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Eessõna  
 

Suure rõõmu ja tänulikkusega saadame "Tõelise elu raamatu" III köit, mis on teel kirjastuse trükikotta. 

Oleme raamatu tõlkinud suure hoolega "Libro de la Vida Verdadera" hispaaniakeelsest 

originaaltekstist. 

Soovitame lugejatel lugeda väikeseid osi korraga, mõtiskleda ja mediteerida loetu üle, et jumalike 

õpetuste vaimne tähendus saaks täielikult avaneda. 

Leidku III köide, nagu ka kaks eelmist köidet, avatud südamed Mehhiko Vaimse Ilmutustöö järgijate 

seas. 

  Tõlkijad 
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Sissejuhatus  
 

 

 Tahaksin juhatada selle sarja "Tõelise elu raamat" 3. köite sisse paari sõnaga, mis näitavad, et Kristus 

pööras oma õpetustes erilist tähelepanu saksa kuulajatele, kuna nad olid väga masendunud oma 

kodumaa kohutavate sõjasündmuste tõttu.  

Nagu ma mainisin II köite "Sissejuhatuses", olime me grupp sakslasi, keda mõnikord oli kuni 20, kes 

kuulasime pühapäevahommikuti Mehhiko kogukonna keskel jumaliku meistri õpetusi. Meid tunti ja 

austati kui "välismaalasi". Eriti aastatel 1942-1945, kui Teine maailmasõda möllas oma julmustega, 

leidsime meie, sakslased, turvalisust ja lohutust Kristuse sõnades Mehhiko kogukonnas. Sest 

sõjasündmused painasid meid kõiki ja meie kauge kodumaa kibe saatus valutas meid. Jumal üksi teab, 

kui palju pisaraid valati ja kui palju tõsiseid palveid tõusis Tema poole. Nende aastate jooksul juhtus, 

et mitmel korral, kuid alati ootamatult, pöördus Issand oma õpetuse käigus otse kohalolevate sakslaste 

poole. 

Ta lohutas ja manitses meid, et me püsiksime palves, sest kui Tema tund on käes, lõpetab Ta sõja ja 

siis toimub meie kodumaa ülesehitamine kiiremini ja kiiremini, kui inimesed ootavad. Kuid samal ajal 

manitses Ta meid ka, et me ei läheksime jälle ülbelt oma teed, vaid allutaksime oma tahte Tema 

tahtele, sest meil on veel suuri ülesandeid Tema töös täita. Ta kutsus ka Mehhiko kogudust, kes kuulas 

tähelepanelikult, mitte üles astuma kohtunikuks, sest nad ei mõista midagi sõja tagamaadest. Need 

sõnad olid palsam meie haavadele, sest sakslastena kannatasime me ülemaailmse süüdistuse all, et 

oleme sõja peamised süüdlased.  

Sellel on oma sügav tähendus, et Mehhiko vaimulikus õpetuse kogudustes olid peaaegu ainult 

sakslased kui välismaalased kuulajad. Põhjus on selles, et vastavalt Jumaliku Meistri väitele on Saksa 

rahvas suur "Iisraeli seeme", st et need inimhinged kehastusid juba ammu juudi rahva sees. Ainult 

Jumal tunneb neid olendeid, kes on laiali hajutatud kõikides rahvastes ja religioonides, ja sel 

Kolmandal Ajal kogub Ta neid vaimselt kokku ja moodustab nendega oma Vaimse Iisraeli. 

Järgnevalt tuuakse laiema lugejaskonna ette Kristuse pöördumine sakslaste poole 6. mai 1945. aasta 

õpetuse ajal. 

Walter Maier 
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Jumaliku Meistri sõnad saksa kuulajate rühmale 6. mai 1945. aasta õpetuse ajal  

Olge õnnistatud, Minu palavalt armastatud lapsed, ma tervitan teid. Vaata, õnnistatud Iisraeli rahvas, 

teie keskel on need Minu palavalt armastatud lapsed. Ma tahan, et nad leiaksid teie rinnal Minu Vaimu 

soojuse, austuse ja vennaliku armastuse. Ma tahan, et neil lubataks pesitseda teie Südame lähedal, 

väga lähedal. Sest pidage meeles, et ma olen neile usaldanud suure ülesande. Ole neile armuline, nagu 

mina olen armuline sinu vastu. Ärge mõistke kohut, õnnistatud inimesed, sest tõesti, ma ütlen teile: 

sellest, mis praegu maailmas toimub, ei tea te midagi, vaid ainult mina tean, sest te näete ja hindate 

asju oma mõistuse järgi. Kuid kõigi sündmuste taga on Minu käsi, on Minu õiglus, on Minu jumalikud 

nõuanded igaviku algusest peale, millel ei ole algust. Mida saab siis õigesti hinnata ja mida saab juba 

teada? Selle (saksa) rahva põues on palju Iisraeli seemneid, suur Juuda külvamine, selle rahva hõimu, 

kes võttis esimesel ajastul relvad kätte, et teha Iisraeli rahvale murrangut, et avada tee Kaananisse. 

Nüüd võttis ta relvad kätte, et teha endale tee maailma ees. Aga ma tõmbasin selle maha, ma peatasin 

selle ja ütlesin talle: "Mitte sellepärast, et sa kannad Juuda mõõka, ei tohi sa olla ülbe maailmas.  

Mõelge järele ja püsige, sest ma äratan teid, kes te olete alati minusse uskunud. Ma annan teile teie 

leiva, teie kodu. Ma teen teid võrdseks teiste rahvastega ja teen nad teiega võrdseks. Keegi ei ole 

vähem väärt, keegi ei ole rohkem väärt. Tuleb aeg ja viimane saab jälle esimeseks oma alandlikkuse 

tõttu. Seepärast ütlen ma teile: Kuulake ainult Minu Sõna, mõtestage seda ja laske oma huultel 

vaikida. Aga teie, Minu väga armastatud lapsed (see tähendab saksa kuulajad), tulge oma Päästja 

juurde, mitte oma kohtumõistja juurde. Sinu palve on tõusnud nagu põletusohver, nagu lõhnav essents 

Minu trooni kõrgusele. Päevast päeva ja öösest öösse on sinu vaim olnud nagu sinu rahva, sinu rahva 

valvur. Ah, kui vaid Minu rahvas Iisrael sellest rahvusest (Mehhiko) täidaks oma vaimset kohustust 

nagu teie ─ kui kaugele ta oleks jõudnud! Aga ärge olge sellepärast asjatud, jätkake oma kohustuse 

täitmist ja olge ka tulevikus üksteise vastu innukalt, armastusega ja austusega, sest te ei tea, millal 

Minu käsi teid välja saadab. Siis valmistan ma tee ette ja te liigute edasi. 

Ma olen teid juba kord usaldanud Jose'ile (koguduse juhile) ja veel kord usaldan teid talle. Miks? 

Et Ta valmistaks teid ette selleks, et olla Minu Kolmainsuse-Mariaani Vaimse Töö sõnumitoojad, mis 

on ilmunud sel Kolmandal Ajastul selles Mehhiko Rahvuses, ja et Ta saadaks teid välja selle 

märgistusega, selle Tööga, selle armastusega, selle innuga ja selle Seadusega, ja nii et, kui te olete 

kaugetes riikides, võite võtta ühendust minu poja Josega ja ta lööb rõõmsalt teie südame helikella ja 

laulab hosannat, sest võõras riigis on külvatud seeme ja saabub hetk, mil Minu Sõna kuulutatakse 

selles riigis. Millal see hetk saabub? Kui olete turvaliselt edasi liikunud ja saanud Minu juhiseid. Jääge 

alati ühtseks Minu rahvaga (see tähendab eelkõige Kirikuga Mehhikos), säilitage leebus ja 

alandlikkus. Sel hetkel lasen ma teil taas kord tunda Minu emakasoojust. Jääge terveks ja terveks. 

Ärge kartke, teie kaudu saavad tuhanded ja tuhanded Minu õnnistused, mitte ainult teie rahvas. Ärge 

paluge Mind ainult nende eest, paluge Mind kõigi eest. Praegu annan ma teie vaimule kõrgema 

arengutaseme ja ma tõstan teie kaitseinglite vaimu kõrgemasse vaimusfääri, neid jõudu täis vaime, 

mille ma olen teile ette valmistanud. Need kaitsjad on jätkuvalt teiega siin ja selles riigis.  

Ärge muretsege, Minu lapsed, ainult halb ja umbrohi juuritakse välja. Ma säästan nisu, ma säilitan 

head taimed, ma kasutan neid ja nad kannavad vilja. Millal? Kui olete valmis neid hooldama, sest see 

on Minu Tahe. 

Võtke vastu Minu jõudu, võtke vastu Minu rahu ja püsige valvamises ja palves. Jätkake ühinemist 

Minu Poja Josega, et kui aeg saabub, saaksite täita oma ülesannet Tema käsul, kuuletudes Minu 

tahtele. 

Mida te palute Minult nende kohtade kohta (teie kodumaal)? Jah, see on tegelikult sama asi, mida te 

olete Minult nii palju kordi küsinud: rahu, andestust, tervendavat palsamit ja õiglust, ja tõesti, Ma 

ütlen teile: Mina, kes ma olen Jumalik Õiglus, Armastus, Balsam, Täiuslik Kõrv, lähenen praegu 

inimestele ja katan neid oma käega, tõmban neid oma sülle ja lasen verel voolata oma küljest, mis on 

palsamiks, et tervendada paljusid haigeid. 

Vaimud, teie, kes te vaatate nende eestkõnelejate peale kaugemalt ─ vaadake, kui palju te olete 

saavutanud ja saavutate ikka veel. Võta vastu Valgus, o vaimne maailm, ma eemaldan varjud, ahelad 

ja vere. Ma tulvan teid rahuga Minu nimel, kes ma olen Isa, Poeg ja Püha Vaim. 
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Jälgige jätkuvalt, Minu armsad lapsed, püsige kannatustes, lõpuks olete täis rõõmu. Te tulete Minu 

juurde veel kord nutma, kuid siis ütlen Ma teile: ajage mure oma südamest välja ja mõistke, et Mina 

olen Elu ja panen teid (tõelisse) ellu, sest see on Minu Tahe. 

Tõuske, võtke rist ja järgige Mind, Minu väga armastatud lapsed. 
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Juhend 56  
1 Rõõmuga Minu Vaimus näen teid kuulamas Minu Sõna. Rahvahulkadena tulete nendesse 

kohtumispaikadesse, et värskendada end Minu armastuse õpetustega. Mitte kõik ei tule Mind kuulama, 

enamik neist tuleb lootuses saada leevendust kannatustest või vabanemist südamevaluist. Paljud on 

kutsutud, kuid vähesed on need, kes mind järgivad. Siin on palju neid, kes oleksid tahtnud kuulda Rabi 

häält teisel ajastul ja kellel ei olnud võimalust Teda tundma õppida. On ka neid, kes oleksid võinud Teda 

kuulda, kuid ei tahtnud seda teha. Mõned ja teised kuulavad sel ajal innukalt Minu Sõna ja ei oota, kuni 

ma selle tagasi võtan, et hiljem uuesti oma hooletuse üle kurta. Seepärast ei räägi ma tühjusse. Kuigi 

paljud ei ole Minu Sõnast huvitatud, on mõned Minu lapsed, kes oskavad seda valvata nagu hindamatu 

väärtusega juveeli, et teha see inimkonnale teatavaks, kui saabub õige hetk. 

2 Armu ja armastusega olen tulnud kõigi juurde ja teinud oma kohalolekut mitmel kujul tuntavaks. 

Mõned on näinud Mind oma vaimse näoga, teised tunnevad Minu jõudu, mis paneb nende olemuse 

värisema, teisi liigutab sügavalt Minu Sõna vaimne tähendus, jälle teised tunnevad, kuidas Minu Vaimu 

rahu nende südant embab. Haiged kogevad, kuidas nad Minu hellitavate Sõnade peale oma hädadest 

paranevad, ja patused tunnevad, kuidas nende hinge tungiv ja läbitungiv pilk vaatab neid. Seal te ütlesite: 

Issand on meiega. 

Kui Minu jüngrid küsisid Minult teisel ajastul, kas Ma tulen tagasi, andsin neile lubaduse olla uuesti 

inimkonna seas ja ütlesin neile, millised on need märgid, mis tähistavad Minu tagasipöördumise aega. 

Enne nende märkide ilmumist möödus mitu sajandit, mis kuulutavad Minu uut ilmutust, nagu te näete seda 

täna täitumas. Kui pärast 1800 aastat, mis on olnud inimkonna jaoks ajastu, olen Ma ustavalt täitnud oma 

lubadust teile, kas te usute, et nüüd, kui Ma olen teatanud oma lahkumisest 1950. aastal, ei pea Issand oma 

sõna? 

3 Kui teoloogid ja inimesed, kes uurisid möödunud aegade pühakirju, nägid, et täitusid märgid, 

millega Ma teile kuulutasin oma tagasitulekut ja oma kohalolekut teie keskel, ja kui nad nägid, et aeg 

möödus, ilma et nad oleksid näinud mind tulemas, sulgesid nad kurvalt oma raamatud, uskudes, et nad 

eksisid aja ja märkide osas, teadmata, et nad olid ära tundnud, mis oli õige. Nad ei teadnud, et ma olen 

kohal ja räägin teiega sellisel kujul. Kuid ma ütlen teile, et väga varsti, kui inimkond saab teada, et ma olin 

teiega, saavad kõik näha, et minu ilmumine toimus just sel ajavahemikul, mil prohvetlikud ettekuulutused 

pidid täituma. Milline rõõm saab olema paljudes südametes ja milline huvi tekib Minu jüngrite 

küsitlemiseks ja samuti uute Pühakirjade uurimiseks! 

4 Selle aja jooksul ei olnud mitte ainult vähesed Minu ilmutuse tunnistajad, vaid tuhanded ja 

tuhanded inimesed, kes tundsid, kuidas nende südamed armastusest või hirmust peksavad, kui nad kuulsid 

Minu Sõna. Paljud neist on Minu ustavad tunnistajad ja Minu head jüngrid, kes ei hülga Mind, kui Minu 

Sõna üle kohtute ja nõukogude ees kohut mõistetakse, ja kes annavad tunnistust Minu tõe kohta oma 

armastuse tegudega. 

5 Tõesti, ma ütlen teile, et nende rahvahulkade seas ei ole ühtki, keda juhus on toonud. Ma kinnitan 

teile taas, et ükski leht ei liigu puult ilma Minu tahteta. Igaühe teie elus on põhjus, miks te olete tulnud 

siia, et anda tunnistust Minu Sõnast. Te olete tulnud erinevatelt radadelt, erinevatest sektidest, 

religioossetest kogukondadest ja õpetustest, komistades tee kividel ja kogudes oma vaimus kogemuste 

valgust. 

6 Kui te siia tulete, tunnete te tundmatut jõudu, seletamatut vedelikku, ja te küsite endalt: Mis see 

võib olla? Kust tuleb see sõna, mis sügavalt liigutab ja see rahu, mis voolab läbi südame? Ma olen teile 

vastanud: teie Isa on see, kes teid tugevdab. Kuid Ma ei sunni teid uskuma Minu kohalolekut selles 

vormis, ega ole vaja teid sundida uskuma, sest Ma olen ilmselgelt ja käegakatsutavalt teiega ja isegi 

vähesest tundlikkusest piisab, et Mind tajuda. 

7 Praegu on aeg anda teile mõista, et teie vaba tahte kasutamine on vale ja et nüüd ootab teid ees 

vaimse missiooni täitmine inimkonna seas. Vaadake, ma ei hinda teie varasemaid töid, et siis öelda teile, 

kas te olete selle missiooni vastuvõtmiseks väärt või mitte. Sest te ei ole juhuslikult siia maailma sattunud, 

vaid see on olnud Minu tahe. 
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8 Mõelge oma saatuse üle, küsige selle kohta, mis on teile seletamatu, ja ma vastan teile. Ükski, kes 

on küsinud Minu südame salakambrit, ei ole jäänud ilma vastuseta. Sest sel hetkel hakkab teie vaimu 

valgus särama ja paljastab need suured kingitused, mis te olete saanud oma Issandalt. 

9 Ma tahan, et te tõstaksite oma vaimu ja otsiksite Minu tarkust lõpmatuses. Võtke selles eeskujuks 

kirjanikud ja teadlased, keda ma üllatan keset ööd, kui ühed otsivad inspiratsiooni ja teised vastust looduse 

põhiküsimustele. Ma ei taha teile öelda, et otsige siin maa peal õppimist, mis toob teile kuulsust inimeste 

seas. Ma tahan, et see kõrgendamine ja suursugusus oleks sisemine ja et kõik, mida te saavutate oma 

võitluses ja õppimises, oleks elu ja armastuse vili oma vendade vastu. 

10 Kui ma lähenen teadlastele, kes on süvenenud oma mõtisklustesse ja saanud vanaks oma 

õpingutes, küsin ma neilt: "Miks te nii palju vaeva näete? Kelle eest sa nii palju võitled ja kannatad?" Kuid 

ei ole olnud kedagi, kes oleks mulle öelnud: "Meister, ma võitlen inimkonna armastuse eest." Nad 

armastavad teadust ja ohverdavad sellele oma elu. Kuid neile, kes oskasid õilsatest eesmärkidest 

inspireerituna küsida, on ilmutatud suuri teadmisi, mis on alati andnud inimkonnale magusat vilja; see on 

tõestus, et Tema, kes seda valgust inspireeris, on olnud Mina. Kuid need, kes on otsinud loodust ilma 

armastuse ja lugupidamiseta, on jäänud tee alguses kinni või langenud hukatusse, sest neid ei inspireerinud 

mitte headus, vaid edevus, vihkamine ja ambitsioon. 

11 Aga nii nagu teadus on inimesele ilmutatud, annan ma talle ka valgust vaimule inspiratsiooni 

kaudu. Sel viisil rääkisin ma esimeste aegade patriarhidega, samuti inspireerisin ma Moosest, kelle ma 

tegin oma Sõna häälekandjaks, et ta räägiks oma rahvale, ja ma dikteerisin talle seadused ja elureeglid, 

mille ta kirjutas üles, et need jääksid püsima ja et hilisemad põlvkonnad neid tunneksid. 

12 Pärast seda, kui Kristus oli olnud maa peal, valgustas Ta neli apostlit oma õpetusest ja andis neile 

võimaluse mäletada oma jumalikku Sõna oma vaimses mõtiskluses ja vaimustuses, et nad võiksid 

pärandada inimkonnale seda, mida nende vaim oli võimeline mõistuse abil vastu võtma. Need olid 

Markus, Luukas, Matteus ja Johannes. 

13 Tuleb päev, mil raamatud visatakse tulle kui kasutult, mis juhtub siis, kui nende vaimne sisu elab 

teie südames ja te järgite neis sisalduvat seadust. Kuid enne seda ühendatakse see viimane testament - 

võitluse tulemusena - kahe esimese testamendiga, nagu juhtus esimese ja teise testamendiga. 

14 Täna ei ole ma piirdunud sellega, et räägin teile ainult olevikust. Ma olen teile palju rääkinud 

möödunud aegadest ja olen teile isegi ette ennustanud tulevikku. Ma olen teile paljastanud selle, mis oli 

teie eest varjatud, ma olen parandanud selle, mis oli võltsitud, ja ma olen teile paljastanud tulevased 

sündmused. 

15 Õndsad on need, kes valmistuvad, sest homme oskavad nad hea tahtmise juures lugeda seda 

õpetust, mis räägib teile inimkonna saatusest, rahvaste tulevikust ja Valguse võidust, mis on armastuse, 

rahu ja õigluse võit. See õpetus teeb inimese tõeliselt vabaks, sest kui ta arvas, et ta on vaba, põgenedes 

oma südametunnistuse ja Minu Seaduste eest, ei teadnud ta, et temas on omadusi, võimeid ja andeid, mida 

ta ei osanud arendada, mistõttu ta on vabaduse asemel olnud iseenda ori, oma teadmatuse ori. Kuidas 

saaks selline inimkond tunda Minu kuningriigi rahu oma südames ja kanda Mind oma südames, kui 

inimeste meeled on pimendatud ambitsioonikatest, materialistlikest eesmärkidest, kui nende südamed 

löövad inimlikele kirgedele ja nende hinged on materiaalsed? 

16 See inimkond on vaimselt surnud, kuid mina, kellel on võim surnute äratamiseks, kutsun selle 

tagasi ellu ja sillutan talle teed aega, mil inimesed vabastavad oma hinged, tunnustavad oma andeid ja 

saavutavad nende kaudu progressi ja kõrgema arengu. 

17 Täna hakkate te kasutama kõiki vaimu võimeid. See tõstab teid kuristikust üles. 

18 Siin on rahvas, kes ihkab Minu Sõna sümpaatiaga ja tahab koguda Minu õpetusi, sest nad teavad, 

et Minu ilmutuse aeg inimliku mõistmisorgani kaudu on lühike. 

19 Kasutage Minu õpetust, oo jüngrid! Seejärel minge kartuseta edasi, et levitada Minu Sõna ja Minu 

õpetusi inimeste seas. Ärge olge lootusetud nende ees, kes püüavad teie missiooni teooriatega kehtetuks 

muuta. 

20 Inimkond otsib, teadmata, mida ta tahab. Täna tulin ma teile ütlema: ma olen see, keda te otsite. 

Kes ei igatseks rahu? Kes ei ihkaks teada tõde? Kes ei soovi säilitada oma tervist? 

21 Te peate otsima Mind, sest rahu ei ole maa peal ja heasoovlikke inimesi ei ole. Aga Minu õiglus on 

tulnud alla, Issanda päev on käes. 
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22 Kui inimene täidab Minu tahtmist, siis kummarduvad isegi loodusjõud tema ees kui tema teenrid. 

Niikaua kui inimene jätkab oma sõnakuulmatust, vallanduvad elemendid ja panevad teda seega mõistma, 

et ta ei ole kooskõlas kõigi loodud asjadega. 

23 Ma ei tule oma laste vaenlaseks. Ma tulen ainult selleks, et hävitada patt, et te saaksite tunda Minu 

valgust. 

24 Palvetage, inimesed, ja ma kinnitan teile, et ma võtan vastu teie ohvri - mitte materiaalse, vaid 

selle, mida teie vaim mulle annab. 

25 Minu õiglus on igas südames, nii selles, mis avab mulle oma uksed, kui ka selles, mis sulgeb need 

minu kutsele. Minu pilk on läbitungiv ja suudab avastada kõik, mida nad endas hoiavad. Mõnes olen 

leidnud nende armastuse ja alandlikkuse pakkumise, teistes aga rõõmu Minuga koos olemisest ja 

tänulikkust saadud hüvede eest. Mõnes leian ma lootust, teises aga valu. Aga tõesti, ma ütlen teile, Minu 

altarit katavad igal hetkel rohkem pisarad kui ohvrid. 

26 Siin Minuga koos puhastate te end igast plekist. Oh, kui te vaid suudaksite seda puhtust kogu oma 

elu jooksul säilitada! Kuid see vaimsuse ja vendluse õhkkond, mida te nendel osaduskonna ja õpetuse 

tundidel loote, ei valitse maailmas. Õhk, mida te hingate, on patust mürgitatud. 

27 Kuid te olete tundnud, kuidas selles ulatuses, mil te teete Minu õpetuse enda omaks, langeb järk-

järgult teilt ära üks lüli teise järel sellest ahelast, mis teid maailma seob. 

28 Ma mõistan teie üle kohut. Aga vaata, kui lahke on sinu kohtuniku sõna. Mõistke, et 

hukkamõistmise asemel annan ma teile oma andestuse, et te edaspidi enam ei teeksite pattu. Teie ise olete 

need, kes langetavad oma otsuse, kui te mõistate, et just see on õige, et valu peaks teid vaevama. Siis ma 

õnnistan seda meeleparandust ja vabastan teid kannatuste karikast oma juhatusega. See on Jumala tee, 

järgige mind sellel. 

29 See, kes kuulab oma südametunnistuse häält, tunnistab ja mõistab oma üleastumisi ning võtab 

samal ajal vastu oma lepituse. Aga kes ei mõista oma üleastumiste raskust, ei suuda end oma plekist 

vabastada, ja seni, kuni seda ei juhtu, ei saa ta minu juurde tulla. 

30 Ärge põgenege valu eest. See, mida te peate ära tegema, on patt. Valu on alati olnud selleks, et 

peatada teid teie hingemattev jooksu kuristikku. 

31 Täna ei ole te enam väikesed lapsed ja saate aru Minu õpetuste tähendusest. Te teate ka seda, et 

teie hing ei tekkinud samal ajal kui teie keha ja et ühe päritolu ei ole sama, mis teise päritolu. Need 

väikesed lapsed, keda te süles hoiate, kannavad südames süütust, kuid nende hinges on nende minevik, 

mis on mõnikord pikem ja süngem kui nende endi vanemate minevik. Kui suur on nende vastutus, kes 

peavad neid südameid kasvatama, et nende hinged saaksid areneda oma arenguteel. 

32 Ärge vaadake oma lapsi sellepärast vähem armastusega. Pidage meeles, et te ei tea, kes nad on ja 

mida nad on teinud. Pigem suurendage oma kiindumust ja armastust nende vastu ja tänage oma Isa, et ta 

on pannud oma halastuse teie sisemusse, et teha teid oma vaimsetele vendadele ja õdedele, kelle kehades 

te saate ajutisteks vanemateks vere kaudu, juhatajateks ja nõuandjateks. 

33 Isegi ilma selle vaimse teadmiseta seisavad inimesed üksteise kõrval oma arenguteel, sest tee 

täiuslikkuse poole on loodud kõigile ja seda läbivad kõik kuni lõpuni, isegi see, keda te peate Minu 

Seadusest väga kaugeks. Kas te kujutate ette, et keegi teist ei tule Minu juurde, isegi kui igavik läheb üle 

tema? Kas täiuslik Isa oleks võinud unarusse jätta mõne oma lapse? 

34 Jüngrid, kas te siis usute, et ühest maapealsest elust piisab, et vaimne olend saaks oma ülesande 

täita ja end täiustada? - Ei, Meister," ütlete te Mulle sisemise veendumusega. 

35 See on "liha ülestõusmine", kuid mitte sellisel kujul, nagu seda on inimesed ette kujutanud. Kui 

liha on muutunud jäigaks, läheb ta maa sisemusse, samal ajal kui hing lahkub väljapoole ja ootab, kuni 

Minu õiglus saadab ta välja, et ta uude kehasse sulanduks. Nii saavad hing ja mateeria taas kokku selles 

maailmas, kuid mitte vaimses orus. 

36 Kuna Isa annab teile rohkem kui ühe võimaluse oma ülesande täitmiseks, ei tohiks te (siiski) lasta 

seda, mis teil praegu on, raisku minna, sest keegi ei tea, kui palju maiseid elusid Minu õiglus talle määrab. 

Seega, nii vanamees kui ka noormees ja laps kiirustagu täitma neile määratud ülesannet, et tasuda oma 

võlg. 

37 Ma ütlen teile ka, et see on surnute ülestõusmise aeg, sest see Minu Valgus süttib nende usu, kes 

hukkusid kahetsuse, meeleheite ja kibedate kannatuste pimeduses. 
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38 Kuues pitser on lahti lastud ja raamat on teie ees avatud. Laternapuu valgustab universumit ja 

Jumalik Sõna, mida sümboliseerib tulekeel, kõneleb teile lõpmatusest. See on teises ajastul ohverdatud 

Talle hääl, mis üllatab inimesi, valgustab neid ja tõstab nad armuliku elu juurde. 

39 Elage valvsalt, sest varsti ilmub palju prohveteid ja on vaja, et te oskaksite eristada tõelist ja valet. 

40 Inimesed, kelle ülesanne on luua õiglus maa peal ja keda kasutatakse Minu Jumalikkuse 

tööriistadena, nuhtlevad kõiki neid, kes neid valetuses tabavad, igaüht, kes teeb minu õpetuse suhtes 

tehinguid ja kes varjab oma pahatahtlikkust pühaduse maski taha. 

41 Häda neile, kes lubavad inimesi õndsuseni viia, kuid paiskavad nad sõda ja segadustesse! 

42 Ma tahan, et Minu jüngrid teeksid end teatavaks, tervendades haigeid, päästes kadunuid, taastades 

nõrku. Et täita seda püha missiooni, vabastage endid mõttetusest, loobuge igast mõttetust maapealsest 

ajaveetmisest, ärge petke oma südant ega meeli valede iluduste või kahjulike muljetega. 

43 Tõstke oma vaimu, et saaksite rõõmu tunda ainult igavestest, ilusatest ja headest asjadest. Kui see 

ei peaks nii olema, siis teie hing - mis on materialiseerunud teie elust - kannatab palju, et eralduda oma 

kehast ja kõigest, mis ta maha jätab, ning rändab mõnda aega segaduses ja kibedas valus (vaimsetes) 

avarustes, kuni ta saavutab oma puhastumise. 

44 Elage Minu seaduses, siis ei pea te surma kartma. Aga ärge kutsuge ega soovige seda enne aega. 

Las ta tuleb, sest ta kuuletub alati Minu käskudele. Vaadake, et ta leiaks teid varustatud, siis sisenete 

vaimse maailma valguse lastena. 

45 Istuge täna Minu laua äärde, sööge, et see leib saaks teid muuta ja te oskaksite seda hiljem pakkuda 

sellele, kes seda vajab. 

46 Täna tooge Minu Sõnade juurde need, keda te leiate oma teel ilma tervise, rahu ja ideaalita. 

Homme, kui Minu häält enam sellisel kujul ei kuule, olete teie need, kes võtavad oma vennad vastu ja 

toidavad neid selle elu olemusega. 

47 Midagi ei ole jäetud juhuse hooleks, nii et kõik on juhtunud vastavalt Minu tahtele. Saatus, mille 

ma teile määran, on minu õiglus. Kui te leiate, et tee on täis okkaid, ütlen teile tõesti, et see ei olnud Minu 

Tahe, mis neid sinna laiali puistas, et haavata teie jalgu, vaid te lähete teekonnal edasi, andunult, teades, et 

need kannatused, mida te talute, vabastavad teie hinge plekist. 

48 Kui see alistumine sünnib teie südames, tunnete, kuidas Minu halastus sillutab teie teed. 

49 Teie, kes te nüüd kuulete Minu Sõna, võtke see vastu kui palsam teie haavadele. Kuid ärge 

rahulduge Minu hüvede vastuvõtmisega, tahtmata tungida Minu õpetuse mõttesse, sest tuleb hetk, mil te ei 

kuule enam seda Sõna, ja kui te ei osanud end ette valmistada, et tulevastel aegadel (Minuga) vaimuga 

ühendust võtta, siis tunnete end orvuna. 

50 Ma tahan, et te oleksite tugev sõdur lähenevas lahingus, kes kaitseb oma asja, nii et teid võiks elus 

kutsuda, nagu Jaakob, "tugevaks ja targaks Iisraeliks"; et te oleksite alati valmis kiirustama, et vastata Isa 

kutsele. 

51 Ära kõhkle kahtluse ja usu vahel, sest siis ei saa su sammud kunagi kindlad ja su otsused kunagi 

kindlad olla. Samuti ei nõua te Minult tõendeid, et uskuda, sest te ei tea, millisel kujul võiks Minu õiglus 

teile selle tõendi anda. 

52 Kas te ei tunne nähtamatut abi, mis tõstab üles need, kes on langenud sohu? Kas te ei näe neid 

suuri rahvahulki, kes tulevad haigusesse ja kes saavad tagasi tervise ja elurõõmu? Kas te ei märka, kuidas 

elupaarid tulevad Minu juurde ja - kui neile ilmnevad nende anded - neid otsitakse üles ja koguni 

imetletakse rahvahulkade poolt? 

53 Avastage kõik tõendid, mis ma olen teile andnud Minu väe ja Minu kohaloleku kohta, ja te 

veendute, et ma olen andnud kõigile imet, et nad usuksid Minu tulekule sel ajal. 

54 Mõista: Kui te olete suunanud oma sammud tiheda lehestikuga puu juurde, kuulete selle varjus 

oma Isa kõikvõimas häält. Jüngrid kasutavad Minu kohalolekut ära ja küsivad Minult, kas viljad, mida nad 

järk-järgult lõikavad, on lubatud ja Minu Jumalikkusele meelepärased. Sellele ma vastan teile: Kui te olete 

külvanud Minu seemne, siis saate hea saagi. 

55 Miks mõned inimesed elavad sellises inertsuses? Tõuske püsti, mõistke, kuidas hetked mööduvad, 

ilma et te neid ära kasutaksite. Veel on aega. Ärge asuge tööle, kui teie aeg on juba lühike, sest siis püüate 

hiiglaslike sammudega teed katta ja ei suuda midagi head saavutada ega midagi korjata, sest seemnele on 

vaja aega, et mitte midagi teha, taimedele, et kasvada, ja viljadele, et küpseda. 
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56 Juba läheneb aasta 1950, mil ma võtan tagasi oma Sõna. Sel aastal märgin ma viimased oma 

lapsed, ja siis on sada nelikümmend neli tuhat täis. Need, kes on kuulnud Minu Sõna ja teavad oma andeid 

ja ülesandeid ning kes on seda armu kasutanud, tunnevad end turvaliselt. Aga need, kes ei tahtnud seda 

tööd mõista, peavad palju kannatama, peavad tegema palju teeneid ja ohvreid, et jõuda sinna kõrgusele, 

kus elab Minu rahu, mis on nagu värav, mis avaneb Vaimu ees. 

