Ärge säästke vaeva, et tõestada selle sõna tõesust. Ärge unustage, et 

Kristus, et anda tunnistust tõe kohta, mida ta kuulutas, lasi oma keha hävitada. Miks oleks Ta pidanud 

kaitsma selle keha elu, kui Ta oli eelnevalt öelnud, et Tema Kuningriik ei ole sellest maailmast? - 

Samamoodi ka teie - arvate, et selleks, et saavutada igavene elu, mis ootab teie vaimu, võib ohverdada 

sellele palju ambitsioonikaid eesmärke. 

69 Kui sa tahad eemaldada oma vennalt tumedad plekid, mida ta oma hinges kannab, pead sa 

kõigepealt ise muutuma plekita; kui sa tahad saada andestust, pead sa kõigepealt andestama. 

70 Kui ilus on see teie hingele, kui selle viimane hetk maa peal on saabunud ja vaim, rahu täis, saab 

nii öelda Isale: "Issand, kõik on lõpule viidud!" 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 49  
1 Teie palve tõuseb Minu juurde nagu lillede lõhn ja Ma võtan selle vastu. 

2 Lase oma vaimul nautida igavese elu leiba. See ei ole esimene õpetus, mida Minu Jumalik Vaim 

teile annab; inimesena ilmutasin Ma end juba teinekord, et õpetada teid alandlikkust arendama, elama 

selleks, et teha teistele head, ja surema armastuse ristil. Kui te kuulete Minu Sõna, siis tundub teile, et see 

on esimene õpetus, mille teie vaim saab, sest te ei mõistnud eelmist õpetust. Täna tulen ma uuesti otsima 

haigeid, kes kõik on Minu lapsed, sest te kõik ägised selles lepituse orus ja teie kaebused jõuavad Minuni. 

3 Kui valu muutub väga tugevaks, siis meenub inimesele Jumal - ükskõik kui ükskõikne ja külm ta 

on näidanud end Minu õpetuse suhtes -, siis ta pöörab oma pilgu Minu poole, soovides Minu halastust, ja 

oma meeleheites saadab üles selle palve: "Issand, miks Sa ei anna mulle seda, mida ma nii palju Sinult 

palun?". Kui Sa ei kuule mu palvet, siis lühenda mu maapealseid päevi, sest pole mõtet olla siin ainult 

selleks, et kannatada." Kui palju teadmatust sa näitad, kui sa nii räägid oma Isale, kes on kogu armastus 

oma laste vastu! 

4 Seepärast toon teid praegu oma õpetusega arusaamatuse pimedusest välja, et te isegi kõige 

suurema valu ajal ei kalduksite kõrvale valguse teelt. Varsti mõistate, et Ma ei loonud teid valu jaoks, sest 

kannatused ei tulnud Minult, vaid teilt. Nüüd pead sa minema lõpuni, et taastada valgus ja puhtus, mille sa 

jätsid räsitud kujul tee okastraatidele. 

5 On tõsi, et teie elu on nagu tormine meri, milles te ajutiselt kardate uppuda. Aga kuna te olete oma 

puuduste tõttu nii madalale vajunud, siis uskuge vähemalt Minu kohalolusse ja Minu jõusse neil hetkedel, 

kui teie katsumused on väga rasked. Ärge andke Minule põhjust rääkida teile nii, nagu Ma tegin oma teise 

ajastu jüngritega, kes sõitsid minuga paadis ja kes, nähes merd vahutamas ja Jeesust magamas, ütlesid 

Talle täis hirmu ja muret: "Meister, päästa meid, me hukkume." Minu noomiv vastus oli järgmine: "Oo, sa 

vähest usku!" 

6 Armsad inimesed, mõtestage Minu õpetust, orienteeruge oma elus nende jüngrite eeskujul, sest ka 

teist saavad jüngrid. Pidage meeles, Minu lapsed, et alates 1950. aastast ei kuule te enam seda sõna. 

Kasutage seda nüüd, et see puhastaks teid ja te ei oleks enam patu teel. 

7 Minu armastuseohver Teisel ajastul näitas teile, kuidas pesta ära need plekid, mida te kannate oma 

kehal ja hingel, isegi need, mis Soodomast ja Gomorrast teile päranduseks jäid*. Ma ohverdasin end 

inimeste õpetamise nimel, et näidata neile kuulekuse ja armastuse teed, mille kaudu nad saavad saavutada 

oma pääste. 
* See on viide sodomiitide kardinaalsele patule, seksuaalse perverssusele ja selle jätkuvale mõjule tänapäevani. 

8 Nüüd, pärast seda, kui ma olen teile andnud lugematuid õpetusi, olete te varustatud, et päästa ja 

puhastada end. Ma kuulutasin teile siis, et ma tulen tagasi inimeste hulka, ja siin ma olen, et täita oma 

lubadust. 

9 Kui kõik, kes seda sõna kuulevad, ei tunne Minu kohalolekut, siis selle põhjuseks on see, et nende 

materialism, nende patt ja nende mõtetes juurdunud ideed eraldavad neid Meistrist. Kuid nende jaoks 

piisab hetkest, mil nad tunnevad Mind oma vaimus. Minu armastuse valgus valgustab neid nagu Peetrus, 

kui ta tunnistas Jeesuse jumalikkust vastuseks Meistri küsimusele. Nad teevad lõpu oma kurjusele, 

vaatavad õudusega oma minevikku ja alustavad uut elu - puhast, kasulikku ja väärilist. Seepärast ütlen ma 

teile, et ärge mõistke kohut oma vendade üle, kui nad tulevad teie keskele oma pattude ja pahedega. Ärge 

lükake neid tagasi, sest see kavatsus oleks sarnane sellele rühmale, kes tabas naise abielurikkumisest ja 

viis ta Jeesuse ette, et panna Minu õiglus proovile. Millise ränga õppetunni andsin neile, kes arvasid end 

abielurikkujaga võrreldes pattudest vabaks, kui ütlesin neile: "Kes arvab end pattudest vabaks, see visaku 

esimene kivi selle naise peale!" Ja nad tõmbusid häbistunult tagasi. 

10 Kui mõistvad, siirad ja alandlikud te peate olema, kui te ei taha, et Ma teid nimetaksin 

silmakirjatsejateks nagu variserid, keda Ma nimetasin valgeteks haudadeks - väljastpoolt kaunilt 

ettevalmistatud, aga seestpoolt rüvedad. 

11 Minu pilk on uuriv ja tungib teie olemuse sügavustesse ja teie südame kõige sügavamatesse 

süvenditesse. Minu halastus on valmis kirja panema teie teod teie eluraamatusse, mis on teie 

kohtumõistmise raamat. Vaadake, et see registreeriks ainult häid tegusid, siis on rahu, mille teie vaim 

nende kaudu saavutab, suure tasu eelkäija vaimses elus. 
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12 Täna mäletate seda päeva, mil Jeesust süüdistati ja kui isegi lapsed, järgides täiskasvanute eeskuju, 

hüüdsid oma süütuses: "Ristilööge Tema!". 

13 Ma astusin kohtumõistjate ette ja suur oli rõõm nende seas, kes soovisid Minu surma, kui Mind 

mõisteti risti lüüa. Nagu ohverdama minev tall, painutasin ma alandlikult oma kaela ja võtsin vastu 

märtrisurma, nagu on kirjutatud. 

14 Täna seisan ma taas kord oma kohtunike ees. Ma näitan teile oma tõde, et te saaksite seda uurida ja 

hinnata, ja ma tean, et te leiate selles vigu, mida sellel ei ole, et seda hiljem hukka mõista. Mõelge minu 

töö üle, kuid jätke rahule kõik need, kelle kaudu ma olen teile andnud oma sõna. 

15 Teie seas on vaime, kes on puhastanud end oma suurtest vigadest juba ammustest aegadest ja 

Iisraeli põues kuni teie maapealsete päevadeni, et olla puhtad, kui nad elavad vaimses ruumis. Need on 

need, kes usuvad Minu kohalolusse siin. 

aeg, ja nemad on need, kes küsivad Minu Töö tagakiusajatelt: "Milliste puuduste pärast te selle õpetuse 

vastu olete?" Nii nagu omal ajal küsis Pilaatus rahvahulga käest: "Millest te seda meest süüdistate?" - 

Minu hääl jääb vaikseks, nagu Jeesuse huuled vaikisid sel korral, ja ma luban, et kui mõned mõistavad 

Minu Sõna hukka, siis teised kaitsevad seda, sest sellest võitlusest puhkeb välja Valgus. Minu armastav 

pilk hõlmab kõiki, ja Minu andestus on samuti kõigi jaoks. 

16 Mind toodi Annase ja Kaifase ette, et mind süüdistataks, seejärel Pilaatuse ja Heroodese ette, et 

minu üle kohut mõistetaks. Tõesti, Ma ütlen teile, et sel ajal tuleb Minu Töö, Minu Sõna, Ülemnõukogu 

ette ja seejärel uue Pilaatuse ette, et selle üle kohut mõista. Leidub riigiametnikke, kes usuvad Minu uude 

kuulutusse ja sellesse sõnumisse, kuid maailma kartuses jäävad nad vait ja lubavad Minu õpetust ja Minu 

järgijaid taga kiusata, samal ajal kui nad pesevad oma käsi, kuid mitte neid plekke, mille nad on oma 

hingele pannud. 

17 Kolmandal ajastul antakse Mulle uus rist. See ei ole surelike silmade jaoks nähtav, kuid selle 

kõrguselt saadan ma oma armastuse sõnumi inimkonnale ja minu veri, mis on minu Sõna vaimne olemus, 

muutub valguseks vaimule. 

18 Need, kes toona Minu üle kohut mõistsid, toovad täna valguse inimeste südamesse oma kahetseva 

vaimuga, et oma vigu heastada. 

19 Selleks, et Minu õpetus võidaks inimeste kurjuse üle, tuleb seda kõigepealt piitsutada ja mõnitada 

nagu Kristust Püha Maarja samba juures. Igast haavast peab voolama Minu valgus, et valgustada selle 

maailma pimedust ilma armastuseta. On vaja, et Minu nähtamatu Veri langeks inimkonna peale, et näidata 

talle veel kord teed lunastuseks. 

20 Rist, mille te nüüd Minu peale panete, on raskem kui teise ajastu rist. Siis te ei tundnud Kristust, 

nüüd te kõik tunnete Teda, ja ometi mõistate Teda hukka. Seekord ei näe te Jeesust risti raskuse all 

hingeldamas, kui ta teie maja ees möödub. Te ei näe, et Minu Vaim oleks koormatud teie pattude 

raskusega. Kuid te kuulete Minu häält, mis ütleb teile: "Ma janun, inimkond"; kuid Minu janu on 

armastuse janu. 

21 Maarja, Jeesuse armastav ema, ei ühenda oma pisaraid oma armastatud Poja vereplekiga; kuid ta 

saadab teile teie tänamatuse pärast taevariigist oma õrna armastuse kui Kõigi Ema. 

22 Ma ei kuku teel oma uuele Golgatale; seepärast ei ole vaja, et mulle appi tuleks abistaja, sest ma 

olen tugevate seas tugev. Kuid Minu pilk otsib Minu jüngrid, oodates, et nad oleksid ustavad, nagu oli 

Minu apostel Johannes. 

23 Õnnistatud on see, kes oskab õigesti tõlgendada seda, mida Meister on teile sel mälestustunnil 

öelnud. Õndsad olete teie, kes te olete kuulanud Jumalikku Meistrit sel ajal Tema mälestusõpetuses. 

Inimkonna pattudest moodustunud tihe pimedus annab Meistrile põhjuse võtta vastu märtrisurma rist ja 

minna veel kord kannatuste teed. 

Te elate nüüd kolmandal ajastul ja ikka veel pakute oma Issandale kibeduse karika, kuid ma võtan selle 

alandlikult vastu, et anda teile veel üks armastuse õppetund. Minu näo kohal voolavad veri ja pisarad, mida 

Ma valan armastusest teie vastu, ja kui te kuulete Minu sõnu, siis tulevad ka pisarad, sundides teid 

mäletama ja kahetsema. See nutmine puhastab teid ja toob teid Minule lähemale. 

24 Teie, naised, kes te olete oma süütegusid heastanud, olge rõõmsad, sest teie kurjus võetakse teilt 

ära, et te oleksite tugevad eluteel. Te järgisite Magdaleenat, kuid pärast oma langust kahetsesite. Olge 

tugev, toitke oma hinge ja keha ning paranege. 
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25 Ma olen tulnud patuste juurde, mitte õigete juurde; seepärast ärge pahandage. Ma armastan kõiki 

oma lapsi, nii terveid kui ka haigeid, puhtaid kui ka plekilisi, ja ma hoolin nende kõigi eest. Üks süda 

palub Minult valgust oma lastele, teine palvetab oma haige ema eest, ja Ma annan oma halastuse kõigile. 

26 Kui te olete palju nutnud, lohutage end; kui teised teist paluvad Minult tundlikkust, et nutma oma 

pattude üle, siis võtke need vastu ja rahustage end, sest nutmine on ka kergendus ja rahu südames, mis on 

koormatud kahetsuse ja süütundega. 

27 Pea meeles: Kui ohver oli lõpule viidud ja need, kes Mind taga kiusasid, uskusid, et valgus, mis oli 

valgustanud Minu jüngrite teed, on igaveseks kustunud ja et Minu hääle vaigistamisega on kõik lõppenud, 

nägid nad nende südames, kes Mind järgisid, kustumatut kiirt sellest igavikulisest valgusest, mis ei kustu 

kunagi. Sest kui mõned hindasid Mind valesti, siis teised armastasid Mind, ja kuna nad teadsid, kuidas 

Mind järgida, siis kui Ma lubasin neile, et tulen uuesti, ootasid nad Minu tagasitulekut, jälgisid ja 

palvetasid, ja kõikidel Minu ilmingutel tundsid nad Minu kohalolekut. 

28 See on sama ka praegusel ajal. Need, kes on tunginud Minu õpetuse tuumani, jätkavad vaatamist ja 

ootavad austusega Minu sõnade täitumist, samas kui teised unustavad armastuse, mida Ma olen neile 

näidanud, ja Minu innukuse neid lunastada. 

29 Ma näen valu, mis on igas südames, ja kui huuled vaikivad, sest nad ei suuda sõnadega väljendada 

seda, mida nad tunnevad, siis vaim tõuseb ja suhtleb minuga. - Isa Vaim pulseerib väga lähedal teie 

südames, valvab teid ja õnnistab teid. Ma tugevdan ka teie julgust, kuivatan teie pisarad ja õnnistan kõiki 

teid, kes te olete täna kokku tulnud, et kuulda Isa häält, kes on teile öelnud, et pärast 1950. aastat ei kuule 

te enam Tema Sõna inimmeele kaudu. 

Te olete nagu Minu teise ajastu apostlid, sest ka nemad kuulasid Mind palju. Kandke Minu Sõna oma 

südames, et te saaksite seda edasi anda neile, kes ei kuulnud Mind häälekandja kaudu. 

30 Te maa peal mälestate teatud aegu ja päevi, mis tuletavad teile meelde teie Meistri suuri tegusid 

tema teel läbi maailma, ja ma olen teiega koos oma olemuse ja kohalolekuga neil hetkedel, mil te mäletate 

Minu tegusid. Kuid ainult meestel on määratud päevad, et tähistada pidulikult Minu kannatuse mälestust. 

Vaimses elus ei tähistata neid sündmusi, sest igavikus ei ole (kindlaid) aegu ega päevi; on ainult üks 

"päev", mis kestab ja ei lõpe kunagi. Aga Minu jumalikud teod on olemas nende õiglaste vaimus, kes 

elavad oma Looja lähedal, ja nende kummardus oma Isale ei toimu mitte ainult teatud hetkedel, vaid 

pidevalt. 

31 Oo jüngrid, teie, kes te olete võtnud osa Minu pidusöögist ja söönud igavese elu leiba, mida teie 

vaim igatses! Te usute, et ma suren igal aastal ja tõusen surnuist üles; kuid see on ainult teie 

kujutlusvõime, sest ma elan igavikus. te usute, et Minu Vaim laskub pahede ja lepituspaikadesse, et tuua 

valgust neile, kes on eksinud, ja ma ütlen teile: Kui sa seda soovid, kui sa seda minult palud, siis ma teen 

seda, sest ma annan alati oma armu, et eksinud leiaksid tee oma pääsemisele. Minu pilk on alati sellel, kes 

kannab oma lepitusahelat, ja Minu Vaim on igavesti kohal kõigis maailmades ja kõigil tasanditel, tegemata 

kellelegi vahet tema suuremate või väiksemate teadmiste või vaimse küpsuse tõttu. 

32 Teadke, mu uued jüngrid, et teie kummardus ja austus Issandale on pidev, ootamata selleks 

kindlaid aegu või päevi, nii nagu teie Isa armastus teie vastu on pidev. Aga kui te tahate teada, kuidas 

meenutada iga päev Minu armastuse tegusid ilma fanatismi langemata, siis ütlen teile: teie elu peaks olema 

pidev austusavaldus Temale, kes on loonud kõik asjad, armastades üksteist. 

33 Tegutsege nii, ja ma annan teile, mida te alandlikult minult palute: et teie üleastumised antakse 

teile andeks. Ma lohutan teid ja annan teile leevendust; kuid ma ütlen teile: Kui te avastate oma vead ja 

teie südametunnistus mõistab teie üle kohut, siis palvetage, parandage oma viga, varustage end jõuga, et te 

ei teeks enam sama pattu ja te ei peaks korduvalt paluma Minult andestust. Minu Sõna õpetab teid, et te 

saaksite tõusta ja anda ligipääsu valgusele ja vaimustumisele. 

34 See õpetus on tee, mis viib teid Minu juurde. Kas sa tahad nautida tõotatud kuningriiki? - Ma 

tuletan teile meelde lepingut, mille te olete minuga igaveseks ajaks sõlminud, ja äratan selle taas ellu, et 

seda lepingut ei rikutaks. Ma küsin teilt, Iisraeli mehed: kas te tahate pääseda igavesse ellu ja olla koos 

minuga? - Tundke Mind nüüd, kui Ma kinnitan ja täidan ettekuulutusi ja õpetan teid kannatlikult, nii et 

tulevikus iga sõna, mis teie suust tuleb, on sündinud teie vaimust, mis on eelnevalt ette valmistatud Minu 

armastuse poolt, ja see muutub teie vendade jaoks halastustegudeks. 
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35 Hakka armastama oma ligimest, kanna oma kannatusi alistunult, teeni oma leiba oma otsa higiga. 

Armastage endid, nagu mina armastan teid, ja valvake selle rahva üle, kelle ma olen kõigi seast välja 

valinud ja keda ma olen nimetanud pärliks, kuhu ma olen paigutanud oma armuanded. 

36 Ärge käituge nagu Toomas, kui Ma teid proovile panen, ärge paluge, et Ma lubaksin teil oma 

sõrmed Minu poole haavasse panna, et uskuda. Kui pean teile andma õpetuse, mis paneb teie vaimu 

värisema, ärge mõistke Mind valesti, ärge kahelge, et mitte pärast seda kahetsusest nutma hakata. Sest teie 

elu on katsumuste ja imetegude, valu ja seejärel rõõmude tee, mille käigus vaim kujuneb täiuslikkusele 

viivale redelile. 

37 Ärge olge nagu Peetrus, ärge eitage Teda, kes teile oma õpetuse nii suure armastusega andis, ega 

häbenege kuuluda selle rahva hulka ja omada vaimseid andeid, mis Ma teile usaldasin, sest siis te eitate 

Mind, mitte kolm korda nagu see jünger, vaid tuhat korda tuhat korda, sest teie arv on mitmekordistunud 

ja teie usupuudus avaldab mõju teistes rahvastes. 

38 Valvake, et Minu Asi ei reedaks, et Juudase seeme ei idaneks südametes ja - kui nende südamete 

jaoks saabub ärkamise tund - nad usuksid oma segaduses, nagu too jünger, et kehaline surm vabastab nad 

patukahetsusest, mille nad on toime pannud üleastumise tõttu. Sest vastasel juhul lähevad nad vaimsesse 

orgu, ilma et nad leiaksid rahu oma vaimule, mis ei sure kunagi. 

39 Vaadake, kuidas ma näitan teile tõelist elu, kui ma lähenen teile ja panen teid tundma oma 

kohalolekut. Aga te olete vähesed, kes on huvitatud selle teadasaamisest; ülejäänud "surevad" järk-järgult 

usu puudumise tõttu, sest te ei uskunud Minusse, kui Ma Teisel Ajastul inimeseks sain. Täna kahtlete te 

jälle Minu Sõnas ja Minu ilmsetes tegudes ning panete Mind proovile, kuigi Ma olen tulnud ainult selleks, 

et teid vaimsesse ellu äratada ja teile tõde tutvustada. 

40 Minu Vaim läbib kirge, mis ei lõpe. Igal hetkel on Ta ristil ülendatud ja okaskroon haarab Minu 

kalju. Minu haavad murduvad lahti ja ma ohverdun uuesti, et te leiaksite Minu eeskujul õppetunni 

armastusest oma vendade vastu ja elaksite igavesti. 

41 Täna tulen ma teie juurde Vaimus ja ütlen teile, et Ma elan igavesti, samas kui te olete sageli 

surnud, sest kuigi ma olen teie ümber ja te olete kuulnud Minu Sõna, ei oska te seda oma südamesse vastu 

võtta, nagu muld, kui külvaja selle ümber keerab ja toetab seemne idanemist. Sellepärast ei ole Minu 

armastuse seeme kandnud sajakordselt vilja ja paljunenud, nagu on Minu tahtmine. 

42 Sel ajal mõistan ma kohut elavate ja surnute üle. Minu armastuse valgus voolab igasse vaimule ja 

kogu lihale. "Õndsad on need, kes leinavad, sest neid lohutatakse." Õndsad on alandlikud, sest nemad 

lõikavad au ja kiitust. 

43 Kui tuleb aeg, siis tõusete te, armastatud rahvas, ja teete Minu püha Sõna oma vendadele 

tuntavaks. Te hajute üle kogu maailma kui head jüngrid ja see uus evangeelium, mille ma teile jätan, 

hakkab levima. See valgus, mis lähtub kuuendast pitserist, valgustab selle aja inimkonda ja koos sellega 

valgustatakse ka saladusi. Minu õpetus juurdub erinevates rahvastes ja kõik, mida inimesed ei ole 

avastanud, saavad nad teada valguse kaudu, mille annavad seitse pitserit. Aga te peate rääkima nendest 

õpetustest, mille olete saanud, ja õpetama inimesi Minu käskude täitmist. 

44 Kui Minu lapsed tungivad Minu õpetuse tuumani, siis mõistavad nad, et Minu Tahe on olnud 

ühineda inimestega vaimust vaimuni, et Ma olen tagasi tulnud nende juurde, sest Minu Liit on lahutamatu. 

45 Keegi ei saa end elavaks nimetada, kes ei tunne Minu tõde, ega õpilaseks, kes sooritab kuritegusid, 

kuigi tal on see õpetus. Ma olen tulnud, et tuua tagasi vaimud, kes on kaotanud tee, ja vabastada nad 

teadmatusest ja patust. 

46 Puhastage end nagu Magdaleena ja elage Minu teenimiseks. Ta pöördus ümber armastusest ja 

meeleparandusest. Kuna maailm ei ole Minu armastuse suhtes ärkvel, siis austage Mind (vähemalt) teie, 

kes te olete Mind kuulnud, täites käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist." 

47 Rahvused, kes täna sõdivad, on "rumalad neitsid", kes ei tahtnud ärkvel püsida ja kui abikaasa 

ilmus ja koputas nende uksele, siis nad magasid. See rahvas (siin) on tundnud Mind ja seetõttu on tal 

õnnestunud rahu hoida. 

48 Ma olen olnud teie teenija, et õpetada teile alandlikkust. Alati, kui sa oled õiglaselt palunud Mind, 

olen Ma sulle andnud, sinu Tahe on Minu; sa palud Mind, et sul ei oleks puudus toidust, et Ma hoiaksin 

puudust sinu kodust eemal, ja Ma annan sulle, mis on vajalik. Ma annan teile kõik, ilma et te seda 

paluksite, sest ma olen teie Isa ja ma armastan teid. Milline valu võib last piinata, mida isa ei tunne? Kellel 
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teie seast ei ole leiba suus, kes on ilma riieteta või kellel puudub katus? - Ma valvan kõigi oma laste üle. 

Puhas õhk toidab teid, põllud pakuvad teile oma seemneid ja vilju, et teid toita. Ei ole puudu allikast, mis 

annaks teile oma vett, et kustutada teie janu. Ma olen andnud inimesele intelligentsuse, et ta võiks otsida 

eluks vajalikke vahendeid ja elada piisavat elu, avastades loodusest selle, mis on tema heaoluks vajalik. 

Mõistke, et mitte teie ei ole need, kes on loonud olendid ja säilitavad nende elu, vaid mina, kes armastan 

teid ja määran igale olendile tema saatuse. 

49 Sel ajal, kui ma olen ennast Vaimus ilmutanud, et anda teile oma õpetust, ütlen ma teile: täitke 

Kolmas Testament, mille ma jätan teile. Tulge kiirelt Minu juurde, võtke vastu Minu armu, et Minu valgus 

paistaks teie sees ja "Sõna" oleks teie huultel. 

50 Peske endid lepituse ja meeleparanduse pisaratega. Suurendage oma arusaamist palve kaudu, et 

teie järeldused oleksid õiged. Siis tunnete te, kuidas Minu inspiratsiooni valgus on teie peal, ja teie rõõm 

on mõõtmatu. Pärast seda, kui olete saanud selle jumaliku inspiratsiooni, hakkate oma vendadele Minu 

Tööst rääkima, ja tõesti, ma ütlen teile, teie sõna saab olema tõe tunnistus. 

51 Ma olen teinud teile teatavaks oma õpetuse Sõna kaudu, mida kuulutati paljude häälekandjate 

huulte kaudu paljudes kogunemiskohtades ühe ja sama vaimse tähendusega ja ühes ja samas vormis ning 

mis (kõigis neis) tähistas sama teed ja osutas samale eesmärgile. 

52 Ükski neist, kes on Mind sel ajal kuulnud, ei saa valetamata väita, et nad ei ole Mind mõistnud, 

sest igaüks, kes on kutsutud, on eelnevalt ettevalmistatud. Minu Sõna on jumalik aare, mida ma ei taha, et 

te hoiaksite ainult enda jaoks. Ärge muutuge rikkaks, sest muidu, kui te arvate, et teil on palju tarkust, ei 

ole teil midagi. Tõesti, ma ütlen teile, isekus on pimedus ja pimedus hinges on teadmatus. 

53 Üksikasjalik ja selge on Minu õpetus kolmandal ajastul, õpetus, mida Eelija selgitab teile oma 

Sõnaga ja mida lisaks sellele teevad teie vaimsed vennad* oma nõuannetega kergesti mõistetavaks, et te ei 

elaksite eksimuses. Kes Minu jüngritest, kes on saanud selle õpetuse, suudab end liiga nõrgana tunda, et 

täita Minu käsku viia see sõnum inimestele? 
* See viitab kaitsevaimudele, kellel lubati ka oma protegete kaudu endast märku anda. 

54 Ma tahan, et te õpiksite kõik aktiivse heategevuse harjutamise viisid ja vahendid, et te ei ütleks 

mulle: "Isa, kuidas Sa tahad, et ma jagaksin oma leiba või raha oma ligimesega, kui seda on nii vähe?". - 

Kui te ei oska heategevust praktiseerida, ei saa te oma vendi nendes õpetustes õpetada. 

55 Tõesti, ma ütlen teile, et kui teie käed on paljudel juhtudel tühjad abivajajate ees, siis teie vaim 

leiab endas alati midagi, mida anda. Kui teil ei ole midagi materiaalset, mida oma vendadega jagada, siis 

andke oma vaimule palju, mida ta omab. Kuid saage aru, et kui teie heategevus peab koosnema 

materiaalsetest asjadest, ei tohi te oma kohustuse täitmisest kõrvale hiilida, öeldes, et sellest piisab (hea) 

kavatsusega. Õppige oma Isalt, kes annab teile kõike, nii vaimule kui ka kehale. Õppige Jeesuselt, kes 

õpetas teid kõike andma armastusest oma vendade vastu. 

56 Kandke oma risti kannatlikult ja armastusega, et ma saaksin teile öelda: Olge õnnistatud! 

Mõne Minu lapse südames näen ma tormi vallandumas ja neile ütlen: vaadake ja palvetage, sest torm 

läheb üle ja te näete rahu vikerkaart uuesti särama. 

57 Homme, kui kannatused ümbritsevad inimkonda, hakkate te tänama, sest teil on õnnestunud 

tugevdada oma vaimu nende katsumuste tõttu, mida te täna läbi elate. Kui te suudaksite näha neid pilte 

valust, näljast ja viletsusest, mis on miljonite kaupa sõdivate rahvaste seas, siis te ei julgeksite kurta; ja 

tõesti, Ma ütlen teile, isegi kui paljud teie vendadest ei õnnista Mind, siis vähemalt ei teotse nad mind! 

58 Vaadake ja palvetage, tehke endid Minu hüvede vääriliseks ja hävitage palvetega kõik, mis 

põhjustab inimlikku kõlblust. 

59 Pärast lähenevat kaost otsivad inimesed Minu isalikku armastust ja leiavad Mind kõigi Minu laste 

ootuses. Sest kolmandal ajastul tunneb kogu inimkond Mind ära ja kõik ühinevad vaimselt ühesuguses 

Jumala kummardamises. 

60 Inimesed on käitunud nagu "kadunud poeg", kuid kui nad on raisanud isegi viimase osa oma 

pärandist, siis meenutavad nad oma Isa ja pöörduvad Tema juurde tagasi. 

61 Ma hoiatan teid kõiki oma prohvetliku sõnaga. Kuulake seda ja levitage seda, et homme, kui te 

näete selle täitumist, mõistaksite, et see oli teie Isa, kes teid õpetas. 
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62 Kui kaugel on inimkond sellest vaimsest lahingust, mis on tulemas! Kui paljud Minu lapsed, kelle 

huuled ei ole kunagi Minu nime lausunud, on üllatunud, kui kuulevad seda kõikjal ülistatud olevat! 

63 Ma ütlen teile, et räägite Minu nime ainult siis, kui peate seda vajalikuks, et õpetada oma 

vendadele Isa austust. 

64 Kui te näete, et kogu moraal, voorus ja õiglus on maailmast lahkunud, tundub selle taastamine teile 

võimatu; kuid just selles ilmneb Minu Õpetuse suurus. 