57 Teie, kolmanda ajastu jüngrid, kes te olete näinud Püha Vaimu tulekut, olete need, kes selle 

valguse all mõistavad olevikku, minevikku ja mõningaid tulevasi õpetusi. Ärge kahelge, et see on 

valgustuse aeg, kuid ärge olge liiga enesekindlad. Vaadake, kuidas teadlase talent paistab nagu kunagi 

varem. Vaadake, kui palju laps mõistab esimestest sammudest. Mõistke, mis toimub Maa ümber. - Te 

olete ikka veel laevajätjad, kes otsivad (teisi) laevajätjaid, kes hüüavad abi keset tormavat merd. 

58 Uurige põhjalikult Minu Sõna, et te saaksite sellest tõelised teadmised ja et mitte igaüks ei 

kujundaks Minu õpetusest erinevat teooriat. Ärge oodake tagakiusamise aega, ilma et teil oleks relvi, 

millega end kaitsta. Need relvad on teie eluviis, teie sõna ja teie jumalateenistus. 

59 Ma ei palu teil olla eksimatu, sest ainus eksimatu olen mina. Mida ma aga sinult nõuan, on siirus ja 

hea tahe kõigis sinu tegudes. Ülejäänud ma töötan teie töö lõpuleviimiseks ja täiustamiseks, sest nii nagu 

on teie teod, nii on ka teie tasu. 

60 Kui keegi teist tunneb kadedust oma venna vastu, sest arvab, et Meister armastab teda rohkem, ja 

mõlemad peaksid nõudma kohta Minu paremal käel, siis ütleksin neile, et Ma ei tohi teid panna Minu 

paremale käele. See on midagi, mida igaüks peab ise välja töötama. Tõesti, ma ütlen teile, ma ei suudaks 

üht last rohkem armastada kui teist. 

61 Minu teise ajastu apostlitest ei armastanud Ma Juudast vähem kui Johannest. Need vaimud olid 

tilgad Minu armastuse lõpmatust ookeanist, ja kui nad pöördusid tagasi Isa juurde, teadis ainult Tema oma 

kõrgetes nõuannetes, mida igaüks neist oli enda jaoks omandanud. 

62 Selleks, et inimkond saaks sel ajal alustada Minu järgimist, tungida saladustesse, mida ma teile 

olen selgitanud, ja olla valgusega täidetud, on vaja, et neil oleks vabadus vaimus, mõtetes ja tahtes. Ja 

seepärast olen ma tulnud, et vabastada hinged nende ikke alt ning olen hakanud kukutama troone ja 

kuningriike, kukutama skeptreid ja kroone. Olge vabad, ärge otsige siit oma kuningriiki või taevast. Ärge 

tehke tavalisi inimesi oma orjadeks ja ärge olge edevuse orjad. 

Pidage meeles, et ma ütlesin teile: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast, siin ei ole minu troon ja minu 

väeosad." Samuti ei ole siin teie vaimu kuningriik ja selle tasu. 

63 Ma rääkisin teile tõtt, ja tõtt räägin teile ka praegu. Pärast nii pikka aega, mil Ma olen teile andnud 

suuri ilmutusi, ei oleks õige, kui te küsiksite Minult, nagu Pilaatus, "Mis on tõde?". 

64 Kas sa tahad tulla Minu juurde? Kas sa igatsed ühel päeval jõuda sinna, kuhu need, kes on Mind 

järginud, on jõudnud? - Kõik, mida te vajate oma soovide rahuldamiseks, olen ma teile juba andnud. Kui 

ma kord inimeseks sain ja nüüd vaimus teiega räägin, siis selleks, et näidata teile teed, mis viib 

täiuslikkuseni. Mina olen Igavene Sõna, kes ütleb teile: "Kuulake mind, sest 1950 ei ole enam kaugel, ja 

siis tundub teile, nagu oleksid taevaväravad sulgunud. 

65 Ütlesin teile kord: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa." Nüüd ma lisan: See, kes tundis Poega ja 

tema kaudu Isa, tunneb ka Tõe Vaimu, kes täna teiega räägib. 

66 Tulge kuuenda pitseri juurde oma ülesannet täies teadmises. Kutsuge Mind ja Ma tulen teiega 

rääkima, kuid tehke seda ainult kuni 1950. aastani, mil Minu tahte kohaselt on Minu ilmutuse lõpp 

inimmeele kaudu fikseeritud. 

67 Ma võtan vastu nii selle, kes kiidab oma südames Minu Nime ja õnnistab Minu uut ilmutust, kui ka 

selle, kes tuleb ainult Minu Sõna üle kohut mõistma - oodates, et leida selles viga, et seda eitada. Kõigi 

jaoks on mul õppetund varuks. Ma räägin lapse ja vana mehe südamega, mehe ja naise südamega, ma 

räägin filosoofi ja teadlase südamega. Keegi ei lähe Minu tarkusest mööda tähelepanuta. Seepärast ütlen 

ma inimestele: Võtke Minu Sõnast seda, mis on mõeldud igale inimesele. 

68 Kord ütlesin teile: "Mina olen Tee". Alles hiljem saite aru, mida Jeesus tahtis nende sõnadega 

öelda, sest saite aru, et "tee" on Jumalik Armastuse Seadus. 

69 Täna ütlen ma teile veel kord: "Mina olen tee, tõde ja elu", ja kui te otsite sel ajal Minu Sõna 

olemust, siis leiate sellest igavese armastuse seaduse, selle tee, mille ma teile maa peal tähistasin. 
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70 Sel ajal uskusid paljud, et Kristus eksis kõrvale ja moonutas seadust. Seepärast nad võitlesid ja 

kiusasid Teda taga. Kuid tõde, nagu päikesevalgus, võidab alati pimeduse vastu. Nüüd hakatakse Minu 

Sõna vastu uuesti võitlema, sest mõned usuvad, et leiavad selle tähendusest vastuolusid, ebaselgusi ja 

vigu. Kuid selle valgus hakkab taas kord särama selle aja pimedusse ja inimkond tunnistab, et tee ja 

seadus, mille ma olen teile ilmutanud, on sama, mis tol ajal, ja jääb alati samaks. 

71 Kuulake mind sel ajal, et te saaksite kasutada jumalikku juhatust. Ärge korrake seda, mida paljud 

tegid teisel ajastul: Jeesust kuulates pilkasid nad Teda, kuid kui nad nägid Meistri imetegusid ristil ja isegi 

pärast surma, olid nad täis kahetsust ja hirmu, sest nad mõistsid, et Jumal on läbi maailma läinud. Kas 

keegi teab, kas need jüngrid, kelle kaudu Mina ennast teatavaks teen, ei olnud need, kes mind tol ajal 

kõige rohkem valesti hindasid ja pilkasid? Vaadake neid nüüd, kuidas nad kannatavad kohtuotsust, 

pilkavat pilku ja rahvahulga põlgust! Ärge nimetage seda kättemaksuks, see on õiglus, ja on vaja, et see, 

kes on teadmatusest puudu, peaks seda ise kogema ja läbi elama, et ta hiljem saaks oma eksimusest aru. 

72 Kas te teate, kas need häälekandjad ei olnud ühel teisel ajal nende seas, kes igatsesid olla Minu 

apostlid ja kes pidid ootama, et Mind teenida? 

73 Inimkond puhastab end praegu läbi valu, et Minu rahu ja vaimustumise kuningriik saaks rajatud 

inimeste ja rahvaste südamesse. 

74 1924. aastal ennustasin teile kõike seda, mis praegu toimub! 

75 Ükshaaval tulevad nad järk-järgult Minu Kohalolekusse, kutsutud sel ajal olema Minu pioneerid ja 

prohvetid, ja igaüks, kes on tundnud sisimas kutset, ütleb Mulle: "Issand, siin ma olen, ma tahan teha 

koostööd Sinu Töös, käskida, ma olen Sinu sulane." 

76 Sellest hetkest alates olen püüdnud siluda tema südame ebatasasusi Minu Sõna tikkeriga, täita teda 

halastuse ja tervendava jõuga, rahu ja headusega. Pea meeles, et ma olen sulle öelnud: su huuled räägivad 

su südame küllusest. 

77 Ma tahan, et te oleksite nagu puud, mille vari katab paljusid. Kuid kui vähe on neid, kes tõesti 

õpivad rändurile varju andma. 

78 Olge nagu teie Isa, kes on nagu võimas puu, mis annab varju ja pakub oma vilju kõigile oma 

lastele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 57  
1 Puhake hetkeks oma väsinud rändamisest, teie, kes te kõnnite maa tolmu peal, ja teie, kes te elate 

vaimses ruumis. 

2 Kui te kuulate Minu jumalikku sõna, puhastub teie hing järk-järgult. 

3 Teile, kes te elate vaimus ja olete ikka veel seotud materiaalsete eesmärkidega, ütlen: pöörduge 

eemale sellest, mis ei kuulu enam teile. Sest kui maa ei ole inimese jaoks igavene kodu, siis veel vähem on 

see seda hinge jaoks. Sealpool, vaimses orus, ootab teid elu täis valgust, milleni jõuate samm-sammult 

headuse teel. 

Neile, kes kuulavad Mind kui inimest, ütlen, et nii kaua, kui neil on see keha, mis neid nende 

maapealsel eluteel saadab, peaksid nad selle eest hoolitsema ja jätkama selle eest hoolitsemist kuni viimase 

hetkeni. 

hetke tuleb säilitada. Sest ta on sau, millele hing toetub, ja võitlusvahend. Oma materiaalsete silmade 

kaudu vaatab vaim seda elu ja oma suu kaudu räägib ta ja võib oma vendadele lohutust pakkuda. 

4 Ma olen tulnud sel ajal, et teid varustada, ja ma pean rääkima kogu inimkonnale, et aidata neid 

nende vaimses arengus. 

5 Laske rahu siseneda oma südamesse praegu, sest hiljem peate te palvetama ja valvama väsimatult 

teiste rahu eest. 

6 Te teete väga suurt ja tänuväärset tööd, kui annate rahu ja rahulikkust südamele, mida raputab valu 

ja mure. Tulevad ajad, mil peate õppima oma naabrite õnne selle rahu aluseks võtma. 

7 Jüngrid ja uustulnukad, kui te kuulete Minu Sõna, siis tunnete, et varjud, mis ümbritsesid teie 

meelt, ja koormus, mida te oma südames kandsite, on lahkunud. See oli kannatuste, murede ja mõnikord 

ka südametunnistuse koorem, mis sind elus üha enam ja enam koormas. 

8 Ärge unustage, et keegi ei saa olla teile parem abimees kui Jeesus. Kuulake Minu Sõna ja lubage 

tal teie südant rahuga üle ujutada. See on palsam teie haavadele. 

9 Minu Sõna ravib, hellitab ja tugevdab. Õppige seda ja tundke seda, et pärast seda võidaksite Minu 

tõe ja armastusega neid, keda te oma teel haigena leiate. 

10 Ajad mööduvad ja kui toimuvad erakordsed sündmused, siis hüüate: "See oli juba välja 

kuulutatud!" Sest te mäletate, mida ma nii palju kordi ennustasin. 

11 Andke rõõmusõnumit Minu õpetusest kõigile, kelleni te saate lasta Minu Sõna jõuda, isegi kui ta ei 

ilmuta kohe usku. Tõesti, ma ütlen teile, et kui te räägite temaga armastusega, ei unusta tema vaim kunagi 

midagi, mida te olete talle öelnud. 

12 See on valdkond, millest ma teile räägin - teie vendade süda ja vaim. Seeme on Minu õpetus, mille 

te neile teatavaks teete, ja kristallselge vesi on Minu armastus ja Minu tarkus, millega te neid põlde 

kastate. 

13 Millal tunnevad inimesed Minu vaimset kohalolekut? Millal ma kuulen, et inimkond tervitab 

Mind? 

14 Teie, kes te olete Mind kuulnud inimhääle kandja kaudu, ärge jääge mõtlema nende teie vendade 

puudustele, kelle kaudu Ma täna teiega räägin. Homme kirjutatakse Minu Sõna üles ja häälekandja mõju 

kaob. 

15 Nii jõuab Minu tänane Sõna kõikideni, kes seda ei kuulnud - täis jumalikku olemust ja täis puhtust. 

16 Ma tahan, et ainus märk, mida selle kuulutuse sõnumitoojad esitavad, oleks tõde. See on võti, kilp 

ja mõõk. 

17 Selle aja õpetlased, teadlased, suured, kes on kõvasti pingutanud, et saavutada maailma au, 

hämmastuvad, kui nad näevad Minu uusi jüngrid - mehed, naised ja lapsed -, kes alandlikult kuulutavad 

jumalikke õpetusi, ilma üleolekuga uhkeldamata ja ilma edevuseta. 

18 Mida suuremad on teie teadmised selle väärtusest, mida te omate, seda tõelisem ja tõelisem peaks 

olema teie alandlikkus. 

19 Kui õnnelik on vaim, kes - kui ta on jätnud oma inimjäänused sellesse lepitusorgu - mõistab 

lõpmatusest, et ta on jätnud maa peale valguse, tõe ja armastuse jälje. 
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20 Minu uus rahvas Iisrael, kes on vaimult samasugune nagu alati, saab ülesandeks viia Minu ilmutus 

kogu maailma. See näitab inimestele, kus nad on seadust rüvetanud ja kus nad on Minu sõnu valesti 

tõlgendanud. 

21 Kuidas te suudate täita nii kõrget ja rasket missiooni? Armastuse ja innuga Minu õpetuse vastu 

ning hea tahtmise kaudu olla Minu apostel. 

22 Kes tunneb kaastunnet oma ligimese vastu, kes tunneb teiste valu ja kes unustab enda kannatused, 

kui mõtleb teiste raskustele, omab seemet, palsamit, toitu. Seejärel õpib ta sobiva vormi, et anda edasi 

seda, mida ta on Minult saanud, ja väljendada seda, mis tõuseb südamest ja vaimust. 

23 Uurige Minu õpetuste raamatut oma südametunnistuse valguses. See ütleb teile, kas teete 

edusamme või olete seisma jäänud. 

24 Ärge arvake, et armastuse kingitus on usaldatud ainult privilegeeritud olenditele. Teadke, et teil 

kõigil on see saatus ja et mõned varem ja teised hiljem - te kõik hakkate armastama nii, nagu ma olen teid 

õpetanud. 

25 Kasutage, kasutage neid Minu ilmutuse aegu ja uurige Minu Sõna, et see ei tunduks teile 

kummaline, kui te näete neid, kelle kaudu Ma andsin teile Minu õpetuse, rääkides ilma vaimustamata, 

vaimust vaimuni ühenduses oma Loojaga. 

26 Tõstke oma vaimu, tõstke oma moraali. See on alati olnud Minu õpetus. Jaakob nägi Isa kuju 

taevase redeli kõrgeimal kõrgusel. Mooses sai Seaduse Siinai mäe tipus, Jeesus jättis teile oma jumaliku 

jutluse Tabori-mäel. 

27 Mõista nende ilmutuste sümboolikat! - Aga kus on see mägi, millelt ma praegu teiega räägin ja 

annan teile oma Seaduse? Te kõik teate, et mägi on täiuslikkus, tõde ja tarkus. 

28 Kes sel ajal Minu halastust tundis, ei külva enam okkasid ega okkaid oma teele. Sest viljad, mida 

ta lõikab, on sageli kibedamad kui see, mida ta külvas. 

29 Vaadake endid osana sellest seemnest, mida ma lubasin Jaakobile tema unenäos, kui ma talle 

teatasin, et tema järeltulijaid saab olema palju nagu maa tolmu ja et tema seemnes õnnistatakse kõiki 

rahvaid. 

30 Täna tuleb Minu (vaimne) soojus teie juurde, et anda elu teie südamele. Kuid see soojus ei kuivata 

lilli, mida ma teie vaimus kasvatan. Ma annan teile kõik ja mida rohkem ma oma kaupu oma laste vahel 

jagan, seda rohkem nad paljunevad. Ma ei karda, nagu rikkalikud raiskad, olla lõpuks ilma igasuguse 

varanduseta. - Paluge, et teile antaks. Mida saate te Minult paluda, mida Ma ei anna teile? - Ma palun teil 

ainult, et te teeksite end Minu hüvede vääriliseks ja küsiksite Minult õigesti. 

31 Igaühele on määratud, et ta saab seda, mis tema elutee jooksul tuleb. Kui mõned võtavad seda 

vastu ja kasutavad seda õigel ajal, siis teised raiskavad seda ja mõned ei ole isegi teadnud, kuidas end selle 

vastuvõtmiseks ette valmistada. 

Aga kui nad naasid vaimsesse maailma, said nad teadlikuks kõigest sellest, mis oli neile määratud ja mida 

nad ei teadnud, kuidas saada ega teenida. 

32 Minu hääl kõnetab kõiki, ei ole ühtegi kehastunud või kehastamata vaimu, kellele ma ei oleks 

adresseerinud oma sõna, olgu see siis Isa, Isanda, Meistri või Kohtuniku rollis. Kuid inimene ei ole osanud 

valmistuda selleks, et mõista jumalikku keelt, kuigi ma olen rääkinud teiega igal viisil ja kõigis keeltes. 

Millal te ühendute Minu Jumalikkusega vaimust vaimusse, et kuulda Minu häält oma vaimus, sest teile on 

see ette nähtud? Valmistage vähemalt ennast ette, teie, kes te kuulete Minu häält, et samm-sammult, vaimu 

arengu teel, saavutada see arm. Kas te ei arva, et see on kõige loomulikum ja enesestmõistetavam asi, et 

teie vaim võib olla ühenduses oma Loojaga ja kuulda Tema häält, kus iganes ta on? 

33 Pikki aegasid on möödunud inimeste üle, ilma et nad oleksid mõistnud eesmärki, milleks nad on 

loodud. 

34 Mu lapsed, ei ole vaja tungida maailma teadmistesse, et mõista teie eksistentsi lõppeesmärki. Mitte 

ainult õppinud inimesed ei suuda Mind ära tunda ja ennast tundma õppida. Kui sageli on lihtsal inimesel, 

kellel puudub maapealne haridus, sügavam tõe mõistmine. 

35 See on põhjus, miks ma räägin teile lihtsas ja lihtsas keeles, mis on arusaadav igale mõistusele ja 

vaimule, miks ma tahtsin ennast teatavaks teha harimatu ja isegi vaoshoitud mõistuse kaudu. Kui Ma 

räägin inimestele selgelt ja lihtsalt, kuid Mind ei mõisteta, siis kuidas saaksid nad Mind mõista, kui Ma 
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räägiksin neile kõrgemal kujul? - Ma ei räägi teile salapärastest õpetustest. Mida kõrgem ja täiuslikum on 

vaimne, seda selgem, loomulikum ja lihtsam on see teie vaimule. 

36 Uurige vaimselt Minu ilmutusi, kuid ärge tehke neist keerulisi teoloogilisi õpetusi. Kuna Meister 

on lihtne, siis olgu ka jüngrid lihtsad. Järgige mind alandlikult ja alandlikult, ja ma teen teid tõotatud maa 

omanikeks. Sest see, kes elab sõnakuulmatuses, ei ole millegi omanik. Olge seda alandlikumad teiste 

suhtes, mida rohkem te omate. 

37 Teie kõrvu, mis ei ole kuulnud meelitamist, ei tohi nüüd ülbus meelitada. Ärge laske oma silmi, 

mis ei ole kunagi tähele pannud Minu loomingu imesid, pimestada edevusest. Ärge otsige muud krooni 

kui oma vendade vastu tehtud armastuse vilja. 

38 Ärge oodake oma tööga alustamiseks soodsamaid aegu. Sest kui te ei kasuta seda lühikest aega 

praegu ära, siis homme igatsete seda jälle. 

39 Ma räägin teile seda kõike, et te saaksite anda oma tunnistuse inimkonnale. Ärge kartke, et teid ei 

usuta, sest loodusjõud kinnitavad teie sõnu. Maa väriseb, veed murravad oma kaldad, tulekahju möllab, 

tuuled vallanduvad maailma peale, mered vahutavad ja katk hävitavad terveid maid. Inimkonna 

ohjeldamatu kulgemine peatub valu tõttu. Siis, kui inimkond puhastub oma materialismist, jõuab Minu 

Sõna südamesse ja keegi ei jää sellest ilma. 

40 Nagu lill, on teie süda avanenud, et pakkuda Mulle oma ülistuse ja tänulikkuse lõhna. Sest sa tead, 

et see oli Minu halastus, mis eemaldas okastraadid sinu teelt ja kuivatas su pisarad. 

41 Ma olen teile õpetanud, et viis, kuidas säästa endid kannatustelt, on tulla lähemale Minu Seaduse 

täitmisele. Ma olen teile öelnud, et selleks peate te pöörduma eemale paljudest fantaasiarikast 

usutalitustest, mis ei ole teile kasulikud. 

42 Nende südames, kes on Mind sel ajal kuulnud, on ärganud lootus nende päästmiseks. Ma tahan, et 

te kogeksite rõõmu sellest, et olete ületanud kõik takistused tee lõpus. 

43 Kandke Minu Sõna oma suus. Teil ei ole vaja kasutada sama keelt, milles ma teiega räägin. 

Rääkige Minust ja Minu tööst samas keeles, milles te räägite oma vendadega, ja ainult siis, kui püüate 

Minu lauseid korrata, tehke seda selles vormis, milles Ma olen teiega rääkinud. Kuid olge valmis, sest 

tuleb olukordi, kus Mina olen see, kes teie suu kaudu räägib, ja siis kaob teie lihtne ja maapealne keel, et 

tuua esile Minu jumalik Sõna. 

44 Varsti tulevad need rahvahulgad, kelle vaim on raisanud aega ega ole kasutanud ära võimalusi, 

mida Isa on neile pakkunud, et areneda ülespoole. Kui nad kuulevad Minu häält, teevad nad kõigepealt 

pausi, siis tunnevad kahetsust ja hiljem võtavad nad kätte tööriistad, et harida Minu põlde ja korvata 

kaotatud aeg. 

45 Täna mööduvad nad sellest, kes kannatab, tajumata oma venna valu. Aga pärast seda, kui nad on 

Minu Sõna sisust südamesse puutunud, pööravad nad oma pilgu selle poole, kes vajab lohutust, ja toovad 

talle palsamit, millega Ma neid tervendasin. Siis küsivad nad endalt: Miks ma ei näinud varem kellelgi 

valu, ei leskedel ega orbudel, ei õigluse pärast nälgivatel ega abivajajatel? Sest ma olin kurt, pime ja 

tundetu. 

46 Kes on armastanud oma ligimest maa peal - kui rahulikult ja õnnelikult möödub tema elu ja kui 

õrnalt on tema piin. Aga kes ei külvanud armastust oma teel, ei ole kunagi saanud hetkekski tõelist rahu ja 

lahkub valuga kehast, milles ta elas. 

47 See on patu aeg, mil ma näitan teile oma väge, ehitades inimese südamesse armastuse pühamu. 

Inimesel ei ole vaja ehitada Minu Jumalikkusele templeid ega paleesid, sest Minu vaimses õpetuses ei ole 

selliseid pretensioone. Praegusel ajal tunnevad inimesed ära Jumala tõelise templi, milles Ta elab. 

48 Nende õpetuste pärast, mida ma teile täna annan, hakkavad teie vennad teid valesti hindama. Kuid 

ärge kartke, sest nende tähenduses on mõistus ja tõde, mida varsti mõistetakse, kui visiidid ähvardavalt 

inimkonna kohal ripuvad. 

49 Kõik saavad aru, et Minu armastus on andnud igaühele teist koha Minu laua ääres, et kõik, kes 

nälgivad ja janunevad õigluse järele, saaksid sellest juua elu veini ja süüa Vaimu leiba..... 

Maa on teid pikka aega vangistanud ja paljud teist on langenud inimeste pattude tekitatud mülkasse ja 

räpasse. Sellest vabastab teid Minu halastus, kuni jõuab Minu hääl, mis kutsub teid valguse teele. Kui 

Minu Sõna on alati kõlanud teie südame viljatus kõrbes, siis peatuge nüüd hetkeks, et seda kuulda. Sest 

selles leiate kristallselget ja värsket vett, mis kustutab teie janu tõe järele. 
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50 Tugevdage endid Minu õpetuses. Ärge olge enam habras paat, millega teie kirgede või nõrkuste 

lained oma mängu mängivad. Kasutage vaimset ja moraalset jõudu, mis on olemas Minu Sõnas, ja tõesti, 

ma ütlen teile, et elu tormid ei kõiguta teid enam. 

51 Vaadake, kuidas karistuse asemel ootas teid rõõmus üllatus Minu Sõna, mis andestas teie 

puudused, nagu ka Minu Armastus, kui Ma istutasin teid oma laua äärde, et teid jumaliku toiduga 

rõõmustada. 

52 Need, kes täna on saanud Minu kaudu andeks, annavad homme andeks neile, kes neid vigastasid, 

ja need, kes said Minu Sõna hellituse pärast seda, kui nad olid kaua aega kibeduse karika joonud, annavad 

hiljem lohutust südametele nende teel. 

53 Inimene on loodusest välja võltsinud palju saladusi ja oma teaduse kaudu on ta muutnud inimelu. 

Teadmiste valgus särab meeles ja iga päev liigub inimkond teaduse arengu teel edasi eesmärgi poole, mida 

ta ei suuda veel ette näha. Kuid ma ei leia armastust teie tsivilisatsiooni südames. 

54 Aeg-ajalt tulen ma inimeste juurde, et tuua neile Minu seadust, tuletada neile meelde Minu õpetust, 

korrata neile Minu sõnu. Sest teie teadus ilma armastuseta ei saa olla hea, teie areng ei saa olla tõeline ja 

kestev, kui see ei vabane isekusest, et teha ruumi aktiivsele ligimesearmastusele. 

55 Minu Jumalikkuse ühe ja järgmise tulemise vahel mööduvad tuhanded aastad, ja kui Ma ilmutan 

ennast, siis selleks, et rääkida teile ühest ja samast armastuse õpetusest. Selles on kokku võetud kogu Minu 

Seadus ja kogu Minu Õpetus, kui Ma ütlen teile: "Armastage üksteist". 

56 Päeval, mil inimesed lasevad oma teadusel ja progressil saada inspiratsiooni armastuse jumalikust 

valgusest, teevad nad sellest maailmast unistamatu paradiisi, mis on täis elu, valgust ja tervist. Sest 

tänapäeva isekale teadusele ei avalda ma kõiki imesid, mis mul inimkonna jaoks varuks on. 

57 Sel ajal ütlen ma teile, et kurjus ei võida, sest Minu töös ei saa ebatäiuslik seista. Teie vaim on 

loodud selleks, et saavutada oma arengu kaudu kõrgeim täiuslikkus. 

58 Minu jüngrid ilmuvad üle kogu maa ja nende teelt hajub udu, mis oli tõde varjanud. Nende 

südamesse graveeritakse Minu õpetussõnad, nii nagu muul ajal olid Minu käsud kivisse raiutud. 

59 Inimesed, siin on valgus, toituge sellest! Kuid kõigepealt hävitage see materialismi rõivas, mis on 

teid ümbritsnud ja mis ei kata enam kunagi teie hinge. 

60 Mitte kogu inimkond ei puhasta end spirituaalsuse kaudu. Loodusjõud mõistavad kohut ka uute 

Soodomade ja Gomorra üle, et valmistada maa ette uutele põlvkondadele. 

61 Üleujutus, mis puhastas maa inimlikust mustusest, ja tuli, mis langes Soodoma peale, on teile 

tänapäeval tuntud kui legendid. Sellegipoolest kogete te sel ajal ka seda, kuidas inimkonda raputatakse, 

kui maa väriseb õhu, vee ja tule võimu all. Kuid ma saadan teile uue laeka - mis on minu seadus -, et 

igaüks, kes sinna siseneb, saaks päästetud. 

62 Mind ei armasta mitte kõik, kes ütlevad "Isa, Isa" külastuse tunnil, vaid need, kes alati 

praktiseerivad Minu armastust oma ligimese suhtes. Need salvestatakse. 

63 Armsad jüngrid, kõik, kes te mind järgite - laske oma sammud vaimulikult särada öösel varjudes, 

et need tähistaksid valguse teed, mis juhatab eksinud inimesi. 

64 Enne, kui te mõtlesite tulla ja Mind kuulata, olen Ma juba olnud teie südames ja võtnud ühendust 

teie vaimuga, sest see on see, keda Ma otsin. Minu Tahe on, et inimesed võtaksid end sel ajal kokku, 

loobuksid oma ükskõiksusest ja pöörduksid eemale sellest perverssest ja ebamoraalsest maailmast, mille 

nad on loonud. Ma tahan, et te oleksite Püha Vaimu jüngrid. 

65 Hoolitse selle eest, et hinge ja kehakesta vahel valitseks harmoonia, nii et sa saaksid Minu juhiseid 

hõlpsasti täita. Alistage keha armastavalt, kasutage vajadusel rangust. Hoolitse aga selle eest, et fanatism 

sind ei pimestaks, et sa ei käituksid julmalt. Kujundage oma olemus üheks tahteavalduseks. 

66 See ei ole aeg peatumiseks ega unne vajumiseks. Mõista, et miski hoiab sind ärkvel, mis on sinust 

tugevam, olgu see siis vaimne häire või füüsiline vaevus. Ainult ärkvel olles saate te tajuda Minu 

inspiratsioone, sest see, kes "magab", muudab oma vaimu vastuvõtmatuks ja ei saa näha valgust ega 

mõista elu, sest tema silmad on tõe ees suletud. 

67 On palju neid, kes ainult ootavad sõna, et tulla Minu juurde. Seepärast valmistan teid ette ja saadan 

teid provintsidesse, et jagada rõõmusõnumit. Seepärast panen ma janunevad teie teele, et te saaksite neile 

pakkuda seda vett, mis tegelikult kustutab janu. 
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68 Ma olen õpetanud teid mitte käituma nagu rikas vaene, kes peidab oma aarded teiste silmade eest, 

teades, et see kingitus, mis teil täna on, ei ole ainult teie jaoks, vaid kõigi jaoks, kes seda vajavad. Minu 

Tahe on, et Minu Sõna kõlab kogu maailmas, kõigepealt Häälekandja ja seejärel Minu Sõnumitoojate 

kaudu. 

69 Need mõned aastad, mis on jäänud, et anda teile Minu Sõna, näete, kuidas need mööduvad nagu 

hetk. Taastage end ja valvake Minu Sõna, et pärast Minu lahkumist saaksite seda täies puhtuses teatavaks 

teha. 

70 Ärge oodake kuni 1950. aastani, et olla ehmunud, sest te ei ole valmis. Ärge püüdke seni kaotatud 

aega tasa teha. Asuge nüüd teele, kasutage ja uurige Minu õpetusi, siis ei lähe te eksiteele. Jääge kindlaks 

aktiivsele heategevusele, ärge vaadake venna silmis olevat pori ja ärge pöörduge kõrvale "pidalitõbistest", 

sest ma viin nad teie teele, et te saaksite neid tervendada. 

71 Ma tulen teid päästma, teid kõiki kokku kutsuma. Ma kogun teid Minu Sõna ümber. 

72 Ma tahan, et te jõuaksite tee lõppu kuulekuse ja alandlikkusega. Tee on täis katsumusi; igaüks neist 

on samm edasi mäe tippu või veel üks samm taevalaotuse redelil täiuslikkuse poole. Kõndige silmad 

lõpmatusesse suunatud pilguga. 

73 Ma õnnistan neid, kes on ohverdanud end oma ligimese eest, neid, kes on loobunud maailma 

naudingutest, et lohutada neid, kes kannatavad. Ma tahan, et teie näited jääksid kirja igaviku raamatusse, 

mida inimesed vajavad, et tõusta üles ja järgida Mind. 

74 Ma annan inimkonnale valgust, sest nende teadus ei päästa neid ja nad on vihases meres. Aga ma 

päästan laevahukkunuid, et teha neist kalureid, ja annan neile paadi, et tuua lootust ja päästet eksinutele. 

75 Need on Kolmanda Ajastu jüngrid, uued inimkalurid, kelle juhiks on Minu õpetus ning eeskujuks 

ja innustuseks Minu Teise Ajastu apostlite elu ja teod. 

76 Vaadake ja palvetage, jüngrid; alati, kui te seda teete vaimses ühtsuses, tunnete Minu rahu. Kui 

kuulujutud ja halvustavad hinnangud kummitavad teid, sulgege kõrvad, sest need pisted ei ole surmavad. 

Kui te järgite Minu jumalikke õpetusi, saate te tänulikkuse ja austuse tunnistusi teel, mis elavdavad ja 

julgustavad teid. 

77 Mida rohkem te töötate, seda lühem tundub teile aeg ja tee. Kui maailm põhjustab teile valu ja te 

mõistate, et selles ei ole kedagi, kes teid lohutaks, siis pange oma kaebus Minu ette ja Ma lohutan teid. 

Te kõik kannate oma vaimus Minu valgust, seda jumalikku sädet, mis ei kustu kunagi. Aga kui see 

valgus valgustab mõnede südant, siis teiste, kes on sellele valgusele vastu pidanud, on minu arvates 

pimedusse varjutatud. - Ma võtan kõik vastu ja tervitan teid selles armastuse lauas. Kui te võtate seda veini 

ja sööte seda leiba, siis pidage meeles Minu õpetussõnu. 