65 Las Minu õpetus õitseb teie südames. Vaadake üksteisele armastusega otsa, aidake teineteist oma 

vaimses ülesandes, seiske üksteise kõrval katsumustes. 

66 Kui te olete valmistanud end ette, täites Minu Seadust, annan ma inimkonnale märgid, mis teevad 

teie ühinemise teatavaks. 

67 Millal te varustate end, et teie vennad tunneksid oma südames soovi elada selle rahva kätes? 

Mõistke, kui tõsine on nende ülesanne ja vastutus, kes on Mind kuulnud Inimese mõistuse kaudu sel Minu 

ilmumise ajal. 

68 Armastage üksteist ja te näete, et teile järgnevad suured rahvahulgad, sest inimesed ootavad ainult 

tõelise halastuse ja armastuse eeskuju, et järgida Minu tõde. Kui te lõikate usku oma vendade südamesse, 

siis tunnete oma olemuses Minu armastust, ja siis ei ole teie vaimule suuremat tasu kui rahu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 50  
1 Nagu haug, mis laiutab oma tiivad, et katta oma noori, nii levib ka Minu armastus sinu kohal. 

2 See hääl, mis teid kutsub, on Jumaliku Meistri hääl; see sõna on Temalt, kes on loonud kõik asjad. 

Tema, kellel on võim kõike teha, muudab teie südame kivi armastuse ja ülestõusmise pühapaigaks ning 

süütab valguse sinna, kus oli ainult pimedus. 

3 Mõned teist muutuvad ja saavad Minu Õpetuse abil valmisolekut, et minna otsima neid, kes on 

kõrbes eksinud, sest just sellisena näen Ma inimelu - kui kõrbe. Mõned tunnevad end üksinda miljonite 

hingede keskel, kes janunevad, ilma et keegi pakuks neile pisut vett; sinna ma saadan oma uued apostlid. 

Ma tahan, et mõned räägiksid Minu nime taas armastusega ja teised kuulaksid seda emotsionaalselt. 

Ma tahan, et seda teaksid need, kes seda ei tea. On inimesi - vanu mehi, naisi ja lapsi -, kes ei tea midagi 

Minu olemasolust. Ma tahan, et kõik tunneksid Mind ja teaksid, et Minus on neil kõige armastavam Isa, et 

kõik kuulevad Mind ja armastavad Mind. 

4 Te peate end ette valmistama, sest see hetk on väga lähedal, mil Ma annan end tunda teie vaimus. 

Ma tulen teie juurde ja koputan iga südame uksele: Õnnistatud on see, kes teab, kuidas mulle varjupaika 

anda. Mõnedelt ma küsin leiba, teistelt vett, nagu Minu jünger Johannes teile ennustas: "Vaata, ma seisan 

ukse ees ja koputan. Kui keegi kuuleb minu häält ja avab ukse, siis ma tulen sisse ja söön temaga 

õhtusöögi ja tema minuga. 

5 Mõistke, et see ei ole materiaalsed asjad, mida ma teilt küsin; see on teie vaimu armastuse teod. 

Sest Minu nälg ja janu on see, et te armastaksite üksteist ja elaksite rahus. 

6 Las Minu armastus idaneb teie südames ja kustutage sellega janu, mis seda inimkonda kurnab. 

7 Mina ei ole väsinud sind ootamast, aga sina oled väsinud nii palju rändamisest, sest sa oled oma 

(arengulise) tee pikaks teinud. Ärgu keegi kartku mind järgida, sest mina olen tema saagiks. 

8 Võidelda, et inimkond saaks vaimseks. Kui te näete, et see realiseerub, siis rõõmustate ja tänate 

oma Isa. Aga kui teile ei ole lubatud seda kogeda, siis ärge kartke, laske seemet külvata. Sest kui te siin 

vilja ei saagi, siis saate te seda eluga, mis teid ees ootab. Milline on see elu? - Ärge muretsege, uskuge 

sellesse, sest see on lõpmatult ilusam ja täiuslikum kui see, milles te praegu elate. Teie keeles ei ole sõnu, 

mis suudaksid kirjeldada või väljendada Jumalikku, ja kui ma kirjeldaksin teile seda elu mingil kujul, siis 

te ei mõistaksite seda vaimselt ega mõistaksite seda. Igas maailmas ja igal tasandil, kuhu te jõuate, ütlen 

ma teile, mida teil on seal vaja teada. Ometi on mul teile selles maailmas veel palju avaldada, et te saaksite 

tõusta nende juurde, kes teid ootavad, ilma et te komistaksite tee takistustel. 

9 Ma tahan, et inimene omandaks tarkuse olla alandlik ja samal ajal heategevuslik. Vaadake, kuidas 

paljud muutuvad vähese teadmise tõttu ülbeks, tunnevad end suurena, haaravad skeptri ja kroonivad end 

oma vendade ees. Olge südamelt alandlikud, olge lihtsad ja sõbralikud, siis ma kroonin teid, kuid mitte 

inimliku edevusega. Inimkond ei pea seda tasu nägema. - Ärge otsige preemiaid nende inimeste hulgast, 

kellel on teile väga vähe anda. Otsige, et Tema, kes on kogu õiglus ja kes omab kõike, saaks teile hüvitist. 

10 Ärge peatuge oma eluteel, ärge astuge oma arengus sammu tagasi. Mõelge, kui palju kannatusi ja 

ebaõnne on teid siia viinud. Südamete kalur on teid vabastanud ja toonud teid ohutusse kohta; ärge 

rüvetage end uuesti. 

Ma saatsin teid maa peale, et heastada teie üleastumisi, mitte et neid paljundada. Ärge arvake - kuna te 

näete, et Ma annan teile iga üleastumise andeks -, et Minu õiglus ei saa kunagi tulla teie juurde ja sundida 

teid ärkama oma unistusest suurusest. Lase Minu armastuse rahul avaldada sulle kõik, mida Minu Tahe 

tahab, et sa teaksid, nii et see ei oleks Minu õigluse valu, mis sinuga räägib. 

11 Õppige, kasutage jumalikku õpetust ja laske sellel muutuda tegevuseks. See on (parim) viis 

tõestada, et olete Minult õppinud. Aga kui ma küsin teilt, mida te olete teinud Minu armastava õpetusega, 

siis ma loodan, et te ei vasta, et te ei ole aru saanud sellest, mida olete kuulnud, ja et kõik on teile 

tundmatu. Kui te, kes te olete kuulnud Minu sõnu, tõestaksite oma tegudega, et Minu armastus ja Minu 

õiglus on vale, siis millise seemne te jätaksite maa peale? 

12 Praegu on Minu Tahe, et te palvetate maailma rahvaste eest, teie vendade eest inimkonnas, ja ma 

luban teile, et ma tulen teie kõigi juurde alla kui "lauk "*, nii nagu ma juba olen teie juurde alla tulnud. 
* "Laulurähn" on poeetiline sümbol, mis tähistab, et Issand tuleb meie juurde oma võsas, et meid rõõmustada ja 

kaitsta, nii nagu lauk rõõmustab meid oma lauluga ja kaitseb oma tiibadega oma noori. 



U 50 

125 

13 Ma näen armastuse ja rõõmuga, et te kõik olete valmistunud Minu vastuvõtmiseks - mõned oma 

heade tegudega, teised oma valuga ja kolmandad vaimse patukahetsusega. Sa pidid läbima okkalised teed, 

et jõuda puu juurde, kus laulab ööbik, kelle laul annab südamele rahu. 

14 Kui te läksite elu, kogemuste ja arengu teedele, läksite te koos oma pärandiga; kuid nüüd, kui te 

kuulete Minu häält, mis teid pooleldi üllatas, leian teid ilma pärandita. 

15 Millist pärandit tähendab peremees? - See on vaim. Sest kui mõned on selle kaotanud, siis teised 

on selle vahetanud maailma edevuste vastu. Kuid tuli hetk, mil te tundsite vajadust vaimsete andide järele, 

ja kuna te ei leidnud neid endas, hakkasite neid hirmsasti ühel või teisel viisil otsima. Seepärast kutsun ma 

teid sageli "kadunud poegadeks", sest te olete nagu see, kellest ma teile oma tähendamissõnas rääkisin. 

16 Teie südametesse on graveeritud nende üle käinud tormide jäljed, teie jalgadel on veel värsked 

armid, mis on neile jäänud tee okastest, ja kogu teie olemuses näen ma selle elu vaeva, mida te nüüd 

mõistate, et see ei saa olla igavene. 

17 Teie vaim läks läbi pika unetuse ja pisarate öö, kuid teie lootus, millesse te panustasite, kui läksite 

Mind otsima, ei saanud pettumust. Sest kaunis koidik üllatas sind ja pimestas hetkeks su vaimu. 

18 Lõpuks pöördus kadunud poeg - kes on olemas kõigi nende südames, kes moodustavad selle rahva 

- tagasi oma isa koju, kuulis uuesti Tema häält ja tundis, et teda embab lõputu armastus. Häbi, et tema 

riided olid rikutud ja jalad ilma sandaalideta, kadus, kui ta tundis isalikku suudlust oma otsaesisel, mis oli 

tõendiks, et isa, kes oli kaua aega oodanud poja tagasitulekut, oli kõik andestanud. 

19 Seepärast olen ma teile täna öelnud, et te kõik olete valmistunud Minu vastuvõtmiseks ja et te olete 

teinud end Minu helluse vääriliseks. Kui sa olid puhanud ja nutt su rinnus oli lakanud, andis su Isa, 

muutudes ise Meistriks, sulle oma juhised, et sa hakkaksid täitma ülesannet, milleks sind loodi ja maa 

peale saadeti. 

20 Kes suurendab oma armastust Isa vastu ja saab Tema jüngriks, ei saa pärast seda enam mööda 

minna. Kõiki neid lasen ma oma pühakotta, et nad, nähes seal valitsevat puhtust ja täiuslikkust, ei julgeks 

seda enam kunagi rüvetada. 

21 Neofüüt satub Jumaliku Meistri õpetusdiskursusest rõõmsasse vaimustusse ja Tema õpetuse 

sisusse tungides mõistab ta, et pärand, mille ta arvas oma eluteel kaotatuks, on alati olnud temaga koos. 

Kuid tema silmad ei näinud seda ja tema süda ei tundnud seda, sest ta oli kurt, pime ja tundmatu oma 

vaimsete andide suhtes. Taas tugevdatud, turvaline ja usaldav, on tal soov - kuna ta armastab oma Loojat 

ja tunneb, et ta on tema poolt armastatud - taas katta maha jäetud teed. Aga mitte selleks, et eksida, vaid 

selleks, et neid valgustada, et eemaldada okastraadid ja otsida eksinud hulkurid üles ning näidata neile 

suunda selle puu juurde, kus ta ise sai elu ja usu tagasi. 

22 Õndsad on need, kes väsimatult otsivad tõde, ja veelgi enam need, kes ei hoia seda enda jaoks alles 

pärast selle leidmist, vaid toovad selle inimestele, et valgustada oma vendade teed selle valgusega. 

23 Ma olen teid kutsunud "töölisteks" ja te võite olla tões. Ma olen andnud teile aega, seemned, vee, 

põllud ja tööriistad. 

24 Lihtne on sümbol, milles ma teiega räägin, et te saaksite aru kõigest, mida ma teile nendes 

õpetustes öelda tahan. 

25 Ma jätan teie vaimule oma armastuse kaste, mis teeb teid viljakaks ja hellitab teid. Ei mägedel, 

orgudes ega lilledel ole ma lasknud voolata nii suurt armu kui sinul. Minu armastus on alati teiega, kuid 

see Sõna, mille ma teile praegu inimintellekti vahendusel annan, ei ole teiega igavesti. 

26 Kuulake Minu sõnu ja hoidke neid oma südames. Kui Ma ei anna inimkonnale, et Ma naasen maa 

peale uue inimesena, nagu on paljude soov ja veendumus, siis Ma ei anna teile, et te jätkate Minu 

kuulamist sellisel kujul pärast ettenähtud aega, mis on 1950. aasta lõpus. Täna ei tea te veel, mis mul 

pärast seda aega teie jaoks varuks on. 

27 Ma varustan teid selleks, et ravida haigeid, lohutada leski ja orbusid, pöörduda patuste poole 

võimsate sõnadega, tervendada "pidalitõbiseid" ja täita teie vendade vaimne tee valgusega. 

28 Jällegi pärandan ja jätan teile elu, armastuse ja spirituaalsuse seemne. Ärge kaotage oma elus enam 

oma pärandit. 

29 Ma jätan teile oma rahu, sest mina olen rahu, mis levib üle maailma, nagu haugi tiivad, mis katab 

oma noori pesas. Millal te olete vaimselt nagu rahulikud laaritsad? 
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30 Ma lasen sul sündida selles armastuse pesas, kus sa pole kunagi toidust puudust tundnud ja kus 

Minu õpetus täidab su südant rõõmuga. Sa oled veel nõrk, su tiivad ei ole veel kasvanud, su suled on 

hõredad. Kuid saabub päev, mil tunnete end piisavalt tugevana, et lennates hõljuda, ületada vahemaid ja 

trotsida tormide möllu. Ärge käituge nagu need, kes tahtsid enne aega pesast lahkuda ja kukkusid maha, 

sest nad ei osanud veel tiibu lüüa. Oodake, kuni ma näitan teile teed, siis ei lähe te eksiteele. Nagu suur 

pärnakate kari hajute te laiali, võttes kaasa oliivipuuoksa kui rahu sümboli, ja ehitate puude lehtedele uued 

pesad. 

31 Te küsite Minult, miks Ma olen tulnud teie juurde sel ajal, ja Ma ütlen teile: Kas te ei ole teadlikud 

kõigest, mis teie keskkonnas toimub? Kas te ei tea, et see, mis on viimasel ajal maailmas juhtunud ja mis 

praegu toimub, tähendab minu tuleku ja minu kohaloleku kuulutamist inimeste seas? 

32 Vaadake, kuidas sõda on haaranud kõige arenenumad rahvad, kuidas kurjus on saavutanud oma 

kõrgeima arenguastme. Valesid võetakse vastu nii, nagu oleksid need tõde; teadus on lubanud inimkonnale 

suuri saladusi avalikustades kasutada neid hävitamiseks. Ja kui palju ebaausat tegevust on maailm heaks 

kiitnud! Just siis ilmun ma teie juurde, et valgustada teie meelt ja peatada teie meeletu jooks kuristikku. 

33 Ma räägin teile oma igavese tõega ja ütlen teile: Kui te otsite naudingut ja ihaldate teadust, siis 

leiate Minust tõelise teaduse ja tõelise naudingu. 

34 Kui väike on teie planeet ja kui kaugel te elate! Kui palju ebakõla on teie maailmas! 

35 Inimene ei ole enam teadmatu, tema vaimne ja intellektuaalne areng on suur; seetõttu on ka tema 

vastutus sel katsumuse tunnil väga suur. Selle aja inimene võib-olla ütleb, et ta ei tunne Minu seadusi ja 

Minu õigust. Kuid see ei ole tõde, sest temas on valguse vaim. Põhjus (tema seaduserikkumiste tõttu) on 

see, et vaim annab järele maailma ahvatlustele ja naudingutele, mille ees ta oma vaimseid andeid jalge ette 

paneb ja mille ees ta oma kaela kummardab. 

36 Inimkond, armastusest teie vastu tulin ma alla ja materialiseerusin selles vormis. Minu Vaim 

laskub kuristikku ja Minu abistav käsi ulatub, et päästa kadunud lambad. Ma õpetan teid palvetama ja 

paluma vaimuga, mitte huultega; sest mitte keha ei peaks paluma, vaid vaim teab, mida mõlemad vajavad. 

Ma andsin teile keele, et te saaksite suhelda oma vendadega. 

37 Vaimu keel on väljaspool teie keelt ja mõtlemist. Kuidas saab keha väljendada seda, mida vaim 

tunneb? Alati on need väljendid vaesed ja ebatäiuslikud need väljendid palves. Alati kõneleb Isa ees 

paremini pisar, mis su silmist purskab ja mida sageli keegi ei näe - nutt, mis su rinnas lämbub, valu, mille 

sa vaikselt Minu ette tood ja kannatad kannatlikult, või su head teod, mille vaimne sisu tõuseb Minu 

juurde nagu lilled lõhnavad. 

38 Ma tõestan oma kohalolekut teie seas oma õpetuse faktiga. Keegi võib öelda: "Meister, Sinu 

õpetust on raske ellu viia ja võib-olla ei sobi see meie materialistlikule ajale." Aga ma ütlen teile, et sama 

öeldi Minu Sõna kohta teisel ajastul, ja ometi olid just paganad ja ebajumalateenijad need, kes pöördusid 

kõige kiiremini selle sõna poole. 

39 Nii nagu ma kuulutasin teile neid suurte kannatuste aegu, ütlen ma teile ka seda, et kui segadus on 

möödas, saabub inimeste vahel harmoonia. 

40 Ülbed, need, kes arvavad end suureks, need, kes on ilma heategevuse ja õigluseta, jäävad tulevases 

elus mõneks ajaks tagasi, et headus, rahu ja õiglus saaksid maa peal areneda ning vaimsus ja hea teadus 

saaksid nende keskel kasvada. Sest te ei pea elama müstilist* elu, et Mulle meeldida, ega keegi ei ole 

sunnitud Mind järgima. Sest teosed, mida te pakute Mulle sunniviisiliselt, ei ole Minu poolt 

vastuvõetavad. Minuni jõuavad ainult hea tahte pakkumised, siirad impulsid, spontaanne armastus. Ma ei 

taha ka, et te teeniksite Mind karistuse hirmust. On aeg teada, et Jumal ei karista oma lapsi. Seepärast ärge 

tehke Mulle enam haiget oma halbade hinnangutega (Minu kohta). 
* Täielikult vaimsesse ja maailmast tõmbunud. 

41 Ärge kunagi laske end juhtida omakasupüüdlikkusel ega andke midagi, sest te mõtlete ette tasu, 

sest see ei ole ei armastus ega halastus. Teie vaim ei oota, et saate maailmas oma heade tegude eest tasu 

armastust korjata, sest te ei tulnud maa peale, et armastust korjata, vaid et seda külvata. Saak ei ole sellest 

maailmast. 

42 Need, kes on täitnud oma ülesande selles elus, on lahkunud sellest rahuga südames, naeratus 

huultel, täis rahulolu ja alandlikkust, ning on õnnistanud kõiki, mõtlemata kogu valu peale, mida nad 
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külvatud armastuse eest lõikasid. Ma olen täiuslik ja õiglane tasu teie tegude eest. Ärge unustage, et Ma 

ütlesin teile: "Kõik, mida te teete oma vendadele, seda teete ka Minule." 

43 Kui Minu jumalik kiir langeb lühikese meeleparanduse ja vaimse tõusu pärast nendele 

(häälekandjate) kehadele ja paneb nende huultele sõna, mis väljendab Minu jumalikku õpetust, mis 

liigutab teid ja paneb teid oma armastusest värisema - mida Isa annab teile alles siis, kui te, täis oma vaimu 

väärtust, leiate end sellest teisest maailmast? 

44 Ma isegi ütlen teile: Paluge Minult Minu skeptrit ja Ma annan selle teile! Jah, Minu lapsed, oskage 

paluda, ja kõik antakse teile; sest kui te ühel päeval teete end Minu skeptri vääriliseks, siis Ma ei keeldu 

sellest teile. Kuid ma tahan, et te mõistaksite seda sõna õigesti, et te ei satuks segadusse. 

45 Paljud tunnustatud õppinud inimesed maailmas ei suuda Mind sellisel kujul ära tunda ja eitavad 

Mind. Aga ärge imestage selle üle, sest ma kuulutasin seda teile juba ammu, kui ütlesin teile: "Õnnistatud 

olgu, Isa, et Sa oled oma tõe ilmutanud alaealistele ja varjanud selle õppinud ja arukate eest." Kuid mitte 

sellepärast, et Ma varjan oma Tõde kellegi eest, vaid pigem sellepärast, et need, kelle mõistus on 

koormamata, oma (vaimses) vaesuses või tähtsusetuses, saavad Mind paremini tunda, samas kui need, kes 

on andunud, kelle mõistus on täis teooriaid, filosoofiaid ja usuõpetusi, ei suuda Mind mõista ega tunda. 

Aga Tõde, mis on mõeldud kõigile, jõuab igaühele määratud ajal. 

46 Paljud tulevad ja ütlevad teile, et see ei ole Mina, kes teiega räägib, et see ei ole Minu Jumalik 

Olemus, kes selles Sõnas välja valab. Siis tekib mõnel teist kahtlus ja ta ütleb Mulle oma kurbuses: 

"Meister, kuidas on võimalik, et ma kaotan usu ja pean (nüüd) jätkama elu ilma Seaduseta ja ilma 

Jumalata?" Aga tõesti, ma ütlen teile, kes on Mind tundnud ja kogenud, ei saa Mind enam eitada. 

47 Ideede ja tumedate jõudude torm on rahvast juba ammu lõhestanud. Valgustorm ühendab neid sel 

ajal. Paabeli torn, mille inimesed ehitasid, on hävitatud, kuid rahvaste ja rasside südames on see uhkuse 

torn jätkanud kasvamist. Ainult vaimne torm võib selle maha kiskuda, ja see torm on nüüd hakanud selle 

vundamenti ja seinu raputama. Aga kui see torn hävib, tõuseb selle asemele teine, mida ei saa hävitada, 

sest selle kindel alus ei ole mitte üksmeel, vaid vendlus ja harmoonia. 

48 Et aidata teil mõista Minu õpetust, ütlen teile: võtke Mind oma südamesse, et te saaksite aru 

õpetusest, mida Ma teile sel ajal ilmutan. See Sõna, mille ma teile annan, on Uus Testament, mis viib teid 

igavesse ellu. Õnnistatud on see, kes tunneb ära selle Sõna kõrged väärtused, sest siis tunneb ta ära kõrged 

väärtused, mis eksisteerivad kaugemas maailmas. 

Ärge nõudke tõendeid, et uskuda, sest sellega jäljendaksite antiikajast pärit paganlikke rahvaid, ja 

praegu on teised ajad. Ärge ajage oma materialiseerumist ja kahtlusi nii kaugele, et eitada oma prohveteid 

ja isegi tappa neid, nagu te tegite esimesel ajastul. 

Te olete sündinud uuesti lihaks, et astuda sammu edasi evolutsiooni teel, mitte et peatuda samal 

õppetunnil. Kui Minu uus õpetus on sügavam - vaadake, kuidas Mina ise seda teile selgitan, et te sellest 

aru saaksite. 

49 Te kõik saate sama õpetuse, kuid teil kõigil ei ole sama arv reinkarnatsioone. Te elate kolmandal 

ajastul ja mõned ei tea ikka veel, millises ajastul nad elavad, ega ka seda, mis on tõde, ega seda, milline on 

õige tee. 

50 See on valguse ja vaimu aeg ning paljud ei tunne ikka veel Jumala tõelist kummardamist. Kui 

mõned ei karda vähimatki Minu õigust, siis teised kardavad Jumalat ekslikult ja põhjendamatult. 

Ma ütlen oma jüngritele, et inimene peaks ennast kartma, sest see on see, kes töötab, kes ehitab või 

hävitab. Kui ebaõiglaselt näitate te end oma Isa ees, kui te sügavas valus olles ütlete Mulle: "Issand, miks 

Sa karistad mind?" - Ma ei pane oma lastele okaskrooni pähe ega aseta rasket risti nende õlgadele. Nad 

mõistavad ennast hukka, kroonivad end ja kuhjavad endile vaeva. 

51 Jeesus, õiglane, võttis vastu krooni, mille te talle andsite, ja risti, mille te talle peale panite, sest 

tema ohver ja tema veri olid ainsad asjad, mis olid väärilised, et tema eeskujul tähistada teed, mida te peate 

astuma, et puhastada end oma pattudest. 

52 Mina olen teie kohtunik, kuid Minu otsus, mis on tühistamatu ja järeleandmatu, tuleneb 

armastusest. Täna mõistan ma kohut elavate ja surnute üle; kuid õppige mõistma, kes on elavad ja kes on 

surnud. Ma olen Ülestõusmine ja Elu, kes äratab uuele elule need, kes olid tõele surnud. Ma tulen kui 

kuningas, kuid ma ei kanna edevuse krooni, sest Minu kuningriik on alandlikkuse kuningriik. Paljude 

jaoks olen ma surnu, kes tõuseb, sest ma olen tulnud inimkonna juurde Vaimus, et öelda talle uuesti, et 
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"Minu Kuningriik ei ole sellest maailmast" ja et - et kuulda teie Kuninga ja Issanda häält - on vaja äratada 

vaim, et jõuda Temani. 

53 Kes on oma maa peal viibimise ajal allunud kiusatustele ja olnud maailma ja oma kirgede ori, teda 

üllatab surm ilma jõuta ja ilma hinge arenguta, mis on nagu surm endas. 

54 Kurjus on maailmas troonil ja seda kummardatakse kõigis võimalikes vormides. Head mõnitatakse 

ja selle vastu võideldakse, nagu oleks see kahjulik või kasutu. Aga kui Minu hääl kutsub teid lõpmatusest 

tulema Minu juurde headuse teed mööda, mis on ainus tee, mis viib Minu juurde, siis sellepärast, et Mina 

olen teie Looja ja et te kuulute Minule. Kui ma otsin teid, siis sellepärast, et ma armastan teid ja ei taha, et 

keegi kaotaks seda õndsust, mida ma kõigi jaoks varuksin. Ma olen tulnud nagu varas, et teid üllatada, 

kuid see, mida ma olen otsinud, on teie vaim. Kuna ma nägin, et sa kannad rasket risti, ei olnud mul vaja 

selle raskust oma kohtuotsusega suurendada, vaid ma aitasin sul seda kanda. 

55 Tõesti, ma ütlen teile, et ma ei saa veel nõuda teilt täiuslikke tegusid, sest te olete sündinud pattude 

sees ja elate pattude sees. Kuid ma kinnitan teile, et oma Sõna väe kaudu lasen ma teie südames tekkida 

voorusi. Anded, mis on olemas teie vaimus ja mida inimkond usub, et need olid ainult õigete ja teise aja 

prohvetite omad, ilmnevad nüüd isegi suurtes patustes, ja nende andide abil päästetakse inimkond. 

56 Ma januneb sinu armastuse järele, näljane sinu rahu järele. Aga kui ka sina oled näljane ja janune, 

mida sa saad mulle anda? Teie vaimse missiooni täitmine on rahu. Jälgige ja palvetage, et te saaksite selle 

kingituse, mille ma teile usaldasin, teoks teha. Palvetage iga päev lühikest aega ja kasutage ülejäänud aega 

oma vaimsete ja ka materiaalsete kohustuste täitmiseks. 

57 Ütle inimestele, et ma olen kergendanud patuste teed, et nad pääseksid hukatusest. Ma tulen otsima 

kadunuid, sest õiged on juba Minu juures. 

58 Ma õpetan teid maailma läbi käima õrnalt ja samal ajal kindlalt. Kui Minu ilmumine sel ajal algas, 

kes oleks võinud teile öelda, milliseid vaimseid armuandeid te saate nautida? 

59 Te olete uurinud möödunud aegade ettekuulutusi ja leidnud, et Minu uus ilmutus on välja 

kuulutatud. Aga kui saite oma Taevase Ema Maarja ilmutuse, siis mõnelegi tekkis küsimus: kas Maarja 

kohalolekut peaks ka ette kuulutama? - Tõesti, ma ütlen teile, kui te tõlgendaksite apostel Johannese 

ettekuulutusi õigesti, siis avastaksite, et tema "kohalolek" pidi olema ka selles ajas. 

60 Kui paljud neist, kes kuuluvad selle rahva hulka, ei ole isegi uurinud pühakirju, sest nende vaimu 

inspiratsioon ja nende südame usk on neile sisimas öelnud: See on Jumalik Meister. See on meie Vaimne 

Ema. 

61 Tõesti, ma ütlen teile, et kõikjal, kus Minu Vaim ennast ilmutab, on Maarja emalik õrnus ja headus 

kohal. 

62 Miks on paljud teda valesti hinnanud? Mõelge: Kui ta oleks elanud ainult naisena ja tema missioon 

oleks piirdunud selle keha sünnitamisega, milles "Sõna" ilmutas end, ei oleks Ma jätnud teda teile emaks 

otse risti jalamile, ega oleks Minu jüngrid vaadanud teda kui oma ema pärast Meistri lahkumist. 

Praegusel ajal, kui üks osa inimkonnast eitab tema puhtust ja jumalikkust ning teine osa tunnustab teda 

kui Universaalset Ema, kummardades teda fanaatiliste, ignorantsete ja ebajumalate kultustega, saadan teile 

oma valgust ja annan teile tema kohalolu, nii et tema Sõna kaudu, mis levitab emalikku olemust, lõpmatut 

hellust ja jumalikku lohutust, võiksite minna inimeste juurde ja kanda oma südames pühakoda, kus teie 

kõige õrnem ohver on see, mille te pühitsete oma Taevasele Emale. Siis kannate õigustatult nime 

trinitaarsed-mariantlikud spiritistid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 51  
1 Jüngrid, millise rõõmu ja õrnusega teie südamed võtavad Mind täna vastu! Selle põhjuseks on see, 

et varem oli teie Vaimne Ema teie seas ja ümbritses teid oma Jumaliku Olemusega. 

2 Milline rõõm saab olema teie vaimus, kui ta kord elab väljaspool seda vangistavat ainet, rahu 

piirkondades, ja saab alati kuulda Taevase Ema häält nagu jumalikku laulu. 

3 Usk ja armastus teie Vaimse Ema vastu on seeme, mille ma usaldan teile, et kasvataksite seda oma 

vendade südames. Kõik need, kes Minu halastuse tõttu on saanud märgi oma otsaesisele, lähevad edasi ja 

valgustavad teed. Kaua tagasi käskisin ma neid samu vaime märgistama oma majade uksed lamba verega 

kui lepingu ja puhastuse sümboliga. Mina üksi tean, miks ma olen teid alati märgistanud, mina üksi tean 

teie saatust ja teie lepitusraja, ja seepärast otsib teid alati minu õiglus, et te jääksite kurjast eemale. 

4 Kui Minu hääl kõlas tol ajal nagu helisev kellahelin, tundsite te kohe ära, kes teid kutsus, ja asusite 

teele, et mind kuulda ja hiljem mulle järgneda. - Keegi teist ei tunne end kuninga või isandana tänu 

kingitustele, mida te minult olete saanud, või väärikusele, millega teid on riietatud. Olge kõige 

alandlikumad ja samas ka kõige hoolsamad (Minu Seaduse järgimisel). 

5 See on teie vaimse tegevuse aeg, mil teid aitavad arenguteel saadud kogemused. Kui te olete olnud 

maa peal, olete otsinud mugavusi ja naudinguid, ja kui olete elanud väljaspool, olete piirdunud 

kontemplatiivse eluga. Alles nüüd hakkate mõistma oma eksistentsi eesmärki ja oma vaimse ülesande 

tegelikku olemust. 

6 Iga päev avavad inimesed uusi moraalset korruptsiooni tekitavaks künkaid, ja sinna peate te, 

Jeesuse töötajad, seda seemet külvama, et teie heade tegude näide saaks tunnistada Minu Õpetuse tõde ja 

vabastada teie vennad nende "materialismist". 

Lase oma elu alati õiget teed mööda liugelda. Siis, kui surm avab su vaimule igaviku väravad, saavad 

su vennad öelda: "Vaata, see oli õiglane!" Ja kui sa tuled Minu juurde, võib Isa sulle öelda: "Tule, sa elad 

minuga igavesti!" 

7 Eelija, kes on kolmanda ajastu vaimne karjane, on see, kellele vaimud on usaldatud kui Issanda 

karja lambad. Tema on see, kes kogub need sada nelikümmend neli tuhat, keda ma märgistan oma 

jumalikkuse märgiga, ja kui nad on märgistatud, langeb minu õiglus maa peale. Täna süttib Eelija igas 

vaimus valgust, et katsumuse tunnil ei läheks keegi kaduma. 

8 Inimesed, Minu valguskiir saab Sõna Minu häälekandjate kaudu, et selgitada teile Minu Õpetust. 

See Sõna on puudutanud teie südameid, see on näidanud teile teed, mis viib õndsusele ja kergendab teie 

ristikoormat. Tugevdage endid Minu Sõnas, et te suudaksite julgelt vastu pidada oma katsumustele ja 

rakendada seda armastuse ja leebusega. Ärge kartke inimeste lahtisi keelde - ärge unustage, et teid tuleb 

tugevalt proovile panna. 

9 On vaja, et inimkond tõuseb uuesti Minu vastu, on vaja, et inimesed uuriksid Minu tööd. Ainult nii 

saavad nad avastada tõe ja õiglase seaduse, ainult nii saavad nad leida Minu kohalolu ja selgelt ära tunda 

Minu tarkuse ja armastuse. 

10 Selles lahingus peate täitma väga olulist ülesannet. Aga ärge arvake, et te olete Minu seaduse 

omanikud, sest seadus olen mina ja teie olete ainult selle tõlgendajad. 

11 Olge õnnelikud selle üle, et teil ei ole uhkeid templeid, mida keegi võib hävitada, sest te võite oma 

koosolekuid pidada nii lihtsas kambris kui ka orus või mäel. Kus Minu lapsed kogunevad ja kutsuvad 

Mind, seal olen Ma nendega. Ma ütlen teile ka, et ükski inimjõud ei suuda seda Sõna peatada, mis tuleb 

katkematult kuni Minu tahtmise poolt määratud päevani. Ja kui inimesed peaksid enne seda aega Minu 

jüngrite huuled vaigistama või neid tapma, siis nende surnukehad hüüaksid! 

12 Prohvetid, mis ma olen teile andnud oma Sõnas, täituvad ustavalt. Sest ma ei ole teid petnud, ma ei 

ole andnud teile leiva asemel kive ega kala asemel madu. Mina olen tee, tõde ja elu. 

13 Teisel ajastul andsin teile ainult uudiseid Kuningriigist, kust ma tulin ja kuhu te peate sisenema. 

Nüüd tulen ma teile paljastada selle jumaliku Isa koja palju ilu. See uus elu on rahu kuningriigi algus, 

mida ma olen teile lubanud. 

14 Minu jälg on esimesest korrast alates selgelt nähtav. Kõndige selle peal, minge edasi, jätmata oma 

risti, sest ilma selleta ei saa teid ära tunda. 

15 Ma ehitan uuesti üles selle, mida inimesed on hävitanud. 
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16 Astuge sisse kuuenda pitseri valguse ja vaimse tähenduse juurde, raamatusse, kuhu on kirjutatud 

teie saatus. 

17 Ma annan teile sõnu lohutuseks, teisi õpetuseks, teisi valvsuse tagamiseks ja mõningaid ka 

ettevalmistuseks, et teil ei oleks midagi puudu oma reisikotis. 

18 Kui paljud Minu prohvetite ettekuulutused on juba täitumas! Joel ütles: "Ma valan oma Vaimu 

välja kogu liha peale." Apostel Johannes nägi seda aega oma prohvetlikes nägemustes ja Minu Sõna täitub 

igavesti. 

19 Jumalik Sõna kõlab selle rahva südames. Te olete valmistanud eluruumi ja siin ma olen teiega. 

Tõelise elu raamat on teie ees avatud ja iga kord, kui te seda uurite, saate uue õpetuse. Aga need, kes oma 

apaatias magavad, ei peaks ootama kuni 1950. aastani, ei peaks ootama, kuni Minu valjult kõlav kell 

teatab Minu lahkumisest, ja alles sel tunnil tahaksid minema minna, et Mind kuulda. Te teate, et Minu 

Sõna ja Minu vaimse maailma sõna ei ole enam kuulda pärast seda aastat, mida Ma teile olen näidanud. 

20 Ma olen teid vabastanud ja Minu veri oli sümbol minu armastusest teie vastu. Ma ei taha, et te 

pöörduksite tagasi pattu, pimedusse. 

21 Läheneb ülemaailmne külastus ja ma tahan, et Minu rahvas oleks valmis, et nad oleksid tormi 

keskel lootuse majakaks, mis valgustab hukkunute teed. Tõesti, tõesti, kolm neljandikku maast saavad 

kannatada, nad puhastatakse valu kaudu. Kuulake mind, inimesed, sest te peate need sõnad kõigile oma 

vendadele edastama. 

22 Te peaksite oma südames maha suretama isekuse, mida see võib sisaldada, ja andma koha 

heategevusele. Kas on võimalik, et sa jutlustad armastust, ilma et sa seda tunneksid? Enne kui te panete 

selle silmakirjalikkuse maski oma näole, ma õpetan teid ja panen teid proovile, kuni ma panen teie 

südames sündima siiruse. 

23 Minu lahkumise päev saabub ja need, kes on osanud end ette valmistada, leiavad end vaimselt 

Issanda paremal käel. Aga tõesti, ma ütlen teile, et sõnakuulmatute arv, nende arv, kes ületavad keelatud 

ringi, on suur. Need on need, kes, kuigi nad on Mind palju kordi kuulanud, ei osanud õpetust kasutada ega 

mõista, ja oma teadmatuses paluvad nad Isa, et Ta oleks veel mõnda aega nendega, kuigi Ma olen neile 

palju kordi öelnud: "Minu sõna on Kuninga sõna ja seda ei võeta kunagi tagasi"; ja: "Varem läheksid 

taevas ja maa kaduma või Kuninga täht lakkaks särama, kui ükski Minu sõna ei täide läheks." Seepärast 

ütlen teile, et Minu Tahe oli kuulutada teile juba Minu ilmutuse esimestest päevadest alates selle ilmutuse 

lõppu, et te kõik teaksite ja oleksite valmis. 

24 Elias teatas inimestele Minu peatsest saabumisest, ja samuti määras Ta Roque Rojase suu kaudu 

aasta 1950 Minu lahkumise aastaks, s.t. inimmeele kaudu avaldumise perioodi lõpuks. 

25 Sel ajal ütlen teile, et Minu õppetunnid on kaugel ees ja et te jääte varsti maha. Kui te ei taha, et 

külaskäigu päeval end nõrgalt tunneksite, peate kiirustama ja pingutama, et Minu õppetundidega sammu 

pidada. Ainult sel viisil tunnete end piisavalt tugevana, et siseneda järgmisesse perioodi, vaimude vahelise 

dialoogi perioodi. 

26 Ma olen teile ilmutanud vaimse maailma kohalolu, et te tunneksite oma vendade lähedust ja 

võtaksite vastu nende tarku nõuandeid. Nad on tulnud, et tuua teile spirituaalsust. Miks te tahtsite neid iga 

hetk materiaalsesse alla tõmmata?* See ei õnnestu teil, kuid te põhjustate neile kannatusi. 
* See tähendab, et neid ei tohi koormata materiaalsete, rahaliste või äriküsimustega. 

27 Need vaimud elavad kooskõlas Minu Jumalikkusega, teie olete surnud, keda nad tahavad üles 

äratada. Minu hääl ütleb teile pidevalt: Valmistuge! Sest kui see ei oleks nii, kui te ei peaks teadvustama, 

et elate ohtude ja lõksude ajal, siis näete oma silmade ees tõusta valekristusi, vale-Eliasid ja vale-"valguse 

vaime". 

28 Kas sa tahad, et see oleks maailm, inimesed või valu, mis sind oma vigadest vabastab? Tuletage 

meelde, et ma ütlesin teile: "Puu tuntakse tema vilja järgi", mis tähendab, et teie üle mõistetakse teie 

tegude järgi. Õndsad on need, kes võtavad oma risti allaandlikult ja kuulekalt. Kuid Minu apostlite seas on 

alati ka reeturlik, isekas ja valejünger, kes, kui ta saaks,' annaks Mind uuesti ohvrisurma - kuigi Ma ei pea 

olema materiaalses kehas, et Mind saaks ristilööma või Minu näo peale sülitada. 
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29 Ma tahan, et te kõik oleksite kuulekad, Ma ei taha näha kedagi, kes vääriks neid karme sõnu; sest 

kui teie vennad küsivad teilt Minu kohta, siis ärge varjake end ega eitaks neile, et te olete Mind kuulanud. 

Sest ärgu keegi pööraku Mulle selga katsumuse hetkel, ärgu keegi varjaku oma pärandit. 

30 Ulatuslik on Minu õpetus igas Minu õpetussõnas, sest Ma tahan luua teie südamesse vaimse 

pühamu, kus Ma elan, ja teie vendade jaoks rahu koha. 

31 Kasutage seda aega, mil Minu Sõna hellitab teie vaimu Häälekandja kaudu. Avage oma süda ja 

hoidke seda raamatut seal, sest tuleb hetk, mil te ärkate oma sügavast letargiapisikust ja pöördute selle 

poole valgust otsides. 

32 Ma räägin teile oma armastuse ristilt. Aga nüüd ei voola Minu kehast mitte veri, vaid valgus, mis 

purskab välja kiirtena, mis langevad inimeste peale. Ma olen andnud teile Sõna ja inspiratsiooni valguse 

kingituse. Sinu suust tuleb seitsme pitseri saladuse seletus, et inimkond saaks teada Minu tõde. See Sõna, 

mille ma teile annan, võtab inimeste silmadelt ära tumeda sideme. Kõik umbrohud juuritakse välja ja 

nende asemele külvatakse hea seeme. 

33 Te kõnnite vere, pahede ja patu jälgedel ning neflate neid, kes need maha jätsid, teadmata, kas 

need jäljed ei ole mitte need, mis te eelmises elus maha jätsite. Seetõttu ei tunne end praegu vastutusest 

vabana. Siis mõistate, et Minu õiglus, nii karm ja halastamatu kui see teile ka ei tundu, sisaldab ainult 

armastust. 

tarkuse aare, mille Ma olen oma häälekandjate kaudu sel ajal välja valanud; kuid alles pärast Minu 

lahkumist 1950. aastal annate te sellele sõnale selle täieliku väärtuse, kui Minu öölauljad on nende 

jumalike laulude jaoks vaikinud. 

34 Minu Sõna on kuninga sõna, Minu Tahe on üks, ja kui see aeg saabub, ei muuda mitte miski ega 

keegi Minu käskude ja nõuannete korda. 

Mõned ütlevad, et 1950. aasta on veel kaugel ja et on veel aega nautida vaba tahet, et hiljem on veel 

aega pöörduda ja täita Minu seadust. Kui vaene ja asjatundmatu on see, kes nii mõtleb ja tunneb! Kes teab, 

kui palju päevi tal veel maa peal elada on? Kes on meister oma eksistentsi pikendamisel vastavalt oma 

tahtele? 

35 Keegi ei soovi, et tema hingest saaks armetu jäänuk, kui tema maapealne rõivas lakkab olemast; 

ega tee oma hingest kannatavat varju, kes kerjab ukselt uksele ja südamelt südamele valguse almust, kuigi 

Minu Vaim valab selle peale jõgesid. 

36 Kuulge, uustulnukad: Meister tahab, et - kui seda sõna enam ei kuulda - te oleksite oma laste, uute 

põlvkondade, kelle ma teile usaldan, vaimseteks meistriteks. Te peate õpetama vaimulikkust ja moraali, 

siis saab teie seeme Minu viljahoidlasse. 

37 Teise ajastu silmakirjalikud variserid ületasid Minu tee igal sammul, lootes leida viga Minu Töös, 

valet Minu Sõnades, kuid ei leidnud seda kunagi. 

38 Praegusel ajal otsitakse teid välja nagu Jeesust, kuid kuna teil ei ole Meistri jõudu ja tarkust, siis 

tahan, et te oleksite vähemalt õigel teel. Pärast kõike seda, mida ma olen teile rääkinud, ja seda aega, mis 

ma olen teile andnud, peaks teie palve olema peaaegu spirituaalne. Kuid te ei ole veel maailma võitnud, 

ega vaim pole veel võitu saanud mateeria üle. 

39 Teisel ajastul otsisin Ma Galilea mere kaldal jüngrid, ja kui Ma leidsin need, kes pidid Mind 

järgima, ütlesin neile: "Tulge!" Ja nad järgnesid Mulle. Nad jätsid kõik maha, et järgida Mind. - 

Rahvahulkadele, kes uskusid Minu Sõnasse, ütlesin: "Kes tahab Mind kuulda, jagage oma vara abivajajate 

vahel ja järgige Mind. Ma õpetan teed, mis viib Minu Kuningriiki." Need jüngrid, kellest hiljem said 

Kristuse kuulutatud armastuse ja tõe apostlid, teadsid, kuidas kõigutada tolle aja rahvaste vaimseid ja 

moraalseid aluseid. Armastuse ja verega pitseerisid nad oma töö, millega nad andsid end Isale. Neist 

rahvahulkadest, kes Mind kuulasid, ja nendest rahvastest, kes hiljem kuulasid Minu jüngrid, tulid välja 

need, kes olid Minu õpetusele ustavad, märtrid. 

40 Täna ei nõua ma teie elu ega teie verd, sest praegu on teistsugune aeg, milles te elate. Kas te ei 

võiks siiski teha midagi sarnast, mida need tegid armastuses, enesepüüdmises ja usus? 

41 Mõned ütlevad Mulle: "Isa, ma olen valmis andma oma elu Sinu eest", kuid Mina vastan sulle: "Ei, 

Minu poeg, ära anna oma elu, teadmata mille eest. Pigem hoia seda, et olla kasulik oma vendadele, ja kui 

oled oma ülesande täitnud, siis anna see alandlikult Mulle üle." 

42 Täna ütlete te: "Issand, me ei ela ainult leivast. Tule meie juurde ja anna meile oma sõna." 
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43 Teie elu keerdkäikude keskel mäletate Mind. Te olete "tugev rahvas", kuid suurima kannatuse 

hetkedel pöördute Ristilöödud poole, et paluda Temalt jõudu. 

44 Te olete olnud piisavalt tugevad, et otsida Mind ja järgida Mind, ja teie intuitsioon on teid Minu 

juurde viinud, kuigi inimesed tegid kõik endast oleneva, et varjata (tõelise) tee valgust, Minu lubadust tulla 

uuesti, Minu ettekuulutusi Teisest ajastust ja Minu apostel Johannese ilmutust. 

45 Kõigest hoolimata oskasite te end eraldada ebajumalateenistusest ja fanatismist ning kaitsta oma 

vaimu usku. Ja kui te kuulsite, et Kristus on naasnud ja et Ta õpetab praegu inimesi, siis vastasite kutsele 

ja tunnistasite selle lihtsuse järgi, milles Ta end ilmutas, selle koha tagasihoidlikkuse ja nende lihtsuse 

järgi, kes Teda järgisid, et tegemist on Meistriga. Kui teile oleks öeldud, et Ta tegi ennast teatavaks 

inimeste paleedes, ei oleks te seda uskunud, sest mälu Galilea rabi alandlikkusest ei ole veel teie meelest 

kadunud. Samuti ei oleks te suutnud seda mõista, kui Ta oleks taas kehastunud inimeseks. Aga kui te 

nägite Teda vaimsel kujul maailma tulla, siis tundsite, et see valgus tuli Püha Vaimult, ja seda seetõttu, et 

te teate, et Ma ei tule kaks korda samal kujul. 

Jüngrid, sulgege oma kõrvad kõneluste ja arvamuste ees, mida inimesed teist kujundavad; pidage 

meeles, et nad on lihtsameelsed. Kuid olge alati relvastatud, et nad ei kustutaks teie usu valgust. 

46 Ma avaldan teile selle saladuse, et te ei kalduks kunagi kõrvale tõelise elu teelt, sest praegu ei ole 

maailmas kedagi, kes suudaks teid tõe teele juhatada. Saladus on lasta oma südametunnistusel juhinduda, 

sest selles olen ma. 

47 Kõigil inimestel ja rahvastel on juhid, kuid kui ma küsiksin neilt: "Kuhu teid on juhatatud?", 

vastaksid nad kõik mulle: "Valusse, kuristikku ja hävingusse." 

48 Ma annan teile üksikasjaliku selgituse, kuidas on tee, mis viib Minu juurde, õpetades teid elama 

maa peal puhtuses, nii et teie vaimne jumalateenistus oleks meeldiv ja vali. Ma ütlen teile, et olge 

(tõelised) inimesed, et te saaksite olla spiritistid, kes täidavad oma kohustusi "keisri" ees ja kes teavad ka 

oma kohustusi oma Jumala ees täita. 

49 Inimelul on seadused, mida peate täitma, et olla sellega kooskõlas; loodus nõuab teilt oma austust. 

Andke igale seadusele see täitmine, mida ta väärib, kuid ärge kunagi eksige, kui annate Mulle seda, mis 

kuulub maailmale, ja ärge andke sellele ohvrit, mis peaks olema Mulle. Mõista: See, kes täidab mõlemad 

seadused - nii vaimse kui ka materiaalse - ülistab Mind ja jõuab Minu juurde. 

50 Seepärast ei piirdu Minu õpetus ainult vaimuga, vaid see on seotud ka inimelu, moraaliga, mis 

peab inimesel endal olema. Sest kui te süvenete nendesse õpetustesse, siis näete, et elu on üks ja ka Tee on 

üks. 

Ärge imestage, et ma ütlen teile, et annaksite perekondadele väärikuse, et te armastaksite oma 

vanemaid, et abikaasad armastaksid üksteist, et mees ei näeks naises mitte teenijat, vaid oma väärilist 

kaaslast, et naine näeks mehes oma kaitsvat kaitset, oma kilpi, et vanemad annaksid maailmale terved 

lapsed, kes juhiksid seda hea teele. 

51 Ärge imestage, kui ma ütlen teile: Kui keiser (st riik) nõuab teilt oma töö eest makstavat maksu, 

siis täitke seda, sest ka see on seadus, mis inimest koormab. Võtke kätte töövahendid ja napsake maast 

selle aarded ja armastuse viljad. 

52 Otsige oma edasiminekut inimelus, kuid ärge kunagi laske liigsetel ambitsioonidel end valitseda, 

sest siis kaotate oma vabaduse ja materialism orjastab teid. 

53 Pane igasse oma tegu seda, mida su südametunnistus sulle näitab, et need sisaldaksid õiglust. 

Austage neid, kes teid valitsevad, järgige nende üleskutseid ja tehke nendega koostööd kõigi hüvanguks. 

Austage oma vendade usutunnistusi ja kui te sisenete nende kirikutesse, siis paljastage oma pead siiras 

pühendumuses, teades, et ma olen kõigis jumalateenistustes kohal. Ärge eitage maailma, et järgida Mind, 

ega lahkuge Minust ettekäändel, et teil on maailmas kohustusi. Õppige ühendama mõlemad seadused 

üheks. 

54 Ma ainult vabastan teie hinge kasutuist, valedest, nii et see suudab tõusta üle iga viletsuse, orjuse 

või alandamise maise elu rasketes katsumustes. Kuulge Minu häält, mis ütleb teile: Ei ole kedagi maa peal, 

kellel oleks võimu teie vaimu üle. 

55 Ma pean teile sel viisil rääkima, et hävitada halvad tõlgendused, mis on antud Minu Õpetusele. 

Täna teen ma seda nende inimeste kaudu, kelle kaudu ma ennast teatavaks teen, kes ei ole õiglased, kuid 

keda ma olen siiski valinud, nagu ma olen tahtnud. 
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56 Nad teavad: Mida suurem on nende ettevalmistus ja puhtus, seda suurem on inspiratsioon, mis 

nende mõtetesse siseneb. See on põhjus, miks need Minu lapsed, kes varem tegid pattu ja kes täna 

võitlevad selle nimel, et muuta end vääriliseks Minu Sõna teatavaks tegemiseks, uuenevad ja paranevad. 

57 Kui te tahate otsida täiuslikkust, siis te ei leia seda häälekandjatest. Otsige seda Minu Sõna 

vaimses mõttes, sealt leiate Minu Kohalolu. 

58 Inimesed, õppige praktiseerima halastust kõigis selle eri vormides. Aga ärge tehke oma tegusid 

teatavaks, sest te otsite imetlust või kiitust, sest see tasu on väike ja te kaotate seega suure tasu, mis mul on 

teie jaoks varuks. 

59 Ma ei ütle teile mitte ainult, et puhastaksite oma hinge, vaid ka, et tugevdaksite oma keha, nii et 

uued põlvkonnad, mis teie seast välja tulevad, oleksid terved ja nende hinged suudaksid täita oma rasket 

missiooni. 

60 Palvetage, kuid teie palve olgu lühike, et te saaksite ülejäänud aja veeta seaduse praktiseerimisega. 

Ma nõuan teilt vaid viis minutit palvetamist, kuid neis peate te andma end Mulle, et te kuulaksite Minu 

häält oma südametunnistuses. Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole kõik ärkvel ja ei palveta, sest Minu terav 

silm on tunginud teie südamesse, kuhu sageli isegi teie ise ei suuda tungida, ja on avastanud kõik, mida te 

selles peidate. 

61 See on inimkonna kohtumõistmise aeg. Minu Jumalikkus mõistab kohut inimeste, inimeste ja 

rahvaste üle. Kuid inimesed ei ole seda märganud ega tea, millises ajas nad elavad. Seepärast olen Ma 

tulnud Vaimus ja saatnud oma kiirte inimvaimule ning selle vahendusel olen ma teile ilmutanud, kes 

teiega räägib, millises ajas te elate ja milline on teie ülesanne. 

62 Ma olen paigutanud oma kolme Testamendi sisu selle rahva südamesse, ja kuigi te teate, et teil on 

olemas Tõde ja Seadus, siis te mõistate üksteist ikkagi valesti. See juhtub seetõttu, et rahvaste kohal hõljuv 

sõja mõju on mõjutanud ka teid. 

63 Teiega kõneleb ainus Jumal, kes on olemas, keda te nimetasite Jehoovaks, kui ta näitas teile oma 

väge ja ilmutas teile Seaduse Siinai mäel; keda te nimetasite Jeesuseks, sest temas oli minu Sõna; ja keda 

te täna nimetate Pühaks Vaimuks, sest mina olen Tõe Vaim. 

64 Kuidas on võimalik, et te olete näinud kolme jumalust, kus on olemas ainult üks? Te kõik olete 

selle Jumala lapsed. Miks te siin maa peal ei oska te üksteist armastada nagu vennad, kes te olete? Te 

teate, et inimesed tapavad inimesi, et veri voolab jõgedes, kuid valu, mis maa üle ujutab, ei raputa teie 

südant. 

Ma ütlesin teile: Palvetage ja kui te täidate minu käske, siis ei pea te kartma sõdu, nälga, katku ega 

tundmatuid haigusi. Aga kui te olete neist nuhtlustest vaba, siis selleks, et te saaksite palvetada oma 

ligimese eest ja hoolitseda tema eest. Ärge kahelge palve väes, sest see on vaimu suurim relv. 

65 Inimese rumal käsi on avanud väravad, mis hoidsid tagasi inimkonna peale tulnud puhastuse jõud 

ja elemendid. 

66 Maa rahvad, te joote väga kibedat karikat ja tunnete valu oma südame sügaval, sest te olete seda 

tahtnud. Jooge kannatust, et saaksite sellest kogemusest ammutada valgust ja kasu oma vaimule, kui 

hakkate leidma tõelist teed, mis viib teid selle templi varemete juurde, mille te olete enda sees hävitanud ja 

mille te peate uuesti üles ehitama, et selles saaks Minu hääl teiega rääkida ja te saaksite taas omada Minu 

Seadust. 

67 Palvetage ja teenige teeneid, inimesed, sest sõda ootab teie rahvast. Teie vaimne missioon ootab 

teid. Ärge laske näljal, haigustel ja surmal teid haarata. Kui teie usul ei ole jõudu, peate te oma juuksed 

meeleheitest välja rebima, kui näete, et teie vennad tapavad end, teie lapsed kannatavad nälga. Vesi, mida 

te joote, muutub kibedaks, teie mäed ja orud kuivavad ära, puud ei kanna vilja ja sellel maal, mida paljud 

peavad oma rikkuse ja külluse tõttu tõotuse maaks, ei ole midagi pakkuda võõrastele, kes lähenevad sellele 

vabadust või leiba otsides. 

68 Tõesti, Ma ütlen teile, et kuigi Minu varjatud tarkuse aare, mis on täis ilmutusi ja halastust, ootab 

ainult seda tundi, mil inimkond pööraks oma pilgu Isa poole ja näitaks end valjusti ja alandlikult, et teda 

üle ujutada kõigega, mida Ma talle varuks olen hoidnud, olete te alati Minu õigluse välja kutsunud, ja 

seekord olen Ma teie väljakutse vastu võtnud. 

Ma tulen sõjameelselt, Minu vägi on suur, Minu väed on arvukad ja Minu relvad on võitmatud. Lõpuks 

olen ma võidukas, kuid ma ei tõuse mitte surnute (võidukas), vaid elavate ees. Ühtegi ma ei alanda; kõik 
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tõstavad oma näo üles, et kiita Minu nime. Seepärast tahan ma teie seas, Minu rahvas, näha ühtsust, 

halastust, austust ja armastust ühe "töötaja" poolt teise vastu ja ühe kogukonna poolt teise vastu. 

69 Ma annan teile selle aja, et te saaksite oma südames hävitada ebajumalateenistuse, fanatismi, kõik 

kasutu ja halva, mis on teie harjumustes ja Jumala kummardamises olemas. Tundke jumalikku Sõna, mis 

laskub inimkonna peale, kuid tundke Minu õigluse keskel Minu rahu. 

70 Oo, pisarate ja vere org, kus inimesed püstitavad oma troonid, et ennast kummardada, ja siis 

kaevavad oma kätega hauda! Ma olen tulnud vabastama neid patust ja surmast, sest nad on end sidunud ja 

orjastatud. Tõesti, ma ütlen teile, see maailm ei kuulu enam nendele inimestele, seepärast lükkab ta neid 

iga hetk eemale. 

71 Maa, mis on kaitsnud inimesi nagu ennastohverdav ja kannatlik ema, näitab neile nüüdsest alates 

igal sammul teed, mis ei vii mitte tema emakasse, vaid Kõrgema juurde, kus teine Ema, Taevane Ema, 

ootab oma laste saabumist, et mähkida nad oma mantlisse, mis on igavene tõotus õndsusest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 52  
1 Toituge Minu Jumaliku Olendiga, olge tugevad Minu Seaduse täitmisel, ja te leiate oma töödes 

rahu ja lohutust, mis on teie tasu. Olge tõelised eestpalvetajad oma vendade eest ja tooge neile Minu 

Vaimu rahu oma palvete ja teenete kaudu. Ärge jätke end nendel kiusatuste aegadel Minu armust ilma. 

Tugevdage oma vaimu, et saaksite katsumustest võidukalt välja tulla. 

2 Pöörduge nende eest, kes teid ei armasta, ja teenige isegi teenet. Tegutsege nagu Maarja, teie 

taevane ema, jumalik eestkõneleja, kes seisab eest nii selle eest, kes paneb oma lootuse tema peale, kui ka 

selle eest, kes on oma südame tema eest sulgenud, või selle eest, kes eitab tema puhtust ja jumalikku 

olemust. 

3 Raske on teie ülesanne ja üllas teie saatus, inimesed. Ärge kalduge enam kõrvale teelt, mille ma 

olen teile ette määranud. Ma olen ehitanud teie südamesse pühamu, kuid ärge lubage usu leegil selles 

kustuda ega ideaalil, mis teid vaimseks muudab, surra. Ära varja oma templit pimedusse, sest kui keegi 

koputab selle väravatele, ei leia ta valgust, mida ta otsib, ega kuule Minu hääle kaja. Kandke Minu 

Kohalolu ja Minu Sõna oma südames, ja tõesti, Ma ütlen teile, et keegi ei hävita teie pühakoda ega pane 

teid taganema. Kes suudab teid takistada Mind armastamast? 

4 Minu valgus paistab igas meeles ja Minu hääl kõlab igas südametunnistuses; ometi ei taha 

inimesed teadvustada aegu, milles nad elavad. On vaja, et "rahvas" varustaks end selleks, et anda 

inimkonnale head sõnumit, ja ma tahan, et see rahvas oleks see, kelle ma olen valinud selleks, et lasta neil 

kuulda minu jumalikku sõna. 

Kui Ma pidevalt ütlen teile, et varustage end, siis sellepärast, et te peate andma tunnistust Minu 

ilmutusest inimmeele kaudu, ja see tunnistus ei tohiks piirduda Minult õpitud õpetuste kordamisega, vaid 

te peaksite andma tunnistust vaimsest jõust - olgu see siis kangekaelsete patuste pöördumine, mahajäetud 

haigete tervendamine või mõne muu teo tegemine, mida Ma olen teile õpetanud. Pidage meeles, et kui te 

lähete tööle, ilma et oleksite kõigepealt saavutanud oma elu uuendamise ja vaimustumise alguse, siis olete 

nagu silmakirjalikud variserid, kes uhkeldasid oma vale voorusega ja varjasid oma kõlvatust, kui 

kuulutasid armastust ja halastust. Ma ei taha, et Minu uute jüngrite hulgas oleks ebaausad või 

silmakirjalikud. 

5 Kui te ihkate innukalt, et Minu õpetus maa peal õitseks, siis külvake see nii puhtalt, nagu Ma olen 

selle teile andnud, ja kastke seda jumalikku seemet oma heade tegude veega. Minge oma teed, usaldades 

Minu kaitset. 