78 Nautige seda pidu, sest te ei saa seda alati nautida. Rahustage oma nälga ja janu igaveseks, sest 

väga varsti peate te läbima pikki vahemaid ning vajate julgust ning keha ja vaimu jõudu. 

79 Nagu varas olen ma praegu teie südamesse tulnud, üllatades ühtesid ja äratades teisi, öeldes teile: 

Vaata, siin on teie Meister, kuulake teda ja puhastage oma elu, et te saaksite oma tegudega tunnistada 

Minu tulemist. Kui seda ei tehta, siis pilkab ja eitab inimlik mõistmisorgan Minu Sõna ja Minu kuulutust. 

Tee, et su teod tekitaksid patustele meeleparanduse ja nende huuled, mis on tundnud ainult jumalateotust, 

räägiksid Minu nime armastusega. 

80 Ma panen oma sõna sinu huultele, et sa päästaksid kadunud. 

81 Ehkki inimesed on teinud maast räpase ja ülekohtu maailma, muutub see teie pingutuste ja teenete 

kaudu rahu ja vaimsuse maailmaks, ja teil on selles töös igal hetkel Minu abi. 

82 Häda inimkonnale, kui halastus ja aktiivne ligimesearmastus ei puhke lõpuks nende südames! 

Häda inimkonnale, kui nad ei saavuta lõpuks täielikku teadmist oma kurjadest tegudest! Nende enda käsi 

vallandab nende peale loodusjõudude raevu ja püüab valada rahvaste peale valu ja kibeduse karika. Isegi 

kui nad lõikavad oma töö tulemust, ütlevad mõned ikkagi: see on Jumala karistus. 

83 Ma olen andnud teile ainult armastuse tõendeid. Ma saatsin teid maa juurde, mis oli nagu viljakas, 

armastav ja õrn ema. Ma andsin teile elu tule, õhu, mis on Looja hingeõhk, ja vee, mis on viljakus ja 

värskendus. Kuid te olete kasutanud kõike, et külvata hävingut ja surma. Kõik on rüvetatud ja muutub 

veelgi rüvetatumaks. Teie jõed on verest, teie tuli on hävitustuli, õhk on paisutatud surma hingeõhust ja 

kogu maa väriseb konvultatsioonides. Õigluse tunnil ütlevad paljud Mulle: "Issand, anna andeks, mul oli 

tume side silmade ees." 



U 57 

21 

84 Ma annan neile andeks ja annan neile teada, et praegu ei ole keegi vaimus teadmatuses. 

85 Kõige loodu omanikuna nõuan ma sinult aruannet kõige kohta, mis on maa peal juhtunud. Siis 

saate teada, kuidas miski ei pääse Minu läbitungiva pilgu eest ja midagi ei kustutata Tõelise Elu 

Raamatust. 

86 Laske Meistril siseneda oma südamesse, kutsuge Mind oma koju, laske Minul elada koos teiega. 

Järgmised sõnad kehtivad kõigi maailma rahvaste kohta: 

Halastage oma vendade ja iseenda vastu ning kõrvaldage oht, mis ripub inimkonna kohal. 

Väikese hea tahtmise abil suudate saavutada rahu ka kõige raskematel hetkedel! 

87 Ma olen juba pikka aega koputanud teie uksele. Tunnistage Minu koputamist selle õrna olemuse 

järgi; ärge jätke ennast vaimsesse unne, et - kui te lõpuks avate selle - ei oleks see käe 

Surm koputab. Kristuse, tema apostli Johannese ja prohvetite poolt väljakuulutatud ajad on saabunud. 

Meeste silmis on need ajad juba ammu käes. Kuid ma ütlen teile, et igaviku seisukohalt on möödas vaid 

hetk. Pidage meeles, et teile öeldi, et need, kes jäävad Minu armastuse seadusele truuks kuni lõpuni, 

saavad päästetud. 

Jälgige, palvetage ja püsige headuses, et te ei hukkuks selles meres, mida kired, meeleheide ja surm 

segavad. Kohtumõistmise tunnil on Minu jumalik seadus kõigi juures, Minu armastus on igavesti teiega. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  58 

22 

Juhend 58  
1 See Minu Poeg, kelle mõistmisorgani kaudu ma teile selle sõnumi annan, ei väida, et teda võetakse 

Jeesuse eest. Ta on üks paljudest häälekandjatest, keda Ma olen valmistanud selleks, et lasta Minu 

Jumalikul Sõnal teie juurde jõuda. 

2 Varustage end nii, et see hääl jõuaks teie südamesse ja te tõuseksite tõelise elu juurde. 

3 Tõesti, ma ütlen teile: Minu Sõna on vaimu leib. Seega, kes seda sööb, ei jää enam kunagi nälga. 

4 Olge nagu lapsed Minu ees, ja Ma ütlen teile, nagu Teisel ajastul: "Laske lapsed tulla Minu juurde, 

sest nende päralt on taevariik." 

5 Minu Kuningriik on nende jaoks, kes on puhta südamega. Seepärast, nüüd, kui te teate, ärge 

hoidke kedagi Minu juuresolekust eemal: ei täiskasvanud inimest, kes tuleb Meistri ette kui patune - sest ta 

tuleb, et puhastada end Minu Sõna kaudu ─ ega ka last. Sest isegi kui te arvate, et tema arusaamine Minu 

Töö õpetustest on madal, on tema vaim sageli teie omast arenenum. 

6 Sel ajal, mil ma avaldan end inimliku intellektiorgani kaudu, selgitan teile oma varasemaid 

õpetusi. Minu Vaim puhkab praegu kogu liha ja iga vaimu peal, et kõik tunneksid Minu jumalikku 

kohalolekut ja te näeksite teed, mis viib igavikku. 

7 Kui inimkond on andnud Minu õpetustele mineviku aegadel vale tõlgenduse, siis võite ka teie 

langeda sellesse eksitusse tänapäeval. See on põhjus, miks ma, kuigi ma tulen vaimus, teen oma õpetused 

lühikest aega füüsiliselt kuuldavaks, et need teile arusaadavaks teha, sest te ei osanud end vaatamise ja 

palvetamise teel ette valmistada. 

8 Mõistke, et Minu vaimse õpetuse eesmärk on teie vaimu täiustamine, et ta saaks rahu ja õnne, 

mille iga vaim saab Minu tõe tundmise kaudu. 

9 Enne kui ma andsin sulle su risti, tugevdasin sind ja kuivatasin su pisaraid. Õnnistatud on see, kes 

on nutnud Minu rinnal, sest ta tunneb, kuidas tema valu kaob. Õnnistatud on see, kes, olles täitnud Minu 

Seadust, tunneb rõõmu oma vaimus, sest see on tema teenete vili. 

10 Kui tahate Mind järgida, tulge alati puhta südamega Minu juurde. Te ei vaja ehteid ega 

väärtuslikke riideid. Ma tahan ainult puhtust teie hinges ja kehas, et te kannaksite Mind endas. 

11 Minu Sõna on selge, kuid mõnikord te ei taha sellest aru saada. Teisel ajastul rääkisin Ma palju 

tähendamissõnades ja allegooriaid, sest selle ajastu inimesed mõistsid Mind ainult sel viisil. Kuid siiski 

kasutasid nad mõnel korral ettekäänet, et nad ei mõista Mind, ja seda seetõttu, et inimesed tahavad 

Jumalikku oma kätega puudutada ja nad pelgavad materiaalsest loobumist ja spiritualiseerimist, mis on 

vahendid, mille abil nad saavad näha Jumalikkuse valgust. 

12 Olge vaimulikud, olge puhtad südamelt, siis ei kurvasta teid kunagi Issanda pidusöök ja te mõistate 

ja tunnete kõike, mida Ta teile räägib. Te ei tunne end väärtusetuna ja teil ei teki soovi lahkuda. Seepärast, 

kes tõuseb Minu laualt, teeb seda ainult selleks, et oma elu ja tegudega kuulutada Minu õpetuse tõde. 

13 Jüngrid, ma olen teie südames. Seepärast suri Jeesus sinu eest, et elada sinu südames igavesti. Teie 

hing areneb Minu Sõna kuuldes. Vaata, minu jüngrite tegude kaudu saab mind sel ajal tuntuks. 

14 Valu on puhastanud teie kehakesta ja teie hinge, nii et te saate end mõtetes, palve kaudu, paigutada 

isegi kaugetesse kohtadesse, et täita oma rasket ülesannet - luua rahu ja tuua valgust oma vendadele. 

15 Kui teie keha jätab oma igapäevase võitluse ja puhkab voodis, kasutab hing seda aega, et vabaneda 

ja tegeleda talle sobivate ülesannetega: Issanda töödega. Kui aga teie süda, selle asemel, et puhata oma 

muredest ja mitmesugustest muredest või tõusta palves, loobub kibestumisele, siis on vaim pidevalt 

hõivatud oma keha nõrkuste ületamisega, jättes seeläbi muud ülesanded tähelepanuta. Nii kaotad usu ja 

vaimsuse puudumise tõttu oma voorused, selle asemel et meeles pidada, et - kes loobub oma kohustustest 

teiste suhtes, et hoolitseda ainult enda eest - on egoistlik oma ligimese suhtes ja seetõttu ei ole tema hingel 

halastust. 

16 Rakendage Minu õpetusi praktikas, et te saaksite tugevaks ja et teie vaimus oleks tasakaalukus ja 

teie huultel headus, kui teie uksele tulevad need, kes teid tagasi lükkavad ja laimavad. 

17 Kui te aktiivselt valmistute selleks, siis näete, et teie palve kaudu pääseb nende südamest välja 

mure, mida nad võisid varjata, tõendina sellest, et nad olid koos Minu jüngritega. 
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18 Kui te aga püüate kaitsta Minu õpetust, vastates löögile löögiga ja solvangule solvanguga, siis 

näete, kuidas inimesed teid lüüa ja leiavad põhjusi, et tõestada, et te ei saa olla Minu jüngrid, sest teil 

puudub armastus ja halastus oma ligimese vastu. 

19 Ära lase, et pühakoda, mille ma olen sinu südamesse ehitanud, hävitatakse ebaväärikate mõtetega. 

Elage ärkvel, palvetage, et tormid teid ei kukutaks. 

20 Kui te kuulete, kuidas selle aja prohvetid, keda te nimetate nägijateks, räägivad teile oma 

nägemustes ohtudest ja ennustavad külaskäike, siis tõstke oma mõtted Minu juurde ja paluge Minult 

jõudu, et vastu pidada, või valgust, et vältida seda kaljut, ning paluge Minu halastust kõigi teie vendade 

jaoks. 

21 On aeg palvetada. Las need kodud, mis on rahus, palvetavad hävinud kodude eest. Lesked, kes on 

leidnud ülesastumise ja lohutuse, peaksid mõtlemisega seisma nende kõrval, kes elavad valust 

tuimestatuna ilma tähenduse ja eesmärgita. 

22 Emad, kes te rõõmustate, kui näete end ümbritsetuna oma lastest - saatke oma lohutus neile, kes on 

nad sõjas kaotanud. Ei ole oluline, et teie silmad näeksid edu. Piisab teie usust ja sellest, et te tahate jagada 

oma vendade ja õdede valu, et Ma annaksin neile, kelle eest te palvetate, oma rahu, oma lohutust ja 

hellust, leiba ja andestust. 

23 Ma olen andnud teile kingitusi, et teie teenete kaudu jõuaksite tõotuse maale. 

24 Ma aitan teil alati end varustada, et te oleksite tugevad ja tõuseksite selle asja headeks sõduriteks, 

kui puhkeb segadus ja rahvad tõusevad rahvaste vastu ja rahvad rahvaste vastu. 

25 Täna ütlen ma teile: Tere tulemast, olgu maapealne palverändur, kes on juba mõnda aega järginud 

jumalikku valgust! - Oo, selle maailma põgusad elanikud, kes te olete täna siin ja ei tea, kuhu teie vaim 

homme läheb! Tõesti, ma ütlen teile, teid ei oota mitte surm, vaid igavene elu, sest ma ei ole hinge jaoks 

ette näinud surma. Kuid Ma tahan, et te oleksite Minu kutsumise hetkel nagu Minu tähendamissõna 

ustavad neitsid, kes ootavad lambiga põlevat voorusema saabumist, nii et sel hetkel, kui te kuulete Minu 

häält, mis teid kutsub, jätaksite maha kibeduse karika, mida olete selles maailmas joonud, ja et sel tunnil ei 

saaks keegi teilt ära võtta seda, mida te olete peaaegu saavutanud nii suure vaevaga. 

26 Siin sulguvad teie nutmisest väsinud keha silmad, samas kui teie vaimu silmad avanevad tõelisele 

elule, kui te ületate igaviku lävepakud, kus teie Isa ootab teid koos palgaga, mille Ta on teile lubanud. 

27 Kui paljud armu elule surnud on sel ajal üles tõusnud, kui nad seda sõna kuulsid! Kui paljud 

nõrgad on tõusnud täis jõudu! Kui paljud hirmunud ja meeleheitel olevad inimesed on saanud julgust ja 

leidnud rahu! 

28 Need rahvahulgad, kellest ma selle kuulutuse esimestel päevadel teada andsin, on need; need 

"surnud" ja abivajajad, kellest ma ütlesin, et nad tulevad, olete teie ise. 

29 Oma üksinduses ja kibeduses olete päevast päeva oodanud hetke, mis tooks teile rõõmusõnumi 

Minu tulekust. Teid on meelitanud kuuldus Minu kohalolekust ja Minu imedest, te olete tulnud puu varju, 

kus Ma teid ootasin, ja siin muutute te Jumaliku Meistri õpilasteks. 

30 Ma olen veel mõnda aega teiega, et te saaksite oma vaimule sisse jätta Minu õpetused ja mitte 

langeda rüvetamistesse või võltsingutesse. Ma tahan, et teie süda kinnitaks sõna, mida Meister õpetab teile 

armastuse tegude kaudu, kui teie huuled hakkavad rääkima Minu õpetusest. 

31 Hoidke, et mitte haavata oma vendade südant ja mitte kustutada nende usu valgust, sest siin, nende 

rahvahulkade seas, on minu uued jüngrid. Ärge viige neid sellelt teelt kõrvale. Ärge arvake, et te olete 

ainsad, keda ma sel ajal kasutan. Teid nimetatakse "esimeseks" ja neid "viimaseks". Isegi need, kes on 

väsinud rändamisest ja kannatustest, tulevad ja ütlevad Mulle: "Isa, ma tulen Sinu juurde kurnatuna. Ma 

soovin, et ma oleksin Sind oma eluteel palju varem kohanud. Ma oleksin end paljudest oma kannatustest ja 

vigadest säästnud." Aga ma ütlen teile, et ükski leht puult ei liigu ilma Minu tahteta, ja need, kes Minuga 

sel viisil räägivad, peaksid teadma, et isegi Minu töötajate seas on neid, kes ütlevad Mulle oma südames: 

"Kui õnnelik ma oleksin, kui ma oleksin ikka veel vaba, et nautida kõike seda, mida maailm mulle pakub." 

See on see, kes ei osanud kasutada katsumusi, mis on elu õppetunnid, ega suutnud mõista Minu õpetuse 

tähendust. Seepärast on ta nõrk ja oma nõrkuses satub ta ise kiusatusse. 

32 Kes suudaks Minu eest varjata mis tahes kavatsust või mõtet - Minu eest, kes elab iga inimese 

südames? Seepärast ärge imestage, kui ma ütlen teile, et teie seast tulevad välja need, kes teid taga 

kiusavad ja püüavad hävitada seda, mille ma olen loonud. Mõned neist, kes täna nimetavad end Issanda 
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jüngriteks ja töötajateks, tõusevad homme Minu õpetuse vastu ja võitlevad nende vastu, keda nad 

nimetasid oma vendadeks. Seepärast ütlen ma teile alati: Vaadake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. 

33 Igaüks olgu rahul talle usaldatud ande ja missiooniga ning ärge minge välja tänavatele ja 

provintsidesse, kui talle ei ole näidatud õiget hetke ja teda ei ole juhendatud oma ülesande täitmisel. Ma 

ütlen teile seda, sest mõned õpetavad, ilma et nad oleksid ennast ette valmistanud, ja on ka neid, kes 

teevad end juhtideks, ilma et neil oleks vajalikke vahendeid. Aga teistele, kes arvavad, et nad ei suuda täita 

ülesandeid, mis ma neile usaldan, ütlen: Miks te arvate, et on võimatu täita seda, mida Ta teile usaldas, kes 

teab, milleks iga Tema laps on võimeline? Kuidas peaks teie arvates Minu ilmutus praegu toimuma, 

näiteks mitte inimese intellektiorgani kaudu? 

34 Mõned on kahelnud Minu kuulutuses sellisel kujul ja pidanud hääle kandjat petjaks. Kuid ma olen 

kasutanud ka neid, kes kahtlesid ja kutsusid ning valmistasin neid ette, et täita missiooni, milles nad 

kahtlesid, ja anda neile tõendeid Minu tõesuse kohta. 

Paljud neist kuulusid Minu parimate häälekandjate hulka, sest nad töötasid pärast seda usuga ja 

rõõmuga. Kui nad mõistsid, et nende huultelt tulevad jumalikud sõnad, pöörasid nad oma pilgu Minu 

poole, et õnnistada Minu nime. 

35 Sellest ajast peale on nad teinud Minu, mitte oma tahtmist, sest nad mõistavad, et igaüks, kes teeb 

oma tahtmist maa peal, teeb seda enda ülistamiseks ja eemaldab end seetõttu Minust. 

36 Meister ütleb teile: Täna juhib, parandab ja juhendab teid Minu Sõna; pärast 1950. aastat juhib teid 

ainult teie südametunnistus. Andke edasi Minu õpetust selle täielikus puhtuses, näidake Minu tööd täies 

selguses. 

37 Ma ei ole kutsunud teid selles lahingus hukkuma, vastupidi, ma tahan, et te võidaksite kui head 

sõdurid. Aga see võit on rahu, mille te olete külvanud, see tervis, mille te olete taastanud haigetele, see 

valgus, mille te olete süüdanud pimeduses. 

38 Töötajad, kes te tulete mulle oma tööd näitama, ma võtan teid vastu. Sa tuled põldudelt, mis ma 

sulle olen usaldanud, ja küsid Minult: "Jumalik Meister, kas minu töö, minu võitlus on Sinu ees 

meelepärane?" Aga Meister vastab teile: Teie teod ei ole veel täiuslikud, te ei ole veel Minu jüngrid. Ma 

näen teid väikeste lastena, keda ma väga armastan, ja ma võtan vastu (teie ülesande) täitmise, mida te 

mulle esitate. Teie vaim sirgub ja astub esimesed sammud, muudab keha kuulevaks ja annab kõrva Minu 

uutele õpetustele praegusel ilmutuse ajastul. 

39 Esimesel ajastul teadsite te Jehoova nime ja kogesite Minu ilminguid Iisraeli rahva, kelle hulka te 

kuulusite, põues, ja Ma ütlesin teile: "Vaata, see on tee"; ja tee, millest Ma teile rääkisin, oli Seadus. 

Hiljem kõneles teiega Minu Jeesuses lihaks saanud Sõna, ja teid valgustati Minu tähendamissõnade ja 

käskudega, ning nendega ütlesin teile: igaüks, kes täidab Minu Seadust, armastades ja andestades oma 

ligimest, on Minu Seaduse teel. - Ja tänapäeva 

aeg, olete taas samal evolutsiooniteel ja teiega on sama Jumalik Vaim, kes õpetab teid ja juhib teie samu 

samme. Ma olen tulnud kui särav valgus, ja igaüks, kes valmistub selleks, saab Mind näha. 

40 Inimkond ei ole praegusel ajal asunud täitma Minu käske, kuid Ma ootan neid. Ma olen alati 

kasvatanud hingi, kuid te ei ole pakkunud Mulle vilju, mis on Minu väärilised. Ma olen määranud kõigile 

olenditele täiuslikud seadused, kuid inimese hing, mis on Looja meistriteos, ei ole end täiustanud. Kuigi 

ma olen teda pidevalt innustanud ja nõustanud, ei ole ta kuulanud oma Jumalat ega kuuletunud talle. 

41 Te ei ole kasutanud hästi ära võimeid, mis ma teile olen andnud, ja toovad Minu ette ainult valu. 

Kui teie sees on valu, siis selle põhjuseks on see, et te olete seadust rikkunud. Kuigi teil on olnud jõudu, 

olete olnud nõrk. 

42 Ma tahan, et te teaksite, et te olete kõige privilegeeritum olend kõigi selle maailma olendite seas, 

kes on varustatud hinge ja vaimuga. Ma olen andnud teile vaba tahte, et te oma vabast tahtest valiksite 

õige tee, mis viib minu juurde. See ei ole lilleline tee, mida ma teile pakun, vaid see on palve, 

meeleparanduse ja võitluse tee, ja sellele teele juhatab teid teie südametunnistus. 

43 Läheneb aeg, mil te tulete Minu juurde vaimolenditena. Te olete kolmandas ajas, evolutsiooni 

kuuendas etapis, lähedal selle täiusliku elu lävel, mis teid ootab. Kas te tahate tulla Minu juurde ja nautida 

rahu, mida Ma olen teile esimesest ajast peale lubanud? Te kõik ütlete mulle: "Jah, Isand, sest karikas, 

mida me joome, on kibe ja meie päevatöö on raske. Iga päev muutub teie töö raskemaks ja te puutute 
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kokku oma kaasinimeste mõistmatusega. Aga Minu Sõna, mis on palsam, leevendab teie valu. See armu 

allikas, mille sa olid lasknud ära kuivada, purskab täna uuesti, et anda sulle jõudu. 

44 Mõelge, et läheneb aasta 1950 ja inimesed ei ole ühtsed. Kaheteistkümne tuhande vaimu iga hõim 

ei ole veel varustatud. Aga kui see aasta saabub ja te ei näita mulle seda arvu, mida ma olen teilt palunud, 

siis kes suudab pärast seda aega märgistada väljavalituid? Kas te tähistate neid ja näitate nende saatust? - 

Ei, inimesed, ainult mina kirjutan kustutamatute tähtedega ülesande, mis kuulub igale vaimule. 

45 Milline soov on Minus, et ilmutada Minu Tööd teistes rahvastes! - Läheneb aeg, mil see ilming 

peab lõppema ja need huuled ei räägi enam sellisel kujul. 

46 Mina olen see, kes sel ajal räägin, kes kasvatan ja valmistan hingi ette. Sest maa peal ei ole vaimu 

isandat. 

47 Ja nii nagu need rahvahulgad siin, mis varem olid väikesed, on tänapäeval mitmekordistunud, nii 

kogun ma oma jüngrid ka teistesse rahvastesse. 

48 Kui sa tunnistad Minu pidevat võitlust, ütled sa Mulle: "Meister, kui suur on Sinu töö, kui rikkalik 

on Sinu Sõna ja kui palju armastust ja jõudu Sa sellesse valad! Südamed muutuvad ja haiged saavad 

terveks, sest nad tunnevad Sinu kohalolekut." - Kuulake Mind lõpuni, et te saaksite Minult õppida. 

49 Ma olen ennast vaimselt teatavaks teinud kõigis rahvastes, nagu on kirjutatud. Prohvetid ütlesid: 

"Sõja ja viletsuse ajal tuleb Püha Vaim, et teha ennast inimestele teatavaks." Inimkond otsib Mind, 

igatsedes Minu Sõna järele, kuid nende hirm ja segadus on nii suur, et neil ei õnnestu Mind leida, kuigi Ma 

olen neile nii lähedal. Mõnes linnas on kirikud hävitatud, raamatud on visatud tulle, usu vastu on 

võideldud, pühad seadused on eiratud ja mõnes riigis on Minu Nimi kustutatud nende elanike südamest. 

Ometi olen ma teile teatanud, et taevariik leiab koha inimeste südames. Kes võiks hävitada sisemise 

templi, kui te oskate seda oma hinges ehitada? Kui suur on see võitlus, mis teid ootab, inimesed! 

50 Varsti saab maailm teada, et Iisraeli rahvas, kes on kehastunud erinevatesse rahvastesse, on 

naasnud maa peale, ja ma kasutan neid ära. Inimesed saavad teada, et te ei ole selle rahva veresugulased, 

vaid vaimne järeltulija, ja nagu ka minevikus, olete te Minu tuleku ja Minu ilmutuste tunnistajad. 

51 Teie, kes te esindate Mind, toimetate Minu sõnumi inimkonnale. Ma olen saatnud teid valgustama 

maad, kuulutama headust ja andma tunnistust tõe kohta. Te asetate vaimu kõrgemale hingest ja kehast 

ning õpetate, et see on teie teejuht. Siis langeb kogu materialism ja hing tõuseb taas üles ning saab Minu 

jüngriks. 

52 Sa unustad sel hetkel oma kannatused, et mõelda teiste kannatustele, sest sa tead, et teistes riikides 

on valu täitnud nende elanike karika, ja see valu jõuab Minuni, sest - millist kannatust võiks laps tunda, 

mis ei jõuaks ka Isani? Kuid see valu puhastab ja valgustab inimest, see paneb teda tundma õigluse 

hoiatussignaali ja paneb teda "teele" tagasi pöörduma. Ainult valu paneb teda mõtlema ja taastab kaotatud 

tervise ja rahu. 

53 Minu kohalolek ja armastus on sel katsumuse tunnil kõigi Minu lastega. 

54 Selle aja kutsutute hulgas on neid, kes palusid Isalt veel üht vabadusaega, mille ma neile ka andsin. 

Aga kui tuli aeg, mil nad pidid aru andma, küsisin ma neilt: "Mida te olete teinud vabadusega, mida te 

minult palusite? 

Vastake mulle vaid: "Me oleme teinud oma tahtmist ja vilja, mida me oleme lõiganud, on väga kibe." 

55 Need on naasnud Minu juurde väsinult, kibestunult ja vastumeelselt viljadest, mida nad nii väga 

ihaldasid - viljadest, mis on mürgised ja surmavad. 

56 Issand ootas neid. Ta teadis, et nad peavad tagasi tulema, ja kui nad olid tagasi tulnud, küsisin 

neilt, kas nad tahavad ikka veel jätkata maise naudingu teed või kanda Meistri armastuse risti ja järgida 

Teda, ja nad ütlesid Mulle südamest, et nad järgivad Mind lõpuni. 

57 Kõigile teile ütlen: palvetage, et teil oleks võim oma keha üle. 

58 Kuigi suur osa inimkonnast kannatab praegu, sest inimeste seas valitseb ikka veel vägivalla seadus 

ja valitseb ebaõiglus, tulen Ma alla ja ilmun vaimselt teie keskele, et toita teid, et te saaksite end uuendada, 

mõista Minu jumalikku õpetust ja teha edaspidi inimeste seas täiuslikke tegusid. Selleks olen ma istutanud 

oma puud, mis on suured ja väikesed kogukonnad erinevates linnades, provintsides ja külades - puud, mis 

annavad varju rändurile, kes tuleb mööda pikki teid ja läbi suurte kõrbete, ja mis annavad oma eluvilju 

näljastele. Armastage neid puid, hoolitsege nende eest oma kaastunde ja innuga. Ärge piitsutage neid, 
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nagu oleksite keeristorm, sest te näete, et mõnelt on lehed ära võetud ja teised on vananenud, sest nende 

okstest saavad uued puud. Ärge unustage päeva, mil saite esimese varju ja sõite esimest vilja. 

59 Ma olen vaadanud teid kui väikeseid lapsi. Kui te alustate oma esimesi samme töölisena, usaldan 

ma teile kõigepealt väikesed põllud, et te õpiksite külvama. Need esimesed väljad on teie lähedaste 

südamed, on teie sõbrad ja vaenlased. Iga konkreetse juhtumi puhul annan teile inspiratsiooni. 

60 Siis, kui torm on tulnud teie põldude vastu, on mehed leidnud teid vaimus terasena, ja kui on 

tulnud lõikamise ja saagikoristuse aeg, kannate te rõõmuga oma südames koristatud vilja Isa viljahoidlasse 

- just seda vilja, mis on tulevikus igavesti teie toiduks. 

61 Juba pikka aega on Peremees teid kutsunud külvama Tema põldudele, kuid mõned on olnud kurdid 

ja tõrksad esimesele kutsele. Kuid Isa ootab neid jätkuvalt, sest Ta teadis, et teise kutse peale tormavad 

nad täis meeleparandust ja paluvad Temalt andeksandmist. 

62 Selleks, et uskuda ja Mind järgida, küsisid mõned Minult tõestuseks tervist ja sisemist rahu, mida 

nad ei leidnud maa peal, ja kui need inimesed said terveks ja nägid, et nende kodudes ja elus valitseb rahu, 

ütlesid nad Mulle: "See oled Sina, Isa!". 

63 Õnnistatud on see, kes igal hetkel oma teel tunnustab tegusid, mida ma tunnistan, sest ta toob oma 

Isale rõõmu. Häda sellele, kes kahtleb või ei usalda, sest ta tunneb end mahajäetuna, kadunud ja nõrgana. 

64 Kuulge, jüngrid: Teisel ajastul läks Jeesus ühel päeval paadiga välja koos oma jüngritega. Meri oli 

rahulik ja need inimesed rõõmustasid Meistri sõnade üle. Seejärel jäi Jeesus magama, kuid kui meri 

hakkas vahutama ja torm ähvardas, jätkas Jeesus magamist. Paariks hetkeks oli paat lainete mänguasjaks 

ja hirm valdas neid südameid sedavõrd, et nad ärkasid hirmunud häälega kaptenit, öeldes talle: "Issand, 

päästa meid, me hukkume!". Seepeale sirutas Jeesus, vaadates neid armastavalt, oma käe vastu veelaineid, 

mis kohe rahunesid, ja pöördus oma jüngrite poole, noomides nende kahtlusi sõnadega: "Oo, te vähese 

usuga!". 

65 Mõnikord näen ka teid, kes te olete nõrgad usus. Sageli piisab sellest, et leib teie laual on napp või 

et väravad tööle sulguvad lühikeseks ajaks, ja juba haaravad teid kahtlused ja te unustate, et te sõidate 

paadis koos Jeesusega, kes ütleb teile ka: "Oo vähese usuga mehed!". 

66 Kui ma teid armuandidega üle annan, siis te usute minusse, aga kui ma teid proovile panen, siis te 

kahtlete. 

67 Ärge arvake, et ma võiksin teile valu saata, sest seda ei ole mina loonud. See on inimese südamest 

sündinud seeme, mida ma kasutan, et selle viljad võiksid teda äratada ja valgustada. Sest mina olen see, 

kes paneb valguse esile kerkima just sellest pimedusest. 

68 Kui palju on neid, kes on oma katsumuste valudes nimetanud Mind ebatäiuslikuks ja ebaõiglaseks 

Jumalaks, mõistmata, et kannatusi, mida nad peagi lõikavad, on nad ise külvanud ja et ainult selle kaudu 

saavad nad puhtaks ja vabaks oma võlakoormast. 

69 Millal kaotab inimkond valu? Millal nende sõjad ja patud lõppevad? Minu hääl, nagu kelluke, 

ütleb hingedele sel ajal: ärgu! Tõuse üles! Kuulake oma südametunnistust, et te saaksite käia seaduse teed 

allaandlikult ja leebelt. Teile on lubatud rahu ja armu aeg, mil valu ja pisarad kaovad. 

Aga kõigepealt peate te võitlema ja püsima hea. 

70 Kui kõik inimesed asuvad selle ideaali ellu viima, kaob praegusel ajal valitsev Paabeli segadus ja 

selle asemel võtavad kõik rahvad üksteist vastu kui vennad. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 59  
1 Tere tulemast Meistri juurde, kõik! - Kes teist on jüngrid? Kes teist on lapsejüngrid? Te ei tea. On 

palju neid, kes arvavad, et nad on juba meistrid, kuid ma näen, et nad ei ole mõistnud isegi esimest 

õppetundi. Teised aga tunnevad, et nad ei suuda õpetada ja sulgevad oma huuled, kuigi nad võiksid juba 

hakata õpetama oma sõnade ja tegudega. 

2 Ma olen alati piiranud ennast, et inimesed tunnetaksid ja mõistaksid mind. Kui Ma oleksin sel 

Teisel Ajastul, Minu Ilmutusel, tulnud Kristuse - Jumalana, mitte inimesena, oleksid inimesed Mind 

õigustatult ette heitnud ja öelnud: "Issand, me ei saa Sind eeskujuks võtta, sest Sina oled Jumal ja meie 

oleme inimesed." 

3 Nüüd olen toonud teile uusi õpetusi. Minu varjatud tarkuse uks on inimkonna jaoks veel kord 

avanenud ja ma tahan, et see oleks Minu inimestele rõõmuks. 

4 Inimeste seas on mõned, kes ütlevad Mulle oma südames: "Kui Sa meid nii väga armastad - miks 

me siis nii palju kannatame? Miks Sa meid maa peale saatsid, et me kannataksime?" - Ma andestan teile 

teie teotuse, sest see tuleneb teie teadmatusest, ja ütlen teile, et just teie üleastumised ja langused on teid 

järk-järgult ilma jätnud (headest) andidest ja omadustest, ja et sellepärast olete jäänud ilma igasuguse 

vooruseta, kuigi vaimult rikkaks. Seetõttu peate nüüd omandama teened, et oma arenguteel edasi liikuda. 

See on põhjus, miks ma avan teile oma südamesisese kambri, tegemata vahet inimestel, et igaüks saaks 

sellest armust seda, millest ta tunneb, et tema hingel on puudu - olgu see siis rahu, valgus või jõud. Kuid 

ärge unustage, et see on valu laager, milles vaim kasvab tugevaks ja omandatakse teened suurema tõusu 

saavutamiseks. Ma räägin teile mäetipust ja vastavalt igaühe sisemisele kõrgusele tõuseb igaüks üles ja 

läheneb Mulle. Pärast seda, kui olete Mind kuulnud, laskute taas maapealsesse orgu, kus te ikka veel elate 

- kuid mitte kuristikku, mille inimene on oma pattude tõttu loonud. 

5 See "org", millest ma teile räägin, on harmoonia vaimse maailmaga, mida te pole veel saavutanud. 

- Igale vaimule on usaldatud keha, mis on vahendiks, et ta saaks ennast selles materiaalses maailmas 

ilmutada. Selles kehas, mis on Minu tarkuse meistriteos, on aju, milles avaldub intelligentsus, ja süda, 

millest lähtuvad voorused ja õilsad tunded. 

6 Paljud olen ma leidnud hukatuse kuristikust, ja nende juurde olen ma tulnud alla, et neid päästa. 

Minu armastus langenud inimeste vastu sundis neid kuulama Minu armastavat häält, mis ütles neile: "Kus 

te olete, Minu lapsed?" 

7 "Vaata, siin on minu valgus, järgige mind!" 

8 Esimesel ajal oli teie usk hägustunud, Minu lapsed ei mõistnud enam oma südametunnistuse keelt, 

ja Isa pidi tulema nende juurde, et öelda: "Võtke see kivi, millesse on raiutud Minu Seadus. Ärge 

unustage, et see näitab teile teed, mis viib teid mäe tippu, kus ma teid ootan. Ja nad vandusid selle kivi ees, 

millesse oli raiutud Minu Seadus, et nad lähevad teele ja kõnnivad oma saatuse eesmärgi poole. - Kuid aeg 

möödus ning teel tekkisid raskused ja viletsused, mis aja möödudes muutusid üha suuremaks ja 

suuremaks. Siis tõstsid nad oma näo ja hääle Isa poole ja ütlesid: "Me ei mõista Sind. Pikka aega oleme 

vaevelnud ja rändanud, nägemata oma rändamise lõppu, ega ole saavutanud rahu, mida Sa meie südamele 

lubasid." 

9 Inimesed langesid tagasi oma sõnakuulmatusse, kuid Isa otsis neid uuesti ja tuli neile veelgi 

lähemale, et rääkida nendega kui Isa ja kui Sõber. Aga need ei tundnud Teda ära ja ütlesid Temale: "Sa ei 

saa olla meie Jumal, sest Ta on alati olnud kõrgel." 

10 Põhjuseks oli see, et Ta tuli nende juurde täiusliku tõena, samal ajal kui inimesed otsisid neile 

meelepärast tõde, ja nii viisid nad, täis pahameelt, jumaliku Inimese hukkamisele. See Inimene, kes oli 

kogu võim ja tarkus, ei andnud inimestele seda, mida nad nõudsid oma mõistmatuses. Ta oli puhas ja 

temast võisid lähtuda ainult puhtad ja täiuslikud teod. Kuid isegi surmast tõusis ta üles, tehes seega 

ilmseks, et kõigi loodud asjade autor ei saanud surra. Ja kui Issand astus uuesti oma kuningriiki, 

täiuslikkuse mäel, tunnistasid inimesed, et Tema, kes oli nendega koos olnud, oli Jumal ise, sest Tema 

teod ja imed ületasid inimeste võimed. Nad mäletasid, et Ta oli öelnud, et Tema on Tee, ja kuna nad 

igatsesid jõuda mäe kõrgusele, kus Issand elas, siis tulid nad kuristikust (hukatusest) välja elu tasandile, 

kus nad nägid valgust, mis aitas neil teekonda jätkata. Kuid tee oli täis okkaid. 
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Siis meenus neile, et nende Isa on üle igasuguse armastuse ja et Ta oli neile teada andnud, et Ta tuleb 

tagasi nende juurde, kui nende valu on väga suur, ja nii hakkasid nad oma Issandalt südamest küsima: "Isa, 

miks Sa ei tule? Sina oled armastus ja andestus - miks oled Sa meid karistanud?" Ja nad nägid ette aega, 

mil nende Issand kolmandat korda mäelt alla tuleb. 

Kui Ta tuli nende juurde, küsis Ta neilt: "Mida te minust tahate?" Ja nad vastasid Temale: "Isa, vabasta 

meid!" Siis küsis Issand neilt: "Kas te tulete välja kuristikust? Ületage maapealsed madalikud ja tõuske 

üles mäele, ajendatuna ainult Minu häälest, mis on ainus asi, mida te peaksite sel ajal kuulama." 

Mõned kahtlesid, sest nad ei näinud oma Isa inimese juuresolekul. Kuid teised uskusid ikka veel, et 

hääl, mida nad kuulsid, tuli nende Issandalt. Need tõusid üles täis usku, et jätkata oma teekonda, 

juhindudes sellest jumalikust inspiratsioonist, mis oli valgus nende teel. 

11 Jüngrid, teie olete need. Aga tõesti, ma ütlen teile, ma ei ole kedagi saatnud elama kuristikku. Ma 

olen saatnud teid elama maapealsesse armuorgu, et te sealt tõuseksite oma Isa elupaika. See on inimesed, 

kes on avanud oma jalgade ees kuristikud, millesse nad sukelduvad. Nüüd ma küsin teilt: Kas te usute, et 

selle sõnaga, mille ma olen teile andnud üle inimmeele vahendusel, saate te siseneda taevariiki? Kas te 

olete veendunud, et te leiate päästmise, kui te usute ja praktiseerite seda, mida te kuulete? 

12 Õnnistatud on see, kes usub sellesse Sõnasse ja sellesse ilmutusse, sest ta jõuab mäe tippu. Aga 

sellele, kes ei usu, ütlen ma, et see on kolmas kord, kui ta mind eitab või ei tunne mind ära. Sest see, kes 

kord usub Minusse, peab Mind alati ära tundma, sest Minu Sõna "maitse" ja olemus ei muutu kunagi. 

13 Need, kes kahtlevad, jätan ma sinna, kus nad praegu on, et nad võiksid iseenda kaudu ärgata. Kui 

ma ei lubaks inimestel teada oma tegude tagajärgi - kas nad saaksid teada, millal nad on tegutsenud hästi 

või halvasti? Südametunnistus räägib neile kõigist nende tegudest, et nad oma halvad teod kahetseksid ja 

täidaksid Minu Seadust oma armastuse tegudega, mis ütleb neile: "Armastage üksteist!". 

14 Kristus ütles kord inimestele, kes Teda valesti hindasid: "Te peate ootama, kuni ma tagasi tulen!" 

Seepärast kutsun ma teid täna, kui ma olen taas teiega, et öelda teile, et te liiguksite kuristikust eemale ja 

järgiksite Minu rada. 

15 Mida teeb Isa nendega, kes on kogu aeg kahelnud Tema kohalolus? Ta paneb nad suurtele 

katsumustele ja puudutab nende südame kõige tundlikumaid niite, et neis ärkaks usk, armastus ja soov 

Teda teenida. Tõesti, ma ütlen teile, igas pimeduses saab olema valgus ja rahu saab olema seal, kus pikka 

aega oli ainult valuhingamine. 

16 Igas südames avastan Ma erineva arusaama Minu Jumalikkusest. Ma võin teile öelda, et ma leian 

igaühe uskumustes erineva Jumala. Selle põhjuseks on igaühe erinev arengutase. 

17 Veel kord näitan teile "mäge". Kuna see on teie kehale nähtamatu, näitan ma seda teie usu 

silmadele. Siinai mäel andsin ma teile valguse esimesel ajastul ja Tabori-mäel ilmutasin end teisel ajastul, 

et anda teile märke oma jumalikkusest. 

18 Ma tahan näha teid kui neid, kes usuvad Minu kolmandasse tulemisse. Ma olen teile öelnud, et see, 

kes tahab Mind järgida, peab võtma vastu oma risti ja järgnema Mulle mäe kõrgusele. Kuid te juba teate, 

et Jeesuse tee on alandlikkuse, ohvrirohkuse tee, mis oli verega tähistatud kuni Golgatani. Te teate, et 

mind kiusati taga laimu, kättemaksu, põlguse, uskmatuse ja kadeduse tõttu. Aga ma ütlen teile veel kord: 

kes tahab Mind järgida, võtku oma rist ja järgigu Minu jälgi. 

19 Miks sa kardad? Ma ei nõua teilt midagi võimatut, vaid ainult seda, et te palvetate siiralt, et te 

harrastate aktiivset heategevust ja et te loobute sellest, mis on tarbetu. Kas selles on midagi võimatut? - 

Kui inimeste seas oleks algusest peale valitsenud vaimsus, ei oleks ma võtnud siin maailmas kehalist kuju 

ja inimesed oleksid oma inspiratsiooni, südametunnistuse ja ilmutuse ande abil saavutanud vaimule 

lubatud kuningriigi. 

20 Pärast 1950. aastat ei avalda Minu Vaim end enam mõttekalt inimeste seas. Mäe kõrguselt, kus ma 

asun, näen teid samm-sammult ülespoole tõusmas, kuni te jõuate minu juurde. 

21 Te olete rändurid, kes on tulnud oma päästet otsima, lootuses leida tõde. Sa kandsid rasket risti 

oma õlgadel ja otsisid abilist, kes aitaks sul seda kanda. Aga kui te olete siia jäänud, siis sellepärast, et 

olete leidnud selle, mida otsisite. 

22 Kes - kes on seda sõna tõesti vaimse rõõmuga omaks võtnud - võiks oma Meistri maha jätta? Kes 

võiks teadmatusest eksida? Kes võiks mulle öelda, et ta ei ole minult midagi õppinud? 
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23 Igaüht, kes ei ole saanud seda jumalikku õpetust tõelise armastuse ja tõelise huviga, et seda õppida, 

ei saa ma nimetada Minu õpilaseks, vaid ainult Minu lapseks. 

24 Ma ei ole kedagi eraldi toitnud ega jätnud teda õue. Kõik ma olen katnud oma laua äärde, ja leiba 

ja veini olen ma jaotanud võrdselt. 

25 Ma tahan, et te kõik saaksite Minu põllul töölisteks, kuid töölisteks, kes on varustatud ja täielikult 

pühendunud oma ülesandele; kes teavad, kuidas Minu seemet harida ja ei lase närivat ussil oma põllule 

tungida, kes tahab vilja ära süüa. 

26 Jüngrid, uurige seda õppetundi, et te saaksite küsida oma südametunnistuselt, kas te olete kindlalt 

teel, kas te mõistate õpetust, kas te võite juba nimetada end töölisteks Minu viinamäel. 

27 Minu halastus on teile ilmutatud. 

Ma ei ole küsinud kellegi tegude kohta, enne kui ta alustas tööd Minu teel, ja tõesti, Ma ütlen teile, nende 

hulgas, kes Mind järgivad, on see, kes määris oma käe oma venna verega. Mitte keegi maa peal ei oleks 

suutnud muuta seda kurjategijat heategijaks peale Minu. See oli Minu andestus ja Minu armastuse Sõna, 

mis lunastas ta ja äratas tema südames uinunud õilsad tunded. 

28 Kui ma olen kutsunud mõned, kes olid vanglates, istuma Minu laua taha ja moodustama nendega 

uut jüngerlust, siis ärgu keegi seda tegevust hukka mõistku. Sest tõesti, ma ei ole tulnud terveks ravima 

terveid ega päästma õiglasi. Ma tulin otsima neid, kes Mind vajavad - selles ilmneb Minu halastus. Ma 

tulin, et muuta räbu kasulikuks elemendiks - selles avaldub Minu vägi. 

29 Ainult puhtana saate te Minu juurde tulla ja ainult siis, kui te puhastate oma südame, saate te Mind 

vastu võtta. Või ei ole ma seda pakkumist teie poolt ära teeninud? Ma näen, et kui te kavatsete oma kodus 

vastu võtta inimese, keda peate oluliseks, siis te puhastate ja korrastate kõik, et teha end tema jaoks 

vääriliseks. 

30 Kas te ei pea õigeks, et iga päev, kui koiduvalguse saabudes, võtate aega, et valmistuda ja 

puhastada end sisemiselt, et kanda Mind oma südames? 

31 Ma räägin teile lihtsal viisil, sest te olete lihtsa meelega. Kui te oleksite maa peal rikkad, siis te ei 

kuulaks mind. Ma ei otsi pidulikke rõivaid ega paleesid inimeste seas. Küsige nägijatelt selle vaimse 

hiilguse kohta, mis teie Meistrit ümbritseb, ja te mõistate, et miski maailmas ei saa sellega võrdsustada. 

32 Kuulake nende prohvetite häält, kes on need, kes teid oma ilmutuste kaudu sageli juhatavad. 

Usaldage nende sõnu, teades, et praegu kasutan ma kõige vähemat - seda, mida te peate liiga 

ebatäiuslikuks, et saada Meistri armu. 

33 Ma leian, et teie süda on täis rahu, sest ma olen teiega. 

34 Ma tulen, et rääkida teiega ja anda teile oma õpetusi. Selle aja jooksul Ma ei saanud inimeseks maa 

peal ega otsinud palmi varju, et sealt inimestega rääkida, ja Minu jalg ei puudutanud maa tolmu. 

35 Ma õpetan teile täiuslikku armastust oma Looja vastu. Kas ma ei ole väärt, et sa mind nii 

armastad? 

36 Jälg, mille jätsin teile Teisel ajastul, teenis vennaks neid, kes elasid vaenlastena, ja tõstis vaimselt 

neid, kes juba teadsid, kuidas elada vendadena. Kuna te ei näe Mind täna füüsiliste silmadega, siis on 

Minu Tahe, et te näete Mind usu pilguga. Aga teie seas on palju neid, kes usuvad ainult sellesse, mida 

nende käed puudutavad, ja kahtlevad kõiges, mis on väljaspool nägemist ja mõistmist. Nemad on need, 

kes ütlevad Mulle: "Isa, miks Sa ei tee imesid nagu minevikus, et me usuksime Sinusse?" - Tõesti, Ma 

ütlen teile, et see aeg on möödas, ja kui te väidate, et usute Minusse ja tunnustate Mind - miks te tahate 

imesid? Uskuge usu tõttu! 

37 Ühendage Minu toonane Sõna tänapäevaga. Võrrelge selle olemust ja te leiate, et see on sama. 

Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: "Puu tuntakse ära tema vilja järgi." Laske Minu Sõnal tungida oma 

südamesse, kuni see jõuab Vaimuni, kes ütleb teile, Kelle käest see Sõna pärineb. 

38 Kui te ei lase Vaimul kontrollida selle vilja maitset, siis kuidas te julgete eitada, et see on Isa, kes 

teiega räägib? 

39 Miks on nii, et mõned, kuigi nad ei mõista Minu Tööd, ei suuda end Minust eraldada? Sest see on 

nende vaim, mis on veendunud Minu kohalolus. Miks teised, kes ikka veel kahtlevad, ei jäta Mind kordagi 

kuulamata? Sest kuigi nad kannavad südames kahtlusi, hoiab vaim neid tagasi, sest ta tunneb tõde ära. Kui 

need südamed püsivad, kaovad nende tumedad kahtlused. 
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40 Teie, kes te tunnete, et Minu Sõna küllastab teid - ärge minge (maailma) kõrbesse ja ärge varuge 

ainult endale toitu, mille Ma olen teile andnud. Ma kutsusin teid, et rahuldada oma nälga ja et te pärast 

seda teeksite sama oma vendadele, näljastele. 

41 Nüüd, kui teie hing saab valgust selle Sõna kaudu - olgu, ta tahab tunda Mind, ta tahab teada, kes 

on See, kes teda valgustab, ta tahab teada teed, mis viib ta oma saatuse eesmärgini. 

42 Õndsad on need, kes murravad orjuse ahelad, mis seovad neid maailma, et olla koos Minuga. 

Õndsad on need, kes võidavad nõrkused ebavajalike asjade ja inimlike kirgede suhtes, et hoida puhtust 

meeles ja südames, sest Minu Sõna langeb nagu seemned viljakale maale. 

43 Ärge arvake - kuna te olete Mind sel ajal kuulnud -, et olete saavutanud täiuslikkuse. Te peate 

tegema suuri pingutusi teel ja rakendama Minu õpetusi, et saavutada see täiuslikkus oma armastustööde 

kaudu. 

44 Siin maa peal ei saavuta teie vaim oma suurimat õitsengut, mistõttu ma ütlen teile: ärge arvake, et 

see elu on ainus, ega vaadake oma keha kui igavest. Tõesti, ma ütlen teile, et see keha, mida te nii väga 

armastate, on ainult teie rist. 

45 Haarake kinni Minu Sõnast, mõistke, et selle lihtsuses peitub Minu olemus, mis on elu, 

tervendamine ja rahu. Mehed võivad rääkida teile kõnekate sõnadega. Aga anda teile elu põhiolemust, 

mida Minu lihtne Sõna sisaldab - seda ei suuda nad kunagi teha. 

46 Täna kuulen ma inimesi, kes räägivad õigusest, õiglusest, rahust, võrdsusest ja vendlusest. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, kus ei ole armastust, seal ei ole ei tõde ega õiglust, veel vähem rahu. 

47 Kui ma räägin teile armastusest, siis mõtlen ma jumalikku sidet, mis ühendab kõiki olendeid. Ma ei 

pea silmas armastust, nagu inimesed seda mõistavad. Seal, kus on isekus ja madalad kired, ei ole tõelist 

armastust. Ma armastan nii seda, kes mind eitab ja vigastab, kui ka seda, kes mind tunnustab ja mind oma 

tegudega austab. 

48 Kui mõned on õnnelikud, sest nad teavad, et Ma armastan neid, ja teised on nende suhtes 

ükskõiksed, siis Minu isalik mantel katab jätkuvalt kõiki, sest armastus on muutumatu. 

49 Keegi ei saa mind takistada teid armastamast, nagu ka keegi ei saa takistada päikest saatmast teile 

oma valgust. Kuid ärge unustage, et Mina olen ka Kohtunik ja et keegi ei saa Minu otsust takistada või 

vältida, nii nagu ükski inimene ei saa ise peatada loodusjõudusid, kui need on vallandunud. 

50 Käige Minu seaduses ja te mõistate, et Minu õiglus on järeleandmatu. Täitke Minu juhiseid ja te 

tunnete rahu isegi elu tormides. 

51 Inimkond on jagunenud, sest seda ei reguleeri üks seadus. Igal riigil on oma seadused. Iga rahvas 

järgib erinevat õpetust, ja kui te sisenete kodudesse, (näete, et) kõik isad juhivad oma lapsi samuti 

erinevalt. 

52 Ma ilmutasin inimesele teaduse kingituse, mis on valgus. Kuid inimene on sellega tekitanud 

pimedust ning põhjustanud valu ja hävingut. 

53 Inimesed arvavad, et nad on inimkonna arengu tipptasemel. Selle kohta küsin ma neilt: Kas teil on 

rahu maa peal? Kas kodudes valitseb vendlus meeste vahel, moraal ja voorus? Kas te austate oma 

kaasinimeste elu? Kas te näitate üles hoolivust nõrkade suhtes? - Tõesti, ma ütlen teile, kui need voorused 

oleksid teie sees, siis oleks teil inimelu kõrgeimad väärtused. 

54 Inimeste seas valitseb segadus, sest te olete tõstnud pjedestaalile need, kes on teid hävitanud. 

Seepärast ärge küsige, miks ma olen tulnud inimeste juurde, ja hoiduge hinnangu andmisest, et ma teen 

ennast teatavaks patuste ja teadmatute kaudu, sest mitte kõik, mida te peate ebatäiuslikuks, ei olegi nii. 

55 Inimene on kõige täiuslikum asi, mis maailmas eksisteerib. Temas on sarnasus Loojaga. Temas on 

sees see kolmainsus, mida te leiate oma Jumalast: Vaim, hing ja keha, kolm potentsi, mis üheskoos 

moodustavad täiusliku olendi. 

56 Keha võiks eksisteerida ilma vaimuta, üksnes elusa kehalise elu kaudu, kuid siis ei oleks ta 

inimene. Ta valdaks hinge, kuid oleks ilma vaimu südametunnistuse häälteta, kusjuures ta ei saaks siis 

ennast juhtida, ega oleks ka kõrgeim olend, kes tunnetaks seadust vaimu kaudu, eristaks head kurjast ja 

võtaks vastu iga jumalikku ilmutust. 

57 See on kolmanda ajastu valgus. Aga katsuge teda, kes ütleb, et mitte Jumal ei räägi teiega, vaid see 

mees siin. Tõesti, ma ütlen teile, et seni, kuni Minu jumalik kiir ei valgusta tema meelt, ei suuda te temast 

välja meelitada vaimse väärtuse ja tõe sõnu, isegi kui te teda surmaga ähvardate. 
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58 Selles ei ole midagi imelikku, et nii nagu vaim kasutab oma keha selleks, et rääkida ja end 

teatavaks teha, lahutab ta end sellest lühikeseks ajaks, et võimaldada kõigi vaimude Isal end tema asemel 

teatavaks teha: Jumal. 

59 Ma tulen teie juurde, sest te ei tea, kuidas Minu juurde tulla, ja ma õpetan, et kõige meeldivam 

palve, mis jõuab Isa juurde, on see, mis tõuseb teie vaimust vaikides. See on see palve, mis meelitab ligi 

Minu kiirte, mille kaudu te Mind kuulete. Mitte laulud ja sõnad ei ole need, mis rõõmustavad Minu 

Jumalikkust. 

60 Rohkem kui vooruslikke, otsin teie seast abivajajaid, teadmatuid, patuseid, et ilmutada teile oma 

halastust ja muuta teid Minu jüngriteks. 

61 Selle aja jooksul pean ma vabastama teie hinge ja keha kõigist plekkidest, et te saavutaksite tõelise 

tõusu. 

62 Ma kuulen nii seda, kes teab, kuidas tõusta puhtal kujul, et kutsuda Mind, kui ka seda, kes oma 

teadmatuses otsib Mind kõige ebatäiuslikuma kultuse kaudu. Ma katan nad kõik oma armastuse mantliga. 

63 Te, kes te mind praegu kuulete, ei peaks uskuma, et olete spirituaalsuse tippu jõudnud, sest teil on 

veel palju puudu, et jõuda sellele arengutasandile. Samuti ei usu, et te olete väikesed lapsed või algajad 

Minu seaduses, sest kuigi te astute oma esimesi samme selles kolmandas ajastus, olite te ka minevikus 

Issanda jüngrid. 

Kui teie vaim mind tol ajal kuulis, värises ta, ja pärast seda, kui ta Minu Sõna uuris, mõistis ta järk-

järgult, millist austust Isa oma lastelt ootab. 

64 Kui te, kuigi te järgite Mind, ei ole sellel teel vabaks saanud katsumustest, siis see on lihtsalt 

sellepärast, et te ei ole veel jõudnud Isa elupaika, kus Ta ootab teid, et panna teid tundma tõelist rahu ja 

täiuslikku õnne. 

65 Nüüd ma ütlen teile: Ärge väsige, ärge taganege okaste ja takistuste eest. Palvetage ja te tunnete 

Mind lähedal ning leiate, et Ma olen hea kaaslane teie teekonnal. 

66 Ära ole meeleheitel ega ole nagu materialistid, kes näevad ainult seda, mida materiaalne elu neile 

pakub. 

67 Igaüks, kes on eksinud, peab oma sammud tagasi pöörduma ja alguspunkti tagasi pöörduma, et 

leida meelerahu. 

68 On vaja, et te mõistaksite, mida ma olen teid kutsunud tegema kolmandal ajastul, et te tunneksite 

oma vastutust ja ülesannet. Sest te ei vastuta mitte ainult enda eest, vaid ka nende arvu eest, kes teile 

usaldatud on. 

69 Miks sa kardad? Kas "armastage üksteist" tähendab ohvrit? Kas te ei näe, kuidas teie vennad 

rahvaste seas nutavad? 

70 Sõda on oma mantli laiali lasknud paljudele rahvastele maa peal ja see toob kaasa ka nälja, katku ja 

surma. 

71 Ärge jätke sõjale ust avatuks, sest see siseneb nagu varas ja võtab teid üllatuslikult. Vaata ja 

palveta! 

72 Umbrohi tõmmatakse inimeste südamest välja juurest ja hea seeme säilitatakse, et moodustada 

sellega koos uus inimkond. 

73 Paljud mehed ja naised hakkavad nii suure valu ja hävingu tõttu igatsema Minu Seaduse, Minu 

Sõna ja Minu Rahu järele. Kuid nad ei tea, kuhu suunata oma sammud, et Mind leida. Kas teile ei pakuks 

rõõmu, kui te saaksite neil hetkedel nende juurde tulla ja neile öelda: "See on tee, seal on Jumalik 

Meister." 

74 Tunnistage, kuidas te matate iga lehekülje õpetust, mida ma teile annan, ilma et mõistaksite selle 

eesmärki. 

75 Mina olen raamat, sõna ja valgus. Kas sa saad Mind eitada, varjates tõde? 

76 Ma õnnistan teid, sest te olete valmistanud oma südame pühapaigaks. Põllud, mis on teie südamed, 

on avanud oma sisimuse, et võtta vastu Minu armu kaste, mis paneb Minu Sõna seemne idanema. 

77 Minu lauas ei ole kedagi teistest paremini teenindatud, kedagi ei ole eelistatud ega alandatud. See 

on inimesed, kes armastavad Mind erinevalt: mõned innukalt, järjekindlalt ja usuga, teised aga külmalt, 

tõrjuvalt ja ebastabiilselt. Kui kõik inimesed, kes otsivad rahu, leiavad selle Minus, siis mõistavad nad, et 
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Kristuse Sõnal ja Tema tõotustel on igavene elu ja et igaüks, kes leiab Mind sel ajal, ei lahku enam kunagi 

Minust, sest sel ajal kehastunud vaim on saavutanud kõrge arengu, mis on kogemus ja valgus. 

78 Ma jätan teid kui tõrvikuid inimkonna keskele. Teie tegude kaudu süttib usk paljudes südametes. 

Jälgige oma tegusid, sõnu ja isegi oma mõtteid! 

79 Ärge kunagi laske oma vasakul käel teada, mida teie parem käsi teeb, siis on teie armastuse seeme 

rikkalik ja viljakas. 

80 Mida te olete teinud Meistri õpetusega? Ma ei näe ikka veel teie uuendamist. Aga ärge oodake, et 

Minu õiglus teie maailma tabab, et panna teid rahu nimel töötama. 

81 Kuna te tunnete juba ette, et teile on andeks antud, ei tohi te seda andestust kuritarvitada. 

82 Kaks möödunud ajaperioodi (Esimene ja Teine aeg) möödusid, ilma et teie vaim oleks täitnud oma 

saatust truuduses. Täna on tema ees tekkinud uus võimalus, et tema teenete kaudu võib ta maa rahuga üle 

ujutada ning viletsus ja valu sellest pääseda. See on sündmus, mil te saate oma eeskuju oma vendadele 

südamesse panna, et nad eralduksid pahedest ja kurjusest ning taastaksid oma hinge ja keha tervise 

taastamise kaudu. 

83 Tõesti, ma ütlen teile, kui te lähete oma ülesande täitmisele sel ajal ilma valvata* ja palvetamata, 

siis näete, et maa pind on kaetud laipadega. 
* See piibellik väljend ei tähenda mitte ainult vaimset valvsust, vaid eelkõige eestpalvet teiste eest, maailma eest 

ja vastutustunnet selle eest. 

84 Mõistke, inimesed, et teid ei ole kunagi saadetud Maale, et olla ükskõiksed selle suhtes, mis 

inimkonnas toimub. 

85 Vaadake ja palvetage, ärge oodake, et see aasta tooks teile lohutust. Need on võitluse, taastumise ja 

järelemõtlemise ajad. 

86 Ärge võtke ära Minu kingitusi, sest siis oleksite maa peal nagu paaria. 

87 Palvetage rahvaste rahu eest. Ma olen rääkinud südametunnistuse kaudu inimestele, neile, kes neid 

rahvaid valitsevad, ja ma olen näinud, et nende süda on taltsutamatu, et nad ei aja sealt välja oma 

vihkamist ja ambitsioonikust. 

88 Valvake oma usku, oma innukust tunnistada Minu tõde ja ärge muretsege katsumuste pärast, mida 

teie vennad teile põhjustavad, sest te armastate Mind. Sest Minu Töö, Minu Õpetus ja Minu Seadus on 

hävitamatud, on rikkumata. Ma ütlen teile seda, sest teid hakatakse taga kiusama sellepärast, et te olete 

Minu jüngrid. Kuri tahe ja vale jälitavad teid. Aga sellepärast ei tohiks te varjuda katakombidesse, et 

palvetada ja püüda Mind teenida. Need ajad on möödas. 

89 Ma olen vabastanud teie vaimu ja keegi ei suuda seda arengus peatada. 

90 Minu üksikasjalikud juhised selles Kolmandas Ajastikus tõstavad teid kõiki kõrgemale 

arengutasemele, kust te näete oma Ainukest Jumalat. Siis saab teie hinges rahu, ja see rahu on sarnane 

õndsusega, mida te kogete, kui pärast tõotatud maa vallutamist ja igavese toiduga toitumist kogete 

õndsust, et armastate ja olete armastatud oma Taevase Isa poolt. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 60  
1 Tulge Minu laua juurde, et süüa Minu õpetuse leiba. 

2 Te kuulete nüüd "Sõna", oh inimesed! 

3 Ma näen teie innukust Mind järgida. Sulle ei olnud tähtis, et su süda on haavatud sinu lähedaste 

poolt; see on rebenenud. Aga sinu vaimu riietust näen ma puutumatuna, sest sinna ei saa inimese kurjus 

jõuda. 

4 Õndsad on need, keda minu asja pärast mõnitatakse ja haavatakse, kuid kes võtavad oma risti üles 

alandlikkuse ja armastusega, sest nad kogevad oma vendades muutumise imesid. 

5 Mitte kõik, kes mind kuulavad, ei ole usku. Ma avastan nende seas uued variserid, kes varjavad 

end ja püüavad asjata leida pettust tões. 

6 Ma olen tulnud õpetama teid oma hinge tõstma, et te saaksite avastada selle Sõna olemuse, mis on 

üle igasuguse inimliku ebatäiuslikkuse. 

7 Ma levitan vaimset olemust, mis lähtub sellest sõnast, mille ma teile annan, kõigi maailma rahvaste 

seas, sest see on ühendamise seeme. See õpetus paneb inimkonna mõtlema ja mõistma paljusid (vaimseid) 

vaateid. 

8 Katkestatud sidemed ühendatakse ja rasside erinevused kaovad tänu spiritualiseerimisele. Sest 

ainult üks ja ainus tõeline Jumal saab olema kummardatud. 

9 Nii hakkate te moodustama ühte perekonda maa peal ja ma jätan teile suure, lõpmatu tõrviku, mis 

valgustab kõigi Minu laste vaimset teed. 

10 Minu läbilõigatud külg laseb ikka veel välja veevoolu, mis on teie jaoks päästev ja tervendav 

palsam. 

11 Ma sillutan teed, et võõrad saaksid tulla siia rahvale ja kuulda Minu Sõna selle kuulutuse kaudu. 

12 Kui ma ütlesin teile teisel ajastul: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa", siis ütlen ma teile täna, kui 

ma räägin teile Püha Vaimuna: Mina olen Kristus ja mina olen Isa, sest Sõna, mis kõneles Kristuses, oli 

Jumala Sõna, mis on sama, mida te täna saate. 

13 See oli vajalik, et ma rääkisin teile sümbolite, allegooria ja tähendamissõnade abil, et te saaksite 

aru spirituaalsuse õpetustest, mida ma teile sel ajal tõin. 

14 Kuid on saabunud tund, mil te eemaldate Jumala kummardamisest kõik välised jumalateenistused 

ja otsite Mind vaimuga. 

15 Mõistke, et ma ei tule materiaalsesse koju, kuhu teie kehad sisenevad. Ma tulen koju, mida teie 

mõtted valmistavad mulle. 

16 Rõõmustage täna Minu Sõnas. Kui saabub aasta 1950, ei jäta Minu Vaim teid maha, sest see on 

teie sees ja kõigis loodud olendeis. Aga te ei kuule Mind enam sellisel kujul. Kui ma tulin vaimselt, et teha 

end inimkonnale teatavaks, siis pärast seda tõusete te vaimselt Minu juurde. 

17 Sa tuled hirmunult Meistri ette ja küsid Minult: "Issand, kas meie seeme on Sinu silmis 

meelepärane?" - Sellele ma vastan teile: Kui te olete rääkinud armastusega, kui te olete osutanud halastust 

haigetele, kui te olete andestanud süütegusid, siis olete oma Isale meelepärane. 