6 Kes võiks teid peatada või vaigistada, kui te alustate tööd Minu Jumaliku Valguse poolt 

inspireerituna? - Keegi, Minu rahvas, nagu omal ajal ei vaigistanud keegi Jeesust. Kui Ta vaikis mõne 

patuse suhtes, siis selleks, et anda teile alandlikkuse õppetund, sest Ta andis oma tegudega tunnistust oma 

Sõna tõesusest. 

7 Olge teadlikud möödunud aastatest, mille jooksul on Minu Sõna kõlanud nende häälekandjate 

kaudu ja keegi ei ole suutnud nende huultelt kostvat jumalikku häält vaigistada. Tõesti, ma ütlen teile, et 

aasta 1950 tuleb katkematult. Aga kui selle aasta lõpp on käes, vaikivad Minu ööbikud Minu õpetuste 

edastamiseks, sest siis on kõik, mida Ma pean teile nende vahendusel ütlema Minu ilmutuse selle etapi 

jooksul, lõpule viidud. 

8 Te annate tunnistust Minu õpetusest tegude, sõnade ja mõtetega ning miski ei takista valgusvoolu, 

mille Ma panen teie vaimust välja purskama. Kuid ka teie vaikimise tund saabub: Ma pitseerin teie huuled 

ja toon teid koju (Minu juurde), sest see, mida Ma pidin teie vahendusel ütlema, on siis viimase sõnani 

öeldud. 

9 Ma tahan, et te kõik ühineksite, ilma et te teeksite vahet sellepärast, et te käite erinevates 

kogunemiskohtades. Sest õpetus, mis on jõudnud kõigi juurde, on üks ja seesama, valgus, mis valgustab 

teie meelt, on sama nii mõnel kui ka teisel. 

10 Ma olen andnud teile vahendid, et kaitsta oma usku ja valvata tööd, mille olen teile usaldanud; 

kuid ma ei ole kunagi andnud teile relvi, et teineteisele haiget teha. Ma tahan, et need, kes moodustavad 

selle rahva, oleksid Minu vaimse asja sõdurid, kuid mitte kunagi selle vaenlased. 

11 Minu südame salakamber avanes sel ajal, et teha vaimselt vaesed, näljased ja õigluse järele 

janunevad inimesed vaimse aarde omanikeks. Kas te ei ole selle üle õnnelik? Kas teie süda ei värise 
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tänulikkusest, inimesed? - "Jah," ütled sa Mulle. Aga ma tahan, et see "jah" ei oleks sõnades, mitte 

mõtetes, vaid et te väljendaksite seda oma vendade vastu armastuse tegudega. 

12 Nüüd ma ütlen teile: Puhkake mõni hetk oma maapealsest vaevast. Te olete palju kõndinud oma 

valu koormaga õlgadel. Tulge armu allika juurde, et juua seda lunastavat vett. Praegu olete veel nõrgad, 

kuid varsti muutute te tugevateks, et võidelda Minu asja eest ja tulla toime katsumustega. 

13 Pange oma sandaalid jalga, sest teid ootab ees uus tee, kus te leiate lõputuid võimalusi armu ja 

armastuse külvamiseks. Te olete ikka veel hirmul ja seetõttu ei tahtnud te inimkonnale uut aega teatavaks 

teha. - Te peate mõistma, et see, mida Isa on teie sisse pannud, kuulub teie vendadele ja et te peate seda 

neile teatavaks tegema. 

14 Ma ei anna teile sel ajal uusi vaimseid andeid ega võimeid, sest see, mida te olete saanud 

teadvustada oma valdusena, on alati olnud teie vaimus. Aga aeg hakkab otsa saama ja ma palun teid: Mida 

sa ootad, et alustada oma ülesande täitmist? Kas te ootate, kuni uskmatud inimesed teevad nalja Minu 

Sõna, Minu uue ilmutuse üle ja avaldavad kõikjal võltsinguid? 

15 Laske Minu õpetustel muutuda tegudeks ja elage neid: Tõesti, Ma ütlen teile, et teotavad huuled 

vaikivad, need, kes olid mässumeelsed, lähenevad teile tähelepanelikult, et leida Minu Õpetuse tõlgendust, 

ja nad leiavad väga suuri ja kõnekaid tunnistusi Minu Tõest, kui teie tegusid iseloomustab armastus ja 

halastus. Kui paljud neist, kui nad näevad, et sa tervendad haigeid, toovad oma lähedased sinu juurde, täis 

lootust leida leevendust oma kannatustele. 

16 Andke Minu õpetused puhtalt edasi, siis ei pea te end varjama, et ravida haigeid. Sest tõesti, ma 

ütlen teile, et sel ajal ei otsi te katakombides, et saaksite Minu õpetusi praktiseerida, vaid te teete seda 

päevavalguses. - Ärge kartke! Kui te ei usu oma ümbruskonnas, siis lähete lihtsalt teistesse provintsidesse, 

kus te leiate innukaid südameid. 

17 Te peate olema esimesed, kes on veendunud tões, mida te tahate kuulutada, et te saaksite seda usku 

oma vendadele edasi anda. Kui kahtlus peaks sisenema teie mõtetesse, oleks see nagu tikk, mis annaks teie 

pühendumusele surmahoobi. 

18 Kolm ajastut on sinust juba möödunud. Mõistke, et te peate seadma eesmärgiks täita oma 

kõrgeimat saatust. Ärkke oma vaimsest inertsusest ja liikuge kindlal sammul edasi oma arenguteel. 

19 Ärge küsige Minult, miks teid ikka veel kiusatused üllatavad, kuigi te olete Issanda teel. Mõistke, 

et just siis pannakse teid kõige rohkem proovile. Seepärast ütlen ma teile alati: "Vaadake ja palvetage, et te 

ei satuks kiusatusse. 

20 Lähenemas on päev, mil teie vennad tulevad teile küsimusi esitama. Kas te siis varjate seda, mida 

ma olen teile nii suure armastusega ilmutanud? - Ma ei ole andnud teile midagi, mille pärast minu 

õpetustes häbeneda. 

21 Ärge oodake, kuni kaebused maa peal mitmekordistuvad ja sõjahääled suurenevad, et end üles 

võtta. Palvetage ja tehke igapäevaseid halastustöid, sest nii astute vastu kurjuse võimule. 

22 Kui keegi teist ei valmistu oma ülesannete täitmiseks, siis selle põhjuseks on see, et te ei tunne 

võimeid, mis ma olen teie vaimule andnud. 

23 Õndsad on need, kes oskavad leida Minu Sõna vaimset tähendust, sest nende pärand on nende 

pärand. Jumaliku tõe otsijad on need, kes on alati järginud oma Loojat. Nad leiavad Meistri kohaloleku 

selles tagasihoidlikus ilmutuses. 

24 Väliselt võib Minu ilmutus sel ajal tunduda kehvana. Aga tõesti, ma ütlen teile, ma olen ehitanud 

pühamu inimese südamesse, kes kuuleb minu Sõna. Ärge arvake, et nende seas, kelle ma olen sel ajal välja 

valinud, eksisteerib paremusjärjestus - ma armastan kõiki võrdselt. Ärge arvake, et need, kes edastavad 

Minu Sõna, on saavutanud selle hääle ande omaenda teenete kaudu. See arm on nii suur, et ainult Minu 

armastuse kaudu sai inimene selle vastu võtta. 

25 Seda ülesannet on raske täita sellel, kes on selle saanud. Selle risti koormus on suur, sest ilma 

maailma vajadustest kõrvale pöördumata ja oma materiaalsetest kohustustest loobumata peab hääle kandja 

saavutama sellise vaimsuse astme, mis võimaldab tal vastu võtta Minu inspiratsiooni jumalikku kiirgust. 

26 On hetki, mil sa oled üllatunud, et Jumal võib olla sinuga ja teha ennast nii suure armastusega 

teatavaks. Teie hämming tuleneb sellest, et te tunnete end oma plekkidest ja puudustest teadlikuna 

ebaväärtuslikuna sellele nii suurele tõendusmaterjalile teie Isa armastusest. Minu armastus on teid alati 

üllatanud, sest te olete Mind hinnanud nii, nagu te olete harjunud endaga tegema. Miks on teil mõte, et 
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pahameel, kättemaksu tunne või isekus on Minus peidus? Ma ütlen teile: Kui te hindate end sisemiselt 

oma südametunnistuse valguses (enese)kontrollimisel, oma süütegude ausa ja alandliku tunnistamise 

kaudu, siis teete end vääriliseks, et Ma tulen alla, et rääkida teile Minu Kuningriigist; sest teie mure selle 

pärast, et olete Mind solvanud, aitab teil end puhastada. 

27 Ärge olge üllatunud, et Minu armastus järgneb teile kõikjale, hoolimata teie pattudest. Te kõik 

olete Minu lapsed. Selles maailmas on teil olnud jumaliku armastuse kujutis teie vanemate armastuses. Te 

võite neile selja pöörata, te võite mitte tunnustada nende autoriteeti, te võite mitte kuuletuda nende 

käskudele, te võite mitte kuulata nende nõuandeid; te võite oma kurjade tegudega tekitada haavu nende 

südames, te võite anda põhjust, et nende silmad kuivaksid ära nii palju nutmisest, et nende õlgadele 

ilmuksid valged juuksed ja et nende näole jääksid kannatuste jäljed; kuid nad ei lakka teid kunagi 

armastamast ja neil on teie jaoks ainult õnnistus ja andeksandmine. Aga kui need vanemad, kes teil on 

olnud maa peal, kes ei ole täiuslikud, on andnud teile nii suuri tõendeid puhtast ja ülevale armastusest ─ 

miks te siis imestate, et Tema, kes lõi need südamed ja andis neile selle ülesande olla vanemad, armastab 

teid täiusliku armastusega? ─ Armastus on kõrgeim tõde. Tõe pärast sain ma inimeseks ja tõe pärast surin 

inimesena. 

28 Sel ajal ei nõua ma teilt vereohvrit. Kuid mõned on andnud oma elu Minu nimel, olles hetkeks 

pimestatud oma fanatismist ja olles elanud ebapuhast elu. Need tegevused ei suuda idaneda tõelisi 

seemneid, vaid edendavad jätkuvalt fanatismi. 

29 Seepärast ütlen teile, et tunnetage oma sõna, kui te räägite, ja elage oma südames õpetust, mida te 

annate. Miski ei räägi paremini kui teie enda elu. 

30 Minu armastus ei tohi teid hämmastada, kuid te ei kahtle ka selles, kui te kogete, et te tühjendate 

sageli väga kibeda karika maailmas. - Inimene võib vajuda sügavale, olla täis pimedust või kõhklema, et 

pöörduda Minu juurde tagasi. Kuid kõigile tuleb aeg, mil nad tunnevad Mind oma olemuselt, ei tunne 

Mind (enam) eemalolevana ega suuda Mind pidada võõraks või eitada Minu olemasolu, Minu armastust ja 

Minu õiglust. 

31 Nii nagu inimene võib luua maa peal vaimse rahu maailma, mis sarnaneb Minu kuningriigi rahuga, 

võib ta oma pahede, kurjuse ja kahetsuste põrguga sarnanevat elu elada. 

32 Ka edasises elus võib vaim kokku puutuda pimeduse, korruptsiooni, vihkamise ja kättemaksu 

maailmadega, vastavalt hinge kalduvusele, tema eksimustele ja kirgedele. Aga tõesti, ma ütlen teile, nii 

taevas kui ka põrgu, mida inimesed kujutavad ette ainult maiste vormide ja kujutluste abil, ei ole midagi 

muud kui hinge arengu erinevad etapid: üks on oma vooruse ja arengu poolest täiuslikkuse tipus, teine aga 

oma pimeduse, pahede ja eksituste kuristikus. 

33 Õiglase hinge jaoks on ükskõik, millises kohas ta end leiab, sest kõikjal on ta sees Looja rahu ja 

taevas. Ebapuhas ja segaduses olev hing võib seevastu leida end parimatest maailmadest, ja ta tunneb 

endas lakkamatult oma südametunnistuse põrgut, mis põleb tema sees, kuni need on teda puhastanud. 

34 Kas te usute, et Mina, teie Isa, olen loonud kohad, mis on selgesõnaliselt loodud selleks, et teid 

karistada ja seeläbi teie solvangute eest igavesti kätte maksta? 

35 Kui piiratud on inimesed, kes neid teooriaid õpetavad! 

36 Kuidas on võimalik, et te usute, et igavene pimedus ja igavene valu on lõpp, mis ootab mõnda 

vaimu? Isegi kui nad on pattu teinud, on nad ikkagi igavesti Jumala lapsed.Kui nad vajavad õpetust - siin 

on Meister. Kui nad vajavad armastust - siin on Isa. Kui nad igatsevad andestust - siin on ideaalne 

kohtunik. 

37 Kes ei püüa kunagi otsida Mind ja parandada oma vigu, see ei tule Minu juurde. Aga ei ole kedagi, 

kes astub vastu Minu õiglusele või Minu kohtumõistmisele. Ainult puhastatud saate tulla Minu juurde. 

38 Jüngrid, kui te hetkel, kui te kuulete Minu Sõna, ei saa sellest aru, siis hoidke seda oma mälus ja 

tuletage see meelde ning mõtestage seda oma puhkehetkedel. Siis mõistate palju sellest, mida ma teile 

õpetasin. Kui te ei hoia teadmisi, mida te siis saate edasi anda neile rahvahulkadele, kes on veel tulemas? 

39 Ma lasen teid kõiki ilma vahet tegemata tulla Minu Kohalolekusse, et anda teile Minu õpetusi. 

Enne kui ma usaldan teile teenistuse, kuivatan ma teie pisarad, sulgen teie haavad, kustutan teie vaimse 

nälja ja janu. Ja kui ma olin andnud teile tõendeid oma armastusest ja süüdanud teie südames usu ja 

lootuse valguse, ütlesin ma teile: "Te kõik olete kutsutud, kas te tahate kuuluda väljavalitute hulka?". Siis 

küsivad mõned: "Kuhu ja kuhu sa meid juhatad?" - Need on need, kes igatsevad maailma ja selle 
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naudingute järele. Teised ütlevad Mulle: "Issand, me ei ole väärt, et nimetada end Sinu väljavalituks, aga 

Sinu tahe sündigu meile." - Need on need, kes on juba valmis pürgima ülespoole. 

40 Neile, kes mind järgivad, panen ma maailma rahu nende südamesse, et nad "vaataksid" ja 

palvetaksid selle eest. Peagi saadavad rahvad oma palveid, et paluda Minult rahu, mida Ma olen neile alati 

pakkunud. Varem lubasin inimestel maitsta nende töö vilju, näha inimvere jõgesid voolamas ja vaadata 

valupilte, laibamägesid ja varemeteks muutunud linnu. Ma tahtsin, et inimesed näeksid kivistunud 

südamega kodude laastamist, süütute meeleheidet, emasid, kes valust endast väljas suudlevad oma laste 

rebitud kehasid, et nad näeksid lähedalt kogu inimeste meeleheidet, hirmu ja kogu kaebust, et nad oma 

ülbuses tunneksid alandust ja nende südametunnistus ütleks neile, et nende suurus, nende võim ja tarkus 

on vale, et ainus tõeliselt suur asi tuleb Jumalikust Vaimust. 

Kui need inimesed avavad oma silmad tõe ees, siis nad ehmatavad - mitte nende silmade ees, vaid 

nende endi ees, ja kuna nad ei saa põgeneda oma südametunnistuse pilgu ja hääle eest, siis tunnevad nad 

endas pimedust ja kahetsuse tuld; sest nad peavad aru andma iga elu, iga valu ja isegi viimase veretilga 

eest, mis nende eest valatud on. 

41 Ma ei nõua inimestelt mitte ainult seda, mida nad on teinud teiste inimeste eludega, vaid ma nõuan 

neilt ka aruannet selle kohta, mida nad on teinud omaenda eludega, oma kehadega. Kes siis saab öelda, et 

ta tuli minu juurde vaimuna just sel ajal, kui igaviku kell pidi teda ära kutsuma? - Keegi! - Sest sageli 

lühendad sa oma eksistentsi enneaegse vananemise tõttu, mõnikord tarbitakse sind põhjustel, mis ei ole 

väärt ühtki sinu pisarat või ühtki sinu halli juuksepügalat. 

42 Ma olen halastamatu ja täiuslik õiglus, mis lähtub puhtaimast armastusest, mis on teie Looja, ja ma 

palun ainult, et te pöörduksite eemale maailma naudingutest, et kuulda Minu Sõna. Meister avab hea 

meelega oma täiusliku õpetuse raamatu, et rõõmustada teid uue õppetunniga. Kui tihti on ükskõik milline 

Minu õpetus suutnud teid päästa. Seejuures on teie vaim ärkas ja tundis mandaate, mis ta sai oma 

päritolust elus. 

43 Ma olen avastanud, et teie süda hoiab endas asjatut seemet, mida ta maa peal korjas; kuid nüüd 

tuleb see muuta viljahoidlaks, kus te hoiustate oma armastuse tööde head vilja. 

44 Inimeste hulgast tulevad suured patused, need, kes on oma hinge käärinud kirgede rüveduses, kes 

on röövinud (teistelt) au, kes on alandanud eakate halle juukseid, kes on varastanud teiste inimeste vara, 

kes on määrinud lapse süütuse ja tapnud oma ligimese füüsiliselt või moraalselt. 

45 On neid, kes kuulavad Mind, kes rüvetavad kodu, kes rikuvad jumalikke või inimlikke seadusi, kes 

kustutavad südamete usku. Aga kui nad kuulevad, kuidas Minu Sõna puudutab nende südameid, ütlevad 

nad: "See on kohtunik, kes räägib; kuid millise headusega Ta annab meile aru meie vigadest ja millise 

delikaatsusega Ta õpetab ja parandab meid." Kui need südamed on lahkunud kohtumispaigast, kus nad 

seda häält kuulsid, tundub neile, et nad näevad elu ja kõike seda ümbritsevat mitte ainult materiaalse 

valguse poolt valgustatud, vaid jumalikku valgust ülevoolavana, mis kõneleb inimesele kõikjal loodu sees. 

Siis ilmub puhastunud inimese silmade ette imeline elu, kus ta nägi ainult ainet, lihalikke naudinguid või 

patte. Tema vaimu ees ilmub eksistents, mida ta ei osanud kahtlustada - täis ilmutusi, lubadusi ja 

inspiratsioone. See on armastuse, mitte ainult sõna ime, sest kui sageli on inimesed rääkinud peenema ja 

täiuslikuma sõnaga kui need alandlikud ja kirjaoskamatud häälekandjad, kelle kaudu Ma ennast teatavaks 

teen. Kuid vaimne tähendus, mis on pandud igasse neist sõnadest, võib tuleneda ainult Jumalikust 

Armastusest. 

46 Vähesed on kuulnud Minu Sõna sellisel kujul, kuid tõesti, Ma ütlen teile, et kõik inimesed 

kuulevad Minu häält oma hinges viibiva pühamu vaikuses, isegi kui nende mõistus ei suuda neid 

inspiratsioone mõista ega nende huuled oska väljendada kõike seda, mida nad pidevalt oma vaimsete 

andide kaudu saavad. Kui te olete varustatud, mõistate seda tõde. 

47 Selles Kolmandas ajas on Eelija karjane, kes päästab teid päevast päeva ohust. Ta on see, kes 

ulatab teie magamistoa hubasesse nurka, kui te palvetate, kes seisab teie kõrval "kõrbe üksinduses" ja kes 

järgneb teile "pikkadel päevarännakutel". Kus iganes te vajate kedagi, kes teid kaitseks, või häält, mis 

annaks teile julgust, seal on Eelija, kolmanda ajastu vaimne karjane. 

48 Kui te tahate teada, kus Eelija elab, siis ma ütlen teile, et see on Vaimulikus Kuningriigis. Kes teie 

seast suudab tõusta, et teda näha? - Keegi veel ei ole. - Seepärast tuleb ta teie juurde, et valmistada ette 

teed, mis viivad teie südamesse, nii et pärast seda võib Meister tulla ja valgustada kogu teie olemust. Kuid 
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ärge arvake, et Ma tulen alla nende juurde, kes otsivad Mind suurema puhtuse ja täiuslikkusega; ei, Ma 

tulen igaühe juurde, kes otsib Mind - selle juurde, kes põlvitab oma ebajumala ees, selle juurde, kes 

mõistab Mind vormides või arusaamades, mis on väga kaugel tõelusest. Igaüks otsib Mind vastavalt oma 

vaimu võimekusele, ja Ma ei kustuta usu leeki, mis neil on oma olemuse kõige peidetumas osas seoses 

Jumala olemasoluga. 

49 Minu tahe on, et sel ajal saaksid inimesed oma Issandaga vaimust vaimusse suhelda, et inimese 

südames oleks tõeline pühamu, kus ta kuuleb Isa häält. 

50 Selleks, et saavutada see vaimustumise aste, peavad inimesed osalema religioonide suurtes 

lahingutes, mis äratavad uinunud vaimud, kes (siis) näevad tõe valgust. 

51 Kas te ei arva, et inimestel on aeg pakkuda oma Jumalale, oma Loojale, jumalateenistust ja anda 

talle, kes seda vastu võtab, ja temale, kes seda pakub, vääriline austusavaldus? 

Kui te uurite ja jälgite erinevaid looduse kuningriike, siis leiate neis lõputu hulga näiteid, õpetusi ja 

tähendamissõnu, mis väärivad seda, et võtta neid eeskujuks. Ma ei ütle teile, et madalamad olendid peaksid 

olema teie isandad. Kuid ma ütlen teile, et loodus, kogu elu, on raamat, mille autor on Jumal. Ma olen 

avanud selle raamatu inimeste ees, et nad võiksid selles ära tunda Minu täiuslikkust, Minu armastust ja 

Minu õiglust - mitte sõnades, vaid tegudes. 

52 Ärge otsige Mind valeõpetuse raamatutest või teie teooriatest, mis on üldiselt ekslikud, sest te elate 

materialismis. Teile on juba antud võimalus kõndida oma vaba tahte täielikku nautimist igas mõttes. Täna 

ütlen teile, et pidurdage oma kiiret kurssi ja mõtisklege mõne hetke oma elukogemuse üle, mida olete elus 

kogunud, mida olete näinud, tundnud ja kannatanud sellel pikal teel, mida olete läbinud. Tõesti, tõesti, ma 

ütlen teile, kes iganes kasutab seda (teadmiste) valgust, leiab tõe tee, mis viib ta oma päritolu juurde. See 

tee olen mina; kes on seda tundnud, on tundnud mind. Ma olen tee algus ja lõpp. Mina olen alfa ja 

oomega. 

53 Ma olen Lihtsuse Meister, kes räägib teiega nagu hea sõber kõige tuttavlikumas keeles, et 

valgustada teile saladusi ja paljastada saladusi, mis on seni olnud teie inimliku teadmise eest varjatud. 

54 Andke oma vaimule võimalus end värskendada jumaliku mõtiskluses ja seda juhtivate seaduste 

rakendamises. Ärge pidage seda elu ainsaks vahendiks heaolu saavutamiseks ega füüsilist tööd ainsaks 

vahendiks. Ärge piirduge oma perekonna armastusega, sest teie valdkonnad on ulatuslikumad. Egoism ei 

ole Jumala seeme. 

55 Inimesed on seda elu nii väga armastanud, et kui läheneb tund, mil nad peaksid sellest lahkuma, 

mässavad nad Minu tahte vastu ega taha kuulda Minu üleskutset. Nad keelduvad Minu kuningriigi rahust 

ja paluvad Isalt veel üht aega maa peal, et jätkata oma maiste hüvede omamist. 

56 Muutuge tundlikuks, et tunnetada vaimset elu ja mitte rahulduda oma arengu algusega - sest see on 

see elu -, sest sellest kõrgemad loodutööd on olemas. 

57 Ärge püüdke tõrjuda surma, kui see Minu tahte kohaselt läheneb teile, ega paluge teadlasel teha 

teie eest imet, mis seisab vastu Minu nõuannetele ja pikendab teie eksistentsi, sest te mõlemad kahetsete 

seda viga kibedalt. Valmistage end ette selles elus ja teil ei ole põhjust karta oma sisenemist tulevikku. 

58 Te nutate, kui üks teie omadest lahkub vaimsesse orgu, selle asemel, et tunda rahu, sest te mõistate, 

et ta astub veel ühe sammu oma Issanda poole. Teisest küljest, kui te tähistate pidu, kui teie koju tuleb uus 

olend, mõtlemata sel tunnil sellele, et see vaim on tulnud lihaks, et täita lepitust selles pisarate orus; siis 

peaksite tema pärast nutma. 

59 Millal hakkate te tundma võõraste vastu seda, mida tunnete oma sugulaste vastu? - Ühest abielust 

sünnitasin ma selle inimkonna lõputu seemne, mis väga kiiresti jagunes perekondadeks, hõimudeks, 

rahvasteks ja rahvasteks, tekitades erinevusi tavades, keeltes ja religioonides. Need erinevused tekitasid 

vihkamist ja lõhestasid ühed ja teised. Tekkisid sõjad ja rivaalitsemine. Kaini seeme on kandnud palju 

vilja. Aga nüüd, kui mõistus on arenenud ja te olete oma meelt treeninud - miks te näete teineteist jätkuvalt 

võõrastena, üksteist vihkates ja tappes? Täna te teate, et kõik vaimud on pärit Minu Jumalikust Vaimust ja 

et inimkond põlvneb ühest ja samast paarist, nii et te olete vennad vaimus ja isegi veres. 

60 Kui kaugel oled sa tõelisest teest, kui sa ei tunne oma ligimese valu, kuigi ta on osa sinust! Te 

näete kedagi, keda te pole kunagi varem näinud, ja kuna te peate teda võõraks, siis te ei tervita teda. 

Teisest küljest, kui näete matusetseremooniat mööda sõitmas, siis te paljastate oma pea. Miks te ei 

pühenda oma tähelepanu, armastust ja halastust elavatele? 
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Minu tahtmine oli, et te kustutaksite oma armastusega maailmas eksisteerivad piirid ja erinevused, kuid 

inimesed ei tahtnud seda nii. Kas soovite, et see oleks inimveri, mis kaotab piirid ja toob inimesed 

üksteisele lähemale? Kas te tahate sõda, et rassi ühendada? 

Juba algusest peale valmistasin ma rahvast ette, et nad tunneksid ja armastaksid Mind, et nad oleksid 

nagu tõrvik inimkonna seas, ja nad on olnud kord tugevad, kord nõrgad. Täna olen ma nad maa peale 

tagasi saatnud, et ettekuulutused saaksid täidetud. See rahvas on see, kes sai vaimselt kolm Testamenti, ja 

teades, et Ma ilmutan ennast sel ajal inimmeele kaudu, ei julgenud nad Mind avalikult eitada. Sest nende 

vaim mäletab, et teisel ajastul hüüdsid nad "Ristilööge pettur" ja kannatasid seejärel kibedalt. 

Tänaseks on paljud neist uskunud Minu tagasipöördumisse, kuid teised ei ole seda teinud. Aga ka need 

usuvad pärast Minu lahkumist 1950. aastal, sest nad näevad Minu ettekuulutusi täitumas ja ütlevad Mulle: 

"Issand, kui Sa minuga rääkisid, siis ma kahtlesin; aga nüüd, kui Sa oled lahkunud ja ma näen, et Sinu 

sõna täitub, siis ma usun Sinusse." 

61 Enne kui Ma vaikin oma (väliselt kuuldava) Sõna, lähenevad need, keda te nimetate 

välismaalasteks, ja kes - ilma et nad seda Sõna keele erinevuse tõttu selgelt mõistaksid - tunnevad, et 

nende vaim on täidetud rahuga ja toidetud Minu Jumalikust Olendist. Sest see on Minu armastus, mida nad 

tunnevad oma südames, ja te juba teate, et armastus on vaimu keel. Ka need (välismaalased) lähevad 

minule järele, sest minu rahvas on laiali üle kogu maailma. 

62 Keset tormi olen ma tulnud teie juurde sel ajal. Rahu vikerkaar ei ole veel paistnud, tuvi 

õlipuuoksaga ei ole veel saabunud. Kuid saabub hetk, mil Mina, Ülim Armastus, saan öelda kõigile 

inimestele: Siin ma olen. Siis tunnevad kõik Mind ära ja ühinevad. Täna olen ma ikka veel elavate ja 

surnute üle kohut mõistmas. 

63 Kolmandal ajastul olen Ma tõusnud unustuse hauast, kuhu inimkond on Mind surnud, et äratada 

neid uuele elule, sest Mina olen Elu. Keegi ei saa surra. Isegi see, kes röövib end ise oma käega, kuuleb 

oma südametunnistuse etteheiteid oma usu puudumise pärast. 

64 Ma tahan, et te moodustaksite vähehaaval perekonna, inimesed, kes on hingelt ja kehalt terved. 

65 Millal saab teie seas näha Aabeli vaimset tõusu, Aabrahami kuulekust, Jaakobi jõudu, Iiobi 

kannatlikkust ja Johannese vaimulikkust? Tunnistage oma vastutust maailmas. 

66 Mehed, põgenege pahede eest, et teie veri oleks viljakas seeme ja et homsed viljad oleksid 

vastuvõetavad. 

67 Naised, ma valmistan teid ette, et anda maailmale rahu ja hea tahte lapsed. Viljatutele ütlen ma: 

palvetage, ärge häbenege oma lepituse pärast. Olge pühendunud, sest ma üllatan teid ja panen teid tundma 

uue olendi südamelööki oma emakas. 

68 Sünnitage täiuslikke lapsi nagu teie Looja, kes lõi ainult täiuslikud olendid, ja täitke jumalikku 

käsku, mis nõuab, et te armastaksite üksteist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 53  
1 Miks ma avastan, et alates päevast, mil ma ennast teile teatavaks teen, kuni järgmise päevani, mil 

ma teile uue õpetuse annan, olete te nii lühikese aja jooksul juba kaotanud rahu, mille ma teile andsin? 

Ärge kaotage oma eluteel armu, mille ma teile annan. 

Te tulete meeleheitel läbi katsumuste ja ebaõnnestumiste, millega te oma teel kokku puutute, te lähete 

kahetseva südamega. Nii näen ma teid peaaegu alati, kui olen andnud teile oma rahu, et te saaksite oma elu 

arenguteel käia rõõmsa julguse ja usuga. 

2 Ma olen õpetanud teid palvetama, et te saaksite end vabastada ohtudest ja takistustest, lõksudest ja 

pimedusest. Ma olen teile öelnud, et isegi loodusjõud kuulevad teie palveid, kui nad on minu õigluse nimel 

lahti lastud. Nad lähevad sinust üle, ilma et nad sind puudutaksid, sest sa oskasid palvetada usuga ja siiralt. 