18 Külva head seemet, et sa saaksid head vilja. Kui sa külvad armastust ja lõikad pettumust maailmas, 

siis ära kaota usku ja jäta oma asi Minu hooleks, sest Mina olen see, keda sa teenid ja kellelt sa saad tasu. 

19 Ma olen õpetanud teid külvama maailmas, et taevas lõigata. 

20 Ärge otsige oma tasu maa peal ja ärge unustage, et Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. 

21 Sel ajal on loodusjõud vallandunud, et puhastada Minu väljavalituid ja varustada neid Minu Sõna 

kuulutamiseks. 

22 Minu inspiratsioon valgustab neid, kes on Mind otsinud, kes on määratud olema Minu jüngrid. 

Eelija hääl on nagu helisev kell, mis äratab vaimud ja kuulutab Minu kohalolekut. 

23 Töö, mida ma teile pakun, on laegas, milles need, kes sellesse sisenevad, päästetakse, sest selleks 

ajaks, kui te saate viimase neist sõnumitest, on elemendid vallandunud ja piitsutavad inimesi. Ka teid 

pannakse proovile ja siis ma saan teada, kui palju usku ja usaldust te Minusse olete pannud. Teid uuritakse 

ja paljud teie vennad, kes on teid teadmatusest halvasti hinnanud, ühinevad teiega, kui nad õpivad tundma 

Minu õpetust. Mitte ainult inimesed ei saa sel ajal Minu õpetust, vaid ka vaimud, kes elavad vaimses orus, 

tõstetakse kõrgemale tasemele. 
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24 Armsad jüngrid, valvake innuga Minu tööd, järgige Minu juhiseid ja te saate koos nendega 

tunnistada Minust. Maarja, teie armastav Ema, tuleb samuti teie juurde ja täidab teid armuga, õpetades 

teile täiuslikku armastust ja muutes teie südame armu allikaks, et te saaksite teha suuri armastuse tegusid 

oma vendade seas ja tunda tõde. Ta on Minu kaastöötaja, ja lisaks Minu Sõnale kui Isandale ja 

kohtunikule on tema Sõna kui ema ja advokaat. Armastage teda, inimesed, ja kutsuge tema nime. Tõesti, 

ma ütlen teile, Maarja valvab teie üle ja seisab teie kõrval, mitte ainult neil katsumuse päevadel, vaid 

igavesti. 

25 Ma pean oma inimesi vastutavaks nende armastuse ilmingute eest, mille ma neile üle annan. 

Igaüks, kes on Minult õppinud, valmistage ette ja õpetage "viimast" Minu tõde. 

26 Paljud, kes nälgivad ja janunevad Minu Jumaliku Sõna järele, tulevad teie juurde ja rahuldavad 

oma teadmishimu Minu õpetuses. Ma vaatan teid ülevaltpoolt ja iga hea töö, mida te oma vendade heaks 

teete, saab õnnistatud ja selle viljad mitmekordistuvad. Teisest küljest mõistab ja karistab Minu täiuslik 

õiglus iga Minu Seaduse rikkumist või moonutamist. 

27 Uskuge ja tegutsege ilma fanatismita. Tõuske üles ja asetage end sellisele tasandile, millelt saate 

õpetada kõiki oma vendasid, ilma et oleksite sõltumata usutunnistustest või doktriinidest. Ärge kartke teha 

head ühele abivajajale ainult sellepärast, et ta harrastab tagurlikku või ebatäiuslikku jumalateenistust. 

Pigem laske oma ennastsalgava tööga võita tema süda. Ärge sulgege end rühmadesse ja piirake seeläbi 

oma tegevusvaldkonda. Olge valguseks igale vaimule ja palsamiks igas hädas. 

28 Te olete nagu rändaja, kes asub puu varjus puhkama ja jätkab siis oma teed. Kui sind piinab janu - 

siin, Minu õpetuses, on kristallselge vee allikas. Kui teie jõud on ammendunud - puhake. Kui su süda on 

kurb, siis oota ja sa kuuled öölaulu, mis paneb sind unustama elu keerdkäike. Aga kui teil tekib nälg, 

murra küpsed viljad puust ja sööge. 

29 Siin on Meister, kes räägib teile lihtsates tähendamissõnades, et te mõistaksite Minu õpetust. 

30 Ma ei taha, et te teel peatuksite, ega ka seda, et te homme vaikiksite, kui inimesed küsivad teilt 

selle kohta, mida te minult kuulsite. Minu tahe ei ole, et te pärast 1950. aastat mind meeleheites nuhtlete, 

sest ma olen end teist eemaldanud. 

31 Tunnistage, millise õrnuse ja püsivusega ma olen tulnud, et anda teile oma Sõna ja õpetada teid 

edasi andma oma jumalikke sõnu silp-silpide kaupa. 

32 Jüngrid, ma ei nõua teilt, et te saavutaksite oma töödes ja sõnades täiuslikkuse. Kuid ma nõuan teilt 

kogu puhtust, abivalmidust ja siirust, milleks te võimelised olete. 

33 Hoidke Minu olemust oma südames, et kui te räägite, oleksid teie sõnad sellest läbi imbunud ja 

liigutaksid teie vendade südant. Kui teie sõnal ei ole seda omadust, siis ei usuta teid ja te jääte üksinda 

kõrbes jutlustama, tuul kannab need sõnad minema ja te ei ole midagi külvanud. Milline stiimul toetab 

teda, kes niimoodi töötab? Ta peab vajuma meeleheitesse. 

34 Isegi praegu ütlen ma teile, et peate täitma end võitluseks jõuga, julgusega. Sest ärge oodake, et 

teie muhameelsuses ja kibestumishetkedel keegi teid alati lohutab. 

35 Aga kui te oskate end juba täna ette valmistada, siis ei tunne te end kunagi hüljatuna ega tunne, et 

Ma ei ole teiega, kuigi te ei kuule enam Minu Sõna. Kui te otsite Mind ja armastate Mind, siis tunnete 

Minu kohalolekut, kus iganes te ka ei oleksite ja millal iganes te seda vajate. 

36 Otsige Mind alati ja parimal võimalikul viisil, siis leiate Minus Isa, Meistri ja Sõbra. 

37 Ma ei ole kunagi keeldunud oma halastusest sellele, kes seda palus, isegi kui ta tuli "pidalitõvega 

kaetud". Ma ei ole kunagi keelanud kellelgi võtta leiba Minu laualt. 

38 Nii valmistan ma teid ette, sest teie huultelt tuleb minu sõna, ja see on lohutus, prohvetlus, palsam 

ja kaitse inimkonna hädades. 

39 Vaadake, milliseid kannatusi sõda on jätnud, ja ometi ei taha inimesed oma vaimsest inertsusest 

ärgata. Kuid varsti toimuvad maailmas sündmused, mis raputavad inimkonda ja panevad selle suunda 

muutma. 

40 Loodusjõud nõuavad õiglust ja kui need vallanduvad, siis panevad nad osa maapinnast kaduma ja 

muutuvad mereks, mered kaovad ja nende asemele ilmub maa. 

41 Vulkaanid purskavad, et kuulutada kohtumõistmise aega ning kogu loodust segatakse ja 

raputatakse ägedalt. Palvetage, et te käituksite nagu head jüngrid, sest see on sobiv aeg, et trinitaar-mari 

vaimne õpetus leviks südametes. 
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42 Rõõmustades tulete täna Minu juurde, et laulda "Hosanna", sest te olete kuulnud Minu häält ja 

Minu Sõna kolmes ajas ja sest te tunnistate, et Mina olen see Üks Jumal, kes on end inimkonnale kolmes 

ajas ilmutanud. 

43 Te ei näe Minu Kolmainsuses mingit salapära, sest tegelikult ei ole seda olemas. Ma olen üks 

Jumal, kes on ilmutanud end kolmes ajaperioodis. See on inimesed, kes satuvad segadusse, kui nad 

süvenevad oma vaadetesse ja teadustesse. 

44 Õpperaamat on teie ees avatud, kuid õpetuse valib välja Meister. Siis tunnete, et te muutute 

algajatest õpilasteks vastavalt armastusele, usule ja tahtele, mida te kasutate, kui te mind kuulate. 

45 Mõned ei ole Mind mõistnud, kuigi nad kuulevad Mind ja usuvad Minu kohalolusse. Teised, kes 

on mõistnud Minu ilmutuse suurust, ei ole tõusnud, et end uuendada ja oma ülesannet täita. Veel teised 

tahavad levitada Minu õpetust inimeste seas, kuid nad kardavad inimkonda ja tunnevad, et nende huuled 

vaikivad. Ja on ka neid, kes on öelnud Mulle: "Meister, lase mul nautida maailma rõõme ja kui ma neist 

tüdinen, siis tulen Sinu juurde." - Oo, teie, kes te ei tea, kes te nii räägite oma Issandale, mõtlemata sellele, 

et te ei tea oma elu viimast päeva! Aga kui sa näed seda tulemas, siis võitled sa surmaga, võitmatu. Kuid 

teie hing lahutab end lihast ja kuuleb siis oma südametunnistuse häält, mis ütleb talle, et ta on Minu juures 

ilma heade tegudeta, tühjade kätega ja et ta on jätnud kasutamata võimaluse oma Isale lähemale tulla. 

46 Ma valin nüüd inimeste hulgast need, kes järgivad Mind täis usku ja vankumatust, et nad levitaksid 

seadust kogu maailmas oma Issanda eeskujul. Te teate, et ma ei eelista kedagi, kuid te ei ole kõik valmis 

olema valitud. 

47 Inimkonna esimestest aegadest alates olen Ma kasutanud neid, kes on end varustanud, neid, kes on 

mõistnud Minu õpetust, et nende vahendamise kaudu edastada teistele Minu sõnumeid ja Minu Seadust. 

48 Kui ma rääkisin Aabrahamile, kuulis ta minu sõna ja nägi usus oma Issandat. See hääl ütles 

patriarhile: "Ma näen, et sa oled õiglane maa peal, ja ma teen sinuga lepingu. Minu tahe on, et sinust 

sünnib palju põlvkondi, kes moodustavad rahva, kes tunneb Mind ja armastab Mind, ja neis saavad 

õnnistatud kõik maailma rahvad." 

49 Ma andsin Aabrahamile poja, kellele ta pani nimeks Iisak ja keda ta väga armastas, ning et panna 

proovile tema usk ja kuulekus, nõudsin ma, et ta teda ohverdaks. Aabraham värises oma lihas ja hinges, 

kuid tunnistades, et see oli jumalik käsk, mille ta sai, palus ta oma palves vaid jõudu selle kõrgeima 

ülesande täitmiseks ja valmistus oma poja ohverdamiseks. 

50 Sellest piisas Mulle, ja kui Aabrahami käsi tõusis tõukama, hoidsin tema kätt tagasi, andsin talle 

tagasi armastatud Poja elu ja andsin talle oma rahusuudluse. Ainult üks Minu väljavalitutest suutis selle 

katse läbida; seepärast valisin ma tema, et tema eeskuju oleks üles kirjutatud tema ja hilisemate aegade 

inimestele. 

51 Seejärel saatis Jehoova teile oma Sõna, mis sai inimeseks Jeesuses, kelle te allutasite katsumusele 

ja kelle elu te nõudsite minult, et saaksite uskuda. Ja Minu lõputu armastus, mis on teile mõistetamatu, 

andis Teda teile üle nagu alandlikku talleliha, et te Tema vere vastuvõtmise kaudu tõuseksite igavesse ellu. 

Nüüd saate te hästi mõõta Minu armastust teie, patused, vastu. 

52 Täna otsin ma teid uuesti. Kuid ma ei kirjuta seadust kivisse ega kehasta oma Sõna inimeses. Minu 

Püha Vaim tuleb rääkima Minu poolt inspireeritud inimese meele kaudu, et valmistada teid ette, et seejärel 

saaksite vaimust vaimule otseühendusse Minu Jumalikkusega. 

53 See on Eelija Vaim, kes avas väravad sellesse ajastusse, kus ma olen teile ilmutanud uued 

õpetused, mis sisalduvad seitsme pitseri raamatu kuuendal leheküljel, Elu Raamatus, mille valgus 

valgustab isegi maailma viimast nurka. 

54 Te kuulute vaimselt Aabrahami suguvõsasse, rahva hulka, kelle puhul on läbi aegade täitunud kõik 

ettekuulutused ja tõotused, mis ma teile patriarhide kaudu andsin. 

55 Nüüd usaldan ma teile uue testamendi, mis on nagu laegas, et inimkond saaks end selles päästa. 

56 Tehke tööd, külvake, kuid tehke seda Minu Seaduse piires. Kui ma olen teile öelnud: Minu Tahe 

on teie ja teie Tahe on Minu, ma võin seda teile korrata, kuid alati ainult siis, kui teie kavatsused on 

lubatud. Pidage meeles, et midagi ebaausat ei oleks pidanud sinust välja tulema, sest sa tõusid õiglaselt ja 

puhtalt välja Jumala palge alt. Ma andsin teile maa, mis on täis õnnistusi, et inimesed saaksid seda 

kasutada ajutise koduna. 
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57 Kui Ma olen ennast inimestele alati teatavaks teinud, miks tunnevad nad siis vajadust teha Minu 

kuju oma kätega, et Mind selles kummardada? 

58 Inimesed, teie lepitamine on sel ajal seisnenud selles, et te otsisite soost hindamatu väärtusega 

kalliskivi. Kuidas? Sest te olete kaotanud oma pärandi möödunud aegadel maa peal, kus te elate, ja mille 

te olete muutnud haisevaks basseiniks. Sa tulid Minu Kohalolekusse ilma selleta, ja Ma pidin saatma sind 

seda otsima, et kui sa Minu juurde tagasi tuled, siis sa esitaksid selle Mulle. See kalliskivi on vooruste 

terviklikkus. Tehke head, ja mida rohkem te seda harjutate, seda tugevamad on valguskiired, mida see 

annab. 

59 Ärge süüdistage Mind selles, et ma tulin teid õpetama valu ja viletsuse ajal, sest Mina ei loonud 

valu. 

60 Olge Minu head töötajad ja ma saadan teid provintsidesse seda õpetust kuulutama. Ärge õpetage 

siis midagi kasutut ega segage tõelist usku vaimulikku ja ebausklikke ideid. Kui te peaksite selliseid ideid 

Minu tööle lisama, siis oleks palju parem, kui te vaikiksite. 

61 Rääkige Minu Tõest ja Ma premeerin teid Oma inspiratsiooniga, nii nagu Ma olen premeerinud 

selle rahva ja Minu häälekandjate vaimset ärkamist, lastes Minu Sõna üha rikkalikumalt voolata. 

62 Tundke Minu jumalikku kohalolekut teie keskel. Minu tahtmine on olnud üllatada oma rahvast sel 

päeval. 

63 Täna ma küsin teilt: Mida te olete teinud tööga, mille ma teile usaldasin? Mida te olete teinud 

Minu õpetustega ja kuidas te olete andnud Minu sõnumit oma vendadele edasi? - Inimesed, te vaikite 

Minu küsimuste peale, sest te teate, et teie südametunnistus on need küsimused teile juba esitanud. 

64 Te tunnete end Meistri suhtes nagu väikesed lapsed ja nutate vaikselt. Ma annan teile andeks ja 

annan teile veel ühe aja, et te saaksite lõpuks tõelisteks jüngriteks. 

65 Te teate hästi, et teil ei ole olnud puudust õpetusest, et ma olen andnud teile palju stiimuleid teie 

teel, et te saaksite jätkata oma teed. Tõepoolest, ma näitan end kohtunikuna, kuid kõigepealt lasen teil 

tunda oma isalikku armastust. 

66 Inimesed, kui ma annaksin rahvastele rahu teie uuendamise ja paranemise nimel, kas te võtaksite 

selle tingimuse rõõmuga vastu ja püüaksite seda täita? - Mõelge sellele, mida ma teile ütlen, jüngrid! 

67 Ma tulen täis armastust ja õrnust, et te õpiksite üksteist armastama ja et te muutuksite alandlikuks. 

Ma olen eeskuju ja raamat. Kuulake uuesti Kristust, sest Tema on tee, tõde ja elu. 

68 Mitte ainult Mina ei ole ennast teatavaks teinud, vaid ka Maarja, teie kõige armastavam Ema, ja 

Eelija, teie Vaimne Karjane, et te mõistaksite, et see on viimane periood, mil Jumal teeb end füüsiliselt 

tajutavaks inimmeele abil, et inimene saaks teda näha, kuulda ja tunda. 

69 Kui teie, kes te olete seda Sõna kuulnud, võtate selle armastusega omaks ja teete seda teatavaks, 

nagu ma olen teid õpetanud, siis tõesti, ma ütlen teile, teie seeme jääb seitsmendasse põlvkonda. Aga kui 

te ei ole kuulekad ja halastavad, siis tunnevad valu teie lapsed ja nende järeltulijad. 

70 Teil on palju tööd oma kogukonnas, kuid selleks, et teie teeneid arvestataks, peate ühinema 

mõtetes ja tahtes, te peate armastama üksteist kui vendi ja õde ning olema valmis andestama solvanguid. 

Siis olete murdnud ahelad, mis seovad teid materialismi, enesearmastuse ja egoismiga, ning hakkate elama 

ja kannatama teiste eest. 

71 Eelija on teiega ja tema valgus valgustab teid, et te saaksite täita pühamu oma südames, nii nagu ta 

andis teile julguse lükata oma ebajumalaid nende pjedestaalidelt maha. Eelija kiir on alati tulnud, et 

hävitada ebajumalateenistus, ebausk ja teadmatus ning panna inimesi tunnustama tõe Jumala väge. 

72 Inimesed, otsige sel raskel ajal oma varjupaika Maarja rahumantli all ja palvetage kõigi inimeste 

eest, nii nende eest, kes tunnustavad teda kui Jumalikku Ema, kui ka nende eest, kes seda ei tee. 

73 Vaadake, kuidas sõda levib nagu õli vees. Umbrohi tõmmatakse juurtest välja, nii et maa saab 

uuesti puhtaks. 

74 Vaadake ja palvetage oma rahva rahu eest ning hoidke Minu Sõna oma südames, sest te olete veel 

ajal, mil te saate seda kuulda. Kuid varsti on see aeg möödas. 

75 Ma võtan vastu selle rahva palve, kes samuti saadab oma palveid Taevaskuningannale, kes annab 

teile oma helluse ja paneb teie südamesse vaimse lille. 
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76 Õndsad on need, kes järgivad Minu jälgi. Te kuulete Minu häält, mille Ma saadan teile 

täiuslikkusest, häält, mida kuuleb kogu universumis paljudes vormides. 

77 Keegi ei saa varjuda Looja pilgu eest, sest Ta on kõikjal olemas. Ma jälgin sind kõikjal, kuhu sa ka 

ei läheks, nagu su enda vari. Ükski mõte ei pääse Minu jumalikkuse eest, ja ükski töö ei ole jäänud Minu 

jaoks varjatud või tundmatuks. Ma olen nii õigete vaimudega, kes elavad kõrgetes kodudes, kui ka 

nendega, kelle vaimne segadus on pannud nad looma ja elama pimeduse maailmu. 

78 Ma olen kõigiga koos. Mõne jaoks olen ma oodatud, teiste jaoks olen tagakiusatud. Püha Vaim 

tõmbab nüüd ära pimeda loori, mis teid kattis, nii et iga silm võib end selles Valguses värskendada. Mina 

olen Igavene Elu, kes otsib "surnuid", et neid üles äratada. 

79 Tõuske oma palves vaimselt nii, et jõuate igaviku lävele, kus aeg ei möödu ja kus kõik on rahu ja 

õndsus; sest seal saate te rahul olla tõelise eluga. 

80 Mõelge, et igaühe jaoks saabub paratamatult hetk, mil ta siseneb igaveseks sellesse maailma. Miks 

te siis nõuate, et elada siin, selles maailmas? Kui väike on teie usk ja lootus vaimsesse ellu, kui te nii 

kindlalt maa külge klammerdute, ja kui ma näen, et te soovite seal taas näha neid, kes olid teie sugulased 

ja kes nüüd elavad vaimses, paremates maailmades kui see. Miks sa tahad, et nad tuleksid uuesti pisarate 

orgu nutma ja sööma sinu kibedat leiba, kui nad saavad sealt, kus nad elavad, juba näha tõotatud maa 

peegeldust? 

81 Te tunnete, et Isa õiglus avaldub kogu universumis. Kuid ma ütlen teile, et te ei tohi segi ajada 

Minu õiglust ja karistust tavalises mõttes. Praegune aeg on teid tabanud ette valmistamata, sest olete 

jätnud ajad ja oma anded kasutamata, ning seetõttu tunnete end karistatud. 

82 Jüngrid, ärgake üles ja mõistke, millises ajas te elate. Ma ütlen teile: Nii nagu keegi ei suuda 

peatada Minu õiglust, nii ei suuda keegi sulgeda väravaid, mis on minu halastuse poolt teie jaoks avatud. 

Keegi ei suuda takistada valguse, lootuse ja tarkuse sõnumite jõudmist inimesteni nendest maailmadest. 

83 Mina olen selle kuningriigi ainus omanik ja selle võti peitub Minu õpetuses. Seepärast mõistke 

kogu seda armu, mida ma olen teile, alandlikele spiritistidele, andnud. Sest ühelgi praeguse aja 

usukogukonnal või konfessioonil ei ole Jumaliku Sõna ilmutust ega Minu Tahte poolt saadetud valguse 

vaimolendite kohalolekut. 

84 Las suured konfessioonid või sektid hindavad neid õpetusi valesti, las nad lükkavad selle avalduse 

tagasi ja mõistavad teid hukka. Põhjus on selles, et nad on unustanud või ei taha mõista, et Kristuse käes 

on kõigi Vaimu saladuste võti. Nüüd näete, kui paljud neist, kes väidavad, et järgivad Mind, on tegelikult 

need, kes Mind taga kiusavad. Aga Minu Sõna peab täituma. 

85 See on kolmas aeg, mil Kristus tuleb maailma "pilvel", täis majesteeti ja ümbritsetuna valguse 

vaimsetest olenditest, et vabastada ja lunastada inimesi. Kõigile olen andnud märke oma kohalolekust, 

igale uksele olen koputanud. Aga kuigi nad kuulsid Minu samme, eitasid nad Mind. Ainult teie, 

alandlikud, kes te kannate oma vaimus Jumala rahva seemet, uskusite minusse; te tundsite mind ja võtsite 

mind oma südamesse. 

86 Keegi ei ole suutnud neid ilminguid takistada ega teie teed peatada, sest tõde on valgus ja võitmatu 

mõõk. 

87 Täna te teate, et Minu tulek sel ajal ei olnud selleks, et teid maailma aaretega üle ujutada. 

Sellegipoolest on Minu kohalolu teie seas veel üks tõestus, et olete kogenud Minu hoolivat armastust, olgu 

see siis, et olete taastanud kaotatud tervise, või et tööväravad on avanenud, või et olete saanud Minu 

ilminguid nii paljudes vormides, kui Ma olen teile andnud. 

88 Ma annan teile kõigile tunnistust oma kohalolekust, nii vaimses kui ka materiaalses. 

89 Maailma religioonid ja konfessioonid: avage oma väravad ja tulge Minu juurde voogudena! 

Võimumehed: Tõuske ja testige Minu tööd! Mehed, naised, otsige Mind, halastage endile! Kui see rahvas 

ei ole valmis teid vastu võtma, siis mina võtan teid vastu, ma tervendan teid ja annan teile oma Sõna leiba. 

90 Inimkond, palvetage, ma ootan teid, et avada teile Kolmanda Aja saladus. 

91 Kas te ootate maailmas õndsust? Te teate hästi, et see maa annab piima ja mee asemel pisaraid ja 

surma vastavalt inimese tahtele. 

92 Valmistuge, sest teie käed hävitavad teie ebajumalateenistuse, kui te harjutate kogu oma 

armastusega Jumala vaimset kummardamist. 
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93 Vaadake, inimesed, sest lahing läheneb ja vastane läheneb. See ei ole esimese aja vaarao ega teise 

aja keiser. See, mis püüab teid tagasi orjusse viia - hirmust teie avanemise ja teadmiste valguse ees - on 

kõigi aegade pimedus, mis teid ümbritsevad ja ähvardavad. Selleks olen ma andnud teile valguse mõõga, et 

võidelda. Selles valguses on usk, tarkus ja armastus. 

94 Andestamine on üks neist voorustest, millel on suurim väärtus Minu õigluse ees. Ma ütlen teile 

veel kord: "Armastage üksteist." 

95 Minu armastus ühendab kõik inimesed ja kõik maailmad üheks. Minu ees kaovad rasside, keelte ja 

hõimude erinevused ning isegi erinevused, mis on olemas hinge arengus. 

96 Jumala kui kohtumõistja ja inimese vahel on vahendav tasand, milleks on Maarja, kõige 

armastavam ema, kelle armastuses vaimud pesevad ja puhastavad end, et seejärel tulla oma Issanda ette. 

97 Kuigi Aadama sõnakuulmatus, Kaini kuritegu ja Babüloni segadus rõhuvad ikka veel inimkonnale 

- annan teile võimaluse vabaneda neist plekkidest. 

98 Ma pakun teile seda kristallselge ja puhta vee allikat, et te saaksite selle juures oma janu kustutada 

ja end kõigest mustusest puhastada. Kuid valvake kevadet, sest ilmuvad inimesed, kes tahavad teid 

võltsitud vaimsete õpetustega ära meelitada ja ütlevad teile, et nad armastavad Jumalat ja Maarja. Olge 

valvsad, sest sellega tahavad nad teid (Issanda) takistusest eraldada. Ilmuvad need, kes segavad Minu 

õpetusi inimlike õpetustega. Elagu valvsalt! Sest juba läheneb tund, mil ma teid kohtusse kutsun. Siis on 

Minu Kohalolu nagu äike tormi ajal ja Minu Valgus nagu välk, mis tõuseb idas ja kustub läänes. Siis 

kutsun ma sada nelikümmend neli tuhat minu poolt tähistatud inimest, et nad annaksid oma saagi minu 

õiguse ees üle. Mõned on materiaalsed ja teised vaimulikud. 

99 Need, kes järgnesid mulle 1866. aastal, on sellel kohtumõistmisel kohal, et nad saaksid samuti 

vastata oma esimese seemne eest. Enne rahu saabumist tuleb kohus. Te näete, kuidas tugevad tõusevad 

tugevate vastu, kuid nendes lahingutes kulub nende jõud ja ülbus ära. Siis on maa ujutatud patuste ja ka 

süütute veres. Aga kui need viletsused on möödas, saabub rahu rahvastele, sest inimesed tunnistavad 

Jumalat ainukese tugeva ja õigeks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 61  
1 Kui Minu jumalik kiir laskub teie juurde, ühinevad inglid teie hingega palves ja Isa 

kummardamises. 

2 Hirm Minu õigluse ees on suurendanud selle rahva innukust, sest nad kogevad, kuidas loodusjõud 

vallanduvad nendel kohtuprotsessi päevadel. Miks sa meeleheitel oled? Kas ma ei ole teid õpetanud 

palvetama ja end usuga varustama? 

3 Mõtle, et loodusjõud näitavad sulle mineviku aegade ennustuste täitumist. Kui teie saatuseks on 

olla nende sündmuste tunnistajaks ja tunnistajaks, siis ärge kartke oma Isa tahet. Kõik teenib teie 

puhastamist. 

4 Igale teie hulgast usaldan mitmeid südameid, et juhtida neid Tema Sõna ja eeskuju järgi. Aga kui 

te muutute katsumustes nõrgaks, siis millist usaldust te suudate sisendada oma vendadele Minu õpetuse 

suhtes? - Inimeste seas, kes teid järgivad, on kivisüdameid, kus ainult head teod suudavad neid liigutada ja 

Minu õpetuse poole pöörduda. 

5 Olge ärkvel ja olge tundlikud, sest igal sammul ja igas kohas toon ma teie juurde abivajaja, ja te ei 

tohi temast mööda minna, ilma et tunneksite tema puudust. Isegi need, keda te näete vaid korra elus, 

kuuluvad teile usaldatud hulga hulka. Nad tunnevad teid ära tulevases elus. 

6 Ärge vaadake valupilte ainult uudishimust. Olge alati innustatud kõige õilsamatest tunnetest, et 

teie teod sisaldaksid tõelist heategevust ja te saaksite oma vendadele lohutust tuua. Ärge vältige haiglat 

ega ehmatage pidalitõbise, rammu või mõne nakkushaiguse all kannatavate inimeste ees. Ärge vaadake 

vanglasse põlguse või vastumeelsusega ja ärge mööduge sellest ilma palvetamata nende eest, kes seal 

viibivad. Siruta oma käsi armastusega neile, kes on langenud, neile, kes on inimeste poolt unustatud. Kui 

palju head teete te nende hinges! 

7 Terasta oma süda lahinguks! Ma ei taha oma ridadesse nõrku sõdureid. Teie kohalolek teie 

vendade teel võib tähendada neile päästet, vabanemist, tervist ja rahu. 

8 Varsti lõpetan Ma oma Sõna teie seas, ja need, kes ei tahtnud seda oma südames kanda, olge 

valmis, et valu kannab neid ära. Kuidas võiksid nad tunnistada Minu uut ilmumist, kui nad ei ole selleks 

valmis. 

9 Kui teisel ajastul rääkis Minu Sõna lapse Jeesuse kaudu seaduseõpetajatele ja pani nende huuled 

vaikima Minu küsimuste peale ning Ma hämmastasin neid Oma vastustega, siis, tõesti, Ma ütlen teile, ka 

sellel ajastul jõuab Minu Sõna uute seaduseõpetajate, teoloogide ja teadlasteni, et neid küsitleda ja neile 

vastata; selleks peate te end ette valmistama. Ma saadan teid andma seda tunnistust inimkonnale, ja kui 

inimesed ei usu teid, siis ütlen neile: "Kui te ei usu Minu sõnumitoojaid nende vaesuse ja alandlikkuse 

tõttu, siis uskuge neid nende imetegude pärast." - Minu jüngrite töödega kaasnevad märgid looduses ja 

rahvaste elus, mis panevad inimkonda mõtlema Minu õpetuse tõele. 

10 Ma ei taha, et tähistatud inimesed pärast oma maapealset tööd pimedusse varjutatuna vaimsesse 

orgu tagasi pöörduksid. Ma tahan neid vastu võtta täis valgust, jõudu ja armastust, et seejärel saata nad 

maa peale vaimse olendina, nähtamatu armeena, mis silub teed, vabastab vangid, äratab üles need, kes 

elavad teadmatuses, ülbuses või pahedes. Mis juhtub nendega, kes, kuigi nad on saanud Püha Vaimu 

märgi, leiavad end tulevases elus ilma valguse ja teeneteta? Kas Issand saadab nad oma valguse vägede 

hulka või peab Ta neid uuesti kehastama, et nende ebapuhtus ära pesta? 

11 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei tea, millised ajad ootavad inimkonda siin maa peal, ega te ei 

soovi neil päevil seal elada. 

12 loobuge, loobuge patust, sest Minu Jumaliku Õigluse Mõõk tuleb halastamatult, et hävitada kurja. 

Ma aitan neid, kes võitlevad oma päästmise eest, ja aitan oma halastusega neid, kes nutavad inimeste 

eksimuse pärast. Jah, inimesed, on mehi ja naisi, kes valvavad, et nad jääksid vooruses, headuses, ja 

vanemaid, kes palvetavad, et nende lapsed ei kalduks healt teelt kõrvale. 

13 Ma kutsun teid üles hästi mõistetud patukahetsusele, milles te ei loobu millestki, mis on hingele ja 

kehale kasulik, kuid milles te vabastate end kõigest, mis on kahjulik, ükskõik kui kasulik ja mugav see 

teile ka ei tunduks - isegi kui see loobumine tähendab ohvrit. 
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14 Kuhu iganes te ka ei läheksite, jätke armastuse ja halastuse jälg, et kõik, kes mööda lähevad, 

saaksid valgust. Siis võtate tõeliselt oma Meistrist eeskuju. Tõesti, ma ütlen teile, et üks sügavamaid jälgi, 

mida te võite oma vendade südamesse jätta, on saadud solvangute andestamine. 

15 Teie süda on avanenud alandlikult, et tunnistada oma süüd oma Issanda ees, ja mina, kelle peale 

kõik süütegusid langeb, annan teile oma andestuse kui rahu hingeõhu, mis rahustab teie vaimu ja täidab 

teie südame lootusega. Mida enamat saab teie hing paluda selles paguluses, milles ta on? 

16 Isa räägib teile oma kuningriigist, Maarja katab teid oma mantliga ja Eelija valvab teie üle. 

Austage teile antud armu. 

17 Vaata, siin on Tõelise Elu Raamat avatud teie silmade ees, et te ei käiks pimeduses. Kuna ma 

andsin teile vaimu, siis on kõige loomulikum ja õiglasem, et ma lasen tal teada midagi enamat kui see, 

mida loodus suudab talle õpetada. Vaim ei tohi elada teadmatuses Minu loodu keskel, sest ta seisab 

kõrgemal kõigest, mis teda ümbritseb. 

18 Ma ei janune mitte ainult teie armastuse järele, vaid ka teie mõistmise järele. 

19 Võtke elu katsumused ja ebaõnnestumised vastu vaimse ülestõusuga, et need oleksid teie vaimule 

kasulikud. Sest tõesti, ma ütlen teile, nende kaudu saate te selgelt aru paljudest teie Isa õpetustest. 