3 Ma tõstan teie vaimu sel ajal välja räpast ja kuristikust, nii et ta ei tunneks mitte ainult oma 

Jumalat, vaid ka iseennast ja oma vaimseid andeid. Kuid kõigepealt peate te läbima kannatuste laastu, mis 

teid puhastab. Sest ilma sisemise uuenemiseta ei suuda teie anded täies jõus särada. 

4 Inimlikud kired on nagu torm, mis ründab teie sisemist pühapaika, ja ainult see, kes palvetab, on 

piisavalt tugev, et katsumustele vastu seista, ja ainult see, kes valvab, on piisavalt tähelepanelik, et end 

kaitsta. 

5 Kui ma räägin teile templitest ja pühapaikadest, siis ei pea ma silmas kogunemiskohti, mida te 

materiaalses vormis ehitate, vaid teie südant, sest kuhu iganes te ka ei läheks, seal on tempel ja te leiate 

seal alati Minu armastuse. 

6 Inimkond on loonud religioone, midagi sellist nagu teed, mis viivad Minu juurde. Aga ma ütlen 

teile: Ärge käige enam inimliku tõlgenduse järgi, mida igaüks Minu Seadusele annab. Nüüd on aeg, et te 

kõik oskaksite vastu võtta Minu inspiratsiooni, nii et see valgus oleks see, mis teid juhib. 

7 Mõnikord küsite endalt: Miks on see rahvas* ainus, kellega ma olen rääkinud, kui on nii palju 

rahvaid, kes seda vajavad? - Sellele vastan teile, et tol ajal oli ainult üks grupp inimesi, kes nägid Minu 

ristilöömist ja surma, ja ometi levis Talle veri kogu inimkonna peale, et näidata neile teed nende 

lepitamiseks. Nii räägin ma täna siinsetele kogukondadele, kuid Minu Vaimu valgus on valatud kogu 

maailma peale.  

* Mõeldud on Iisraeli vaimne rahvas, mida esindab väike kari, mis elab Mehhiko rahvas. 

8 Kõik vahendid, et õppida ja vastavalt tegutseda, olen ma teile juba üle andnud, ja ma ei taha, et te - 

kui te tulete Minu vaimus ligi - paneksite end ilma saagita ja teeksite, et keha järeleandmatus ja tõrksus ei 

lase teil oma ülesannet täita. Sest kes ei võida maailma kiusatusi, ei ole väärt, et näidata end oma Issanda 

ees. Kehal on palju jõudu oma kirgedes, kalduvustes ja nõrkustes, kuid vaim on varustatud kõrgema jõuga 

ja selle abil saab ta kurja võita. 

9 Milline oleks teie vaimu väärtus, kui ta töötaks tahteta ja ilma oma kalduvusteta kehas? Vaimu 

võitlus oma kehalise kestaga on võimu võitlus võimu vastu. Seal leiab ta proovikivi, mille abil ta peab 

tõestama oma üleolekut ja vaimset suurust. See on katsumus, mille käigus vaim on sageli hetkeks lüüa 

kiusatustes, millesse maailm teda liha kaudu viib. Nii suur on see jõud, mida need (kiusatused) vaimule 

avaldavad, et lõpuks jäi teile mulje, et üleloomulik ja pahatahtlik jõud tõmbab teid hukatusse ja hävitab 

teid kirgedes. 

10 Kui suur on vaimu vastutus Jumala ees! Liha ei ole seda vastutust võtnud. Vaadake, kuidas see 

jääb igavesti maa sisse, kui surm saabub. Millal te omandate teeneid, et teie vaim saaks vääriliseks, et 

elada täiuslikumates kodudes kui see, milles te elate? 

11 Maailm pakub teile kroone, mis annavad tunnistust vaid edevusest, uhkusest ja valesuurusest. 

Vaimule, kes oskab ületada need tühisused, on tulevases elus reserveeritud veel üks kroon, nimelt Minu 

tarkus. 

12 Kunagi otsisin ma orud, mäed, mere ja kõrbe, et sinuga rääkida. Ka täna leidsin, et on südameid, 

mis oma rahu poolest sarnanevad orgudega, teised aga on nagu tormiline meri, nagu see, mis vahutas, kui 

Jeesus koos oma jüngritega paadis sellele läks. Mõned muutuvad oma (vaimse) kõrguse tõttu, kui nad 

kuulavad Mind, mäe sarnaseks, teised aga oma üksilduse ja (vaimse) kuivusega sarnanevad kõrbele. 
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13 Teie, kes te kuulete Minu Sõna - armastage seda, uurige seda ja praktiseerige seda. Kui paljud, kes 

on soovinud seda kuulda, ei saa seda kuulda, sest neile ei ole antud seda armu sel ajal. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, et selle kaja jõuab kõigini ja veel suuremas puhtuses, sest see ei ole mitte inimese hääl, mis nende 

juurde tuleb, vaid Jumala Vaim. 

14 Täna töötan ma teie südant oma Sõna tikkudega, ma õpetan seda tundma teiste valu, sest see, kellel 

ei ole kaastunnet, ei saa olla minu apostel. Ma ei taha, et abivajajad, olles asjata koputanud teie uksele, 

küsiksid Minult nuttes, kas need on Minu väljavalitu, need, keda Ma olen varustanud oma vendade murede 

usaldusisikuteks, abivajajate usaldusisikuteks ja tugiisikuteks. Valvake, oo jüngrid, et isegi keset ööd, kui 

te magate, te tajute kätt, mis koputab teie uksele. See abivajaja, kes otsib teid täna üles, võib olla see, kes 

teie abivalmidusest liigutatuna muutub homme samuti Minu töötajaks ja teeb teie missiooni lihtsamaks. 

Kui paljud neist, kes tulevad täna teie juurde ja paluvad veidi armastust, mõistmist või õiglust, on homme 

kilp, mis teid kaitseb, või tunnistaja, mis teid päästab. Aga mida saab oodata sellelt, kes kogu oma 

valususes koputas teie uksele ja pani oma lootuse teie abivalmidusele, kuid ei leidnud siis kuuldavust? Las 

ta tuleb sinu juurde, kes on vajunud pahede mudasse; kui sa oskad teda sisemiselt liigutada, tunneb ta 

meeleparandust. Las räsitud mees tunneb end teie maja ja laua vääriliseks; kuid ärge tundke vastumeelsust 

tema vaesuse ees, võib-olla on ta vaimselt puhtam ja kaunistatum kui teie. Ärge hoidke oma parimat 

tähelepanu ja kõige lahkemaid naeratusi neile, kellel on materiaalne rikkus käes või kes esinevad kallites 

riietes. Ärge vaadake oma südames neid erinevusi ja jagage oma annetusi kõigile ühtemoodi. Kannatusi on 

palju - kui palju head saab teha igal päeval ja igal ajal! 

15 Kui te jälgite lapsi, siis näete, et seal on palju väikeseid lapsi, kes on ilma armastuseta, ilma 

seaduseta ja ilma leivata. Kui te lähete noorte sekka, siis leiate sealt kirgede võitlust, ekslikke teid, ja kui te 

vaatate ringi meeste ja naiste seas, kes on elus küpseks saanud, siis leiate nende hulgast tragöödiaid, väga 

kibeda karika: mõnikord leskeks jäämise karikas, lootuse ja usu ning tõelise vaimse julgustuse puudumine, 

mis neid lohutaks ja toetaks. 

16 Ainult Minu Sõna suudab puudutada kannatuste tõttu kõvaks muutunud südant ja muuta selle 

tundlikuks. Paljud teist olid nii palju kannatanud, et ei tundnud teiste valu ja olid selle suhtes ükskõiksed. 

Ma räägin teile palju valust ja mainin sageli halastust, mida peaksite tundma oma vendade vastu, sest 

maailmas on nii palju kannatusi kui on inimesi, ja praegusel ajal on inimkonna kannatused alles algamas. 

Seepärast valmistan teid ette, et te annaksite oma armastusega uut jõudu oma vendadele. 

17 Kui maa suurrahvastele meeldib maailma "hea" eest juua, tõstes kibeduse karika ja valades seda 

inimkonna peale, siis mina pakun teile siit tagasihoidlikust lauast vaimset karikat täis magusust ja elu, et te 

viiksite selle sõnumi neile, kelle südames on surm ja huultel kibedus. 

18 Minge samm-sammult sellel armastuse teel. Las tormituuled puhuvad sinust üle ilma nõrgenemata. 

Teie kõrvad kuulevad, kuidas nad ütlevad, et te olete hävingu teel; kuid tugevdage endid Minu sõnade 

mälestuses, kui Ma ütlesin teile, et Minu mantel katab igaüht, kes kõnnib maailmas seda teed, mille Ma 

olen talle märgistanud Minu kannatuste verise jälje abil. 

19 Ma tahan, et teie nägu peegeldaks teie vaimu leebust, kuid mitte silmakirjalikkust; sest mida teie 

vennad ei näe, selle üle ma mõistan kohut. - Pärast tormi, mis peab seda rahvast piitsutama, on nende arv, 

kes jäävad Minu ümber kogunema, väike, sest paljud satuvad katsumuste tõttu meeleheitele. Aga need, kes 

jäävad, on need, kes panevad Minu töö õitsema. Siis on kõik puhas, nii materiaalne kui ka vaimne. Sest 

ma olen oma Sõnaga avanud teile tee, mis oli suletud inimeste kurjuse ja sõnakuulmatuse tõttu. Ka teie 

vaimu silmad on avanenud, et te näeksite tõde. Ma ütlen teile veel kord, et iga silm näeb Mind. 

Õiglane meeleparandus, mida ma sinult olen palunud, on selleks, et alustada sinu elus uuendust. 

Seepärast ütlen ma teile, et ma ei taha, et te kataksite end silmakirjalikkuse "rõivastega". Ma tahan, et te 

oleksite head ja siirad ning annaksite oma tegudega tunnistust Minu õpetuse tõesusest. 

20 Te saate suure tarkuse aarde, ilma et vajaksite inimeste raamatuid, sest teie ainus õpik on see Sõna, 

milles teid ei mõjuta võõrad õpetused, halvad tõlgendused ega inimeste teooriad, vaid ainult Minu Seadus, 

mis näitab teile teie arengutee. 

21 Teie materialismi paks loor oli pannud teid vajuma teadmatusse, mis pani teid tundma end 

Jumalikust kaugel ja mis varjas teie eest valgust, mis peab valgustama vaimu elu. Tol ajal rebis Minu Hääl 

selle loori ja näitas teile Minu Pühamu, paljastades teile uusi õpetusi Minu südame salakambrist. Minu 

vaimse ilmumise ajal süütasid mõned oma usulambi, samas kui teised eelistasid jätkata elu vaatlemist 
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valguses, mille neile andsid nende vähesed vaimsed teadmised; Ma ei ole ainus, kes on suutnud teile seda 

valgust anda; Ma olen ainus, kes on suutnud teile seda valgust anda. Millal sa mõistad kõike seda, mida sa 

pead oma vaimule koguma? 

22 Ma ei keela teil uurida loodust või koguda teadmisi, kui see on kasulik ja edendab teie inimelu. 

Kuid ma tahan ka, et te tunneksite huvi valguse saavutamise vastu oma vaimule, sest see on ainus asi, 

mille te siit kaasa võtate ja mis on teile kasulik teie vaimsel teel edasiliikumiseks. Ma olen teile kõigile nii 

lähedal, et teil on vaja ainult küsida Minult midagi oma mõtetega, et saada kohe Minu vastus. Keegi ei saa 

Isale ette heita, et ta on oma lastest tagasi tõmbunud. Sest armastava karjusena olen ma alati valvanud 

kõigi oma lammaste üle ja võin teile ausalt öelda, et ükski ei ole kadunud ega hakka kaduma, sest ma olen 

kõikjal. Minu valgus on igal pool olemas ning teie Isa elu ja armastus pulseerib kogu loodu sees. 

23 Inimene on kõrvale kaldunud Minu Seaduse täitmisest, kuid täna võin teile öelda, et oma 

armastuse õpetusega viin ma paljud eksinud lambad ülespoole. Aga kui need pöörduvad tagasi, toon ma 

teisi, kuni ma olen neid kõiki oma armastuse kaitses hoidnud. 

24 Täna te teate, et valu puhastab hinge ja südant ning et see ei ole esimene kord, kui te peate oma 

hinge oma üleastumistest puhastama. Kibeduse karikas valas oma sisu maailma ja see oli nagu uus 

üleujutus, kuid valusam, kibedam ja kauem kestev. Tulevad ajad, mil mitte valu, vaid südametunnistuse 

valgus ei alistu ja ohjeldab inimesi. Kui te vajate endiselt valu kui ohjeldust, on see kõige selgem märk 

sellest, et te ei ole vaimselt arenenud. 

25 Pidage meeles, Minu lapsed, et te peate ronima (täiuslikkuse) mäele, kandes valuristi oma seljas. 

Kuid saage aru, et rist, mis teid (vaimselt) ülendama peab, ei ole mitte teie pattude eest kandmine, vaid teie 

ohvrid teiste eest. 

Meestele ütlen: olge juhid, kaitsjad ja rahva kaitsjad. Naistele, emadele ütlen ma: palvetage suure hulga 

laste eest, kes on ilma vanemateta, ilma koduta ja ilma leivata. Teie palved on nagu lõokese tiivad, mis 

laiutavad, et katta noori. Kuid mõtle sel hetkel mitte ainult sinu peale, sest neil on sinu emalik armastus, 

vaid ka nende peale, kellel ei ole maa peal midagi muud kui üksindust ja armastuse nälga. Palvetage nende 

eest! Kes saaks paremini kui teie mõista nende õrnade südamete külmust, tühjust ja janu? Palvetage, ja 

peagi saabub nende juurde leib, peavarju ja armastus. See on õige võimalus halastust praktiseerida. 

26 Teid on pagendatud maa peale, sellele planeedile, mille inimene on muutnud pisarate orgu, kuigi 

see on imeline aed, mida Looja on õnnistanud oma õnnistustega. Aga inimesed õpivad mõistma, et just 

nende süü tasumise pärast oli nende saatus tulla maailma sel ajal, et muuta see viletsuse ja valu kõrb 

valguse paradiisiks, vennaskonna ja rahu kohaks, kus täitub Minu käsk, mis ütleb teile: "Armastage 

üksteist!". 

27 Nende hulgas, kes mind kuulavad, on uskmatuid, kes tahavad uskumiseks (oma kätega) tassida, 

nagu seda tegi Toomas. Ma ütlen neile, et ühel päeval saavad nad minuga vaimust vaimule ühendust. 

Kõigepealt pesegu nad oma anumat seest ja väljast, et Minu Sõna laskuks sinna alla nagu armukaste ja elu 

vaimule. 

28 Haiged tahavad puudutada Minu rõivast, nagu Teisel ajastul, et nende usk neid terveks teeks. Aga 

ma ütlen teile: Miks te ei puuduta Minu Jumalikku Vaimu oma puhaste mõtetega, oma palavikulise 

palvega? Saate kõik, mida teie vaim ja keha vajavad. 

29 See on see õpetus, mille ma teile annan, millega ma panen teid vaatama raamatut, mille ma olen 

teie ees igal ajal avanud. See on Minu Igavese Tarkuse Raamat, mida Ma näitan teile täna kuuendal 

pitseril avatuna, kasutades tõlkijana Minu häälekandjat, kelle Ma olen ette valmistanud. 

30 Te olete alati tahtnud uurida Minu ilmutust, et teada saada Minu tahet ja käske, ja Ma olen 

vastanud teie küsimustele, sest igaüks, kes otsib Mind armastusest, sooviga leida tõde, leiab Mind, näeb 

Mind enda ees, tunneb Mind ja värskendab end Minu armastusega, nii nagu Ma olen täis rõõmu, kui Minu 

lapsed näitavad Mulle vilja, mida nad on saavutanud oma armastuse ja halastuse töödega, millega nad on 

leevendanud oma vendade valu. 

31 Selles raamatus, mille ma olen taas kord teie ees avanud, on kõik Minu õpetused, ja mida selles on 

kirjas, seda te saate teada, ja see on teie õnneks, sest see viib teid ülespoole arenemise teel. 

32 Te igatsete saada Minu inspiratsiooni, mida Ma olen lasknud igal ajal ohtralt voolata, kuid te ei ole 

neid kasutanud. Täna, kui Ma suhtlen teiega inimmeele kaudu, kas te jätkate Minu õpetustes ja Minu 
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kohalolus teie keskel kahtlemist? - Ma ei räägi surnutega ega mõistuseta olenditega, vaid teiega, kes te 

olete inimesed, kellel on südametunnistus ja kes te tunnete Mind. 

Kui ma räägiksin surnutega, oleksid nad juba üles tõusnud oma haudadest, kui ma räägiksin kividega 

või looduselementidega, annaksid nad juba tunnistust minust. Kuid Minu laste uskmatus ei lõpeta Minu 

õpetust ja see raamat räägib jätkuvalt tõe, armuliku elu ja tulevase elu kohta. 

33 Mida te otsite Minu õpetusest, mida te tahate teada, Minu lapsed? "Valgus," ütlevad mõned mulle. 

"Me igatseme leida rahu," kuulen ma teisi ütlemas. Ma ütlen teile: Kui te valmistute, leiate Minu Sõnast 

kõik, mida teie vaim igatseb. Ma olen valmistanud selle rahva nagu viljaka ja õnnistatud põllu, kust te 

näete Uue Siioni mäge, maad, mis teid ootab. Ja homme, kui te olete läbinud maailma, täites oma 

ülesannet, leiate end vaimus ülestõusmispõlvede radadel, ja te kõik ühinete ühes "orus", moodustades 

minuga ühe vaimu. 

34 Te peate õppima, et mõista selle aja sündmuste põhjust: Miks Eelija on tulnud sel ajal ja miks ma 

annan teile oma sõna. Elias on igal ajal tulnud Minu eelkäijana, et valmistada ette kõigi inimeste vaimu. 

Esimesel korral tuli Eelija maa peale, lähenes inimeste südamele ja leidis nad sõltuvuses paganlusest ja 

ebajumalateenistusest. Maailma valitsesid kuningad ja preestrid, kes mõlemad olid eemaldunud jumalike 

seaduste täitmisest ja juhtisid oma rahvaid segaduse ja valede radadele. Nad olid püstitanud altarid 

erinevatele jumalatele, kellele nad kummardasid. Eelija tõusis neil päevil püsti ja rääkis neile sõnadega, 

mis olid täis õiglust: "Avage oma silmad ja mõistke, et te olete Issanda seadust rüvetanud. Te olete 

unustanud Tema sõnumitoojate eeskuju ja langenud kultustesse, mis ei ole elava ja vägeva Jumala 

väärilised. On vaja, et te ärkaksite, vaataksite Tema poole ja tunnustaksite Teda. Hävitage oma 

ebajumalateenistus ja tõstke oma silmad iga kujutise kohale, millega te olete Teda kujutanud." 

35 Eelija kuulis Minu häält, mis ütles talle: "Eemalda ennast sellest kurjast rahvast. Ütle talle, et kaua 

aega ei saja enam vihma, kuni sa seda minu nimel ei käskida." - Ja Eelija ütles: "Ei tule enam vihma, kuni 

mu Issand näitab tunni ja mu hääl seda käsib," ja seda öeldes läks ta minema. - Sellest päevast alates oli 

maa kuiv, vihmaperioodid möödusid, ilma et vihma oleks tulnud. Taevas ei paistnud vihma, põllud tundsid 

põuda, kariloomad karjatasid järk-järgult, inimesed kaevasid maa sees vett, et janu kustutada, kuid ei 

leidnud seda, jõed kuivasid ära, rohi kuivas, sest see allus kõrvetava päikese kiirgusele, ja inimesed 

kutsusid oma jumalaid, paludes, et see element naaseks neile, et nad külvaksid ja lõikaksid seemet, mis 

neid toidaks. 

36 Eelija oli end jumaliku käsu alusel tagasi tõmbunud, palvetades ja oodates oma Issanda tahet. 

Mehed ja naised hakkasid oma kodudest ära kolima, et otsida uusi maid, kus neil ei oleks veepuudus. 

Kõikjal oli näha haagissuvilateid ja kõikjal oli maa kuivanud. 

37 Aastad möödusid ja ühel päeval, kui Eelija tõstis oma vaimu Isa poole, kuulis ta Tema häält, mis 

ütles talle: "Otsi Kuningat, ja kui ma annan sulle tunnustähe, siis tulevad veed jälle sellele maale." 

38 Eelija, kes oli alandlik ja kuulekas, läks selle rahva kuninga juurde ja näitas oma väge valejumala 

kummardajate ees. Siis rääkis ta Isast ja Tema väest ning ilmusid märgid: Taevas oli näha välku, äikest ja 

tuld ning seejärel sadas eluterve vihm ojadena. Taas olid põllud rohelisse riietatud, puud olid täis vilja ja 

õitseng oli suur. 

39 Rahvas ärkas selle tõendi peale ja tuletas meelde oma Isa, kes kutsus ja manitses neid Eelija kaudu. 

40 Eelija imetegusid oli tol ajal palju ja väga suuri, et rahvast ergutada. 

41 Teisel ajastul ilmus Ristija Johannes, kes soovitas meeleparandust ja valmistas südameid ette 

Messia vastuvõtmiseks. See õnnistatud eelkäija rääkis rahvahulgaga, sest Jeesuse jutluse aeg oli lähenemas 

ja neil oli vaja teda ära tunda. - Ta ristis veega ja valas seda ka Jeesuse peale, öeldes Temale: "Meister, 

miks ma pean Sind ristima, kuigi Sa oled laitmatu?". Sellele vastas Jeesus: "Seepärast tuleb seda teha, et 

Ma alustaksin oma päevatööd allumise näitamisega, et need siin, kes Mind järgivad, teaksid, kuidas 

puhastada ja varustada end, kui nad oma ülesannet täitma hakkavad." 

42 Eelija, suure väega vaim, keda inimkond ei ole tunnustanud, on alati olnud Minu ettevalmistaja. 

Täna on ta taas kord tulnud, et valmistada ette märgistatud inimesi, kes hakkavad Mind teenima 

häälekandjatena, samuti kõiki inimesi. 

43 Kui te valmistute ja uurite Minu õpetusi, et teada saada Minu tahet, tuleb Eelija teile appi ja on teie 

tugi ja sõber. 
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44 Eelija on jumalik kiir, kes valgustab ja juhatab kõiki olendeid ning viib nad Minu juurde. 

Armastage teda ja kummardage teda kui oma teerajajat ja eestkostjat. 

45 Jüngrid, kui te tahate pääseda taevariiki, teha õiglasi tegusid, täita seadust, siis tunnustavad kõik 

Minu tööd ja see paistab religioonide ja õpetuste seast silma kui ainus tee, mille Ma olen inimestele 

tähistanud. 

46 Tulge Minu juurde, et Ma saaksin teid aidata teie ettevalmistamisel, istuge Minu laua taha, kus Ma 

olen igale Minu jüngrile valmis pannud koha, kust te saate osa võtta Minu õpetusest. Ärge muretsege, kas 

inimene, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, on mees või naine, vana mees, noor või laps. Uurige Minu 

õpetusi, kuni leiate selle sõna jumalikku tähendust; siis tunnete Minu kohalolekut iga Minu väljavalitu 

kaudu. Kasutage neid hetki ära, sest hiljem võite kurta, kui te seda ei tee. 

47 Las see rahvas kasvab nagu puud kasvavad, paljundades oma oksi, nagu jõed laienevad, 

moodustades uusi jõgesid ja ojasid. Vaadake, kuidas ühest kogukonnast tekivad uued kogukonnad 

provintsides ja linnades! 

48 See on Minu Vaim, kes on saatnud nad (kutsutud) erinevatesse provintsidesse, et anda edasi 

spirituaalset sõnumit. Miks mõned pöörduvad eemale spirituaalsuse põhimõtetest, mida ma neile olen 

näidanud - see tähendab, et anda armastust ilma igasuguse omakasuta ja praktiseerida halastust - ja 

müüvad oma teenuseid kingituste abil, mis ei ole neile midagi maksma läinud? Kas te ei mäleta, et 

esimestest õpetustest, mida te kuulsite, ütlesin teile, et te peaksite valvama ja palvetama, sest kiusatus 

varitseb teie sammude ümber? Mõelge, ja te mäletate, et Ma ütlesin teile ka, et Mul on teile rohkem anda, 

kui teil on Minult paluda - nii et te peaksite piirduma sellega, et võtate Minult vastu seda, mis on lubatud. 

49 Teadke, et teie saatuse raamatus on kirjas päev ja kellaaeg, mil teie vaimule avanevad ülestõusmise 

väravad. Sealt näete kogu oma tööd maa peal, kogu oma minevikku. Te ei taha kuulda teie vastu suunatud 

etteheiteid ega kaebusi ega näha neid, kes teid oma kurjuse autoriks nimetavad! 

50 Milliseid kannatusi, millist valu tunneb vaim, kui ta jõuab sellesse valguse ja rahu maailma ja 

kuuleb, et tema ohvrite kaebus jõuab sinna. Kui te ei taha seda kriitilist olukorda üle elada, siis 

kultiveerige juba praegu neid põlde, mis ma teile usaldasin, ja pange neile Minu Õpetuse seemet kogu 

selle puhtuses. Ärge tundke end võimetuna tegema Minu väärilisi töid ja ärge jätke oma põllutööriistu, kui 

töö on alles pooleli, et unustada see missioon ja anda end taas maailma ahvatlustele. 

51 Tulge kiiresti kuulama Minu Sõna. Pidage meeles, et see päev on väga lähedal, mil te seda enam 

sellisel kujul ei kuule. Teie jaoks on juba möödas aeg, mil prohvetid pidid ilmuma rahva ette, et manitseda 

neid meeleparandusele ja ähvardada neid Jumala õiglusega, kui nad seda hoiatuskõnet ei kuulda. Täna 

tahan, et te oleksite prohvetid, kes äratavad inimkonda ja edastavad talle selle taevase sõnumi. Ma teen 

teie teel imesid ja annan teile tõe relvad, millega võidelda, sest teiega võideldakse. 

52 Ma teen paljud kõverad teed sirgeks, kasutades oma heade jüngrite õiglust. Jumala rahva vaimne 

kohalolu, mida nimetatakse Iisraeliks maa peal, saab inimeste seas tunda ja paljud saavad aru, et sellel, mis 

oli materiaalses vormis välja pandud, on kõrge vaimne tähendus. 

53 Ehkki vaimud, kes moodustasid selle rahva, olid üle maailma ja Vaimse oru laiali, et täita 

lepituskohustust, ühendavad nad nüüd Minu armastuse tõttu, ühendatuna Püha Vaimu valgusega, mis 

valgustab nende arenguteed, oma teel kõiki, kes nälgivad vabaduse, rahu, tõe ja õigluse, armastuse ja 

lunastuse järele. 

54 Tõesti, ma ütlen teile, Jumala rahvas on piiritu, kõik te kuulute vaimselt nende hulka. Seepärast ei 

saa see rahvas piirduda ühe rahva või ühe rassiga. Iisraeli rahvas, mida prohvetid ja patriarhid nimetasid 

esimeste aegade ajal Jumala rahvaks, on universaalse perekonna sümbol, rahvas, mis koosneb Minu 

eesmärkide jaoks targalt valitud olenditest, keda Ma kasutasin vahendina, et anda Minu õpetused 

inimkonnale edasi nagu inimeste ees avatud raamat - raamat, mis räägib vaimse ja materiaalse arengu, 

jumalike ilmutuste, prohvetluste, inimlike tõlgenduste, selle rahva edusammude ja eksimuste, hiilguse ja 

allakäigu, vabaduse ja orjuse, valguse ja 

Pimedus. Sellel rahval ei ole enam "tõotatud maad" oma jalgade all. Selle ülesanne on otsida üles eksinud, 

sisendada nõrkadele uut julgust ja näidata neile teed välja kõrbest, mille taga asuvad Uue Jeruusalemma 

väravad, Vaimne Linn, kus te elate igavesti koos oma Meistriga. 
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55 Sada nelikümmend neli tuhat tähistatud inimest on saanud ülesandeks seista seaduse eest täis 

innukust, julgustada inimesi teel, kaitsta usku. Nad peavad olema rahu sõdurid, Minu tarkuse meistrid, 

kõikide haiguste arstid, lohutajad ja prohvetid. 

56 Selle aja põlvkonnad on olnud tunnistajaks suurtele sündmustele. Ilma, et te seda mõistaksite, elate 

läbi suurt lahingut, mis toimub mitte ainult teie lahinguväljadel või sõdivate rahvaste seas, vaid paljudel 

aladel. Tegelik võitlus toimub vaimsel tasandil, sinna, kuhu teie silmad ei tungi, inimese mõistusse ja 

südamesse, teaduse ja religiooni esindajatesse ning kõigisse iniminstitutsioonidesse. Selle põhjuseks on 

see, et läheneb uus aeg, mil tuleb avada seitsmes pitser ning õiglus ja valgus võidavad vaimudes. Enne 

seda pean Ma saatma maa peale vaimud, kes on täis Minu armu ja kes juhivad inimesi nagu lapsi, et nad 

saavutaksid oma pääste. 

57 Palvetage ja tundke, kuidas Eelija kiirustab läbi ruumi ühest otsast teise, levitades valgust 

pimedatele radadele, päästes eksinud, puhastades määrdunud, äratades need, kes magavad teadmatuses, ja 

pannes kõik korda, sest see on tema aeg. Ärge kartke teda, armastage teda, sest ta on tulnud kui karjane, et 

viia teid Isa juurde, taevase takistuse juurde, mis teid ootab. 

58 Minu sõna ja kõik ettekuulutused lähevad täide. 

59 Teisel ajastul naelutasite Minu Käed puu külge, samad Käed, mis tervendasid haigeid ja hellitasid 

lapsi, noori ja vanu mehi. Täna olen ma paljastanud oma õigused, kuid mitte selleks, et lükata tagasi rist, 

millele te Mind ülendasite; ei, armsad lapsed, täna sirutan ma need armastavalt välja, et anda teile oma 

õnnistus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 54  
1 Õndsad on need, kes jätavad oma materiaalsed hüved, et kuulata Mind. 

2 Need, kes on kasutanud Minu õpetust, on saanud tugevaks, ja kui nad on sattunud katsumuse alla, 

on nad meeleheite asemel hakanud mõtisklema ja palvetama ning on tundnud, et neil hetkedel tuleb 

jumalikku inspiratsiooni nagu valguskiir, mis valgustab nende vaimse arengu teed. 