20 Võtke vastu oma saatus, olge rahul sellega, mis teil on, olge kannatlik. Miks sa mõnikord kaotad 

oma rahu ja meeleheide? Sest te unustate oma päritolu ja ka võla, mille peate tasuma. 

21 Laske oma hingel mõista ja nõustuda oma lepitusega, siis tunnete, kuidas valgus tungib teie 

sisemusse ja täidab teid lootuse, jõu ja rõõmuga. 

22 Mõistke, et see ei olnud Minu tahtmine, et te nutate, ja et Mulle ei ole meeldiv näha pisaraid teie 

silmis. Aga kui ma nägin, et teie hing, mis tuli maa peale puhtana, oli määrinud end maailma pattudega, 

siis lubasin tal end puhastada, et ta saaks tagasi Minu juurde tulla. Kui teadmatu neab Minu õigust ja nõrk 

langeb, siis antakse neile andeks. Aga teie, kes te olete seda Sõna kuulnud, kes te olete selle Seaduse vastu 

võtnud, te ei saa meeleheitele sattuda ega pilkata, kui te ei kustuta oma usu valgust ja ei lähe segadusse. 

Kas sa ei mõtle - kui sa niimoodi puudust tunned -, et see oleks sama, kui sa rüvetaksid seda valget lehte, 

mille ma sulle olen andnud, või kui sa viskaksid sinult ära leiva, mida ma sulle nii suure armastusega 

pakkusin? 

23 Ärge muutuge nõrgaks, ärge muutuge uuesti haigeks ja ärge laske kellelgi võtta ära andeid, mida 

ma õpetan teid arendama. Kasutage juhiseid ja jõudu, mida ma teile annan, et muuta kibedus ja kannatused 

rahuks ja armastuseks. Kui teie kodus valitseb ebakõla, siis on see tingitud sellest, et te ei ole suutnud 

Minu armastuse õpetusi ellu viia. 

24 Niikaua kui te kuulete Mind, tunnete end turvaliselt; kuid niipea kui te lahkute koosolekuruumist, 

tunnete end mitmel viisil kiusatuna. Kas mina olen see, kes teid kiusab, kes teid alla toob, kes hoolitseb 

selle eest, et te hukkuksite? jüngrid, kui ma olen lubanud kiusatusi, siis olgu need teile katsumuseks! Teie 

ülesanne on neile usus vastu seista, kuni olete pimeduse valguseks muutnud. Kui ma panen teie teele selle, 

kes on langenud, siis mitte selleks, et teid maha teha, vaid et te teda päästaksite. Palvetage teadmises, et te 

elate Vaimu võitluse ajal ja et peate täitma käsku, mis ütleb teile: armastage üksteist. 

25 Olge aktiivne, ärge magage! Või tahate oodata, kuni tagakiusamised teid unes tabavad? Kas te 

tahate taas kord langeda ebajumalateenistusse? Kas te ootate, kuni võõrad õpetused suruvad end jõuga või 

hirmuga peale? Olge ärkvel, sest idast tõusevad valeprohvetid ja ajavad rahvad segadusse. Ühinege, et teie 

hääl kajaks kogu maailmas ja te hoiataksite inimkonda õigeaegselt. 

26 Selleks, et aidata teid teie liidus, teen ennast teie seas mitmel kujul tuntavaks, et te mõistaksite 

aega, milles te elate. Aga kui vähe on neid, kes tunnevad Minu kohalolekut ja ütlevad: "See on Issand!" - 

Mehed on vaimselt unes. Teie, kes te mind kuulete, olete ärganud. Kuid te ei hakka siiski teisi äratama. 

27 Nendest tagasihoidlikest kohtumispaikadest läheb välja uus sõnum inimkonnale, neist lähevad 

välja rahvahulgad, kelle huultel on tunnistus nende uuenemisest ja vaimsest arengust. 

28 Kui vaesed on need palvekodud olnud - materiaalses mõttes -, kuid nende suurus on olnud vaimne! 

Kogunemiskohad, kus te olete kuulnud Minu Sõna, on nagu võimas, tiheda lehestikuga puu, mille vari on 

olnud tervendav. Selle kohalolek on sisendanud rahu ja usaldust ning selle viljad on teid toidanud. 

Kogunemiskohad on andnud varjupaiga abielurikkujatele, lastemõrvaritele, kurjategijatele, haigetele, 

neile, kes on määrinud oma käe oma ligimese verega, vaestele, neile, kes nälgivad armastuse järele. Kõigil 
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neist on voolanud pisarad, nad on saatnud palveid ja kuulnud tänusõnu. Samm-sammult on need inimesed 

nendes palvekohtades end pisarate ja palvetega puhastanud. 

29 Nüüd puhastab inimkond end keset suurt valu, sõda on laiendanud oma mõju üle kogu maailma ja 

nõrk inimene on taandunud. Täna voolavad verejõed, rahvad tõusevad rahvaste vastu, isegi emad sunnivad 

oma poegi sõdima. Seejärel ilmnevad kõik tagajärjed: katk, nälg ja surm. Sellest hävitamisest ei ole vaba 

ükski koht. Tekivad haruldased haigused, levivad pidalitõbi ja pimedus. Päike hakkab põlema nagu tuli, 

viljakad põllud muutuvad viljatuks ja veed reostuvad. Seepärast peate te end ette valmistama, sest Minu 

märguandest ei piisa, et pääseda. Kui paljud, kes ei ole Minu tähistatud, saavad päästetud, kui paljud, kes 

ei ole Minu väljavalitud, leiavad tee pääsemiseks? Vaata ja palveta! 

30 Tõesti, Ma ütlen teile, et nii nagu te kuulete Minu Sõna praegu siin maa peal inimmeele 

vahendusel, nii kuulete seda ka teistes maailmades, kuigi teiste kanalite kaudu, teiste vahendite kaudu. 

Aga te kogete neid imesid alles siis, kui te sisenete vaimsesse ellu. 

31 Kes ei ole tundnud rahutust elu ees pärastpoole? Kes neist, kes on kaotanud lähedase inimese 

selles maailmas, ei ole tundnud igatsust teda veel kord näha või vähemalt teada, kus ta on? Kõike seda 

kogete te, te näete neid uuesti. Kuid omandage juba praegu teeneid, et kui te siit maa pealt lahkute ja 

küsite vaimses orus, kus on need, keda te loodate leida, siis ei öeldaks teile, et te ei saa neid näha, sest nad 

on kõrgemal tasandil. Ärge unustage, et ma ütlesin teile juba ammu, et Isa kojas on palju eluruume. 

32 Sööge Minu Sõna leiba, et mure ja valu pääseksid teie südamest ja te näeksite igavest elu. Ma 

annan teile natuke seda rahu. 

33 Kuulake Mind veel kord ja eemaldage oma meelest halvad mõtted, mida maailm teile annab, siis 

saate valmis siseneda vaimsetesse õpetustesse, mida Ma teile avaldan. Just praegu, teie vaimse tõusu 

hetkel, sel hetkel, kui te püüdlete end oma südame sisimas koguda, peegelduvad teie hinges lihast 

tulenevad kired. Millal lubate oma kehas rikkalikult peegelduda vaimu omadustel ja ilu? 

34 Puhastage end, et saaksite tunda Mind, visake samm-sammult ära oma materialiseerumine. Jäta 

valed ebajumalad, mis elavad ebatervislikes naudingutes, edevustes ja kasutu tunnustuse iha. Kontrollige 

oma kirgi, mis teid kiusavad, ja rääkige neile nii, nagu Kristus rääkis kõrbes: "Ärge kiusake oma Issandat, 

vaid kummardage teda." 

35 Ma tuletan teile ka meelde, et ma õpetasin teid andma ühe austusavalduse Jumalale ja teise 

keisrile, sest ma näen, et te annate kõik keisrile. Uurige end iga päev hetkeks, sest paratamatult tuleb tund, 

mil te kuulete Minu häält, mis kutsub teid kohtumõistmisele, ja siis peab teie hing andma aru endast ja 

oma kehakestest. Ärge kartke Mind sel tunnil, Ma ei ole ebaõiglane; kartke iseennast! 

36 Kui Ma olen teile maa peal näidanud, et Ma olen teie Heategija ja et Ma armastan ja andestan teile, 

kas te arvate, et kui te sisenete vaimsesse ellu, siis leiate Mind muutunud? 

37 Kui Ma otsin teid ja jälgin teid nii innukalt, kui Ma räägin teiega ja lasen ennast sinna, kus te olete, 

siis sellepärast, et Ma ei taha, et te kaotaksite end lõpmatusse, kui lahkute sellest maailmast, et te olete 

ilma valguseta, et te otsite Mind ja ei leia Mind, et kuigi Ma olen teile väga lähedal, tunnete Mind väga 

kaugel ega kuule ega näe Mind. 

38 Kuulake Minu õpetusi ja rakendage neid. Õndsad on need teie seast, kes elavad suurte raskuste, 

kannatuste ja kibeduse all, kuid siiski palvetavad nende eest, kes nutavad, unustades iseennast ja 

palvetades rahvaste rahu eest. Sest need, kes tegutsevad sel viisil, leiavad valguse tee, mis viib täiuslikkuse 

kuningriiki, ja nende kohtumõistmise tunnil on nende koorem väga kerge. 

39 Ma külvan teie vaimu hüvedega, nii et isegi vaene inimene, kes kurtis, et ta ei saa halastust 

praktiseerida, sest tal pole midagi, võib täna aru saada, et tal on vaimselt ammendamatu rikkus. 

40 Ma räägin teiega oma jumalikkusele kõige väärilisema vahendi kaudu: inimese kaudu, ja tõesti, ma 

ütlen teile, et see side ei ole kunagi katkenud. Ma olen "Igavene Sõna", kes on alati rääkinud ja räägib oma 

armastatud lastega. 

41 Mida tihedam on selle maailma pimedus, seda intensiivsem on valgus, mida ma saadan, et 

inimkond saaks ära tunda tõelise tee. Kui te oleksite juba varustatud, millist õndsust te tunneksite, kui 

tunneksite Minu kohalolekut igal sammul, igas kohas ja igas olendis! Sa tunneksid Mind oma südames, 

kuuleksid Mind oma vaimus, tunneksid Mind kõigis Minu tegudes, isegi kõige väiksemates. Täna hüüab 

inimkond: "Mu Jumal, kui pimedad on eluteed!", nägemata, et Eelija, kolmanda ajastu jumalik 

sõnumitooja, on valgustanud need teed Minu valgusega ja et te näete neil selgelt Minu vere jälgi. 
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42 Minu kuningriik seisab teie kuningriigi vastu, ma olen tõstnud end võitlema maailma vastu. Aga 

ärge ehmatage kedagi, sest Minu mõõk on tehtud armastusest ja Minu väed on relvastatud rahu ja 

valgusega. Minu Kuningriigi vaenlased võidetakse armastuse universaalse väega; kuid nende vaenlaste all 

ei mõtle ma mitte Minu lapsi, vaid nende puudusi, nende sõnakuulmatust ja patte, mille ma kõrvaldan. 

43 Kuidas ma peaksin kasutama teie viha- ja surmarelvi, et teid hävitada? Kas ma võin olla oma laste 

hävitaja? Kas see on mõeldav Jumala juures? Ma ütlen teile: Vaata, siin on teie kuningas ilma kroonita, 

ilma skeptrumita ja ilma mantlita. Uurige Minu Sõna, otsustage Minu üle selle järgi, kui tahate. Ma ütlen 

teile, et Minu Kuningriik on lähenenud teile sel ajal, et õpetada teid vaimust vaimule rääkima teie Isaga. 

44 Te olete rändurid, kellele antakse näha uut Jeruusalemma, valget ja helendavat linna, mis ei ole 

maa peal, sest see on vaimne. Minge edasi, püsige usus kindlalt, minge läbi kibedust ja raskusi täis tee, 

kuni jõuate suure väravani, kus te näete Mind. Seal võtan teid vastu ja näitan teile oma kuningriigi hiilgust, 

mis on minu hiilguse jõud. Et aidata teil sinna jõuda, annan teile oma armastuse saua. 

45 Täna otsite Minu Sõna, et tugevdada oma hinge, sest te teate, et praegu on soodne aeg astuda 

spiritualiseerumise teele. Iga inimene kannab oma südames märgitud teed, ta peab vaid tahtma seda leida. 

Minu armastus on näidanud oma väge kõigile Minu lastele ja Minu valgus ei ole jätnud kedagi pimedusse. 

46 Tuhanded ja tuhanded olendid elavad meeleheites ja hirmus. Kuid tuleb aeg, mil te näete, kuidas 

nad tõusevad valguse poole, sest nende valu viib nad igavese elu teele. Minu valgus laskub inimestele 

jumaliku inspiratsioonina; kuid siis tekib inimestes kahtlus ja nad ei usu, et see on Issanda hääl, mis 

nendega räägib, ja seda sellepärast, et nad ei ole veel mõistnud aega, milles nad elavad. 

47 Minu seeme, mis koosneb armastusest, tõest, halastusest, tervisest ja rahust, on mõeldud kõigile, 

kes tahavad seda külvata. 

48 Teie, kes te kuulete Minu Sõna inimliku mõistuse organi kaudu, ei ole ainsad, kes saavad vaimseid 

sõnumeid. Ma tean, kus on teised Minu uued jüngrid, need, kes valmistavad end armastuses ette, et võtta 

inspiratsiooni kaudu vastu Minu jumalikke mõtteid, ja kes intuitiivselt teavad, mis aeg see on. Teadke, et 

Ma ei ole andnud kõigile armu võtta vastu Minu Valgust või Vaimse Maailma Valgust inimese aju kaudu. 

Mõned on varustatud ühel ja teised teisel viisil. Aga nad kõik nõustuvad tões, mis on üks, nad kõik 

tunnustavad üksteist vaimulikkus, armastuse ja halastuse teod oma vendade vastu. 

49 Inimkond sooviks uue Messia külaskäiku, kes päästaks selle kuristikust, või vähemalt kuulaks 

Jumala häält nagu tuules kõlav inimhääl. Aga ma ütlen teile, et piisab sellest, kui te natuke jälgite või 

kogute oma hinge meditatsiooni, et anda sellele tundlikkust, ja juba kuulete, kuidas kõik teiega räägitakse. 

Kui teile tundub võimatu, et kivid räägivad, siis ma ütlen teile, et mitte ainult kivid, vaid kõik, mis teid 

ümbritseb, räägib teile oma Loojast, et te ärkaksite üles oma unistustest suurusest, ülbusest ja 

materialismist. 

50 See on ühe ajastu lõpp ja uue ajastu algus. Koidu valgus on juba ilmumas, kuigi öö varjud ei ole 

veel hajunud. See ime on teie silme ees, kuid teie südame kõheduse tõttu ei oska te seda veel aimata. 

Kuidas te sisenete sisemisse vaikusse, kui te ei ole veel oma üleastumisi kahetsenud? 

51 Te olete harjunud teid ümbritseva kurjuse ja pahedega. Te näete tapmist, häbistamist, 

abielurikkumist kui midagi loomulikku. Te võitlete vooruse vastu ja varjate pahed, et oma vendade silmis 

puhtana näida. 

52 Tõesti, ma ütlen teile, et inimkond leiab tee valguse juurde nendest pimedustest. Kuid see samm 

toimub aeglaselt. Mis saaks inimestest, kui nad mõistaksid ühe hetkega kogu kurja, mida nad on 

põhjustanud? Mõned kaotaksid meelt, teised võtaksid endale elu. 

53 Inimesed, ärge oodake, kuni te olete Vaimulikus orus, et tõusta ja tuua maailmale uudis Minu 

ilmumisest teie seas. See sõnum jõuab inimeste südamesse ja see on nende vaimustumise algus. 

54 Kui inimesed on uuendatud, tunnevad nad Minu kohalolekut ja armastust oma südames. 

55 Oo, Minu väikesed lapsed, te ei kujuta ette jumalikku igatsust, millega Ma lähenen teie südamele! 

Ma tulen teiega rääkima, et nautida teie nägemist Minu laua ääres. Kuna te ei ole veel õppinud end Minu 

juurde tõstma, tulen Ma teie juurde alla. Ma ei lakka kunagi armastamast sind, ma ei väsi kunagi 

vaatamast sind hellalt. 

56 See viis, kuidas mind inimtõlgi kaudu kuulata, lõpeb ja saabub tund, mil Isa helistab kellukest, et 

kutsuda teid kogudusse, et kuulda seda Sõna viimast korda. 
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57 Läheneb 1950. aasta, aasta, mille järel te ei kuule mind enam. Ärge arvake, et kui viimane 

kellahelin on vaibunud, saabub selle rahva jaoks rahu. Vastupidi, see on teie võitluse esimene hetk, selle 

suure päevatöö esimene hetk, mille te siis ette võtate. 

58 Täna olete nagu Minu teise ajastu jüngrid, kui nad ümbritsesid Meistrit, kuulasid Tema õpetust ja 

jälgisid Tema tegusid. See oli Meister, kes rääkis rahvahulkadega, kes tegi imet abivajajate seas, kes 

juhatas ja parandas neid ning kes kaitses neid. Kuid Ta oli neile teatanud oma lahkumisest ja nad teadsid, 

et nad jäävad maailmas maha nagu lambad huntide keskel. 

59 Kuidas nad seda tundi kartsid! Ja kui lahutuse hetk saabus, jäid nad üksi maa peale. Kuid Peremees 

seisis nende kõrval oma kuningriigist, tema Vaim julgustas neid igal tunnil ja täitis eranditult kõik oma 

lubadused. 

60 Miks ootate te, kes te teate, et see Minu ilmutuse vorm lõpeb, seda aastat 1950 ükskõikselt? Miks 

te, kes te juba praegu tunnete end väsinud, arvate, et selle aja möödudes saate lõpuks tagasi nõjatuda ja 

magada? Pidage meeles, et täna olete vaid väikesed lapsed, kellest hiljem saavad meistrid! Aga ärge kartke 

oma ülesande täitmist, pidage meeles, et kui Ma siis oma jüngrite seas olin, olid ka nemad Minu õpetuses 

algajad. 

61 Ühel korral ütlesin Ma Andreasele, kes oli üks Minu kaheteistkümnest apostlist: "Kas sa usud 

Minusse?". "Jah, isand," vastas ta mulle. "Kas te usute, et saate minu nimel haigeid terveks teha?" "Jah, 

Issand, ma usun, et ma saan seda teha." "Noh," ütlesin ma talle, "mine sellele teele, mis viib Jerikosse, ja 

sa leiad sealt ühe haige inimese. Tervendage teda 

Minu nimi ja siis teatage sellest mulle." 

62 Andreas asus teele ja teel leidis ta haige, kes oli pidalitõbine, ning ütles talle: "Kristuse, minu 

Meistri ja Issanda nimel, saa terveks!". Aga pidalitõbine vaatas teda ainult kurvalt, ilma et ta oleks 

tundnud mingit paranemist. Teist ja kolmandat korda rääkis Andreas Minu nime, kuid haige ei saanud 

terveks. - Sügavas ahastuses pöördus see jünger Minu juurde tagasi ja ütles mulle alandlikult: "Meister, 

see haige ei saanud terveks, ta ei saanud oma pidalitõvest puhtaks. Minu usk Sinusse ei olnud piisav. Aga 

ma olen aru saanud, et seda, mida Sina teed, me ei suuda teha. Pealegi on selle inimese haigus ravimatu." 

63 Siis ma ütlesin talle: "Andreas, tule mulle järele!" ja tõin ta haige juurde, keda ma ainult käega 

puudutasin ja kellele ma ütlesin: "Ole terve!" Lepatriinu oli kohe puhas. 

64 Andreas küsis Minult häbistunult ja samal ajal hämmastunult, kuidas see võis juhtuda, millele Ma 

vastasin, et armuline armastus teeb imesid, et ta ei suutnud seda saavutada, sest ta kahtles selles väes ja 

tundis vastumeelsust lepatriinu puudutamisel. Ja ometi, kui palju haigeid inimesi ja nende hulgas kui palju 

pidalitõbiseid tervendas Andreas, Minu armastatud jünger, hiljem! 

65 Ma annan teile mõista, et sel ajal, mil ma kuulutan, arendate te oma andeid ja et ma parandan teid, 

kui te eksite. Aga teie parimad viljad tulevad pärast seda, kui olete Mind kuulnud. 

66 Midagi lõpetamata või lõpetamata ei jäta vaim maa peal maha. 

67 Seda, mida ma teile ütlen, kuulevad vaid vähesed, kuid see jõuab kõikidesse südamesse. Kui Minu 

Teise Ajastu Sõna levib üle kogu maa, siis selle aja Sõna on nagu väetav vihm sellele seemnele, mille Ma 

enne külvasin. 

68 Ärge arvake, et te olete ainus vahend, et teha Minu Seadus inimestele teatavaks. Kuid on vaja, et te 

täidaksite oma ülesannet, sest te olete osa Minu jumalikest plaanidest. Laimamine või alandamine ei tohiks 

teid hirmutada. Kujutage ette, kuidas teie Issand kõndis maa peal. Mina olen Tee, Tõde ja Elu; mina olen 

värav. 

69 On aeg, et te paneksite Minu Õpetuse särama oma tegude kaudu, nii et Minu Nimi kõlaks ka kõige 

varjatud nurgas maa peal. Mõned on teiste eelkäijad, nii nagu Eelija on olnud Minu eelkäija läbi aegade. 

70 Kui te kõnnite Minu teel, ei tunne te väsimust ega tule Minu juurde kurnatuna. Ma olen valanud 

oma valgust sellele teele selle sõna kaudu, mille ma annan teile häälekandja kaudu, sõna, mida te peagi 

enam ei kuule. Jäta oma sammude jälg sügavalt sellele teele, et homme, kui sind võetakse Minu headele 

õpilastele, saaks sulle õiglus osaks ja et su eeskuju oleks innustuseks neile, kes tulevad pärast sind. Ma 

ootan teid igavikuliselt; seepärast ei ole kunagi liiga hilja tulla Minu juurde. 

71 Minu verega pesete te ära kõik oma plekid, sest mida muud tähendab Minu veri kui armastust? Ma 

näen teid elamas Minu rinnal, täiuslikkuse redeli kõrgeimal tipul, pärast seda, kui olete läbinud oma 

lepituseks vajalikud kuivad ja kõrged kõrbed, pärast seda, kui olete vältinud oma kirgede lõkse ja päästnud 
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end möirgava mere lainetest. Valu möödub, võitlused ja lõpuks jõuate kodumaale, kus valitseb tõeline 

rahu - õnn, mida inimsüda pole kunagi ette kujutanud ja kus särab lõpmatu tarkuse valgus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 62  
1 Armsad jüngrid, ma tulen kinnitama teile, et kõik, mida ma olen teile minevikus rääkinud, on nüüd 

täitumas. Samamoodi saab teoks see, mida ma olen teile sel ajastul inimese meeleorgani kaudu ette 

kuulutanud. See on põhjus, miks usk on taaselustunud neis rahvahulkades, kes algselt tulid uurima Minu 

Sõna, et veenduda, kas on tõsi, et Jumalik Meister annab oma lastele oma armastuse õpetusi, ja kes 

seejärel pühendusid (õpetuste) õppimisele ja uurimisele, et seda õpetust kohe inimkonnale tuua. 

2 Te hakkate armastama kõike seda, mis on vääriline teie südamele ja kirgedest puhastatud vaimule, 

ja märkamatult lakkate armastamast kõike seda, mille poole varem maailmas püüdlesite. - Nii kõneleb Tõe 

Vaim teiega sel ajal, kui Ta teeb oma Sõna teatavaks harimatute, lihtsate ja patuste olendite kaudu. Te 

olete püstitanud linnade ja külade kõige kaugematesse nurkadesse väikesed ja viletsad kogunemiskohad, 

kuhu inimesed on kogunenud, soovides kuulda Minu õpetust. 

3 Kord kuulsid inimesed Jeesust külades, jõgede kallastel ja vabal maal kõnelemas, kuni saabus 

hetk, mil Minu töö pidi lõpule jõudma ja Ma sisenesin Jeruusalemma, linna, mille nimi on igaveseks 

seotud Meistri nimega. Aga see rahvas ei lasknud Mind minema minna, mitte sellepärast, et nad 

armastasid Mind, vaid sellepärast, et nad kavatsesid tappa Teda, kes tõi neile sõnumi kõrgemast õpetusest 

kui see, mida nad olid seni oma Issandalt saanud. 

4 Nüüd ütleb Kristus teile: Mina olen Uue Jeruusalemma värav. Õndsad on kõik need, kes selle 

kaudu sisenevad valguse ja püha linna, sest nad ei lahku sealt ka kunagi - kuid mitte sellepärast, et nad 

kohtuvad surmaga, vaid vastupidi, seal leiavad nad igavese elu. 

5 Samal ajal, kui teie kehad langevad maa sisse, mille põues nad segunevad sellega, et muuta see 

viljakaks - sest isegi pärast surma on nad jätkuvalt jõud ja elu -, ei jää teie vaim, mis on teie olemuse 

kohal, maa sisse, vaid ta liigub koos hingega, et näidata end talle kui raamatut, mille sügavaid ja tarku 

õpetusi hing uurib. Seal avanevad teie hinge silmad tõe suhtes ja hetkega oskate tõlgendada seda, mida te 

terve elu jooksul ei ole suutnud mõista. Seal mõistate, mida tähendab olla Jumala laps ja oma ligimese 

vend. Seal saate aru 

Sa mõistad kõige selle väärtust, mida sa oled omandanud, sa tunned kahetsust ja kahetsust tehtud vigade ja 

kaotatud aja pärast ning sinus sünnivad kõige ilusamad parandamise ja heastamise otsused. 

6 Mul oli vaja tulla teie juurde sel ajal üksikasjaliku ja täieliku õpetusega, et selgitada saladusi ja 

kõrvaldada teadmatus, et te saaksite teada kõiki andeid, millega teie Isa on teid varustanud. Ilma nende 

teadmisteta ja ilma selle arenguta ei oleks te suutnud Mulle lähemale tulla ja oleksite pidevalt oma 

ebakindluse meres tiirelnud. 

7 Te ei ole oma teadmatuse tõttu suutnud kasutada oma vaimseid andeid ja võimeid, mis teil on. Aga 

kui need on ilmnenud spontaanselt ja loomulikul viisil mõnes Minu lapses, on alati leidunud keegi, kes on 

teda ebanormaalseks kuulutanud või talle okeptilisi ja ebaloomulikke võimeid omistanud. 

8 Vaene inimkond, kes - kuigi tal on tõeline Jumal kui Jumal - ei tunne Teda ega mõista Teda, nagu 

ta ei ole suutnud ennast ära tunda, sest ta kannab oma religioosse fanatismi tõttu tumedat sidet silmade ees 

- selle ebapuhta ja ebatäiusliku Jumala kummardamise tulemusena, mis on alati olnud takistuseks tema 

vaimsele tõusule ja arengule. Aga mina, kes ma olen tõeline ja ainus hingede karjane, kes ma olen 

võimeline viima neid koju, mille minu halastus on neile ette näinud - ma jälgin eksinud lambaid, et viia 

nad valguse teele, mis viib taevasse. 

9 Sel põhjusel näitan teile Tõelise Elu Raamatu uut lehekülge. 

10 Ma ei võta teilt midagi, vastupidi, ma jätan teile kõik. Minu jaoks ei ole veel aeg tulla 

saagikoristusele. 

11 Ma õpetan teid oma jumalike õpetustega maad harima, ja kui te olete edenenud Minu Seaduse 

õppimises ja tundmises, siis teete seda oma vendadele teatavaks koos tunnistusega oma armastuse ja 

halastuse tegudest. Ma jälgin sinu samme igavikust ja hoian sinu seemet. Kui on õige aeg, annate mulle 

oma saagi. 

12 Te elate katsumuste ajal. Päevast ei möödu ühtegi tundi, mil te ei ole mingi katsumuse all. Nende 

koorma all viriseb maainimene ja üllatunud jünger küsib endalt: Miks ma tunnen end katsumuste 

koormaga koormatuna, kuigi ma järgin Meistri jälgi? - Aga Meister vastab teile: Igaüks, kes järgib Mind, 
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kannab risti, ja mida kohusetundlikumalt ta Minust kinni peab ja Mind jäljendab, seda kibedam on tema 

karikas. Sest mis oleksite ilma katsumusteta? Millal sa tuled Minu juurde? 

13 Vaimu õndsus on neile, kes kannavad oma õlal ristikoormat ja kellel on andestuse pilk neile, kes 

neid solvavad, lohutussõna neile, kes kannatavad, ja käsi, mis õnnistab kõiki, kes nende teed ristivad. 

14 Armu saavad need, kes oma elu valulikul teel suudavad langedes allaandmisega üles tõusta ja kes 

oma missiooni risti maha heitmata jõuavad koos Temaga mäe tippu. Sest need on oma elus järginud oma 

Meistrit ja on koos Temaga Tema kuningriigis. 

15 Ärge arvake, et Kristus, kuna Ta oli kehastunud Jumal, veritas ja suri ilma valu tundmata oma 

piinades. Tõesti, ma ütlen teile, Kristuse valu oli tõeline ja sellist valu ei ole olnud enne ega pärast seda. 

Tema lihas oli nii tugev valu, et ta hüüdis: "Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mind hüljanud!". 

16 Ka kannatuste karikas antakse teile kätte. Ärge lükake seda tagasi, sest teile ei saadeta kunagi 

katsumust, mis ületab teie jõudusid. 

17 Ma äratan teid oma valgusega ja samamoodi äratan ma ka konfessioone selle Sõna tõega. 

18 Minu armuline armastus on sel ajal valgustanud kõiki vaime ning neis on tekkinud küsimused ja 

rahutus. Mehed ja naised tõusevad valgust otsima, sest nad tunnevad end nagu laevajätjad keset tormi. 

19 Kõik - alates teadlastest, kes on elu meres eksinud, kuni nende inimesteni, kelle mõistus on 

väljaõppimata - tunnetavad uue ajastu saabumist. Kui paljud neist inimestest, kui nad Mind otsivad, 

tulevad teie juurde, et küsida, mida Meistri õpetas teile! Kõik ei tule alandlikult, mõned nõuavad tõendeid, 

et uskuda, ja teised ähvardavad teid! See on aeg, milleks te peate olema valmis, see on võimalus teenida 

teened oma Issanda ees. 

20 Te peate rääkima nii, nagu ma olen teid õpetanud. Teie huultelt ei tule kõlavaid sõnu, mis ei ole 

sisutihe, nagu mehed neid kasutavad. Laske oma suust tulla ainult tagasihoidlikke, lihtsaid ja siiraid sõnu, 

siis liigutavad need kogu selle südant, kes neid vastu võtab. - Tehke ka teie endid vääriliseks, et Ma 

avaldaksin teile saladusi, mis ootavad hetke, mil need Minu varjatud südamekambris päevavalgele 

tulevad. Julgustage end Minus, ärge kartke midagi. 

Minu tahe ei ole, et inimesed paneksid teie suu kinni ja vaigistaksid Minu rahva, levitades hirmu. 

21 Andke õiget väärtust katsumustele, mida te olete üle elanud, et te ei kardaks neid, mis veel ees 

ootavad. Te olete vallutanud vaarao, te olete astunud üle ebajumalate, keda te varem kummardasite, nagu 

oleksid nad teie Jumal. Te olete unustanud traditsioonid ja pidanud kinni seadusest, lükates tagasi 

religioosse fanatismi. Kuid selles võitluses on teie vaim terastunud. 

22 Ärge andke oma kehale suuremat tähtsust, kui tal tegelikult on, ega lubage tal võtta kohta, mis 

kuulub ainult teie vaimule. 

23 Mõistke, et kehakest on vaid vahend, mida vajate selleks, et vaim saaks ennast maa peal ilmutada. 

24 Te peaksite oma ülesande täitmiseks alandlikult riietatuna tööle minema, siis näete üllatusega, 

kuidas salapärane vägi kõike teie teel ette näeb ja ette valmistab. Kui te asetate Minu õpetuse seemne mis 

tahes südamesse, siis avastate samuti, et - juba enne teie tulekut - on see juba tähelepanelikuks ja 

vastuvõtlikuks tehtud ning et ta on seega võimeline seda seemet oma südamesse vastu võtma. 

25 Ärge heitke end praegu põldude viljatuse tõttu meeleheitele. Ärge kaotage julgust, kui avastate 

seemne külvamisel, et pinnase all on ainult kivid. Võitle ise kivide vastu! Ma annan teile selleks vahendid. 

Uskuge ja ma luban, et annan endast teada seal, kus te mind vajate. 

26 Vaadake, sest inimesed valmistavad end ette ja ühinevad suurteks ja võimsateks rühmitusteks, 

teadmata, miks nad seda teevad. Aga te teate, et nad otsivad Minu Kolmandat Ilmutust, otsivad Teda, kes 

lubas nende juurde tagasi tulla. Nad otsivad valgust möödunud Testamentidest, lootes leida sõna, mis 

kinnitaks neile nende veendumust, et see on Minu kui Püha Vaimu tagasituleku aeg. 