3 Tõesti, ma ütlen teile, kes teab, kuidas valmistuda ja tugevdada end Minu Seaduse täitmisel, see 

tuleb kõigest tervelt läbi, isegi kui ta läheb läbi tormide või tule. - Isegi neile, kes usus suutsid läbida 

katsumuse, mis nende vaimu vaevas, ütlen veel kord, et nad ei tohiks "magama jääda", sest tulevad uued 

katsumused ja nad peavad siis olema valmis. On palju neid, kes suure katsumuse lõpus, kui "päevatöö" on 

peaaegu tehtud, on olnud lähedal sellele, et langeda, olles oma risti raskuse all. Kuid neil hetkedel on 

kuuldud Minu häält, mis julgustab neid jõudma lõppeesmärgini, mis on juba lähedal. 

4 Kui te omistate elu katsumused juhusele, siis vaevalt, et te tugevaks saate. Aga kui teil on 

ettekujutus sellest, mis on lepitamine, mis on õiglus ja heastamine, siis leiate oma usus ülestõusu ja 

alistumise, et saada võitu katsumustes. 

5 Minu tahe on teie hinge erinevatel viisidel proovile panna, sest ma kujundan, kujundan ja täiustan 

seda. Selleks kasutan ma kõiki asju ja kõiki inimesi; ma kasutan tööriistana nii õiget kui ka kurja inimest. 

Ühel korral kasutan ma valgust, teisel korral teen pimeduse oma teenijaks. Seepärast ütlen ma teile: Kui 

satute kriitilisse olukorda, siis pidage meeles Mind, teie Meistrit, kes teile kogu armastusega selgitab selle 

katsumuse põhjuse. 

6 On karikad, mida kõik peavad jooma, mõned varem ja teised hiljem, et kõik saaksid Mind mõista 

ja armastada. Õnnetus, haigus, laim, häbi on väga kibe karikas, mis ei jõua ainult patuse huultele. Pidage 

meeles, et Kõigekõrgem just tühjendas kõige kibedamat karikat, mida te suudate ette kujutada, sel Teisel 

Kordajal. Kuulekus, alandlikkus ja armastus, millega kannatuste karikas juuakse, muudavad risti 

kergemaks ja katsumuse kiiremini mööduvaks. 

7 Maailm on vaimude kool, teie keha on vaid tööriist. Maa peal läbite te vaimse täiuslikkuse redeli 

eri astmeid, millel vaimud tõusevad Minu juurde, tõukudes oma teenete jõul, oma püüdlustel jõuda Isa 

juurde oma vendadele antud armastuse kaudu. Kes seda võitluseteed ei läbi käi, ei tea, kes on tema Looja, 

ega tunne ka iseennast. 

8 See, kes eitab oma saatust, lükkab tagasi auväärse nime "Minu Jumalikkuse laps". Kui ta ei usu 

Minu olemasolusse, ei saa ta uskuda Minu armastusse. 

9 Kui mõne jaoks on see elu olnud äärmiselt kibe ja kurb, siis teadke, et see elu ei ole ainus, et see 

on ainult näiliselt pikk ja et iga olendi saatuses on saladus, millesse ainult mina võin tungida. 

10 See hääl ei ole teile öelnud: te peate kuuletuma sellele sõnale. See on teile ainult öelnud: otsige 

tõde, otsige armastust, otsige rahu, ja kui te leiate seda Minu õpetusest, mida te praegu kuulete, siis jätkake 

otsimist. Aga kui te ei ole seda siit leidnud, siis jätkake otsimist. 

11 Ma teen ennast teile kõigile teatavaks, mõnikord teie südame kaudu, teinekord teie vaimus. 

12 Minu andestuse hääle peale tõusevad surnud armu ellu, vabanevad oma hinge segadusest ja 

täidavad Minu Seadust, mis ütleb teile: "Armastage üksteist!". Kui ei ole andestust - mis alati tuleneb 

armastusest -, siis ei ole ka meeleparandust ega häid tegusid, ja siis ei ole ka lunastust. 

13 Kui paljud vaimselt surnud inimesed peavad rändama mööda maailma ja ootama, kuni kehaline 

surm toob nad Minu ette, et kuulda Issanda häält, mis tõstab nad üles tõelisse ellu ja hellitab neid. Millist 

igatsust uuenduse järele võisid nad maa peal hellitada, sest nad arvasid, et nad on igaveseks pöördumatult 

kadunud, kuigi nad tundsid end võimelisena tõeliseks meeleparanduseks ja oma üleastumiste 

heastamiseks? 

14 Kuid lisaks neile, kes olid oma hingede päästmisest keeldunud ja kes tulid Minu juurde ilma 

lootuseta, tulid Minu juurde ka need, kes olid teadlaste poolt surma mõistetud, mis puudutab keha. Mina, 

kellel on elu, olen nad röövinud kehalise surma haardest. Aga mida teevad maailmas need, kellele ma olen 

usaldanud nii hinge kui ka keha tervise? Kas nad ei tea, kui kõrge on nende saatus, mille Issand on neile 

usaldanud? Kas mina, kes ma olen saatnud neile tervise ja elu sõnumi, pean lakkamatult vastu võtma 

nende ohvreid? 
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15 Nüüd, kui te esitate mulle oma mure ja palute minult jõudu, ütlen ma teile: Usaldage minusse ja te 

kõik saate lohutust. 

Kõik ei kuule Minu Sõna nii, nagu te seda kuulete, kuid Minu jõud ja Minu valgus on kõikide vaimude 

isalik pärand. Teie aga muutute nõrgaks ja lasete end katsumuste tõttu lüüa. 

16 Ainult mina, teie Isa, kuulen ja mõistan teie südant. Te ei ole veel leidnud tõelist armastust üksteise 

vastu. Samuti ütlen teile, et ärge otsige pühakute kujutisi või sümboleid, et need annaksid teile leevendust. 

Õppige palvetama vaimuga, äratage oma olemuse tundlikud kiud, et te tunneksite Minu Kohalolu ja 

naudiksite Minu Armastust koos Minuga. Ärge tundke end oma Isast võõrandatuna. Või oled sa minust nii 

kaugele eemaldunud, et sa ei tunne mind enam ära? 

17 Ma näen sel ajal, et inimesed on harjunud patuga. Kired vallanduvad, lapsed kaotavad varakult 

oma süütuse ja võtavad keelatud vilja. Inimkond on läinud kurja teele ja põlvest põlve muutub ta üha 

kõhnemaks ja vajub sügavamale. Seepärast olen ma tulnud veel kord ilmutama end teie keskele. 

18 Palvetage ja mõistke Minu Sõna. Palvetage mitte ainult enda eest, palvetage ka teile tuntud ja 

tundmatute vendade eest, nii materiaalsete kui ka vaimsete. 

19 Te ei tea, millises vaimses vaesuses inimkond täna elab. Inimeste eestpalve ja nende võitlus on 

vajalikud, et tuua valgust kõigile vaimudele. 

20 Puhastage need, kes on ennast rüvetanud. Avalda neile nende vaimu andeid, pane nad teele nagu 

väikesed lapsed ja vii nad Minu juurde. Te leiate oma teel palju haigeid inimesi, keda teadus ei saa 

terveks; aga teie endi seast leiate võimaluse tuua nende kannatustele tervenemist: Te tervendate neid oma 

armastusega, oma hea mõjuga, oma uuendusmeelsusega, milleks te neid inspireerite. Ja Minu õpetuse 

teadmiste kaudu, mida te neile edasi annate, avastavad nad, et tervendav palsam on meelerahu ja 

kohustuste täitmine, armastus üksteise vastu. 

21 Ma ei taha näha, et Minu lapsed jätavad kasutamata võimaluse oma päästmiseks. Kui suured 

patused otsivad Mind alandlikult ja kahetsedes, annan Ma neile nende üleastumised andeks ja pakun neile 

võimaluse oma elu uuesti üles ehitada. Ma lasen oma kutse vabastada suurimad patused, et neid lunastada 

ja päästa. 

22 Olen innustanud noorte, noorte ja neitsite südant, et moodustada uusi põlvkondi. Selleks ma 

puhastasin nad, ja kui nad oskavad oma lastes täita ülesannet, mille ma neile usaldasin, ja kui nad 

varustavad neid vaime ja juhivad neid hea teele, siis ma suhtlen nendega, ja te toetute neile uutele 

põlvkondadele, ja nad on selle töö jätkajad. 

23 Hoidke armu, mille ma teie keskele jätan. Varsti leidub neid, kes tahavad takistada Minu Töö 

edenemist. Aga on ka teisi, kes, olles palunud Minu abi, saavad ime; ja isegi kui nad ei kuulu Minu 

jüngrite hulka, annavad nad minust tunnistust, öeldes: "Issand tegi mind terveks." Teised ütlevad: "Ma olin 

kaotanud kõige kallima asja, ja Ta on selle mulle tagasi andnud." 

24 Ärge kaitske Minu tööd valetunnistustega ja ärge kunagi valetage, sest Ma ei ole teid õpetanud 

valetama. Minu teosed on alati valjemini, ja kui te oskate neid tõlgendada, siis leiate neis Minu armastuse 

ja halastuse inimeste vastu. 

25 Kui te kuulete rumalaid sõnu, siis olge vait, nagu Jeesus vaikis variseride ees. Kuid ärge kartke, et 

teie "riided "* rebenevad. Ma annan teile õiguse ja tõstan teid teie vendade ette. Need inimesed, kes teid 

hukka mõistavad, näevad siis, et te ei ole eksinud, vaid et te olete Minule lähemale tulnud. 

Jälgige oma tegusid ja kartke ainult Igavest Kohtunikku, kes teid alati näeb. 
* See kujundlik väljend viitab maine, au, isiku kahjustamisele. 

26 Leebuse ja vaimsusega peate te andma tunnistust, et olete Mind kuulnud, siis pöörduvad paljud 

ümber. Kui te ei leia mõistmist, olge vait ja andestage. Kui te ühendate oma keha oma vaimuga ja täidate 

Minu Seadust, siis saate inimkonna jaoks armu. 

27 Mäletage, õnnistatud inimesed, et ma olen teile kõigis kogunemiskohtades öelnud, et inimkonna 

jaoks on tulemas valu, katsumuse ja kohtu aeg, mis puhastab seda. Ma annan teile ka teada, et pärast seda 

aega saab maa peal olema rõõm. 

28 Aastaid olete kuulnud neid sõnumeid, mis on õpetused, millega valmistan teid kui õpilasi ette, et 

homme saaksite tuua valgust oma vendade ellu ja näidata neile head teed - nii kehas elavatele kui ka 

kehatutele olenditele. Minu Tahe on, et te jätate hea eeskuju seemneks tulevastele põlvedele; et ilmutused, 
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mis ma olen teile andnud, teenivad teid, et tugevdada teie vaimu Minu tarkuses ja teie südant headuses 

ning eemaldada sellest kõik umbrohi, mis on pikka aega teie olemuses kasvanud. Ometi ütlen ma teile 

kurbusega, et te ikka veel ei tunne Minu Sõna, et te magate nende ilmingute suhtes ja et teie teod ei anna 

tunnistust Minu Õpetusest. 

29 Ma tahtsin, et te kõik moodustaksite ühe südame, ühe tahte, kuid ma näen, et te olete ikka veel 

lahkarvamuses. 

30 Ma olen teile öelnud, et ma ilmutan end kõigis teie kogunemiskohtades kui ainus Jumal, kes 

armastab teid kõiki võrdselt. Kuid mõned eitavad vaimseid andeid ja tõde teistele. Kuidas saate te uskuda, 

et te ülistate Minu õpetust sel viisil? 

31 Mitte ainult käitumisega, mida te näitate nendes kogunemiskohtades, ei püüa te olla Mulle 

meelepärane ja teenida Mind, vaid kõigi oma elutegevusega. Kuid kuni selle hetkeni ei ole te pidanud 

Minu seadust ei vaimse ega materiaalse poole pealt, ja te olete ikka veel algajad, kes ei taha uskuda. Kas te 

ei taha, et Kristus, kes ütles teile: "Mina olen tee, tõde ja elu", juhiks teid jätkuvalt? Kas sa ei taha, et 

Armastus sind päästaks, et ta teeks sind tugevaks, rõõmsaks ja rahulikuks, et tormide ja hädade tunnil 

oleks see see, kes sind hoiab ja kaitseb? 

32 Mõistke, et ma olen andnud teile tarkuse, mis on kõrgem kui mis tahes inimteadus: loodusjõudude 

valitsemise tarkus. Aga te ei ole mõistnud, kuidas reageerida Minu häälele nagu kuulekas lammas. Kas te 

väidate, et need elemendid kummarduvad teie ees nagu pühendunud sulased teie sõnakuulmatuses? 

33 Kas te nüüd mõistate, miks on vaja, et te kuulaksite Minu õpetusi, nagu on ka oluline, et te 

mõtleksite nende üle, et te tunneksite neid ja rakendaksite neid praktikas? 

Ma olen teile öelnud, et valvake ja palvetage, et teid ei tabaks ootamatult õnnetus; aga te ei tahtnud 

valvata ega palvetada. Kui katsumused on teid piitsutanud, olete te uskunud, et ma olen teid karistatud või 

teid hüljanud. Alles siis tuli sulle pähe palvetada, paluda, et Ma ei jätaks sind üksi. Oh, kui sa vaid 

mõistaksid, et Ma ei jäta sind maha ja et see oled sa, kes Mind unustab! 

Te peate teadma, et ei ole sekunditki, mil Ma ei annaks teile midagi, ja et te seevastu elate sageli terve 

elu, ilma et annaksite Mulle midagi. 

34 Ma annan teile need õpetused, et te teaksite, et Ma olen alati teiega, et Ma kuulen kõike ja tean 

kõike, - et te ei lükkaks tagasi Minu hüvesid ja et te ei tunneks end oma katsumustes üksi ja kurvana. 

35 Kui paljud teist käituvad pärast inimeseks saamist nagu tänamatud lapsed, kes ei kuula oma 

vanemate nõuandeid ja sukelduvad nagu mõttetult ohtlikele eluteedele, et pärast seda, kui nad on palju 

komistanud ja pettumusi kogenud, peatuda ja kahetsusepisaratega hüüda: "Ah, kui ma vaid oleksin 

kuulanud oma Isa, siis ma ei oleks kogenud nii palju kannatusi ega oleks eksinud nii kaugele õigelt teelt!". 

36 Mõnikord on juba liiga hilja, kui nad mõistavad oma süüd. Neid üllatab surm, mis ei lase neil 

naasta oma isakotta ja langeda põlvili nende ees, kelle võimu nad eitasid. 

37 Milline ülevoolav valu neile, kes nägid oma viimast hetke tulemas, ilma et nad oleksid saanud oma 

vanemate nägu pisaratega niisutada ega kuulda nende huultelt andestuse sõnu! 

38 Kui te mõtlete nende katsumuste üle järele, ütlete te mõnikord: "Kuidas on võimalik, et Jumal oma 

täiuslikus õigluses läheb nii kaugele, et keelab selle rõõmu inimesele, kes on juba oma süüd tunnistanud ja 

kahetsenud?". - Kuid ma vastan teile, et mitte keha ei saa seda armu, vaid hing, mille jaoks on alati 

piisavalt aega, et oma plekid ära pesta ja ka aega, et korjata oma meeleparanduse vilju. 

39 Et teie hing ei eksiks ohtlikul maapealsel palverännakul, on ta varustatud kõrgema valgusega, 

milleks on vaim. Pealegi on maailma alati valgustanud Minu õpetuse ja Minu ilmutuste valgus, alates teie 

esimesest päevast selles maailmas kuni igavikuni. 

40 Ma olen teid alati valgustanud, et kui teie kehastunud vaim naaseb vaimsesse ellu, saaks ta elada 

kõrgetel olmetasanditel. 

41 Armsad inimesed, Minu ilmingute vahend sel ajal, vaimsustage end, et kui te olete Minu Sõna 

tõeline tõlgendaja, siis teie olete see oma mõtlemise, elu ja sõna kaudu. Mõistke, et on vaja elavaid 

eeskujusid, et inimkond usuks Minusse. 

42 Kes teist on need suured vaimud, kes viivad inimesi tõelise vaimustumiseni? Spiritualiseerumine, 

see tähendab vaimne areng ülespoole, peab ilmnema läbi meele ja aistingute, et see oleks inimkonna 

pääste. 
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43 Jüngrid, suured teod nõuavad kõrget meelt ja puhast südant. Arendage oma omadusi ja olge 

suurepärane. Miks ma palun teil olla ühtsed, inimesed? Sest ma tean, et sõda, mis on tingitud vendluse 

puudumisest inimeste vahel, läheneb nagu keeristorm, mis kõike lõhub, ja sest ma tahan, et te vaataksite ja 

oleksite rahva jaoks 

rahu, sõdurite armee, mis teenib head. Kui te lähete seda missiooni täitma, kandke Mind oma südames; 

ilma Minuta ei saa te midagi teha. Kes ma olen?: Kristus. Ja kes on Kristus?: Ta on Jumala Armastus. 

Seepärast ütlen ma teile: Kandke mind endas ja te ei hakka hukkuma. Pigem ületate te kõik 

vasturääkivused ja saavutate igaviku. 

44 Ärge unustage, et jumalikud jõud on ainult alandlikega ja et nad ei lasku kunagi alla, et meelitada 

inimlikku edevust. 

45 Tõepoolest, paljud määrivad oma hinge; kuid ärge mõistke neid hukka, sest nad ei tea, mida nad 

teevad. Ma päästan ka neid, hoolimata sellest, et nad on Mind praegu unustanud või asendanud Mind 

võltsjumalatega, mida nad on maailmas loonud. Ma toon nad ka oma kuningriiki, isegi kui nad on nüüd - 

kuna nad järgivad valeprohvetit - unustanud selle lahke Kristuse, kes andis oma elu nende eest, et õpetada 

neile oma armastuse õpetust. 

46 Isa jaoks ei ole keegi "paha", keegi ei saa olla, sest nende päritolu on Minus. Eksinud, pimedad, 

vägivaldsed, mässumeelsed - selliseks on paljud Minu lapsed muutunud vaba tahte tõttu, mis neile on 

antud. Aga valgus saab kõigis neis, ja Minu halastus juhib neid nende päästmise teel. 

47 Tänapäeval on mateeria võim ja maailma mõju teinud teist egoistid. Kuid mateeria ei ole igavene, 

nagu ka maailm ja selle mõju, ning mina olen kannatlik kohtunik, kelle õiglus on elu ja aja Issand. Te ei 

tohi mõista kohut nende üle, kes mind eitavad, sest siis leian teid süüdi rohkem kui neid. 

48 Kas ma tõstsin oma häält, et hukka mõista oma hukkamõistjad? Kas ma ei ole neid õnnistanud 

armastuse ja õrnusega? Kui te vaid mõistaksite, et paljud neist, kes selle süüteo tõttu maailmas ajutiselt 

eksisid, on täna puhastatud vaimses maailmas! 

49 Vaadake, kuidas Minu Sõna näitab teile teed ja juhatab teid! Ma annan seda kõigile, sest ma 

armastan teid kõiki ja otsin teid kõiki. Ärge oodake, kuni keeristormid üllatavad teid kui eksinud või 

magama jäänud, sest siis on "hammaste kiristamine". Te ei tea veel Minu päästeplaani; seepärast peate 

ainult usaldama Mind ja kuuletuma Mulle. 

50 Kas te mõistate, kui alandlik on Minu Sõna, kui tähtsusetud on teenrid, kelle kaudu Ma edastan 

oma häält, ja kui vaene on keskkond, milles Ma end teatavaks teen? Ärge olge üllatunud, kui saate teada, 

et sel ajastul on see õpetus see, mis hakkab valitsema ja suunama kogu inimkonna saatust! 

51 Jumalikud mõtted on Minu vaimustunud häälekandjad tõlkinud sõnadesse, mis on lauseteks 

ühendatuna moodustanud ja kehtestanud vaimse õpetuse, mis on täis ilmutusi ja täiuslikke õpetusi. 

52 See on tõotatud Lohutaja, see on kuulutatud Tõe Vaim, kes õpetab teid kõigele. Ettevalmistus on 

juba algamas, tulevad ajad, mil te vajate teda, kes, kuna tal on vaimus jõudu, juhib teid oma südame 

õilsuse ja lihtsusega, tarkuse ja õiglusega. 

53 Inimesed vajavad neid, kes suudavad katsumustes kindlalt seista, neid, kes tunnevad maailma ja 

vaimu suuri võitlusi. Nemad on need, kes saavad anda inimkonnale suuna ja juhtida seda, sest nende 

südames ei ole soovi kedagi rõhuda ega domineerida. Nad ei saa enesekesksusele varjupaika anda, sest 

oma kõrgenduse hetkedel on nad tundnud Issanda halastust, kes on neid armastusega üle ujutanud, et nad 

saaksid seda halastust oma vendadele edasi anda. 

54 Kui te ei ühine, ei suuda te vastata inimestele; kui te ei ühine, ei suuda te kaitsta end nende 

rünnakute eest. Varsti tuleb lahing ja siis on vaja, et ma leiaksin teid kaitstud ja varustatud südamete 

kaudu, millel on valgus ja usk. Siis olete juba võimelised andestama neile, kes teid solvavad, sest te teate, 

et teie vennad tekitavad teile neid haavu tõelisest teadmatusest. 

55 Kui lahing algab, tahan, et te vastaksite oma vendade solvangutele oma andestuse ja armastusega. 

56 Võtke ka oma rist üles! Või usute, et Kristuse rist ei ole koormaks? Kas te arvate, et Minu 

ülesanded on väikesed? - Nende, kes mind järgivad, ülesanded ei ole väikesed ega kerged. Lihtsad teod on 

vaimselt nõrkadele, armastusteta südamele. 

57 Enam ei ole aega kaotada, sest läheneb aeg, mil selle rahva tugevad ilmuvad, et sillutada teed, mis 

viivad teid sellele kõrgele pühale, mil te tunnete Minu Vaimu lähemal. 
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58 Ma näen siinviibijate seas neid, kes on täis rõõmu, sest nad tunnevad ja mõistavad Minu 

inspiratsiooni, ja valmistuvad selleks lahinguks. Nad teavad, et ainult tõde, spirituaalsus ja armastus 

saavad olla relvadeks, mis aitavad neil valitseda. 

59 Tulge Minu juurde, kiirustage sellele armastavale kutsele, mida teie Isa teile esitab, et te kaugel 

valu või teadmatuse pimedatest teedest saaksite küllastuda Minu rahus ja valguses ning seejärel teha sama 

oma ligimestele. 

60 Ma ei ole tulnud ainult selleks, et anda teile ülesandeid või kohustusi. Ma olen ka teie poole 

pöördunud, et kuivatada teie pisaraid ja kuulata teie kaebusi. 

61 Täna järgid sa oma Päästjat ja ma aitan sind oma ristiga. Aga enne kui teie rändamine selles 

maailmas lõpeb, viige hea uudis provintsidesse. 

62 "Inimene ei ela ainult leivast" ja selles maailmas on vaimne nälg. Seepärast võite pakkuda oma 

vendadele seda toitu, mille ma olen teile usaldanud. 

63 Minu õpetus on tee, mis näitab teile, kuidas elada rahus maa peal ja mis toob teid lähemale Isale, 

kui te elate Vaimus. Kus on vendlus, mida ma olen inimestele õpetanud? Seda ei ole maa peal olemas, sest 

te olete pikka aega lasknud umbrohulastel nisu seas kasvada. Meeste seas valitseb ebakindlus, nagu ka 

ebakõla. Nad ei ole ennast tunnistanud vendadeks Jumalas, kuid väidavad, et nad tunnevad Mind ja isegi 

armastavad Mind. 

64 On peremehed ja sulased, kohtunikud ja süüdistatavad, hukkamõistjad ja ohvrid, kuid kõik on 

vennad. Suur saab olema see vapustus, mida Minu Sõna sel ajal inimkonnas põhjustab, sest see jõuab 

kohtumõistjana kõigi vaimudeni. 

65 Jüngrid, valvake ja palvetage, et te tunneksite Minu Kohalolekut, sest kui te peaksite magama, siis 

on teie vaimus ärgates suured kannatused. 

Pöörake tähelepanu Minu Sõnale, et miski ei tabaks teid ette valmistamata. Siis, kui teed on sillutatud 

ja riigid avavad oma väravad, olete valmis täitma oma missiooni, ja kui südamed igatsevad elu sõna, tuleb 

see kohe teie huultelt. Samamoodi ei tohiks teie uks jääda suletuks, kui kannatavad inimesed mööduvad 

teie uksest. 

66 Enam ei ole aeg jätkata maailma naudingute tagaajamist. On aeg elada ärkvel kõigi oma meelte ja 

jõududega ning olla tähelepanelik kõige suhtes, mis sinuga räägib ja sind ümbritseb. Teie viibimise aeg 

siin maailmas on juba väga lühike ja on vaja, et te kasutaksite ära selle lühikese aja, mida te veel siin elate. 

Neile, kes valmistuvad, ei jää midagi märkamatuks, olgu need siis inimsündmused, looduse märgid või 

vaimsed ilmingud. Suurepäraseid imesid kogevad need, kes on selleks valmis, et nad saaksid valgustada, 

õpetada ja prohvetlikult kuulutada neile, kes ei näe, ei tunne ega mõista. 

67 Armsad inimesed, mõistke, kui suur on selle vaimu õnn, kes on oma eluteel teeninud oma vendi 

teejuhi, nõustaja või toena. See on teie ülesanne: olla tugev, aus ja kuulekas Minu Seadusele, et te saaksite 

olla oma ligimestele majakaks. 

68 Millal saab see inimkond olema nagu tohutu lill, mille kroonlehed on teie südamed ja mille lõhn on 

teie armastus Minu vastu? 

69 Kui te näete, milline on maailm praegusel katsumuse tunnil, mil selle ambitsioonikad kired ja 

vihkamine möllavad, siis arvate, et need sõnad, mida ma teile räägin, on vaid jumalik unenägu. Kuid Ma 

osutan teile, et see on ainult sellepärast, et Teisel ajastul võtsin vastu rist, mille te mulle andsite, ja nüüd 

olen tulnud teie juurde "pilvel", sest ma teadsin, et Minu Armastuse seeme võidab inimliku 

ebatäiuslikkuse üle. Miks sa kahtled, et ma suudan sind lunastada? kas te usute, et Kristus valas oma verd 

tühja, et see ei õpetanud teile midagi? kas te arvate, et Minu uus ilming on viljatu? - Tõesti, ma ütlen teile, 

et Jumal ei saa eksida ega ebaõnnestuda oma armastuse missioonis. 

70 Suur, väga suur on teie silmis inimväärikus, hirmuäratav tundub teile inimeste kurjuse jõud ja jõud, 

mida nad kasutavad, ja ometi ütlen teile, et see on nõrk võrreldes Minu õigluse jõuga, võrreldes Minu 

Jumalusega, kes on saatuse, elu, surma ja kogu loodu Issand. 

71 Inimene on teinud sellest õnnistatud ja viljakast maast põrgu, sest ta on kasutanud kõiki neid jõude 

ja elemente, millega ma teda eluks ümbritsesin, selleks, et põhjustada endale surma. Kõigest sellest 

hoolimata võin ma teile öelda, et kes kahetseb, mõistab oma üleastumist ja püüab seda heastada, jõuab 

peagi tõelise paradiisi vaimsetesse väravatesse, kus Issanda ingel paneb oma mõõga kinni ja laseb ta 

siseneda igavesse rahuriiki, kus Isa armastus annab talle kõigile heasoovlikele inimestele lubatud tasu. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 55  
1 Püha Vaimu valgus vibreerib kõigi vaimude kohal. 

2 Õndsad olete te, kes valmistute täitma Minu korraldusi, sest te tunnete alati Minu abi. Aga ma 

ütlen teile ka: ärge vaigistage südametunnistuse häält, kui see osutab teie vigadele, kuulake seda, sest see 

on Minu hääl. Kui te tahate olla Mulle nii meelepärane, tõstke oma vaim palves üles, kui olete oma vead 

heastanud, siis leiate alati, et Mina ootan teid, et anda teile rahu. 

3 Mida rohkem te tunnete, et ma teile andestan, seda rohkem peaksite te oma kohustusi täitma. Ärge 

kunagi kuritarvitage seda andestust! 

4 Kõik need, kes asuvad püüdma vaimselt kõrgemale areneda, näevad end Minu seaduse täitmise 

teel ümbritsetuna suurtest rahvahulkadest, kes neid järgivad. Aga kui ma panen teid ühe inimrühma 

etteotsa, siis ärge haarake sellest kinni. Mõelge sellele, et isegi kuningad laskuvad sel ajal oma troonilt, et 

saada oma rahvaste teenijateks; sest kõigi inimeste jaoks on lähenemas võrdsuse ja vendluse ajastu. 

Tuletage meelde - kui Ma teid kutsusin, siis te vastasite alandlikult ja ütlesite Mulle, et olete kuulekad 

ja võtate armastusega vastu oma risti, et järgida Minu rada, millega Mina märgistasin teile Teise Ajastu 

vaimse arengu tee. 

5 Kui te valmistute selleks, siis on suured kannatused, mis tulevad inimkonnale nagu orkaanid, teie 

jaoks nagu õrn tuuleiil, mis teid hellitab. Seejärel paistab uue koidiku valgus ja päike kingib teile oma 

hüvesid. Aga kui te ei ole ärkvel ja lasete silmakirjalikkusel oma südames idaneda ning katate end 

lambanahaga, kuigi olete sisimas näljased hundid, siis kohtate raskusi ja tee okastraadid teevad teie 

jalgadele haiget. 

6 Häda teile, kui kurjad kalduvused on võimsamad kui voorused, mida te oma vaimus kannate, ja kui 

Minu õpetus ei kanna vilja! Kui te ei mõtiskle ja ei uuri Minu Sõna, arvates, et te täidate Minu Tahet, siis 

raputab Minu Valgus teid üles. Aga kui te mõistate kogu tõde, siis mäletate, et ma olen teid saatnud 

maailma, et teeksite halastustöid. 

7 Isegi kui te tahaksite oma saatuse eest põgeneda, ei saaksite seda teha. Ükskõik kui tihti te teelt 

kõrvale kaldute, toob Minu halastus teid sellele tagasi. Minu seadus on kirjutatud igasse vaimusse ja te 

peate seda järgima. 

8 Ma olen näinud, et te ei nõustu rahvaste juhtidega, sest te ei mõista, et nad on tööriistad, mida ma 

kasutan rahvaste painutamiseks ja lihvimiseks. Te ei ole mõistnud, kuidas ühendada mõtteid, et aidata 

seda, kelle ma olen määranud rahva saatust juhtima. Te osutate vastupanu ja põhjustate lahkarvamusi, 

kuigi ma olen soovitanud ühinemist ja kuulekust Minu Tahte suhtes. Armastage üksteist, et teie palve 

valmistaks ja toetaks neid vaimselt. 

9 Ühinege, Iisrael, kuulake mind! Ma panen teid suurtele katsumustele ja siis ma ei näe teid nutmas. 

Palvetage nende eest, kes ei tea, kuidas seda teha, nende eest, kes tunnevad end nõrgana. Et mõnel ei 

pruugi olla rõõmu teiste ebaõnnestumise üle! Sest te ei tea, kas te kõik ei lähe läbi samade katsumuste ja - 

kui need teid tabavad - kas te ei muutu ka ise nõrgaks. 

10 Lükake kiusatus tagasi, sest see on aeg, mil see vägi püüab oma saaki paljundada, ja ainult palve ja 

head teod hoiavad selle teist eemal. 

11 paljud õpetused kutsuvad teid üles ühinema, kui nad näevad teid lahku lööduna, ja ma tahan, et te 

kõik ühineksite minus ja harrastaksite oma jumalateenistust samamoodi, nagu ma olen teid õpetanud. 

12 Selleks, et aidata teid teie ülesehitamisel, olen valmistanud oma lastele parima koha, sest ma tahan 

teid enda lähedale tõmmata ja teile oma rahu anda. Kes iganes tunneb väsimust, tulge Minu juurde, 

taastuge ja tugevdage end. 

13 Jüngrid, halastage nende peale, kes on rikkunud seadust, kes on mässanud, sest nemad on need, 

kes vajavad kõige rohkem teie abi ja armu.- Miks teeb inimene pattu, kuigi ta teab head ja ainult selle 

praktiseerimine teeb ta õnnelikuks?: Sest ta ei kuula oma südametunnistuse häält, ja kuna karjased on 

lasknud oma karjal laiali minna erinevatele radadele, ja kuna nende sõnal ei ole enam jõudu, ega jõudu 

panna lambaid karja tagasi pöörduma. Kus on Minu jüngrid, nende teise ajastu apostlite järeltulijad? 

14 Teile, kes te praegu olete Minu jüngrid, ütlen: Ärge nimetage endid pastoriteks ega preestriteks, 

laske Minul juhtida inimesi, sest Minus on neil nende Isa, nende kohtunik, nende parim sõber ja nõuandja. 

Te saate olla ainult hea sõnumi kandjad ja Minu ilmutuse tunnistajad. Siis, kui inimesed on oma andide 
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kaudu saavutanud liidu Minu Vaimuga, käivad nad oma arenguteed kindlalt ja Ma sisendan neile teod ja 

tegevused, mis põhinevad Minu Seadusel. See saab olema pärast seda, kui te praegu lepitust ja heastamist 

läbi elate. 

15 Kui te ei oleksite patustanud, ei oleks te tundnud lepituse seaduse karmust, vaid oleksite oma 

arengus alati edasi liikunud. Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei täida neid, kelle ülesandeks on viia see sõnum 

teie vendadele, siis mõistab inimkond teie üle kohut ja te saate teada selle kohtuniku karmust, kes ei tunne 

ei kaastunnet ega armastust. 

16 Kui Ma olen pannud teid proovile, et tõsta teie hinge, olen aidanud teid, et teie jõud ei jätaks teid 

hätta, ja kui te olete allutanud end Minu tahtele ja kasutanud seda õppetundi, siis tunnete, et olete Minule 

lähemal. Selle eest te tänate Mind ja Ma annan teile rahu. 

17 Ma olen nõudnud inimkonnalt ühtsust ja tagasipöördumist lihtsa vaimse elu juurde, sest ma tahan, 

et vaimud ühineksid ühes usus, tunnustaksid Mind ja armastaksid Mind. Erinevad õpetused kaovad ja 

ainult Minu Seadus ja Minu Sõna jäävad püsima. 

18 Ma olen teile alati oma armastust teatavaks teinud, kuid te ei ole Mind mõistnud. Kas te ei tea, et 

kui ma annan teile uue missiooni, siis on see kavatsus, et selle täitmisega tasute oma süütunnet? Ma olen 

teid valinud, sest ma armastan teid ja tahan, et te saaksite minu jüngriteks. Kuid selleks, et te saaksite end 

selliseks nimetada, peate te kõigis oma elutegevustes omaks võtma alandlikkust ja alandlikkust. 

19 Teil on saagikoristuse aeg, mil te lõikate seda, mida olete külvanud. Aga kui te külvate uuesti, et 

hiljem lõigata, siis kasutage head seemet ja kasvatage seda, sest ma annan teile uue võimaluse. 

20 Mõista: Palju rohkem kui te olete Mind jälginud, olen Mina teid alati jälginud, et näidata teile oma 

ülesannet ja õpetada teid täitma Minu Seadust, et teie vaim ei läheks kunagi eksiteele ja oleks nagu kell, 

mis kutsub rahvahulki. 

21 Kui palju katsumusi pidi sinu hing läbi tegema, et lõpuks muutuda leebeks ja alandlikuks ning 

astuda otsustavalt Seaduse teele! Minevikus tuli teie huultelt jumalateotust, kui teie eluteel oli tunda 

katsumust. Täna, kui te tunnete, et läbite raske elutunni, siis palvetage, sest valgus tungib üha enam ja 

enam teie hinge. 

22 Kui ma ütlen teile, et "nemad ja teie olete üks ja seesama", siis tahan, et te mõistaksite, et oma 

vaimu taaskehastumise kaudu jõuate te järk-järgult selle kõrgemasse arengusse. Alates ajast, mil Isa hääl 

ütles teile: "Kasvage ja paljunege", kuni tänapäevani ei ole teie areng hetkekski peatunud. Aga kui 

aeglaselt sa oma teed lähed! 

23 Te olete paljunenud ja sellega olete täitnud seda jumalikku käsku. Kuid pärast seda oli vaja uut 

käsku, et teie südamest võrsuks Jumala vääriline vili, ja ma ütlesin teile: "Armastage üksteist". Ma andsin 

teile selle õpetuse teisel ajastul kui kogu Seaduse kokkuvõtte, ja ma ootan ikka veel, et see kannaks vilja 

teie südames. Nüüd olen ma tulnud uute õpetuste ja uute ilmutustega, kuid ma ei pööra teie südant eemale 

sellest jumalikust käsust armastada üksteist ega ka sellest teisest käsust paljuneda. 

24 Jah, inimlapsed, kasvage voorustes ja tarkuses, mitmekordistage end spirituaalsuse kaudu, 

armastage kõiki teid ilma vahet tegemata rasside, klasside, usutunnistuste ja maailmade vahel. 

25 Ma näen nisu kasvamas põldudel, kus umbrohi nii palju õitses ja kurjus nii palju kasvas. Õigluse 

päev on tulnud ja sõja tuli põletab ja hävitab kurja seemne, millest ei jää isegi tuhka, kui tuuled need laiali 

ajavad, ning pärast seda puhastavad ja puhastavad inimkonda veed ja lumesajud. Kui valu inimeste seas on 

väga suur, püstitavad nad Mulle altareid, põletavad suitsu ja ütlevad, et nad armastavad Mind. Kuid ma 

ütlen neile, et see ei ole õige viis, et olla meelepärane Minu Vaimule, ja et see, mida nad peavad 

armastuseks Minu vastu, on hirm (jumaliku) õiguse ja surma ees. - Inimesed peavad mõistma, et ainus 

suitsutus, mis Minuni jõuab, on armastuse ja halastuse teod, mida te üksteisele näitate, kui te võtate 

eeskujuks oma Isa armastuse. 

26 Teile, kes te seda Sõna kuulete, ütlen, et võtke Minust eeskuju, et järgige Mind armastuse teel, 

mida Ma teile Teisel Ajastul näitasin, nii et - kui te Mind enam sellisel kujul ei kuule - suudate koguda 

rahvahulgad neisse palvekohtadesse ja hoida neid enda juures oma sõnade tõe ja veenvuse ning eeskuju 

kaudu. Te ei pea õpetust edasi andma mitte ainult nendes kohtades, vaid kõikjal, kus asjaolud nõuavad teie 

pühendumust. Ärge unustage, et Ma olen teile öelnud, et "kõrbes, teedel, merel ja orgudes" teid üllatavad 

katsumused ja ka Minu inspiratsioon. 
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27 Selleks, et te seda ülesannet täidaksite, tahan ma, et see rahvas, keda ma oma õpetuse kaudu 

kasvatan, austaks minu seadust ja annaks oma tegude ja eeskujuga tunnistust oma Isandast. Teie kodudes 

valitseb rahu, teie perekondades ei ole üksteise vastu, ei ole tülisid vendade vahel ega lahkhelisid 

vanemate ja laste vahel. Kui teie seas hakkab valitsema rahu ja teie kodu ei ole nagu väike lahinguväljak, 

kaovad sõjad järk-järgult, sest see, kellel on rahu südames, toob seda kõikjale. 

Mõelge oma lastele ja mõistke, et te ei ole veel mõistnud, kuidas oma eeskuju kaudu Minu Seadust 

nende südamesse sisse suruda, ja et nad esindavad uusi põlvkondi, kellest on määratud levitada vaimset 

valgust kogu inimkonnas. 

28 Nende vaim on suur, kuid mõistke, et nad vajavad teie kaitset ja juhatust oma materiaalse elu 

algusjärgus. Alustage seda ülesannet väikeste lastega, olge mõistvad ja kannatlikud. Õppige Minult: Ma 

võin oodata sajandeid, aastatuhandeid või igavikku, et vaim areneks ja täiustuks. - Te kõik olete nagu 

teemant oma algses olekus, mida tuleb hoolikalt lihvida, et see kiirgaks ilusaid kiiri. Kas te arvate, et te ei 

ole väärt, et teid võrrelda geniaalsete inimestega? 

29 Üks ilusamaid ja imelisemaid kunstiteoseid, millega ma olen selle maa varustanud, on lilled, mis 

rõõmustavad teie silmi, täidavad ümbruse lõhnaga ja inspireerivad teid. Aga tõesti, ma ütlen teile, te olete 

täiuslikumad ja ilusamad kui lilled. 

30 Kui teil oleks juba olemas see vaimustus, mille te peate saavutama, siis mõistaksite kõigi loodud 

asjade keelt, Ma räägiksin teiega nende kaudu ja teid ei sunniks teie Isa materialiseeruma teie seas kuni 

ristil veritsemiseni ja see, et Ma pean praegu andma oma Jumalikku Sõna ebapuhaste inimeste huulte 

kaudu. Kuid on vaja, et te tunneksite oma Isa, ja seepärast ei ole Ma kunagi ennast varjanud ega keeldunud 

teie juurde tulemast - vaatamata teie patustele. Kui ma olen ennast inimestele näidanud ja nad on (sellest 

hoolimata) alati loonud valejumalaid: Mis juhtuks, kui Ma varjaksin end teie pattude eest tahtmatusest? 

31 Oo, jüngrid, kes te virgute, kui te kuulete Mind, öeldes: "Meister, me kahetseme, et meil ei ole 

vabadust, mis lubaks meil rääkida Sinu Sõnast tingimusteta oma ligimestele." Aga ma ütlen teile: Ärge 

kartke oma vendi, keda te võite häbeneda? Oodake, oodake vaid lühikest aega, sest varsti hüppab 

inimkond üle piirangute ja takistuste, mida ta on loonud oma fanatismi ja teadmatusega ning mis on 

takistanud tal tungida tõe tuumani, mida ta on vaid pealiskaudselt ära tundnud. 

32 Sööge toitu, mida ma teile täna pakun, ja te tunnete Minu rahu. Kuid ärge laske end mitte 

millegagi röövida. 

33 Ma kutsun teid kolmanda ajastu jüngriteks, sest te olete sõlminud uue lepingu Minu 

Jumalikkusega. 

34 Ma usaldan teile uue maa, millel Iisraeli suguharud paljunevad*. Kuid ärge olge täis edevust, sest 

te teate, et kuulute Minu rahva hulka; sest kui te mõtlete hoolikalt oma ülesandele, mõistate oma suurt 

vastutust. 
See on sümbol, mida tuleb mõista vaimselt. "Uus maa", mille Jumal meile usaldab, on uued inimsüdamed, mida me peame 

võitma Tema õpetusele, et Iisraeli vaimne rahvas saaks paljuneda. 

35 Ma olen tulnud teie juurde uuesti ja küsin teilt: Kas sa tahad jälle oma Issandat ohverdada? Kas te 

usute, et Minu teisel ajastul valatud verest ei piisanud? 

36 Sel ajal tajuge, et teie vaim kannab oma lepituse risti ja talle on usaldatud tohutud põllud, mida ta 

peab harima. Aga ärgu külvaku neisse muud seemet kui minu oma. Saak, mille te sel ajal sisse toote, on 

võti, mis avab teie päästmise värava. 

37 Ma olen tulnud, et asendada teie patukoorma Minu Risti magusa koormaga, et te saaksite taastuda 

patust, mis on teid sajandeid koormanud. 

38 Teie huuled ei tohi lausuda jumalateotust, nad peavad ainult ülistama Minu nime. Sõna and, mille 

ma olen teile andnud, ei ole selleks, et te rüvetaksite oma ligimese au. 

39 Nüüd, kui te teate, et Ma olen teid kutsunud, et teha teid Minu armsateks jüngriteks, siis uurige end 

iga päev oma südametunnistuse valguses, eriti kui te teate, et te kuulete Minu Sõna. 

40 Hoiduge valesti mõistetud patukahetsustest ja ärge võtke oma kehalt ära seda, mida ta vajab. 

Vastupidi, säästke seda, mis on talle kahjulik, isegi kui see tähendab selle jaoks ohvrit. See on see 

meelepärane meeleparandus, mis teenib teie vaimu ja seega see, mis on Isale meelepärane. 
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41 Järk-järgult õpite oma mõtteid tõstma lõpmatuse poole, ilma et vajaksite lõuendile maalitud või 

teie maitse järgi vormitud pilte. Vähehaaval langevad takistused, mida teie vaim alati leidis, kui ta 

kavatses palvetada. Nüüd on ta teel vaimse liidu saavutamise suunas oma Issandaga. 

42 ärge unustage: selleks, et teie palve annaks teile sügavat rahulolu ja paneks teid tundma tõelist 

rahu, peate puhastama oma südant, kui valmistute oma mõtteid üles saatma, et need jõuaksid Minu 

Pühakotta. 

43 Homme näete, et teile järgnevad suured rahvahulgad. Nad peavad avastama sügava ja helendava 

tee, mis viib nad tõeni, ja see tee on teie heade tegude tee. 

44 Te peate tunnistama, et te olete see rahvas, kelle Issand saatis palverännakule maa peale, et süüdata 

valgust inimkonnas. Teie vaimust lähtuv tarkus on kuuenda pitseri valgus, mis sel ajal vabaneb. 

45 Kui te armastate Mind, siis suudate täita Minu korraldusi; kui te armastate Mind, siis oskate ka 

oma vendi armastada. 

46 Mõned ütlevad Mulle sisimas: "Issand, kui me oleme siia kogunenud ja kuuleme Sinu Sõna, kas 

mitte sellepärast, et me armastame Sind? - Aga ma ütlen teile: väga vähesed tulevad Mind kuulama 

armastusest; enamik tuleb, sest nad on valust alla surutud. 

47 Ma ei süüdista teid valu eest, mis tõi teid Minu Kohalikkusesse, sest kui see on oma ülesande 

täitnud, siis see kaob jälle ära ja teeb nende südamed, kes hiljem Minu õpilasteks saavad, vastuvõtlikuks. 

48 Te ei saa öelda, et ma ei ole kunagi tundnud inimlikku valu ja seetõttu ei mõista teid. Ma sain 

inimeseks ja kannatasin, et anda teile eeskuju igas katsumuses ja igas kriitilises olukorras. Kui ma täna 

palun teil anda valgust ja häid näiteid teele, mida teie lapsed peavad järgima, siis sellepärast, et ma olen 

Jeesuses alati olnud Isa kuulekas Poeg. Ma tean ja tunnen kõiki teie kannatusi ja seetõttu, kuna ma olen 

tulnud teie juurde Vaimus, ei ole ma kaugel. Tõesti, ma ütlen teile, et minu ilmumine kolmandal ajastul on 

suurim tõend, et ma armastan teid ja mõistan teid. 

49 Oma rahulikel hetkedel sukelduge Minu Sõnasse. Mõistke, et mina olen rahu, mis laskub alla, kui 

torm teid ründab. Hoidke seda rahu kõigist katsumustest hoolimata ja ärge lubage sellel lahkuda oma 

südamest ja pöörduda tagasi Minu juurde. 

50 Ärge mässake, kui haigused vaevavad teie kodu, need puhastavad hinge. Kuid Ma ei takista teid 

otsimast tervendavat palsamit, vaid ütlen teile, et pöörduge Minu kui Jumaliku Arsti poole ja võtke 

armastusega vastu see, mida Ma tahan teile anda. 

51 On palju neid, kes on õigele teele naasnud ainult läbi elu kannatuste. Mõni räuskas, kui ta valu läbi 

elas. Aga kui nad mõistsid, et see oli Tema, kes peatas nad teel hukatusse, siis õnnistasid nad oma 

kannatuste karika. Need ma istutan oma laua äärde ja annan neile maitsta talleliha, mis on muudetud 

armastuse ja halastuse maitsvaks toiduks. 

52 Tõesti, ma ütlen teile, kui inimesed teeksid sama nendega, kes on olnud neile tänamatu - milline 

rahu valitseks inimeste seas! 

53 Elage rahus, see on parim tunnistus, mida te annate, et olete Minu jüngrid. Ärge unustage, et paljud 

silmad jälgivad teid alati, kas selleks, et veenduda, et see, mida te teete, on tõsi, või selleks, et koguda 

tõendeid ja seejärel tõestada, et te eksite. 

54 Olge Minu ustavad sõdurid! Ärge kunagi olge põhjus, miks teie vennad mind valesti hindavad. 

Mitte kordagi ei ole ma teile andnud oma Sõna, ilma et vähemalt üks süda oleks olnud kohal, et seda 

kriitiliselt uurida. Neil hetkedel uuriti igat moodi Minu Sõna, Minu ilmutust, ja nii uuriti ka Minu sulaste 

tegusid. Nad on tulnud kõigi oma meelte ja võimetega otsima Minu kuulutust, ja neid, kes on tulnud 

ootama, et kuuldus Minu kohalolekust on vale, on olnud rohkem kui neid, kes on tulnud palava sooviga, et 

hea uudis oleks tõene. 

Kes oleks pidanud neile ütlema, et - samal ajal kui nad kõike jälgivad ja hindavad - tungib Minu pilk 

nende südame sisemusse ja Minu hääl kutsub neid nende südametunnistuse kaudu? Just sel hetkel on usk 

süüdatud paljudes, kes kahtlesid, ja see on saanud võimsaks neis, kes seda juba omasid. Nii on pidevalt 

kasvanud Minu jüngrite arv, kes nüüd moodustavad rahva, kellele Ma ütlen, et nad peavad hästi hoidma 

Minu rahu, et see oleks nende suurim aare. Sest see on parim tunnistus, mida nad saavad anda teiste maa 

rahvaste ees Minu ilmutuse tõe kohta. 

55 Ma tahan, et te mõistaksite, et sellel rahval on täita kõrge saatus ja et igaühel teist on raske 

missioon. See rahvas saab olema armastuse ja rahu allikas, millest teiste rasside inimesed tulevad jooma. 
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See aeg ei ole enam kaugel, kuid kõigepealt peate te väsima nii paljudest võitlustest vendade vahel, 

kõigepealt peate te end veenma nii paljudest valedest ja väärarusaamadest, millest inimesed on teinud 

kultuse. Siis tulevad nad Minu juurde ja leiavad, et Kristus, kes suri ristil, on elus ja ilmub täis hiilgust ja 

majesteeti, nagu teda nähti, kui ta teisel ajastul taevasse tõusis. 

56 Täna tunnete, et asjaolud ei ole üldse soodsad, et rääkida Minu Tööst. Kuid läheneb päev, mil teie 

huuled räägivad pidevalt Minu Sõnast, sest valu, raskused, hirm ja segadus püüavad teilt õppida kõike 

seda, mida Ma olen teile andnud. 

57 Juba praegu valmistan ja õpetan teid, et te oskaksite kuulutada Minu õpetust sõnade ja tegudega, 

sest inimkond on väsinud silmakirjatsejatest. Moodustage kuulekas perekond, ühendage oma mõtlemine, 

tahe ja oskus vaimsuse sidemega ning te saate tugevaks ja surematuks. 

58 Inimkonda ootavad ees suured hädad; jääge valvsaks ja palvetage iga valu ja õnnetuse ajal. Paljud 

kannatused leevendatakse, teised jäävad ära, sest need, kes palvetavad, peatavad need. 

59 Kui teiste konfessioonide ja sektide järgijad näevad, et suur hulk inimesi järgib seda rahvast, siis 

tõusevad neist konfessioonidest üles need, kes teid taga kiusavad. Kuid ärge kartke, sest kui te jääte 

rahulikuks, siis paneb Püha Vaim teie huultele valguse sõnad, mis panevad need, kes teid laimavad, 

vaikseks. 

60 Ma ei anna teile kaitsmiseks tapvat mõõka, ma annan teile armastuse mõõga. Iga selle valguse välk 

on sellest lähtuv voorus. 

61 Kui palju armu te leiate Isa juures, kui te vallutate oma sõnade kaudu Minu töö tagakiusajate hulga 

ja toite nad oma armastuse tegude kaudu Minu juurde ümber. 

62 See on õpetus, mille ma teile teises ajastul andsin ja mille te juba unustasite. 

63 Inimese meel kannatab rahutuse all, kui ta püüab mõista Kolmainsuse-Maariumi vaimset õpetust. 

Sest materialiseerunud inimene on vaimsuse suhtes kohmetu. 

64 Ma olen tulnud, et ilmutada end veel kord selles maailmas ja anda inimkonnale mõista, et ma ei ole 

nii kõrgel, et te ei jõuaksite selleni. Ma õpetan teile oma vaimu tõstmise vormi palve kaudu, kuni te leiate 

Minu kohalolu ja lähendate oma vaimu Minu jumalikkusele läbi headusele pühendatud elu. Ainult need, 

kes elavad Minu seaduses, teavad, et Ma olen tõepoolest inimeses ja et see ei ole kujundlik väljend. 

65 Teie, kes te mind kuulate - ärge takistage oma vaimse õpetuse mõistmist. Ärge pimendage oma 

valgust ja ärge lubage oma südamel, mis on tundlik ja rafineeritud hetkedel, kui ta kuuleb Minu Sõna, 

muutuda jälle ükskõikseks ja külmaks. Te olete juba maitsenud rõõme, mida maailm pakub, te olete juba 

tundma õppinud selle mett. Tulge nüüd ja nautige selle puu vilju, mille ma olen istutanud. Aga kui olete 

oma nälga rahuldanud, siis hoiduge, et te ei naaseksite nende viiside juurde. Pidage meeles, et teil ei ole 

õige kanda mätta otsa seda, mida ma olen teile armu kaudu andnud. 

66 Kuulake Minu Sõna, mis rebib pimeduse sidemed ära ja süütab igas vaimus valguse, et te 

suudaksite tulevikus käia head teed, ja samuti tunnetada, mis on keelatud, ning leida endas jõudu, et mitte 

langeda kiusatusse. Kes on selle õpetuse saanud, ei saa end enam teadmatuks nimetada. Jüngrid, kuulake 

ja mõistke Mind täna, kui Ma veel olen teiega selles Sõnas. 

67 See, kes on olnud maailmas alluv, ei üllatu, kui ma talle juhiseid annan. Kes on olnud peremees, 

unusta oma uhkus ja ole Minu sulane. Siis mõistate te kõik Jeesuse nii armastavat viisi, kuidas ta oma 

jüngritele käske andis. 

68 Allutage oma vaba tahe Minu seadusele ja oma südametunnistusele, siis ei tunne te end orjastatud, 

vaid tõeliselt vabana. 

69 Just nüüd, kui umbrohi on levinud üle kogu maa, ütlen ma teile, et valmistuge olema valmis minu 

töölisteks, et külvata minu rahu seemet. Igaüks Minu väljavalituist küsigu endalt, kas ta ei olnud enne selle 

Sõna kuulmist valusalt puhastatud ja karastatud ning sageli proovile pandud selles, mis on talle kõige 

kallim. 

70 Omandage veendumust ja usku, kuulake Mind väsimatult ja harjumata selle ilminguga. Vaata, ma 

ei üllata sind unes Minu lahkumise päeval. Täna näete, et see aasta möödub ja tuleb teine, kuid Minu Sõna 

jõuab teieni muutumatult. Kuid tuleb aasta 1950 ja te ei kuule Mind enam sellisel kujul. 

Siis ma tahan, et te oleksite tugevdatud ja rikkalikult õpetatud. 

71 Uurige Minu Tööd, mida Ma olen ilmutanud kõigi Minu häälekandjate kaudu, ei ole mingeid 

eelistusi. Pidage meeles, et ma tulen kõigi juurde ja räägin tõtt kõigi kaudu. Kas te tahate, et 1950. aasta 
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saabuks, ilma et oleksite kasutanud Minu kohalolekut ja õppinud Minu õpetust? Kas te ootate, et maailm, 

kes ei usu Minu ilmumist Püha Vaimuna, tormab teie peale ja teid nõrgaks leides hävitab teid? kas te 

tahate, et kui maailma valitsused avastavad teie seas ebakõla ja segadust, siis kehtestavad nad seadusi teie 

sammude peatamiseks? Kuidas te nutaksite, praegused põlvkonnad, kui te vaidlustaksite nende 

ettekuulutuste täitumist! Kui raskeks ja kurvaks te teeksite siis oma eksistentsi ja kui palju okkaid jätaksite 

te nende teele, kes pärast teid tulevad! Tõuse täis armastust ja lootust, mul on veel palju, mida ma pean 

teile ilmutama ja usaldama. 

72 Kui te mingeid katsumusi läbite, ärge kahelge. Olge tähelepanelikud, et te näeksite, kuidas Meister 

vabastab teid igas kriitilises olukorras kõigest kurjast; siis tunnete, kuidas teie vaim avaneb ja tugevneb. 

Pidage meeles, et keegi ei ole kaitstud valu eest, et need, kes armastasid Mind kõige rohkem ja järgisid 

Mind kõige lähemalt, on need, kes tundsid oma südameid kõige rohkem veritseda. "Kes tahab mulle 

järgneda, võtku oma rist üles". - Miks paljud jäid teelt maha?..: Sest armastus, mida nad arvasid, et nad 

tunnevad, ei olnud tõeline. 

73 Vaimustage end, vältige mõttetut ja kergemeelset, ärge püüdke enam maailma edevuste poole ega 

otsige vaimseid voorusi pelgalt oma vaimu kaunistusena, et teid imetletaks. Kaunistage oma vaimu 

voorustega, mida ma olen teile õpetanud oma armastuse õpetustes. 

74 Ma ootan teid mäe tippu, kus ma annan teile oma tasu. Ärge pöörake oma pilku tagasi, et vaadata 

oma mineviku jälgi. Minge oma teed rahulikult, tundmata okkaid, mida te olete ise laiali pillutanud, ja 

jõua oma täiuslikkuse tippu, kus paistab Minu valgus. Kui olete seal, õnnistate lõpuks Minu Armastuse 

Seadust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Lisa  

Märkused 
 

Märkus 1 

Varasematel aegadel ja iidses Iisraelis võitsid ametisolijad oma ametissenimetamisel õli. Kuid ka 

haigeid võideti õliga, eriti eeterlike õlidega, et neid tervendada. Kuid nüüd, Vaimulikus Töös, peavad 

materiaalsed vahendid kaduma ja käte peale panemine koos palvetamisega on piisav. 

Märkus 2 

Selles ilmutuse teoses on "vaimne maailm" fikseeritud mõiste. Selle all mõeldakse valguse täis 

kaitsevaimusid, kellel lubati samal ajal, kui Kristus Püha Vaimuna tagasi tuli, end valitud vahendite kaudu 

teatavaks teha, et anda õpetust, nõu ja abi. 

Märkus 3 

Mõistet "inspiratsioon" kasutatakse aeg-ajalt jumalike ilmingute edastamise protsessi kohta 

vaimustatud hääle kandja poolt, nagu siin, samas kui tavaliselt tähendab see inspiratsiooni, mis voolab 

vastuvõtja mõistusesse, kui ta on täiesti teadvusel. 

Märkus 4 

Segaduses olevad, maa peal rahutult kosmoses rändavad hinged põhjustavad haigusi ja segavad selliste 

inimeste meelt, kelle hinged on nõrgestatud nende üleastumiste tagajärgede tõttu. Kristus kutsub meid üles 

hoolitsema selle eest, et nii kehastumata kui ka veel kehastunud hinges saaks vaimu valgus taas 

juhtpositsiooni. 

Märkus 5 

Ajast, mil vaimud tekkisid sädemetena Jumalikust Vaimust, kuni nende inimeseks saamiseni vahepeal 

loodud materiaalses maailmas, jääb igavik, mille jooksul on toimunud palju arenguid, kuid mida ei saa 

selles raamistikus käsitleda. Kui vaadata tagasi sellele tohutult pikale ajaperioodile ja püüda seda pealegi 

paari sõnaga kokku võtta, tekivad moonutused, nii et käesolevat teksti ei tohi hinnata kui täielikku, 

kronoloogiliselt täpset sündmuste jada. 

Märkus 6 

Mitte ainult materiaalsed hüved, vaid ka meie kalduvused prestiiži, au ja võimu, kadeduse, kadeduse ja 

tülide, naudingute ja pahede poole on nagu orjakettid, mis teevad meie vaimule võimatuks tõusta 

vaimsetesse kõrgustesse ja "kiigata" sinna, kus on tema kodu. 

 

Märkus 7 

On väga levinud arvamus, et "kurat" või saatan on kurja põhjus või on kurjus par excellence. 