27 Inimesed küsivad Minult ja ütlevad Mulle: "Issand, kui Sa oled olemas, siis miks Sa ei ilmuta 

ennast meie seas, kuigi Sa oled muul ajal tulnud alla meie maapealsesse maailma? Miks Sa täna ei tule? 

Kas meie jumalakartmatus on nüüd nii suur, et see takistab Sind tulemast meile appi? Te olete alati otsinud 

kadunud, "pimedad", "pidalitõbised" - nüüd on maailm neid täis. Kas me ei ärata enam Sinu kaastunnet? - 

Sa ütlesid oma apostlitele, et Sa tuled tagasi inimeste juurde ja annad oma tuleku märke, mida me nüüd 

arvame, et näeme. Miks Sa ei näita meile oma nägu?" 

28 Vaata, nõnda ootavad inimesed Mind, ilma et nad tunneksid, et Ma olen nende seas. Ma olen 

nende silmade ees, kuid nad ei näe Mind, Ma räägin nendega, kuid nad ei kuule Minu häält, ja kui nad 
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lõpuks hetkeks Mind näevad, siis nad eitavad Mind. Kuid Ma jätkan tunnistust Minust, ja need, kes 

loodavad Minule, ootan Ma jätkuvalt. 

29 Aga tõesti, Minu ilmutuse märgid sel ajal on olnud suured, isegi inimeste veri, mis voolab jõgedes 

ja kastab maad, on näidanud, et Minu kohalolek teie keskel on Püha Vaimuna. 

30 Kõik on kirjutatud Seitsme pitseri raamatus, mis on Jumalas ja mille olemasolu ilmutati 

inimkonnale apostel ja prohvet Johannese kaudu. Selle raamatu sisu ilmutas teile ainult Jumalik Tall, sest 

ei maa peal ega taevas ei olnud õiget vaimu, kes oleks võinud teile selgitada Jumala armastuse, elu ja 

õigluse sügavaid saladusi. Kuid Jumalik Tall, kes on Kristus, avas pitserid, mis sulgesid Elu Raamatu, et 

avada selle sisu oma lastele. Ja nüüd saadeti Eelija kui kolmanda ajastu esindaja ja Minu ilmutuse eelkäija 

inimeste seas, et valmistada teie meeled ette selle ilmutuse mõistmiseks. Tema oli see, kes pani esimese 

kivi Püha Vaimu templile ja kes näitas teile, et te olete Kuuenda Pitseri ajal ja et kõik, kes neid ilminguid 

kuulevad ja näevad, saavad inimkonna ees tunnistajateks, kellele nad peavad edastama Minu tõde, 

tunnistades oma tegudega Minu ilmutuse tegelikkust. 

31 Esimesed meeled, mille kaudu see valgus ilmnes, valmistati ette Minu armu poolt. Aga et olla 

Minu ilmutuse väärilised, nad palvetasid ja jäid usku, austust ja ülestõusmist. Nende hulgas olid Minu 

poeg Roque ja Minu teenija Damiana - häälekandjad, kelle kaudu kõigepealt Eelija temas ja seejärel 

Jumalik Sõna temas kuulutasid inimkonnale Kolmanda Ajastu saabumist. Nende vahendusel hakkasin ma 

kutsuma kokku Iisraeli lapsi ja tähistama iga suguharu väljavalituid. 

32 Pärast seda on mõned Minu lapsed püüdnud seda valgust kustutada. Aga tõesti, ma ütlen teile, 

keegi ei suuda seda teha, sest kuuenda küünlajalga valgus tuleb Jumalalt. Pigem on need, kes on püüdnud 

selle valguse vastu võidelda, selle leeki süüdanud. 

33 Nii et uurige Minu õpetust ja öelge mulle, kas kõik need ettekuulutused oleksid võinud täituda 

mõne religioosse kogukonna põues. 

34 Armastuse ja elu sõnaga olen õpetanud teile täiuslikku Jumala kummardamist ja te olete õppinud 

tundma uut ühendust oma Isaga, mis valmistab teid ette vaimu ja vaimu täiuslikuks ühinemiseks. 

35 Teile on ilmutatud need võimed, mida vaim omab, ja te olete mõistnud, et kuigi teil on pärand, ei 

ole te seda teadnud. Ma veensin teid oma kohalolus, andes teile oma eluteel kasu, mida ainult Minu 

halastus võib saavutada - nii teie füüsilisele tervisele kui ka teie moraalile; sest ainult usu valgus laseb teil 

jõuda oma vaimse parandamise tee lõpuni. 

36 Täna võtan ma igalt oma lapselt vastu nende pakkumise ja palve. 

37 Raputa oma hingest ja kehast väsimus maha, sest sa pead ikka veel kõndima ja töötama. Valu aeg 

on langenud kokku Minu tulemise ajaga, et teid ei jäetaks maha. Millist rõõmu kogevad need, kes 

vastukaaluks elu kannatustele praktiseerivad Minu õpetust! 

38 Sel ajal õpib teie süda lööma armastuses teiste vastu, sest te tunnete end tõeliselt ära kui vennad 

Jumalas. Tema käsi, kes armastab, on tugev, et langenud üles tõsta. Kivi, mis tunneb Minu halastuse 

puudutust, purskab ammendamatut vett. 

39 Tänapäeval on selle rahva laste huuled ikka veel suletud ja nad ei kuuluta maailmale, et Kristus 

rabi on tagasi tulnud. Aga teie rumalus ei tohi enam kauem kesta, muidu nutate homme oma 

sõnakuulmatuse pärast. 

40 Uskuge tõeliselt, et teie teosed jätkuvad seemnetena tulevastele põlvkondadele ja et te pidite 

läbima kannatuste laastamispõllu ainult selleks, et puhastada end ja mõista andeid, mida ma teile olen 

andnud. Paljud teist pidid end puhastusvetes pesema. Häälekandja mõistus puhastati, selle süda, kes pidi 

inimesi juhatama, selle käsi, kes pidi haigeid tervendama, nende vaimne nägemine, kes pidid 

prohvetlikuks kuulutamiseks minema ülestõusmisse. 

41 Valu, kibeduse karikas ja teie elu katsumused on teid terastanud, et vastu pidada lähenevale 

lahingule, sest tõesti, ma ütlen teile, teie usk, teie vaimsus ja teie kannatlikkus pannakse inimkonna poolt 

proovile. Seda ütlen ma mitte ainult neile, kes mind praegu kuulavad, vaid kõigile neile, kes isegi pärast 

seda ilmumist tõusevad üles ja võtavad oma risti, et järgida mind. 

42 Riietuge alandlikkusega, halastusega ja alandlikkusega, et teid tunnustataks Minu jüngritena. Kui 

te tõesti käitute nagu Jeesuse jüngrid, muutuvad isegi variserid, kui nad lähenevad teile varjatud maski all, 

et teid rünnata, teie huntide eeskuju ees õrnad lambadeks. 
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43 Ma tahan teid päästa oma valgusega. Ei ole kedagi, kes võiks täna öelda, et ta on juba päästetud. 

Tõesti, ma ütlen teile, kui ma pakuksin teile sel ajal päästet ühe õiglase eest, siis te oleksite kadunud, sest 

te ei suudaksite mulle õiglast esitada. 

44 Inimkond on pattude ja pahedega tormi keskel laevahuku saanud. Mitte ainult inimene, kui ta 

suureks kasvab, ei riku oma hinge, kui ta laseb oma kirgedel areneda; isegi laps kogeb oma õrnas 

lapsepõlves, et paat, milles ta sõidab, kukub ümber. Minu Sõna, mis on täis ilmutusi, tõuseb selle 

inimkonna keskel nagu hiiglaslik tuletorn, näidates laevahukkujatele tõelist teed ja elustades lootust neis, 

kes olid lähedal usu kaotamisele. 

45 On kirjutatud, et "iga silm näeb Mind", sest vaimselt tunnevad kõik Minu tõde. Pimedad avavad 

oma silmad valguse ees ja näevad Eelija, kes juhib suuri rahvahulki Minu juurde. Uskmatu maailm saab 

üleküllastatud sellistest tunnistustest, üllatustest ja tõenditest, ja kuigi mõned eitavad Mind, hoides 

Pühakirja tõestuseks, rõõmustavad teised, sest nad näevad paljude ettekuulutuste täitumise tundi, mida Ma 

kuulutasin oma prohvetite suu ja Jeesuse suu kaudu. 

46 Need, kes ootavad Minu tulekut oma koguduste põues, ei oska isegi aimata, mil viisil ja kus Ma 

ennast teatavaks teen, kuigi Minu ilmumine andis end tunda paljude sündmuste kaudu. Nagu välk, mis 

tekib idas ja kustub läänes, nii on olnud ka Minu tulek. Aga Minu Vaimu vibratsioon ja peegeldus on teie 

seas muutunud inimeste sõnaks, et te mõistaksite, kes on see, kes koputas inimeste südamete uksele ja 

miks need märgid anti. 

47 Ma tahtsin teha ennast teatavaks harimata lihtsate meelte kaudu, sest nad on vabad eelarvamustest, 

Minu seaduse väänatud tõlgendustest, ja seetõttu on nad kõige sobivamad Minu Sõna ülima puhtusega 

edasiandmiseks. Inimkond arutab seda Sõna kirglikult, isegi kui nad tahavad selle üle levitada ükskõiksuse 

loori. Sest see on praegu ainus, mis heidab valgust paljudele saladustele ja paljudele vigadele. 

48 Tõesti, ma ütlen teile, et pärast 1950. aastat ma vaevan oma väe ja õigusega kõiki kiriklikke 

rituaale, mida tähistatakse maailmas, ja kui nende vaimulikud ja pastorid ei peaks selle äratuskõne peale 

ärkama, siis räägin ma nendega, kasutades selleks alaealisi. Nii nagu rahvad on kannatanud Minu õigluse 

all, pannakse ka erinevad konfessioonid proovile. Iga krooni, skeptri, tiitli ja hierarhia üle mõistetakse 

kohut. 

49 Inimesed, kus te hoiate sõnu ja õpetusi, mida ma olen teile nii suure armastusega toonud? Mõelge, 

et see Sõna on olnud see jumalik hellitus, millega teie Isa on teid sel ajal äratanud. Või ootate, kuni 

loodusjõud, mis teid unest äratavad, teid unest äratavad? 

50 Isa ei taha ilmuda oma rahvale etteheitega, vaid õnnistab nende tegusid; kuid seni ei ole teie seas 

veel mingit kavatsust uuendada, ja seda seetõttu, et te ei ole suutnud mõista kogu seda armastust, mida teie 

Meister on näidanud, tõmmates teid välja rüvedusest, et riietada teid oma armuga. 

51 Kas te ei kuule Vaimu häält, mis ütleb teile, et te olete kolmanda ajastu jüngrid? Kuulake seda 

häält ja võtke end üles! Teie Meister on oma kannatuste, õpetuse ja eeskujuga juba kirjutanud inimeste 

südamesse seaduse, mida te peate järgima. Apostlid, need märtrid, võitlesid Minu Õpetuse seemne 

kasvatamise eest. Võitle nüüd sa homsete põlvkondade hüvanguks, sest sellest seemnest lõikad sa küpset 

vilja, mis annab rahu ja õnne sinu hingele. 

52 Armastus teie Jumala vastu, halastus teie vendade vastu ja soov täiuslikkusele viivad teid Minu 

õpetuse täitmisele. Te ei peaks vajama valu või hirmu Minu õigluse ees, et innustada teid tööle, sest siis ei 

ole teie teeneid Minu silmis tõepärane. 

53 Jäta see teistele rahvastele, et nad ärkavad uuele ajale alles siis, kui nad näevad, kuidas maad 

hävitavad veeuputused, rahvad hävitavad sõjad ja katkud hävitavad elu. Need rahvad, kes on muutunud 

oma teadustes ülbeks ja keda nende religioonide hiilgus on uinutanud, ei tunne Minu Sõna selles 

silmapaistmatus vormis ära ega tunne Minu ilmutust vaimus. Seepärast tuleb kõigepealt maad raputada ja 

loodus ütleb inimestele: aeg on täitunud ja Issand on tulnud teie juurde. - Selleks, et inimkond ärkaks, 

avaks silmad ja kinnitaks, et mina olen tulnud, peab kõigepealt kannatama inimese võim ja ülbus. Kuid 

teie ülesanne on valvata, palvetada ja valmistuda. 

54 Keegi ütleb Mulle oma südames: "Issand, kuidas on võimalik, et - kuigi Sa armastad meid nii väga 

- Sa paned meid niimoodi tundma oma õiglust?" Sellele ma vastan teile: Kui Minu õiglus ei vastaks teie 

tegudele sel viisil, oleksite pöördumatult kadunud. Kui ma luban teile valu ja ka surma, siis sellepärast, et 

valu puhastab hinge ja surm uuendab seda. Miks te ei peaks jooma kannatuste ja surma karikat, kuigi te ise 
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olete selle loonud? Tõesti, ma ütlen teile, et valu ja surm on vähem kohutav kui see, mida hing tunneb 

kahetsusest või kurbusest, et ta on oma üleastumistega oma Loojaid solvanud. 

55 Te kuulate, ilma et mõistaksite. Ärge jätke kogu vastutust Minu Sõna mõistmise eest kas ainult 

vaimule või ainult maapealsele mõistusele, ilma et kumbki neist võtaks oma osa. Las see on 

südametunnistus, mis määrab, mille eest üks või teine vastutab. 

56 Kui te kogete, et ma olen tulnud teie juurde täis rahu, kas teid ei liiguta kaastunne, kui te mõtlete 

neile teie vendadele, kellel ei ole hetkekski rahu? Kas ei annaks see teie südamele rõõmu, kui ma ütleksin 

teile, et teie palvetega ja armuliku mõtteviisi kaudu võivad teie vennad ärgata valguse juurde? 

57 Neil päevil tuli Isa, et päästa oma lapsi; tänapäeval peavad inimesed päästma üksteist armastuse 

kaudu, mida Isa neile õpetas. 

58 Minu halastus on ehitanud silla Minu Kuningriigi ja maa vahele. See sild on Minu rahvas; selle 

kaudu jõuavad inimesed tõotatud maale. 

59 Ma olen levitanud oma Tarkust oma rahva seas, Maarja on valanud oma Armastuse teie südamesse 

- kuid kus on see Armastus ja see Tarkus, mida te ikka veel ei paku mulle? Mida teete sellega, mida te 

saate Jumalikust Halastusest? Te kahtlete hetkeks, sest Ma tulen vaimus; tunnetage Mind selles vormis, 

sest tõesti, Ma ütlen teile, et te ei saa Mind enam kunagi inimesena näha. 

60 Häälekandja suu kaudu kuulete te Minu Sõna, ja see hääl on andnud kutse neile, kes on eksinud 

oma teed, joostes maailma inimeste, naudingute ja aarete järele, arvates leida paremaid kohti kui need, 

mille Isa on igale oma lapsele määranud. Need lapsed on tulnud Minu Kohalolekusse räsitud "rõivastega", 

tülgastunud südamega ja kogu nende olemusele materialismi joovastusest jäänud jälgedega. - Kui Isa 

küsib teilt teie rõiva kohta, siis mõistke, et see on inimväärikuse rõivas, mis on valge ja puhas, ja nii peate 

te seda alati Mulle esitama. 

61 Paljud pöörduvad nüüd Minu juurde tagasi. Kas see on sellepärast, et nad armastavad Mind? Ei, 

põhjuseks on see, et tuli aeg, mil maailm ei suutnud neile pakkuda seda, mida nad palusid. Siis meenus 

neile, et ma olen olemas; aga ma aktsepteerin neid. Sest nüüd, kui nad mind kuulavad, teevad nad oma 

pattudest meeleparandust ja nende südames sünnib armastus Isa vastu. Minu Sõna valgus saab Minu lastes 

olema nagu uus koidik ja nende minevik on nagu öö, kui see on möödas. 

62 Kustuta oma janu täielikult, pea meeles, et väga varsti kustutab su sõna su venna janu. Kui te 

tunnete ikka veel janu, kuigi te kuulete Mind ja joote seda veini, siis on see sellepärast, et teie süda ihkab 

maailma hiilgust. Ainult Minu kõige kannatlikum ja armastavam Sõna on võimeline saavutama teie 

ümberkujundamise ime, ja siis olete tõeliselt väärt, et astuda oma teed ja tuua Minu õpetust oma 

vendadele. Ärge alandage kedagi ega keelake talle Minu halastust, ärge soosige kedagi, sest siis ei oleks 

Ma teile eeskujuks. Kas te usute, et Minu ristil valatud veri ei lange enam ühegi patuse peale? 

63 Kui Ristija Johannes kuulutas taevariigi peatset saabumist, siis oli tema ettekuulutus mõeldud 

kõigile. See Kristuse prohvet ja eelkäija on praegu teie seas. Ta tuli enne, kui Minu kiir ilmutas end 

inimliku mõistmisorgani kaudu, ja ta tuli ka teatama, et Püha Vaimu tulemine on väga lähedal. Tema 

kuulutus, tema prohvetlus oli eranditult kõigile, ja te olete teda tundnud sel ajal Eelija nime all, sest see 

Vaim on selle prohveti vaim, kes on olnud inimestega kõikidel aegadel, ja ta on eelkäija, kes valmistas 

Issanda teed. Seepärast tervitan teid kõiki, sest ma tulin ilma pattude üle kohut mõistmata või seda 

alandamata, kes ennast kõige rohkem määrinud on. Need kuuluvad nende hulka, kes armastavad Mind 

kõige innukamalt, sest nende üleastumisi oli palju ja kõik andestati. 

64 "Täht", mis osutab Minu kohalolekule ja Minu Sõnale, on "näinud" ainult tavalised inimesed. 

Kuningad ja teadlased on maganud oma suuruses ega ole suutnud avastada taevalaotuses jumalikku 

valgust, et siis minna ja järgida seda nagu need idamaade maagid, kes jätsid kõik maha, et jõuda selle 

taevase valguse juurde, mis kuulutas maailmale Päästja tulekut. Kui õpetlased otsiksid Minu valgust ja 

need, kes elavad suures rikkuses, rakendaksid midagi Minu õpetustest, tunneksid nad Minu kohalolekut 

oma südames. 

65 Kord ütlesin teile, et kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal jõukuril pääseda 

taevariiki. Täna ütlen teile, et need südamed peavad vabanema isekusest ja harjutama aktiivset heategevust 

oma vendade suhtes, et nende hing saaks läbida päästmise kitsast teed. Ei ole vaja vabaneda omandist ja 

rikkusest, vaid ainult isekusest. 



U 62 

50 

66 Kui paljud teist olid kunagi mõne varanduse omanikud maa peal ja olid unustanud oma ligimese 

viletsuse ja vajadused. Siis, kui teie hinge kohtuotsuse tund saabus, tundsite, et teie pattude ulatus on nii 

suur ja vaimne värav nii kitsas, et sa mõistsid, et ei saa sellest läbi minna. 

67 Tänapäeval ei ole tegemist materiaalsete varade aardega, mida te peate jagama abivajajatega. Teie 

rikkus koosneb sel ajal valgusest ja vaimsetest teadmistest, mistõttu võite end vaimselt rikkaks pidada. 

Aga mõtle: kui on raske üleastumine Jumala ees, kui sa keelad oma vennale maailma rikkusi ja hoiad neid 

kinni, siis mida tähendab see, kui sa keelad talle vaimulikke armuandeid, mis ei vähene kunagi, kui palju 

sa neist ka ei annaks? Milline on siis õiglus nende vaimurikaste suhtes, kes näitavad end nii isekatena? 

68 Olen määranud teid selleks, et anda inimkonnale suuri õpetusi teie vahendamise kaudu. Tõesti, ma 

ütlen teile, see rahvas ei ole juhuslikult moodustatud, ega ükski süda ole juhuslikult lisatud. Need sada 

nelikümmend neli tuhat, kes peavad vaimus ja kehas tööle minema, on nagu avatud raamat täis valgust, 

kogemust ja heastamist. 

Seepärast puudutan ma nende hinge südametunnistuse kaudu ja tõesti, ma ütlen teile, kui nad ei pöördu 

päeval, siis teevad nad seda öösel. Kuid nad pööravad oma pilgu ülespoole, Isa poole, ja seejärel astuvad 

täitumise teele. 

69 Ma annan teile veel ühe aja, et mõelda oma missiooni üle ja valmistada oma südant ette. Ma 

saadan teid sel ajal välja, et te saaksite tunnistada Minu tõde. Kuues pitser kõneleb, selle valgus levib, selle 

saladus selgub. Kutsuge mehi, naisi ja lapsi kuulama Minu Sõna, sest tuleb aasta 1950 ja Minu häält ei 

kuule enam sellisel kujul. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 63  
1 Miks teie süda väriseb hirmust, kui te kuulete Minu Sõna kui kohtuniku sõna? Oh, kui te ainult 

alati kardaksite, kuid mitte karistust, vaid häbi, et te mulle haiget teete ja ennast rüvetate. Kui palju head te 

saavutaksite oma hingele! 

2 Ma olen teile öelnud, et te teeksite end selles ilmutuses Minu kohaloleku vääriliseks, et te ei 

sulgeks Minu halastuse väravaid. 

3 Ma olen täiuslik ja ma ootan sinult täiuslikkust. Ainult nii jõuate te mäe tippu. Selleks annan teile 

aega, valgust ja jõudu. 

4 Sel päeval, mida inimesed pühendavad nende mälestuseks, kes on läinud ülestõusmisse, ja mida 

nad ekslikult nimetavad surnute päevaks, annan teile, et need olendid võtaksid teiega ühendust, et nad 

saaksid teile tõestada, et nad on elus. Nad ütlevad teile, et nii nagu teile on antud vaimne missioon, mida 

täita maa peal, täidavad ka nemad raskeid missioone vaimses orus. 

5 Ärge nutke nende olendite pärast, ärge koormake neid oma materiaalsete muredega, ärge 

puudutage nende suhtes austust. Laske neil teiega suhelda, võtke oma südames vastu nende sõnum ja hea 

nõuanne ning laske neil siis rahus minna maailma, kus nad elavad ja kust nad teid valvavad. See nende 

kuulamise armuandmine läheb varsti üle. Pärast seda tunnete nende kohalolekut ainult oma südames. 

6 Kuigi Ma ühendan teid mitte ainult kõigi nendega, kes elavad maa peal, vaid ka nendega, kes 

elavad teistes maailmades, ei tunne paljud rahvad Minu kohalolekut, sest nad on seotud oma sõdadega. 

Kuid teadmata seda, täidavad nad Minu Teise Ajastu Sõna, milles Ma teatasin teile, et Ma tulen tagasi, kui 

need sündmused inimkonnas toimuvad. 

7 Minge tööle, uurige seda sõna innuga. Mis sinust saaks, kui sa seda enam ei kuuleks, kui need suud 

enne määratud aega vaigistataks? Milliseid juhiseid annaksite te neile, kes veel tulevad, sest ma ei ole teile 

veel kõiki Minu ilmutusi andnud? 

8 Jätkake oma uuendustegevust, jälgige, palvetage ja õppige. Kuulake Mind nii palju kui tahate, kuid 

ärge harjutage Minu kohalolekuga. Otsige Mind alati Isa ja Isandana, ärge kunagi vaidlustage Minu 

õiglust. 

9 Vaadake, kuidas selle vähese usu kaudu, mis teil on olnud, olete saanud palju imesid, nagu 

praegune, mille kaudu te kuulete nende häält, kes olid teie sugulased maailmas. 

10 See ei ole hauad, mis avanevad, et lasta välja need, kes on neis liikumatult; see on vaimumaailma 

väravad, mis lasevad läbi need, kes on täis valgust ja elu, et anda teile teada nende jätkuvast elust. 

11 Kui mõni neist olenditest peaks ikka veel väljendama inimlikke kalduvusi või soovi maiste asjade 

järele, siis halastage tema peale ja andke talle valgust oma palve kaudu. Pidage meeles, et te peaksite 

üksteise kõrval seisma. 

12 Nii liigute samm-sammult mööda teed, mis viib teid üles mäe tippu, kuhu jõuate, kui hinges on 

puhtus ja täiuslikkus. 

13 Mõistke, et teie Meister on Kristus, et Minu Sõna, mis on antud nende inimeste huulte kaudu, on 

teid ühendanud ja et see Sõna on Armastuse ja Tarkuse Raamat. Ma annan teile iga kord uue õppetunni 

teie hinge värskendamiseks. Täna tunnete te rõõmu, kui te mind kuulate, homme tunnete te rõõmu, kui te 

minu juhiseid ellu viima hakkate. Ma ütlesin, et inimesed tulevad teie juurde ja soovivad seda valgust, ja 

on vaja, et nad leiaksid selle teie sõnadest, teie töödest ja teie elust. 

14 Ma olen katnud laua ja kutsunud teid oma pidusöögile; kuid ma ütlen teile, et hiljem olete teie 

need, kes katavad laua, et siis võtta vastu oma vennad ja seega jätkata seda vendluse ja armastuse 

pidusööki kogu igavikuks. Sel Kolmandal ajal täidab teie vaim oma saatuse, et õpetada teie vendi ja jagada 

nendega kõike seda, mida ta on saanud Minu Halastusest. Need ei ole materiaalsed hüved - kuna teil on 

neist puudus -, vaid need on vaimsed hüved, millega teid üle ujutatakse. 

Selleks, et teie voorust usutakse ja teie sõnal oleks väge veenda ja pöörduda, peate jääma hea teele. Kui 

tunnete, et Minu armastus on teid kurja teelt eemaldanud ja pannud teid uuendusteele, astuge sinna 

kindlaid samme ega pöördu tagasi sinna, kust teid päästeti. Siis, kui te hakkate kuulutama uuendust, 

parandust ja püsivust heas, saate te kergesti võita ja liigutada patuse inimese südant. Kui te oskate 

puhastada oma südant ja huuli neil hetkedel, kui te pöördute oma sõnadega oma venna kõva südame poole, 

kui te tõstate neil hetkedel oma mõtted usaldusega Minu poole, siis olen Mina see, kes teie vahenduse 
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kaudu räägib ja puudutab selle südame kõige peidetumaid kiudusid oma Sõnaga, paneb seda seega tundma 

Minu kohalolekut. 

15 Mõistke, et peate end vaimselt ja füüsiliselt ümber kujundama, et paljud teie tavad ja traditsioonid 

- esivanemate pärand - peavad teie elust kaduma, et teha ruumi spiritualiseerumisele. 

16 Vaadake seda inimkonda, mis sukeldub kuristikku, samal ajal kui teie olete ikka veel sügavas unes, 

kus te otsite ainult oma puhkust ja ei hooli sellest, mis juhtub teistega. Ma ütlen teile veel kord, et te ei 

peaks enam muretsema mittevajaliku, kahjuliku pärast, et te saaksite neid hetki paremini kasutada 

halastuse tegemiseks, et külvata Minu armastuse seemet oma vendade hingedesse. 

17 See on aeg, mida Minu prohvetid nägid ja kuulutasid, see on aeg, mida Ma teile oma Sõnas ette 

kuulutasin. Teadke, kuidas ükshaaval need ettekuulutused on nüüd täitumas. Minu Kuninglik Sõna ei 

taandu kunagi, ta ei ole iseendale vastu ega eita ennast. Isegi nende inimsuuaparaatide kaudu olen ma teile 

andnud palju ettekuulutusi, mida te olete näinud üksteise järel täituvat. Ma ütlen teile seda, sest aasta 1950 

läheneb ja pärast seda ei kuule te enam Minu Sõna inimliku mõistuseorgani kaudu. 

18 Ma räägin teile lahkete ja armastust täis sõnadega, et veenda teid, et te peate valmistuma selleks 

suureks päevaks. Õndsad on need, kes usaldavad, et Minu Sõna on muutumatu, ja kes valmistuvad selleks 

ajaks, sest nad ei ehmunud, et Minu ilmutuse see vorm lõpeb. 

19 Kuulge Minu häält, te saate sellega veel paar aastat end värskendada. See on kõrge laul, mis kõlab 

taevas ja mille kaja on kuulda maa peal. Kui seda laulu ei saa enam kuulda Minu häälekandjate suu kaudu, 

panen Ma teid seda edaspidi kuulma oma südame sisimas, kui te vaimulikult minuga ühinete. Tõesti, ma 

ütlen teile, et on vaid lühike aeg, kuni need ennustused täituvad. Kuid ma ütlen teile ka, et inimene ei saa 

oma tahet Minu tahtest kõrgemale seada, kui ta püüab Minu kuulutust teie seas pikendada. Olge valvsad, 

sest paljud hakkavad oma vendi eksitama. Sa pead jätkuvalt tooma patused Minu ette, need, kes on ennast 

rüvetanud varguse, abielurikkumise või kuriteoga - mitte selleks, et süüdistada neid Issanda ees, vaid et 

neile antaks andeks ja et nad vabaneksid oma pimedusest ja plekist. 

20 Jätkake haigete võidmist armastusega ja Minu nimel, sama suure või suurema usalduse ja usuga 

kui see, mis teil praegu on, nii et Ma saaksin jätkata imetegude tegemist teie seas. See on see seeme, mille 

ma võtan vastu ja hoiustan oma viljahoidlatesse. 

21 Milline teie tegudest on teie arvates olnud täiuslik? Teie südametunnistus ütleb teile, et tänaseni ei 

ole te ühtegi teinud. 

22 Pidage meeles, et minuni jõuab ainult see, mis on täiuslik. Seepärast siseneb teie vaim Minu 

kuningriiki alles siis, kui ta on saavutanud täiuslikkuse. Te tulite Minust välja ilma kogemusteta, kuid te 

peate naasma Minu juurde oma teenete ja vooruste rõivastusega*. 
* Vaimu rõivas, mis peab olema kaunistatud meie teenete ja voorustega, on meie hing; sest vaim saab Jumala 

südamesse tagasi pöörduda ainult oma puhastatud hinge rõivas. 

23 Inimesed, tõstke oma nägu ja vaadake taevasse. Kui te tunnete, et ma tulen kohtunikuna, siis te 

värisete ja kummardate oma kaela. Mõistke, et Minu vaimse dialoogi aeg inimestega on tulnud, nagu on 

kirjutatud. 

24 Selle rahva häälekandjad, teie, kes te olete vahendid, mille kaudu Ma räägin inimkonnaga, kuulake 

Minu Sõna, mis ütleb teile: teie olete allikas, Minu Sõna on kristallselge vesi. Las see voolab üle, kuid 

säilitab oma puhtuse. 

25 Selle rahva peale laskuvad Minu juhised, et Minu tõde jääks ankrusse. Teist lähtuvad usinad 

ülestähendused, mis hiljem kõigi rasside inimeste südametesse trükitakse. Teie seas on jüngrid, kes 

ühendavad ja korrastavad kirjutisi. 

26 Minu taevane kontsert kõlab maa peal, nii et prohvetite ettekuulutused ja Jeesuse sõna täituvad. 

Kaua tagasi rääkis Joel teile ajast, mil Iisraeli pojad ja tütred prohvetlikult kuulutavad ja nägusid ja 

unenägusid näevad ning et Minu Vaim valatakse välja kogu liha peale. Tõesti, ma ütlen teile, nüüd on see 

aeg, mis on ette nähtud. 

27 Siin on Minu Vaim, mis avaldub teie kaudu, vaimne maailm, mis räägib teie suu kaudu. Siin on 

igas vanuses mehi ja naisi, kes tungivad oma pilguga vaimsesse, ja teisi, kes saavad unenägudes teateid ja 

ilmutusi. 
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28 See on aeg, mil Minu vaimne vägi läheneb maailmale, et tõsta üles need, kes järgivad Mind, ja 

hävitada mürgine taim ja patu umbrohi. 

29 Te nägijad, vaadake mind! Te tahate leida mingit vormi ja te ei leia seda. Te näete ainult Minu 

valguse heledust, sest see olen Mina: Valgus. 

30 Ma hoian teid ärkvel kuuenda pitseri valguses. Sellest tuleneb Sõna kingitus, sellest tõuseb see 

kontsert, mida te kuulete oma südames ja mis paneb teie vaimu värisema, sest mina olen Issand. Teie ees 

on Talle, kes vabastab kuuenda pitseri, et näidata teile teed. Sest Tall on Kristus ja Kristus on tee. 

31 Igaüks austab teistele määratud kohta ja austab iseennast. 

32 Palvetage, kahetsege! - Kui te olete silmakirjalikud, olge nüüd siirad; kui te olete rumalad, olge 

nüüd arukad; kui te elate pimeduses, tõuske valguse poole; kui teil ei ole jumalikku inspiratsiooni, kuulake 

Mind ja te saate valguse täis. Tema, kes teiega räägib, on kõigi loodud asjade päritolu ja allikas ning Ta 

ütleb teile: Võtke enda peale Jeesuse armastuse rist ja tulge Minu juurde! 

33 Täna on Minu tulek teid üllatanud, sest te ei olnud selleks valmis; see ongi põhjus, miks mõned 

kahtlevad. Kui keegi on esitanud oma küsimuse Lõpmatule ja küsinud, kas see ilmutus on tõde, siis on ta 

Minu õpetusliku kõne ajal saanud kohe targa ja armastava vastuse, mis on süüdanud tema südames 

valguse leegi. 

34 See, kellel on usk, ei väsi ega väsi Mind kuulamast. Ta võib iga kord ületada orge ja ronida 

mägedesse, et kuulda Minu Sõna, kui Ma ennast teatavaks teen. 