Populaarsed väljendid nagu: "See inimene kannab endas kuradit" või "Kurat ajab kogu maailma segadusse 

ja paneb inimesed üksteise vastu" on hästi tuntud. Üks kujutab ette võimsat vaimolendit ja seostab seda 

Lutsiferiga, võimsa esimese valguse vaimuga. Need, kes seda arvamust pooldavad, viitavad sellele, et 

Jumal lõi kurjuse Lutsiferi vaimus. Kuid juba meie mõistus ja meie arusaam Jumala õiglusest ei taha 

nõustuda sellega, et Ülim Olend, armastuse, tarkuse ja väe Vaim, lõi midagi nii absurdset. Kurjus ei saa 

tulla Jumalalt. Kui vaim oleks loodud selleks, et meid kurjusele ahvatleda, tähendaks see Jumala halastuse 

eitamist. Kurjus on siiski olemas ja seda ei saa eitada. Ja kui see on olemas, siis peab sellel olema põhjus, 
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ning tekib küsimus: Mis on kurjus? - See on meie vaba tahte vale rakendamine, jumaliku juhtimise ja korra 

eitamine, hea eitamine. Seega algas kurjus varsti pärast vaimset ürgloomist, kui osa vaimseid olendeid, 

mida juhtis Lutsifer, pöördus Jumala tahte vastu. Nii andis Lutsifer tõuke kurjuse arengule ja sai samal ajal 

oma kurja tegevuse esimeseks ohvriks, kui ta heideti välja Jumalaga suhtlemisest, millel olid tõsised 

tagajärjed. Seega ei ole Lutsifer kurjuse põhjus ja teda ei saa pidada tänapäeval maailmas valitseva kurjuse 

tekitajaks. 

Jumal on paigutanud oma voorused meie mõtetesse ja Ta manitseb meid südametunnistuse hääle kaudu 

neid järgima. Jeesus näitas meile oma õpetuse ja eeskujuga, kuidas elada oma elu. Ta õpetas meile 

armastust - me vihkame üksteist. Ta õpetas meile alandlikkust - me oleme ülbed ja ülbed. Ta õpetas meid 

üksteisele andestama - me oleme pahatahtlikud ja kättemaksuhimulised. Ta manitses meid rahule - me 

peame sõdu. Ta õpetas meid olema vaimne - me ajame taga ainult materiaalseid asju. Oma vaba tahte 

valesti kasutamisega teeme me Jumala tahtele vastupidist. Alamad kirgi ja iha, uhkus, edevus, 

enesearmastus, s.t. inimese ebatäiuslikkus: Need on kurjuse põhjused. Kui inimkond kasvas, siis kasvasid 

ka puudused. Need kiirgavad korrumpeerunud mõtteid, ideid ja tundeid ning moodustavad inimesi 

mõjutava jõu. See on saatuslik ring: kurjus lähtub inimesest, areneb nähtamatuks, kurjakuulutuslikuks 

jõuks, mis langeb tagasi inimesele ja orjastab teda. Selle jõu mõju on nii võimas, et inimesed usuvad 

lõpuks, et tegemist peab olema suure vaimolendiga. - — 

Seetõttu on mõnes religioonis loodud eraldi kurjuse jumalus ja inimesed näevad endid kapriisselt kurja 

jumala süütute ohvritena. 

Kuid isegi kristlikes religioonides on laialt levinud uskumus, et kurat on kõige kurja autor. Vanad 

sümboolsed kujutlused kurjusest, nagu kurat kui koleda must kuju sarvede ja sabaga, on võetud sõna-

sõnalt. Sellest uskumusest - või õigemini ebausust - ei taheta loobuda parema teadmise vastu, sest 

vabandus, et kurat põhjustab kurja inimkonnas, on mugavam kui tunnistada, et meie enda puudused on 

kurja tegelikuks põhjuseks. Eespool on juba öeldud, et kurjad mõtted mõjutavad inimesi. Parema 

arusaamise huvides tuleks mainida, et nimetatud inimeste kurjad emanatsioonid võtavad üles lugematud 

pimedad hinged, kes rändavad rahutult maa peal inimeste läheduses ja mida kasutatakse üha enam 

inimeste vastu. Kuid meil ei tohi siinkohal olla seda ebausku, et need on "kuradi vaimud"; pigem on need 

õnnetud hinged, kes on ajutiselt segaduses, kuid kes kogevad oma vabanemist ja lunastust õigel ajal. 

Kas ei ole mingit võimalust pääseda kurjuse kahjulikust mõjust? On, ja Jumal on meile öelnud ka 

relvad, millega võidelda kurjuse vastu. Need on vaimsed relvad: Palve, intiimne osadus Taevase Isaga. 

Vaimne meditatsioon, mille kaudu saavutatakse sisemine teadmine. Tema seaduse täitmine. Usk Tema 

ilmutustele. Armastuse praktika. Need, kes neid relvi kasutavad, ei suuda mitte ainult tõrjuda kurja mõju, 

vaid nende enda headuse, armastuse ja rahu mõtted ja tunded võitlevad tõhusalt kurjuse vastu ja aitavad 

õnnetutel hingedel orjusest välja tulla. 

Märkus 8 

Hispaania originaaltekstis on sõna "abistaja" "cirineo", mis tuleneb selle mehe nimest, kes aitas 

Jeesusel kanda oma risti, kui ta selle raskuse all kokku kukkus. Tema nimi Simon Cyreneuse hispaania 

keeles on Simon C i r i n e o . 

Märkus 9 

Selles lõigus, nagu ka paljudes teistes, ütleb Jumalik Meister, et pärast 1950. aastat ei võta me Tema 

Sõna enam vastu inimmeele kaudu. - Sel ajal lõppes 1866. aastast kuni 1950. aasta lõpuni kestnud ajastu, 

mille jooksul Issand valis ja valmistas ette üksikuid mehi ja naisi, et nad oleksid Tema tööriistad. Kui 

Taevane Isa leidis, et taoline vahend on vääriline ja puhta südamega, valgustas Tema Vaim hääle kandja 

meelt ja tema huuled rääkisid vaimustuses Jumala tõe ja tarkuse sõnu. - See oli "Kolmanda ajastu", Püha 

Vaimu ajastu algus, mis algas Kristuse tagasitulekuga Vaimus, "Sõnas". - Nimetatud ajavahemik oli 

mõeldud kuulajate harimiseks ja ettevalmistamiseks ning Jumal piiras seda algusest peale, et Tema lapsed 

ei harjuks mugava viisiga Tema ilmutuste vastuvõtmisel, vaid teeksid ise jõupingutusi, et end vaimseks 

muuta. 
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Isegi pärast 1950. aastat ilmutas Taevane Isa ennast, kuid mitte enam vaimustuses oleva inimmeele 

kaudu, vaid vahendite kaudu, mida Ta on võimaldanud oma inspiratsiooni vastu võtta ja edasi anda. - Me 

elame Püha Vaimu ajastul ja Jumala Vaim murrab end välja paljudes kohtades maa peal, et ilmutada end 

oma lastele. Kõikjal, kus Ta leiab lapsi, kes avavad oma südameid Temale armastuses ja puhtuses ning 

lasevad end Tema Vaimust inspireerida, teeb Ta ennast teatavaks - mõnedele oma Sõna kaudu, teistele 

vaimsete nägemuste või prohvetlike unenägude kaudu. 
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Hinge uurimine - vaimsest vaatenurgast*. 
* Selle uurimuse aluseks on "Tõelise elu raamat" ja teised Uued ilmutused. 

Mõiste "hing" on inimestele teada, kuid neil on erinevad arvamused selle kohta, mis on hing. Teatakse, 

et see on inimese osa ja kuulub keha - hinge - vaimu kolmikusse. Kolm komponenti, mis moodustavad 

üksuse "inimene", kusjuures igal osal on erinev ülesanne. 

Keha on inimese nähtav, materiaalne osa; see on hinge ja vaimu kaitsev kate ning samal ajal nende 

vahend, et suhelda välismaailmaga. Kuna keha on nähtav ja tuntav, on teadlased seda aegade jooksul 

uurinud ja uurinud, nii et meil on kõige rohkem teadmisi selle ülesannetest ja imelisest mehhanismist. See 

toimib nii täiuslikult ja loogiliselt, et paljud on unustanud, et selle taga on väga tark vaimne jõud. 

Teadmised inimese kahe teise komponendi kohta on vähem kindlad ja osaliselt hägused. Kuna need on 

nähtamatud ja neid ei saa eksperimentaalselt uurida, on teadusel väga raske hinge ja vaimu olemust ja 

ülesannet õigesti seletada. Ja ometi on väga oluline, et meil oleks selles osas selgus, sest kui meil õnnestub 

tõsta tundmatuse loori, siis saame ka täpse teadmise inimelu tähendusest ja eesmärgist maa peal. Kuid 

meie intellekt üksi ei ole selleks võimeline, sest vaimseid asju saab mõista ja seletada ainult vaimselt. Kuid 

Jumala Vaim avaldab need saladused inimeste kaudu, keda Ta on valmistanud oma inspiratsioonide 

vastuvõtmiseks. Nende vahendite kaudu on Jumal meile ilmutanud teadmised, mida meie piiratud mõistus 

on võimeline mõistma. 

Materiaalne, nähtav maailmalooming on eksisteerinud juba kujuteldamatutest aegadest alates, kuid 

enne seda oli juba olemas vaimne loomine. Selle algataja on Jumal, Algne Vaim igavesest ajast ja arust. 

Tema olemuse keskmes põles täiusliku armastuse tuli, mis on Tema peamine tunnus. Aga mis kasu on 

kõrgeimast armastusest, kui seda ei saa edasi anda ja seega tõestada? - Nii lõi Jumal endale vaimolendis 

anuma, millesse Ta võis paigutada oma armastuse, tarkuse, valguse ja ka oma loova jõu. See oli Jumala 

armastuse südamest tekkinud olend, Jumala kuju, sest ta kandis endas samu jumalikke omadusi. Kuna see 

oli jumaliku valguse puhas peegel, nimetati seda sobivalt "Lutsiferiks" või "valguskandjaks". Tänu 

jumalikule autoriteedile suutis see esimesena loodud olend olla loominguliselt aktiivne ja peagi tekkisid 

sellest teised, identsed olendid, kuid väiksema tugevusega. Ka nemad olid Jumala armastuse lapsed, 

kiirgavas valguses, kõrgeimas täiuslikkus. Nii koges Jumal sõnulseletamatut rõõmu, nähes oma armastust 

peegeldumas lugematuid vaimseid olendeid. 

Esmakordselt loodud vaim oli ülirõõmus, kuid Jumala loodud olendina oli ta seotud Looja tahtega. 

Jumal aga tahtis, et ta saaks vabalt areneda, sest see on jumaliku olendi iseloomulik. Lutsiferi armastus 

oma Looja vastu pidi olema nii ülekaalukas, et ainult see oli määravaks tema tahte vabatahtlikuks 

allutamiseks jumaliku tahtele. Jumal tahtis saada seda armastuse tõestust oma esimeselt loodud olendilt ja 

selleks andis ta talle täieliku tahtevabaduse. Ka lugematutel vaimsetel olenditel oli vaba tahteotsus, seega 

ei allunud nad loodu sunduse seadusele, vaid olid Jumala lastena vabalt otsustavad olendid. Jumal õpetas 

neid südametunnistuse kaudu, mis oli kuulda kui Tema tahte hääl ja väljendus nende vaimus. Nad pidid 

järgima oma südametunnistuse häält, mitte sunniviisiliselt, vaid vabal tahteotsusel, vastuseks suurele 

armastusele, mida Jumal neile näitas. 

Vabale tahtele on iseloomulik, et ta kannab endas varjatud stiimulit teha vastupidist sellele, mida 

südametunnistus soovitab. Seega olid vaimsetes olendites pidevalt vastandused, mis sundisid neid pidevalt 

vabas võitluses otsustama: kas realiseerida jumalikke voorusi või teha nende vastandit. Pikka aega valitses 

jumaliku südametunnistuse hääl ja kõik oli õiges korras. Kuid tuli aeg, mil Lutsifer ei tahtnud enam 

kuuletuda oma Looja vaimsetele juhtnööridele. Esimeseks loodud olendi hiilgus oli nii suur, et ta lasi end 

sellest pimestada. Lutsifer nägi lugematuid olendeid, keda tema tahe oli esile kutsunud, ja ta tundis end 

nende tootjana, kuigi teadis, et ta oli saanud selleks võimu Jumalalt. Ta võis näha loodud vaime, kuid mitte 

võimu allikat, sest Jumal annab endale nähtava kuju vaid harva, kui ta oma laste pärast seda teeb. Oma 

eksituses uskus Lutsifer lõpuks, et jõu allikas on tema ise ja ta tõstis end ainuvalitsejaks "oma" vaimude 

üle, keda ta oskas veenda, et mitte Jumal, vaid tema, Lutsifer, on nende looja ja et nad peavad alluma tema 

tahtele. 

Lutsifer oli otsustanud oma Looja vastu. Nüüd pidid ka lugematud vaimsed olendid otsustama, vaba 

tahe võis valida. - Jumala valguskiir valgustas neid ja nad tundsid oma jumalikku Isa, kuigi nad ei näinud 

teda. Nad tundsid Tema armastust ja kuulsid Tema häält oma südametunnistuses. - Teisel pool oli Lutsifer, 
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kelle puhul nad väga hästi märkasid tahte muutumist. Kuid kuna nad nägid teda ja olid talle kui oma 

otsesele Loojale armastusega pühendunud, kuulasid väga paljud tema üleskutset, allutasid end tema tahtele 

ja püüdsid seeläbi Jumalast lahku lüüa. Neis hüljatud vaimudes toimus oluline muutus. 

Armastus, jumaliku vaimusädemete keskus, pidi eralduma vaimsetest olenditest pärast seda, kui nad 

olid otsustanud oma Looja vastu. Seejuures kaotasid nad ise jumaliku elujõu ning ilma vaimuta jäänud 

anumad ja täitmisorganid (hinged) kõvenesid hingesubstantsiks. 

Oma kõiketeadlikkuses teadis Looja, et suur osa Tema lastest ei läbiks suurt armastuse 

proovilepanekut, ja tal oli oma plaan valmis: Mitte taganttulijate hävitamine, vaid nende 

tagasipöördumine. Kuna vaimsed olendid olid oma vaba tahte valesti kasutamise tõttu Jumalast ära 

pöördunud, tahtis Ta neid suure kannatlikkusega ette valmistada ja õpetada - lõpmatult pikal ja vaevalisel 

teel, kaugel oma Isa kodust -, et nad leiaksid taas tee oma Isa südamesse. Jumal haaras nii Lutsiferi kui ka 

lugematute Talle pühendunud olendite hingesubstantsi, lahustas selle kõige väiksemateks osakesteks ja 

kujundas selle ümber nähtavaks, materiaalseks looduks. - See on mõistusele arusaamatu; ainult need, kes 

juba omavad vaimseid teadmisi, suudavad seda aimata. Teadlasele on tüütu tunnistada teesi, et aine, 

mateeria, on suunatud, paadunud hingesubstants. Kuid selle taustal võime mõista apostel Pauluse kirjas 

roomlastele, 8. peatükk, 19. salm, öeldud sõnu, et kogu loodu haigutab ja ootab koos meiega lunastust. 

Meie arvates lõputult pika arenguprotsessi käigus peab hingesubstants pidevalt muutuma, muunduma, 

muutuma üha uuteks ja kõrgemateks eluvormideks. See muudab arusaadavaks ka selle, miks mateeria on 

mööduv, st miks see on pidevalt "suremas ja muutumas". Teisisõnu: ainel ei ole igavest eksistentsi, sest 

see on vaid vaimse hingesubstantsi kate, mis peab arenema kõrgemale ja ei saa seetõttu jääda igavesti 

samasse katepessa. Mateeria ise koosneb samast hingesubstantsist, kuid see on alles arengu alguses ja peab 

seetõttu olema madalama eluvormina juba kõrgemalt arenenud eluvormide jaoks looduses. Kuigi need on 

meile tavaliselt nähtamatud, on mateeria meie jaoks sensuaalselt tajutav, sest ka meie kehad koosnevad 

mateeriaosakestest, st sama madalama vibratsiooni kondenseeritud hingeosakestest. 

Materiaalsesse loomisesse seotud hingedeosakesed peavad arenguprotsessi käigus ühinema nagu 

kristalliline moodustis. Areng ülespoole algab mineraalide kuningriigis ja jätkub taime- ja loomariigis. 

Seda tuleb mõista nii, et näiteks loomariigis ühendatakse suure hulga tillukeste loomade hingeüksused 

pikema arenguperioodi järel, kui nende kestad surevad, üheks suuremaks üksuseks, et tekiks juba 

kõrgemalt arenenud hingesubstants, mis areneb edasi suuremates loomades. Seda protsessi korratakse mitu 

korda, kuni lõpuks on targad loomad saavutanud oma kõrgeima võimaliku küpsuse selles 

arengustaadiumis. Mitu sellist hinge ühendatakse seejärel uueks üksuseks vastavalt jumaliku 

lunastusplaanile, mis ei salli mingit seisakut ülespoole suunatud arengus, ja tulemuseks on inimhing. 

Hinge areng läbi mineraal-, taime- ja loomariigi loomismaailma kestab miljardeid aastaid ning seda juhib 

Jumala vaim Tema lugematute valgushingede hulgaliselt, kes edastavad ja täidavad Tema tahet vastavalt 

loodusseadusele. 

Koolitatud hing on nüüd valmis. See on omandanud jõud ja võimed oma teekonnal läbi erinevate 

looduse kuningriikide ning ootab oma arengu viimast etappi: kehastumist inimeses. See läheneb 

armastajatele maa peal ja pannakse eostamisel tulevase ema emakasse. Kuid põhiline on veel puudu, et 

hing saaks saavutada oma kõrgeima täiuslikkuse. Vahetult enne uue maainimese sündi suunab Jumal 

hingesse esimeseks kehastumiseks valmis vaimu. Sellega on vaimolend taas täielik: Selle ühtsuse kaks osa 

püüavad nüüd üheskoos saavutada lõplikku arengut täiuslikkuseni, mis samuti võtab kaua aega ja kulgeb 

paljude reinkarnatsioonide, st mitme elu jooksul maa peal erinevates ajastutes. 

Reinkarnatsiooni puhul on vaim-hingeüksus valmis võtma omaks uue maise keha, kuid ka siis, 

kontseptsiooni ajal, siseneb hing kõigepealt üksi ema emakasse ja loob seose tekkiva elu-iduga. Vaim 

siseneb oma hingekestasse alles hiljem, mõnel juhul varem, mõnel juhul hiljem, kuid mitte hiljem kui 

kolm päeva enne sündi. - Kuna hing koosneb lugematutest pisikestest osakestest, mis ei ole omavahel 

absoluutselt lahutamatult seotud, siis neelab ta sigimisprotsessi käigus ka vanemate hingeosakesi, mis - 

lisaks sugulashingede tõmbumisele - võib seletada mõnede vanemlike eelsoodumuste pärandumist. 

Pärast seda, kui eespool on selgitatud hinge päritolu ja arengut, valgustatakse nüüd selle olemust ja 

mõningaid ülesandeid inimese elus. Kõigepealt tuleks veel kord selgeks teha, et hing ei ole midagi maise-

materiaalset, vaid nähtamatu, eeterlik-vaimne jõud. Kunagi tuli see Jumala vaimust välja iseseisva 

olendina ja pärast igavest lepitamist jumalike loomingute kaudu on ta leidnud tee tagasi oma algse 
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eesmärgi juurde. - Ruumiliselt ulatub inimese hing üle kogu inimkeha; sarnaselt närvisüsteemile jaguneb 

ta kõigi organite ja kehaosade vahel. See elavdab keha, mis ilma selleta oleks elutu, ja kui ta sellest 

eraldub, jätab ta selle maha elutu kestana. Praktiline mõtlemine ja tahtmine, meeleline tunnetamine ja 

tajumine, samuti kuulmine, nägemine, maitsmine ja haistmine on hinge funktsioonid. See on füüsilise 

kesta sisemine, liikumapanev jõud, ja ainult need, kellel on vaimse nägemise anne, saavad seda näha ja 

tunda, et see omab täielikult seotud inimvormi; seepärast nimetatakse seda ka astraalkehaks. 

Hing koos keha enda kaitsevõimega vastutab keha tervise eest. Kui see saab häirimatult ja 

harmooniliselt vibreerida, moodustab see kaitsevalli igasuguste haigustekitajate vastu. Kui need on aga 

juba inimkehasse tunginud, võtab hing koostöös kehaliste kaitsefunktsioonidega kohe võitlusse nende 

vastu, et neid kahjutuks teha või eemale tõrjuda. See on tõeline võitlus, mis põhjustab temperatuuri tõusu, 

mida me tunneme kui palavikku. - Ka hingel on oma ülesanne keha toitmisel. Keha poolt vastu võetud 

toidu peenemad elujõud edastab hing kõikidele kehaorganitele, nii et igaühele neist antakse edasi talle 

kasulikud peened hingeenergiad. Aga kui me sööme ja joome liiga palju, tunneme, et meie hing muutub 

tuimaks ja loidaks, sest ta on liiga palju hõivatud kehaliste muredega ja on seetõttu mõneks ajaks kaotanud 

oma elujõu. 

See väike uurimus oleks ebatäielik, kui selles ei selgitataks ka hinge ja vaimu vahelist suhet ning ei 

öeldaks, mis on vaim ja millised on tema ülesanded. Esiteks, mis see ei ole: seda ei tohi segi ajada 

"meelega". Inimese vaim on Jumaliku Vaimu, Jumaliku Armastuse, Jumaliku Valguse säde. See kannab 

endas kõiki jumalikke omadusi, mistõttu Jumal nimetab meid oma kujutisteks ja me võime teda nimetada 

Isaks. Sellest hoolimata peab meie vaim pidevalt ammutama jõudu oma algallikast: nii palve ja vaimse 

kõrgenduse kui ka jumalike ilmutuste uurimise kaudu. Ainult nii saab ta jääda aktiivseks ja elavaks ning 

anda inimesele armastust, tarkust ja jõudu, et ta suudaks täita Jumala käske. 

Inimese vaimu - mis on jumalikku päritolu - pani Looja Aadamasse vastavalt piibli jutustusele, kus 

Jumal puhus oma eluhinge Aadama nina sisse. Sellest ajast alates kordub see nähtamatu armuakt iga 

inimese sünni ajal, kui vaim põimub hinge. Hing moodustab justkui vaimu kesta, nii nagu keha on hinge 

kestaks. Vaimu ülesanne on nüüd valgustada hinge, anda sellele jumalikud voorused. Nendes püüdlustes ei 

tohi vaim siiski hinge sundida; hing peab vabalt alluma vaimu juhtimisele. 

Inimeses kehastunud hing on esialgu täielikult keha poole pöördunud ja valmis täitma kõiki oma soove. 

Ja samas ulatuses, milles keha areneb, tugevnevad ka hinge maise tunnetuse omadused, mida ta oma pikast 

arenguteest ikka veel endas kannab. Siit algab vaimu ülesanne. Armastuse ja kannatlikkusega peab ta 

südametunnistuse kaudu õpetama hinge, et ta peab madalamad ja kurjad kalduvused maha jätma ja 

ületama keha maiseid ihasid - kui need on ebaseaduslikud. Kui vaim leiab hingega kuulamist, siis on ta 

saavutanud suure edu, isegi kui alati esineb tagasilööke, kus hing täidab keha maiseid soove. Kui hing 

hoiab end jätkuvalt avatuna vaimu manitsustele, saavad vaimsed voorused üha enam ja enam sellesse 

tungida ning samal ajal muutub ta üha immuunsemaks keha valede soovide suhtes. Selle muundumise 

tagajärjed muutuvad seejärel nähtavaks inimese kiirguses: See on inimene, kellel on head mõtted ja puhtad 

tunded; ta näitab alandlikkust, kannatlikkust ja headust ning heategevust. Kui saabub surmatund, lahkuvad 

vaim ja hing maapealsest kehast täielikus harmoonias ja suures rõõmus, sest nad teavad, et neid ootab 

tulevases elus õndsus ja rahu. Ühena jätkavad nad vaimse kuningriigi etteantud teed, kuni nad on 

saavutanud kõrgeima täiuslikkuse, mis neil oli, kui Jumal nad vaimseteks olenditeks lõi. Sellega on Jumala 

päästeplaan lõpule viidud ja "kadunud poja" tagasitulek saavutatud. 

Kuid inimelu võib kulgeda ka hoopis teisiti. Kui hing peab vastu õpetustele ja vaimu tõukele, avab ta 

end üha enam ja enam keha nõudmistele ja madalamatele omadustele, mis on tema sees. Vaim peab 

meeleheitlikku võitlust ja palub oma Taevaselt Isalt jõudu ja tarkust. Kui hing oma vaba tahteotsuses 

tõrjub kangekaelselt kõik vaimu mõjutused ja manitsused, muutub ta meeleliste kirgede, materiaalsete 

ihade ja kõigi isekate impulsside orjaks. Ta vajub nii madalale, et Jumala säde temas on sunnitud 

tegevusetusse; ta muutub vangi vaimse kestaga, inimene on siis "vaimselt surnud". - Selles etapis saab 

selgelt selgeks, et vaim ja hing on kaks erinevat jõudu. Kui vaim on määratud tegevusetusse ja ei anna 

enam end tunda südametunnistuse kaudu, siis hing elab "südametunnistuseta" inimeses väga intensiivselt 

(muidu oleks keha elutu) ja tema kurjad pahed ilmnevad siis inimese välissfääris mõtete ja sõnade, tunnete 

ja tegude kaudu. Jumal ei jäta oma last sellises kadunud olekus maha. Kui hing ei taha kuulda 

südametunnistuse häält, räägib Jumal talle läbi haiguste tema materiaalses kehas ja läbi paljude raskuste. 
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Paljudel juhtudel hakkab hing siis mõtlema ja on valmis kuulda võtma Vaimu manitsusi meeleparanduse 

tegemiseks. Sel viisil toimub muutus ja hing allub vabatahtlikult vaimu juhtimisele. Ta tõmbab selle enda 

juurde, läbistab selle vaimse voorusega, ja nii käivad nad koos kõrgema arengu vaevalist teed, kuni Jumal 

kutsub nad maapealsest elust ära. 

Kahjuks on lugematul hulgal juhtumeid, kus hing jääb oma kurjade tegude juurde, vaatamata vaimu 

headele hoiatustele südametunnistuse kaudu ja katsumustele. Kui selline hing on surmaga üllatunud, ootab 

teda edasises elus karm ärkamine. Seal ei saa ta enam põgeneda südametunnistuse hääle eest, mis 

süüdistab teda järeleandmatult jumalike käskude eiramises, kurjade tegude ja alatute kirgede eest. Need 

enesesüüdistused põhjustavad hingele suurimat valu ja aitavad seda puhastada. Kui hing mõistab ja 

kahetseb oma üleastumisi, võib tema taaselustatud vaim teda juhtida nii, et ta samm-sammult vabaneb oma 

kurjadest kalduvustest ja imab endasse jumalikud voorused. Kui hing jääb oma kurjuses kangekaelseks, 

valmistab ta endale õnnetu elu. Kuna tal ei ole enam maapealset keha ja teisest küljest ei saa ta ka vaimse 

sfääri siseneda, siis rändab ta sihitult mööda maad inimeste lähedal. Siis tõmbavad teda ligi need, kelle 

halvad mõtted, kurjad teod ja alandlikud kired langevad kokku tema enda loomusega. See "võtab nende 

juures elama", mõjutab neid kurjuse poole ja see seisund võib viia riivamiseni, kusjuures selliste inimeste 

puhul muutub see üha hullemaks. Maapealsed hinged toetavad vägivallategusid, ajavad meeled segadusse 

ja põhjustavad haigusi; nad on pidevaks ohuks kõigile inimestele. Kuid on olemas kaitse: inimesed, kes 

orienteerivad oma elu Jumala tahte järgi ja saadavad välja häid mõtteid ja tundeid, on neist justkui 

kaitsekattega ümbritsetud, millest madalamate hingede pahatahtlikud rünnakud põrkuvad, sest nende 

sosinad ei leia neis inimestes vastukaja ja lükatakse kohe tagasi; pealegi võivad ja peavad hea tahtega 

inimesed aitama heasüdamlikke hingi oma palve ja helgete mõtete saatmise kaudu. 

Jumal ei takista pimedate hingede halbu tegusid, sest Ta peab austama nende vaba tahet. Kuid saabub 

päev - tavaliselt väga pika aja pärast - mil hing tüdineb oma viletsast eksistentsist ja vaatab vastumeelselt 

tagasi oma häbiväärsetele tegudele, mida ta on põhjustanud. Kui ta ausalt kahetseb ning palub andestust ja 

abi, võib tema vaim samal hetkel sekkuda ja teda õrnalt juhtida. Valguse vaimud ja Jumala inglid on siis 

samuti valmis teda aitama ja juhendama. Nüüd võib tõusu alustada samm-sammult vaimses sfääris. 

Inimese vaim - kui jumalik säde meie sees - seisab keha vastas, samas kui hing seisab nende kahe 

vahel. Ta peab valima kas vaimu või keha, sest ta ei saa teenida korraga kahte isandat. Kui ta valib vaimu, 

siis on ta valmis vastu võtma jumalikku endas ja alluma vaimu juhtimisele. Kui ta valib keha, siis alistub ta 

liha ihadele ja temas olevad kalduvused võivad oma ebasoodsad küljed täielikult välja elada. Praktiliselt on 

ainult kaks poolust ja seetõttu ei maini Issand oma õpetustes hinge ega selle funktsioone, nagu mõistus, 

mõtted, tunded jne, sama sageli kui vaimu ja keha. Kõige sagedamini käsitletakse "vaimu" - kui kõige 

olulisemat osa -, kusjuures pärast eespool toodud selgitusi on saanud arusaadavaks, et üldises viites 

vaimsele olendile on hõlmatud ka hing, isegi kui "vaimu" ja "hinge" vahel ei ole veel saavutatud täiuslikku 

ühtsust. - Uutes ilmutustes räägib Jumalik Meister väga sageli vaimu võitlusest keha mõjude vastu. 

Vastavalt eelnevatele selgitustele tuleb seda mõista nii, et see on vaimu võitlus hingega, kui viimane on 

täielikult "lihaks muutunud", st täielikult keha ja kõige materiaalse mõju all. Sest keha ei saa juhtida otse 

vaimu, vaid ainult hinge kaudu. 

Suurepärase tundlikkusega tundis suur luuletaja Goethe neid kahte vastandlikku jõudu ja paneb oma 

"Faustis" sõnad ühe inimese suhu: 

"Kaks hinge elavad "ah"! minu rinnas, 

Üks tahab teisest eralduda; 

See, kes hoiab karmi armastuse iha 

Klammerdumine maailma külge klammerdumisorganitega; 

Teine tõstab end sunniviisiliselt tolmust üles 

Kõrgete esivanemate valdadesse." 

Ta räägib "kahest hingest" oma rinnus: üks jõud, hing, on armastuse ja maise mõtlemise ja tahtmise iha 

orjuses. Teine jõud, vaim, tahab vabaneda meelte ja materialismi haardest ning tõusta kõrgete 

valdkondade, jumaliku Vaimu juurde, millest ta on pärit. See on konflikt vaimu ja hinge vahel, kui 

viimane ei ole veel võitnud kehaloomuse madalamaid ihasid. 
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