35 See, kes on teadnud, milline on vesi, mis kustutab tema janu, ja leib, mis rahuldab tema nälga, ei 

vaheta neid millegi vastu, ja miski ei takista teda nende leidmisel. See, kes tunneb rõõmu jumaliku Meistri 

kuulamisest ja rõõmu sellest, et lühikeseks ajaks tungib igavikku, ei kahetse, et nende hetkede jooksul 

jätab ta maha maailma rõõmud. 

36 Jüngrid, on olnud hetki, mil Minu Sõna, mis on täis õiglast etteheidet, on teile tundunud kibe, ja 

seda seetõttu, et te ei ole suutnud seda mõista. Sest tõesti, ma ütlen teile, ma ei tule suurendama kibedust, 

mida te maa peal kannatate. 

37 Minu jumalik õpetus on teid kõrvale pööranud ebakindlatest teedest, valelikud naudingud ja pahed. 

Selle asemel on see pannud teid tundma rõõmu ja nautima seda, mis on hea. 

38 Ma ei jäta teid ilma pärandita, kui Minu Sõna ei ole enam nende saatjate kaudu kuulda, sest Ma 

tahan teid säilitada, et te saaksite tunnistada Minu armastuse õpetuse tõde uute põlvkondade ees ja et te 

saaksite olla oma vendadele nõuandjaiks. 

39 Mitte kõik ei saa praegu teada Sõna, mille ma teile inimliku mõistuse organi kaudu andsin, sest 

nende jaoks ei ole veel kätte jõudnud ärkamise aeg. Neid kutsutakse, kuid neid ei valita. Aga homme, kui 

nad on valmis Mind järgima, kutsutakse nad veel kord ja siis loetakse nad kindlasti valitute hulka. 

40 Nagu kõlav kell, äratavad looduse elemendid nüüd magavat inimkonda ja kutsuvad seda palvetama 

ja mõtisklema. Need, kes seda häält ei mõista, on eksinud või kurdid vaimsetele sõnumitele. Tänapäeval 

omistavad nad neid sündmusi ikka veel pelgalt loodusnähtustele. Kuid saabub hetk, mil konfessioonide 

vaimulikud ning teaduse ja võimu mehed küsivad endalt hirmsasti: Kas tõesti koputab meie uksele Issanda 

õiglus? Kas nüüd on Tema kohaloleku aeg meie keskel? 

41 Ma ütlen teile, inimese kangekaelsus on suur! Siiski ei kummarda ta valu ees ega mässu Minu 

õigluse vastu, mis teda vaevab. Aga kui ta oma kaela painutab, siis ühendab kogu inimkonda üks takistus. 

42 Ma ütlen teile: Mida te ootate, et jagada rõõmusõnumit? Kas te tahate prohvetlikult ennustada 

varemete kohta? Ma ütlen teile ja avaldan teile kõik, et teil oleks alati tark vastus igale küsimusele, mida 

teie vennad teilt küsivad. Pidage meeles, et teid rünnatakse tõsiste argumentidega, mis täidavad hirmuga 

need, kes ei ole selleks valmis. 

43 Jätke meelde Minu Sõna ja ärge unustage suuri imesid, mida Ma olen teile andnud, et igaüks teist 

saaks minu tõe elavaks tunnistajaks. Siis see, kes teid uurib ja uurib Minu Sõna, näeb, et selles ei ole 

midagi, mis on vastuolus sellega, mida Ma olen teile öelnud ja teile varasematel aegadel ennustanud. 

Lahing saab olema suur, nii suur, et mõned, kes on olnud Minu jüngrid, saavad hirmu täis ja eitavad Mind, 

väites, et nad ei ole Mind kunagi kuulnud. Need, kes jäävad truuks Minu käskudele ja astuvad vastu 

võitlusele, katan ma mantliga, mille all nad end kaitsevad ja nad tulevad läbi igast kriitilisest olukorrast 

tervena. Kes seda seemet halvasti külvab või kes selle töö puhtust rikub, selle üle mõistetakse igal tunnil 
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kohut, teda kiusavad inimesed taga ja ta on rahutu. Iga inimene tunnetagu oma kasvatatud puud selle vilja 

maitse järgi. 

44 Mul on minu rahva vaimse võitluse ajaks suured imed varuks - imed ja teod, mis hämmastavad 

teadlasi ja teadlasi. Ma ei jäta teid kunagi oma jõudude hooleks. Ärge ehmatage, kui inimesed teid 

pilkavad; ärge unustage, et teisel ajastul pilkasid ka inimesed teie Meistrit. 

45 Kuigi paljud ootavad veel Minu saabumist, on Minu lahkumine juba väga lähedal. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, Püha Vaim valgustab nüüdsest alates igaveseks iga mõistust ja vaimu, sest te olete juba aegade 

kõrgpunktis. 

46 Igaühelt võtan vastu kingituse: lapsed pakuvad Mulle oma süütust, neitsid oma (puhtuse) lõhna, 

emad oma pisaraid, isad oma risti, vanurid oma väsimust. Aga Minu armastus elavdab teie usku, Ma hoian 

seda lampi, et selle leek ei kustuks kunagi. 

47 Selle aja jooksul ei tulnud ma inimesena maa peale, et teie keha silmad mind näeksid. See aeg on 

möödas. Nüüd on aeg, mil te peate teenima teened oma päästmiseks. Otsige Mind nähtamatust ja te leiate 

Mind peagi. Otsige Mind kui Isa, kui Isandat, ja te saate Mind. Ärge otsige Mind kui sulast, kuigi ma ütlen 

teile tõtt, et ma olen teid alati teeninud. Minu teened ei oota tasu; aga kui te tahate Minu hüvesid kuidagi 

tasuda, siis ütlen teile vaid, et armastage üksteist. Sest kui te seda teete, saab Minu töö kroonitud. 

48 Ärge imestage, et kuigi ma olen kõigi loodud asjade Issand, ilmun ma teie keskele ja palun 

armastust. Ma olen leebuse ja alandlikkuse Jumal. Ma ei hoople oma suurusega, vaid hoopis varjan oma 

täiuslikkust ja hiilgust, et tulla lähemale teie südamele. Kui te näeksite Mind kogu Minu hiilguses, kuidas 

te nutaksite oma üleastumiste pärast! 

49 Vaata, siin on tee, käige sellel ja te saate päästetud. Tõesti, ma ütlen teile, et päästmiseks ei ole 

vaja mind sel ajal kuulda. Igaüks, kes rakendab Minu jumalikku armastuse seadust elus ja kes muudab 

selle Looja inspireeritud armastuse heategevuseks, on päästetud. Ta annab minust tunnistust oma elus ja 

töödes. 

50 Te kuulete Püha Vaimu, kuid mitte sellist Vaimu, mis erineb sellest, kes rääkis teiega Kristuse või 

Jehoovana. See on üks ja seesama, ainus, kes on olemas, kuid kes on ilmutanud end erinevalt igas kolmes 

ajastus. 

51 Esimesel ajal ilmutas teie Jumal end teile Siinai ääres ning Tema olemuse tunnus, mida Ta teile 

pakkus, oli Tema õiglus ja Tema Seadus. Teisel ajastul kõneles sama Jumal teiega Kristuses ja näitas teile 

oma olemuse üht külge, mida te ei olnud mõistnud: armastust. Ja praegusel ajastul, mis on Kolmas ajastu, 

räägib Minu Püha Vaim teiega lõpmatusest; Ta astub teie vaimuga vaimulikust küljest kontakti ja näitab 

teile seega oma olemuse teist omadust, oma Tarkust, mis on valgus kogu inimkonnale. Miks näha 

müsteeriume seal, kus neid ei ole? Kolmainsuse mõistatus on selgunud. 

52 Mis ajendas Mind sind looma? - Minu armastus. Sest enne, kui ma sind lõin, ma juba armastasin 

sind minus. Issand armastas neid, kellest saavad Tema lapsed, kuid Ta tahtis ka tunda end nende poolt 

armastatuna. Laste jaoks kujundasin ma looduse, loodusjõud, maailmad või kodud, et te saaksite osa 

materiaalsest elust ja seega alustada täiuslikkuse ja ülespoole arenemise teed. Ma andsin hingedele 

materiaalse keha, mille kaudu nad saavad väljendada oma tundeid ja võimeid, mida juhib 

südametunnistus. 

53 Selliselt loodud ja varustatud inimesele andsin vaba tahte, tema sisemusse asetasin oma seaduse ja 

õigluse lehe ning asetasin ta arengu tee algusesse. 

54 Ilma selle sisemise seaduseta ei oleks inimene kunagi Mind tundnud, mõistnud ja armastanud. 

Kuid südametunnistus, mis on olnud majakas, mis valgustab teed, ja hääl, mis soovitab head, on pannud 

teid mõistma Isa ilmutusi; ja nüüd olete jõudnud praegusesse aega, kus kehastunud vaim ilmutab end 

vabalt ja valitseb kasutu ja materiaalse üle. 

55 Miks ma pidin kolmel korral teie juurde tulema? Sest te olete langenud elu raskel teekonnal ja ma 

pidin tulema, et teid maa tolmust üles tõsta - sest te eksite teelt, millel on täielik teadvus. Aga siis, kui te 

hukkute ja nutate, ütlete te Mulle: "Isa, miks Sa mind karistad?" Miks sa ütled, et ma olen sind karistanud? 

Pidage meeles, et samal ajal, kui te teotate, jätkab Elu, millega ma olen teid ümbritsetud, teile oma 

hüvesid. Õppige elama ja te ei komista: seda õpetab teile Minu Seadus. Ärge oodake rahu või tõelist elu 

inimeste õpetustest. 
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56 Minu otsus jõuab kõigi juurde. Kui tuleb aeg, küsin ma "Minu seaduse teenijatelt" ja dogmasid 

kujundavatelt meestelt: "Mis on teie saak?" Ja nii üks kui ka teine näitavad Mulle ainult edevust, 

vaenulikkust ja oma vähese armastuse puudumist inimeste vastu. 

57 Enne kõiki teisi ma mõistan kohut oma seaduse hoidjate üle, sest see on minu armastuse ja tarkuse 

Testament kõigi minu laste jaoks, sest sellest lähtub inimeste lunastus. Häda neile, kes hoiavad neid 

õpetusi oma meeles, sest see saab olema pimeduse pesa - või nende südames, sest see saab olema ainult 

isekuse pesa! 

58 Olge varustatud ja mõistke Mind! Kelles on Püha Vaimu valgus, see valagu valgust kõigile 

abivajajatele. 

59 Kui keegi tunneb, et Minu Sõna teeb talle haiget, siis on see nagu mõõk. Kuid haavad, mida see 

lööb, on armastuse haavad. Homme mõistate, et Minu Sõna on alati õiglane. 

60 Ma kutsun perede isad ja küsin neilt: "Oo, inimeste isad, mida te olete teinud oma lastega?" Ma 

mõistan kohut inimkonna õpetajate üle, kelle hulgas on filosoofid, teoloogid ja teadlased, ja ma küsin ka 

neilt, milline oli selle seemne olemus, mille nad oma vendade südamesse ja mõtetesse külvasid. Ma küsin 

neilt, millise eesmärgi teenistuses nad kasutasid neile usaldatud andeid. 

61 Minu juurde tulevad rahvaste, rahvaste ja kuningriikide valitsejad ning ma küsin neilt, kuidas nad 

on juhtinud inimeste saatusi ja mida nad on teinud oma rahvastega. Ma nõuan neilt aru nende vendade 

leiva, töö ja päevapalga kohta, ja kui nad pakuvad ainult ahnust ja edevust oma südames ja rikkust oma 

käes, samal ajal kui nende rahvad nälga surevad - kui suur saab olema nende vastutus! 

62 Samuti kutsutakse arstid. Ma küsin neilt, mida nad on teinud tervise saladusega, mille ma neile 

ilmutasin, ja tervendava palsamiga, mille ma neile usaldasin. Ma küsin neilt, kas nad on tõesti tundnud 

võõrast valu, kas nad on laskunud kõige vaesemasse laagrisse, et armastusega ravida kannatajat. Mida 

vastavad Mulle need, kes on saavutanud hiilguse, rikkuse ja luksuse oma kaasinimeste valu, valu, mida 

nad ei osanud alati leevendada? Kõik esitavad oma südames küsimusi ja peavad vastama Mulle oma 

südametunnistuse valguses. 

63 Kui ma olen teile ilmutanud, et te olete osa Iisraelist, siis ärge arvake, et ma armastan teid rohkem 

kui teisi rahvusrühmi. Miks ma peaksin teid armastama rohkem kui teisi, sest te kõik olete minu lapsed? 

64 Tõesti, ma ütlen teile, kui inimesed oleksid pidanud kinni Seadusest, mida südametunnistus nende 

sees neile meelde tuletas, siis ei oleks olnud vaja saata teile juhte ega prohveteid ega oleks olnud vaja, et 

teie Issand oleks tulnud teie juurde, ja et Ma pidin oma Seaduse kivisse raiuda juba esimesel ajastul, ja et 

Ma pidin inimeseks saama ja surema inimesena ristil teisel ajastul. 

65 Kui ma moodustasin rahva ja varustasin teda armuandidega, siis mitte selleks, et nad ennast 

ülendaksid ja teisi alandaksid, vaid selleks, et nad oleksid eeskujuks tõelisele Jumalale allumises ja 

inimeste vahelise vendluse eeskujuks. 

66 Ma valisin selle rahva, et ta oleks Minu tahte vahendiks maa peal ja Minu ilmutuste sõnumitooja, 

et kutsuda kõiki elama Minu Seaduse järgi, ja nii moodustaks kogu inimkond lõpuks ühe Issanda rahva. 

67 See rahvas on palju kannatanud - kuigi ta oli väljavalitu -, sest ta uskus, et pärand on ainult tema 

jaoks, et tema Jumal ei saa olla Jumal ka paganate jaoks, sest ta pidas teisi rahvaid võõrasteks ega lasknud 

neil osa saada sellest, mis Isa oli neile usaldanud. Ma eraldasin selle ainult mõneks ajaks teistest 

rahvastest, et seda ei nakataks kurjus ja materialism. Aga kui ta isoleeris end oma isekuses ja arvas, et ta 

on suur ja tugev, tõestasin talle, et tema jõud ja suurus on petlik, ja ma lubasin teistel rahvastel tungida 

temasse ja viia ta orjusse. Kuningad, vaaraod ja keisrid olid selle peremehed, kuigi ma olin pakkunud end 

nende peremeheks. 

Isa ilmutas end oma lõpmatus armastuses uuesti oma rahvale, et anda neile vabadus ja tuletada neile 

meelde nende missiooni, ja praegusel ajal tulen ma andma neile oma armastuse õpetusi; kuid ainult minu 

pilk võib avastada inimkonna seas Iisraeli lapsed, keda ma kutsun ja kogun, et nad saaksid vastu võtta 

Püha Vaimu valguse. 

68 Ma olen ilmutanud end teie vaimu ees, sest aeg, mil ma rääkisin teile looduse kaudu ja 

materiaalsete ilmingute kaudu, mida te nimetasite imedeks, on ammu möödas. Täna võite juba tunda Mind 

oma vaimus ja ka oma südame sisimas. 
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69 Sel ajal ei ole Palestiina olnud Minu ilmutuse tunnistajaks, sest Ma ei otsi mitte mingit kindlat 

paika, vaid teie vaimu. Ma otsin "Iisraeli rahvast vaimu, mitte vere järgi", rahvast, kes omab vaimset 

seemet, mida nad on saanud Minu armu läbi aegade. 

70 Valmistuge, inimesed, kasutage aega, sest see aeg on kerge. Aasta 1950 läheneb ja ma ei taha, et te 

tunneksite end orbudena, kui ma oma Sõna tagasi võtan. Tõesti, ma ütlen teile, et need, kes valmistavad 

end ette, tunnevad Mind siis lähemal, neil on suured inspiratsioonid, nad tervendavad haigeid pelgalt 

palvega ja üllatavad oma Sõna andega. 

71 Te peate neid kohtumisi pidama, sest ma annan neis suuri ilmutusi. Vaimse nägemise anne avaneb 

ja teie huulte kaudu räägin ma teadlastele ja teadlastele. Selle ennustuse kirjutavad üles need, kelle 

ülesandeks on Minu Sõna ülesmärkimine. 

72 Mehed ja naised, kes kuulevad seda sõna: Kas te usute, et Ma tulen teie keskele? Kas te usute 

Minu avaldumisse inimese intellektiorgani kaudu? Mõne puhul vastab põletav usk: "Jah, Meister, ma usun 

Sinu kohalolusse." Teiste puhul vastab nende vaikimine, kuulutades: 

"Kes teab?" 

73 Meister ütles teile: Ärge uurige mind ainult. Sisene oma südamesse ja tea, mis on sealt välja 

tulnud. Kui sellest on tulnud armastuse ja tõe sõnad, võite olla rahul; kui see on andnud teistele lohutust, 

võite öelda, et teie allikast on voolanud kristallselget vett. - Kui te oleksite kõrge täiuslikkuse tasemel, ei 

oleks Minu ilmingul põhjust teie seas eksisteerida. Aga kui teie südametunnistus süüdistab teid paljudes 

puudujääkides, siis miks te küsite Minult, milleks Ma olen tulnud? Te peate teadma, et ma olen tulnud 

otsima teie hinge, mille saatus on end täiustada Minu isaliku armastuse poolt tähistatud teel, et ta 

saavutaks oma puhastuse ja jõuaks õnne, mida iga olend oma sisimas igatseb. Ma tulen näitama talle, 

kuidas ta selle eesmärgi saavutamiseks teenete omandamise viisi. 

74 Tõesti, ma ütlen teile, et õigete hinged, kes elavad Jumala lähedal, teenisid õiguse selle koha 

hõivamiseks oma tegudega - mitte sellepärast, et ma andsin selle neile. Ma ainult näitasin neile teed ja 

näitasin neile selle lõpus suurt tasu. 

75 Õndsad on need, kes ütlevad Mulle: "Issand, Sina oled tee, valgus, mis valgustab seda, ja vägi 

teekäijale. Sina oled hääl, mis annab meile suuna ja äratab meid eluteel; ja Sina oled ka tasu sellele, kes 

jõudis sihile - jah, Minu lapsed, Mina olen elu ja ülestõusmine surnuist. 

76 Piisab sellest, kui te teate - nagu Ma olen teile oma Sõnas öelnud -, et hinge reinkarnatsioon on 

tõde, ja juba süttib teie südames valgus ning te imetlete veelgi enam Minu armastavat õiglust. Võrrelge 

teooriad ja erinevad tõlgendused, mida konfessioonid on neile õpetustele andnud, ning otsustage selle 

kasuks, mis sisaldab kõige rohkem õiglust ja on kõige põhjendatum. Aga tõesti, ma ütlen teile, et see on 

üks neist ilmutustest, mis äratab vaimu kõige enam sel ajal, kui selle suure tõe sisemine teadmine on 

ärkamas. 

77 Kui inimesed mõistavad Mind taas hukka selle eest, et ma räägin maailmale tõtt, siis võivad nad 

seda teha; Ma luban neil Mind hukka mõista. Aga kui nad tahavad Mind kinni võtta ja arreteerida, siis ei 

saa nad seda teha, sest Ma olen Vaimus ja olen neile puutumatu ja nähtamatu. 

78 Te olete tõusnud tõelise elu juurde selle Sõna imelises mõttes. Te ei ela enam ükskõikselt ega tee 

pattu nagu need, kes ei ole Mind kuulnud, sest siis langeksite (vaimselt) surnute tasemele. - Ainult mina 

üksi võin ja võin teiega sel viisil rääkida. 

79 Teisel ajastul kuulutasin Ma oma apostlitele oma uut ilmutust, ja kui nad küsisid Minult, millised 

märgid osutavad sellele ajale, siis teatasin neile üksteise järel, milliseid tõendeid Ma neile annan. Näidud 

on ilmnenud viimseni, kuulutades, et see on Jeesuse poolt ennustatud aeg, ja nüüd ma küsin teilt: Kui see 

vaimne ilmutus*, millest ma teid osa võtan, ei oleks tõde - miks siis Kristus ei ilmunud (sellisel kujul, 

nagu usklikud ootasid), kuigi märgid saabusid? Või usute, et kiusaja on võimeline ka kogu loodu ja 

loodusjõudude üle, et teid eksitada? 
* Issanda sõnade kohaselt tähendab see ilmsikstulek Tema tagasituleku tõotuse täitumist, mis on vaimne. 

80 Ma hoiatasin teid kord, et te ei alluks valeprohvetite, valekristuste ja valepäästjate ahvatlustele. 

Kuid täna ütlen teile, et kehastunud vaim on tänu oma arengule, teadmistele ja kogemustele ärkas sellisel 

määral, et talle ei ole lihtne pakkuda pimedust kui valgust, ükskõik kui palju pimestust tal ka käsutuses 

poleks. Sellepärast ma ütlesin teile: Enne kui te end sellele teele pimesi usuga jätate, kontrollige nii palju 
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kui soovite! Mõistke, et see Sõna on antud kõigile ja et ma ei ole kunagi säilitanud ühtegi osa sellest ainult 

teatud inimestele. Olge teadlikud, et selles Teoses ei ole ühtegi raamatut, milles ma püüan teie eest mingit 

õpetust salajas hoida. Kuid Ma ütlesin teile ka selles Teises Ajastikus Minu apostli Johannese suu kaudu: 

"Kui keegi kuuleb Minu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde ja jagan temaga sööki ja tema 

minuga." Samamoodi õpetasin ma teile neitsite tähendamissõna, et te mäletaksite seda sel ajal. 

81 Eelija, kes pidi kõigepealt tulema, et valmistada Issanda teed, tegi ennast esimest korda teatavaks 

inimmeele kaudu 1866. aastal. Kas te ei kulutaksite veidi aega, et uurida märke ja sündmusi, mis toimusid 

kõigis valdkondades ja langesid kokku selle ilmumise ajaga? Jällegi on need teadlased, kes uurivad tähti ja 

keda vanasti kutsuti maagideks, need, kes tunnistavad, et taevas on andnud märke, mis on jumalikud 

üleskutsed. 

82 Teile, kes te olete olnud piisavalt õnnelikud, et Mind kuulda, ütlen: Ma koputasin teie uksele ja te 

avasite selle Mulle. Ma olen toitunud sinuga ja sina minuga. Te nägite säravat välku ja kuulsite tulesära 

äikest, ja siin olen mina. 

83 Vaadake kuuendat pitserit, mis on lahti ja avatud teie silmade ees. Kes on selle lahti lasknud? Kes 

kaotas eelmised viis? See ei olnud Mooses, ei Eelija ega ükski patriarh. See olin mina, Messias, Sõna, 

Ohvritall, sest see Tarkuse Raamat on Tee ja Elu, ja ma olen teile öelnud, et mina olen Tee, Tõde ja Elu. 

84 Ma saatsin Eelija kuulutama maailmale, et kuues pitser lastakse väga varsti lahti, ja Püha Vaimu 

valgusest tulvil tuli ta alla inimeste juurde Minu kolmanda ajastu tuleku eelkäijana. Te juba teate, kuidas 

Eelija end ilmutas, kuidas Meister end ilmutas, kui palju Ta teile andis ja õpetas. Ma ütlen teile nüüd, et 

säilitada seda õpetust kogu selle puhtuses, liikuda uuendamise ja vaimsuse poole, et Minu tulekut usutaks 

vaimus ja et Minu Sõna kuulataks austuse ja armastusega. 

85 Rääkige alati tõtt ja teid tunnustatakse Püha Vaimu jüngritena, sest isegi lumehelbekesed ei ole nii 

puhtad kui Minu Sõna. Päikese peegeldus mägede lumel teeb silmadele haiget, kuid jumalikku valgust ei 

tee vaimule haiget ega pimesta seda. 

86 Kuulge Mind, Mina olen Kristus, Isa Sõna. Ma ei tule tühistama midagi, mis on ilmsiks tulnud 

juba esimestest aegadest alates. Minu seadus on sama, see on armastuse seadus. Vormid võivad muutuda, 

kuid mitte sisu. Seepärast olen ma teile öelnud, et kuna te kuulete Minu Sõna inimeste vahendusel, ei 

tohiks te selles kahelda. 

87 Vaata, siin on tee taas teie silme ees ilmutatud. Hakkate oma hinge üles tõstma, ütlete endale 

sisemise rahuloluga, et te olete Minu jüngrid. Kes on Jumaliku Meistri jüngrid? Need, kes armastavad oma 

ligimest, kes praktiseerivad Minu õpetust andestusest, halastusest ja omakasupüüdmatusest. 

88 Väikesed lapsed, kes te kõik olete elu jooksul ja kõik on Minu Hoolekande mantli all. 

89 See, kes oma palves ütleb Minule: "Isa, Sinu Tahe sündigu mulle", ja kui teda tabab katsumus, 

hüüab: "Issand, miks Sa mind nii külastad?", ei ole veel jünger, vaid vaevalt et lapsjünger, sest ta ei ole 

õppetundi mõistnud. Kui te tahate olla Minu jüngrid, vaadake Jeesuse, teie Meistri elu maa peal, tundke 

ära Tema kuulekus ja alistumine Isale alates Tema lapsepõlvest. Ta tuli maailma, et täita oma Isa tahet, ja 

läks läbi alandamise, laimamise, tänamatuse, põlguse, valu ja ohvri, kaldumata kõrvale Igavese poolt 

etteantud teelt. 

90 Mida sa vastad oma eluviisi kohta, kui sa tuled Issanda ette? Varem teadsite, et igaüks peab ise 

vastutama. Nüüd olete teada saanud, et igast teist sõltub hulk hingi, kelle eest te peate samuti vastutama. 

Vaadake, see on teie eeskuju elus oluline, et homme ei peaks te magusa ja meeldiva vilja asemel kibedat 

vilja lõikama. Ärge unustage, et nendest olenditest, kelle ma olen teile usaldanud, tulevad välja uued 

põlvkonnad, kes panevad spiritismi maa peal õitsema. Need õnnistatud põlvkonnad on inimkonnale antud 

jumalik lubadus. Teil on kohustus valmistada neile tee ja kodu ette ning võtta nad vastu vaimulikus ja 

armastuse õhkkonnas. 

91 Kas te suudate neid ära tunda, kui nad saabuvad? 

Kas sa ei pea siis ärkvel olema? Kas maailm tajub seda? - Enne seda peate tõstma oma hoiatavat häält, et 

kõik eemaldaksid oma teele jäänud okkaid ja ka ebapuhtusi, et nende lapsed ei vigastaks ega rüvetaks end, 

kui nad maa peale tulevad. 

92 Ma nõuan teilt, inimesed, ühtsust, et Minu jumalik seeme saaks teie emakas idaneda. Ma ei taha, et 

te tuleksite Minu juurde nutma oma seaduserikkumiste pärast või kurtma raisatud aja üle. Mitte miski ei 

korvata teie nutmist neil hetkedel. 
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93 Ma olen rääkinud teile sel ajal, nagu oleksite puhtad ja laitmatud olendid, et teid armastuse kaudu 

ümber kujundada. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 64  
1 Siin on Minu õppetund, armsad jüngrid. Mõelge seda ja rakendage Minu jumalikku õpetust. See 

seeme, mille ma teile usaldan, on pühitsetud. Kultiveerige seda, mõistke, et sellest sõltub, millise vilja te 

saate. 

2 Teisel ajastul ütlesin teile: "Minu Isa majas on palju eluruume", see tähendab, et "on palju 

maailmu, kus hing saab areneda. Omandage teeneid, et te jõuaksite maailma kõrgele kohale, kus vaimne 

valgus ja rahu säravad kõige intensiivsemalt. Kuhu sa lähed pärast seda elu? - Ainult mina tean. - 

Seepärast ütlen ma teile, et te peaksite heade tegude kaudu töötama end ülespoole, kust te saate tõusta, 

kuni jõuate tõelise vaimse rahuni, ja et te ei peaks viivitama ajaga, mil teie vaim saab tasu, mille ta on 

teeninud nende tegudega, mis on seotud armastusega oma vendade ja õdede vastu, ja et te ei peaks 

viivitama ajaga, mil teie vaim saab tasu, mille ta on teeninud oma vendade ja õdede vastu. 

3 Te näete, et karistused ei oota seda, kes ei ole täitnud ülesannet, mille Isa on talle andnud. Sa 

lõikad ainult oma tööde tulemust. 

4 Te ei näe Mind selles kohtumõistmise tunnis mitte inimliku kujutlusvõime loodud õukonnas, vaid 

tundmatutes maailmades, kuhu hinged lähevad ja kus nad leiavad kõige puhtama ja säravama valguse, mis 

valgustab neid, kes on otsinud tõde ja vaimset arengut elus. Need, kes ei otsinud Minu tõde, tulevad 

lepituspaikadesse, kus nad taastavad oma hinge puhtuse, et siis edasi liikuda ja tulla Minu juurde; sest 

ükski ei lähe kaduma. 

5 Kui otsustav on sel ajal teie südametunnistuse hülgamine, sest keegi ei suuda vaigistada selle 

kohtuniku häält, kes on teie vaimuga lahutamatult seotud. Te mõistate kõiki oma elu tegusid ja ükski neist 

ei tundu, et nende üle mõistetakse kohut liigse karmuse või liigse heatahtlikkusega. Siis hakkab see valgus, 

mida olen algusest peale kasutanud hingede tee valgustamiseks, tungivalt särama. 

6 Armastage üksteist ühest rahvusest teise, ühinege ühtseks vennaskonnaks, et homme, kui te elate 

erinevates vaimsetes maailmades, saaksite te üksteist armastada ühest maailmast teise. 

7 Tõesti, ma ütlen teile, ei ole õnnelikumat päeva vaimu jaoks kui see, mil ta annab oma ülesande 

oma Looja ees, kui see vili osutub meeldivaks Tema lõpmatu Tarkuse silmis. 

8 Valguse vaimud, need, keda te nimetate ingliteks, tulevad sellele kohtumisele, et tuua teid oma Isa 

ette. 

9 Teie kurgud hüüdsid Teisel ajal, kui te nägite Jeesust tulemas: "Hosanna, Hosanna Temale, kes 

tuleb Issanda nimel!" - Kui tunnete, et Minu Vaim läheneb teile, siis avate oma südame pühamu väravad, 

muutute selles vaikseks ja näitate Mulle sisemist õndsust, mis teid ümbritseb. 

10 Ma olen sama, kes ma olin siis, ka teie olete sama, ka Minu õpetus on sama. Kuid teie areng on 

suurem ja seetõttu otsite täiuslikumat ühendust ja austust oma Looja vastu. Täna, kui te palvetate, ühineb 

teie kehast lahutatud hing vaimset ruumi asustavate inglitega, et ühineda nendega ülistushümniga, mis ei 

tule mitte maalt, vaid taevast. 

11 Kui inimkond tähistab Päästja sünni mälestust, on inimeste südamed täis rõõmu ja lootust, mida 

nad ei oska seletada. Sama juhtub (vastupidi), kui te mälestate oma Issanda kannatusi ja ohvrit. Te tunnete 

- isegi kui ainult lühikest aega - seletamatut kurbust, ja seda seetõttu, et ma olen alati sündinud ja surnud 

inimeste südames. 

12 Ma tahtsin, et te kõik elaksite igavesti, ja ma võin seda saavutada, sest ma olen Elu. Sellepärast 

olen Ma alati ilmutanud end oma lastele eri vormides ja sellepärast olen andnud neile oma Seaduse, et see 

näitaks teile tee, mida mööda te võite Minuni jõuda. - Kui inimesed arvasid, et nad on igavese elu jaoks 

kadunud, tulin ja andsin neile oma andestuse, kustutasin nende plekid oma armastuse õpetusega ja 

pakkusin neile võimaluse oma patud heastada. 

13 Kui palju verd on langenud esimese ajastu seaduse tahvlitele, püüdes ära kustutada seda, mis on 

neile kirjutatud! Kui palju on Minu Teise Ajastu Õpetust rüvetatud, ilma et selle valgust oleks suudetud 

tuhmida! Ometi olen ma kõik andeks andnud, sest andeksandmine on ülestõusmine ja elu, ja ma olen teile 

öelnud, et mina olen tee, tõde ja elu. 

14 Sageli küsitakse minult: "Meister, kui Sa andestad meie üleastumised - miks Sa lubad meil neid 

valuga heastada?". Sellele ma ütlen teile: Ma annan sulle andeks, kuid on vaja need rikkumised heastada, 

et sa saaksid oma hinge puhtuse taastada. 
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15 Teisel ajastul ütlesin teile: "Paluge ja teile antakse; koputage ja teile avatakse." Nüüd ma ütlen 

teile, et teie käsi peaks alati koputama Isa, mitte kohtuniku uksele. Otsige Minu armastust, Minu tarkust, 

Minu andestust, kuid ärge otsige Minu õigust, mis on järeleandmatu! 

16 Väärtust on põlatud ja seda on peetud millekski kahjulikuks või mõttetuks. Nüüd on tulnud aeg 

mõista, et ainult voorus toob teile päästmise, paneb teid tundma rahu ja täidab teid rahuloluga. Kuid siiski 

peab voorus kannatama palju takistusi ja kannatusi, enne kui ta saab siseneda kõikidesse südamesse. 

Sõdurid, kes seda kaitsevad, peavad võitlema suure pingutuse ja suure usuga. Kus on need headuse, 

aktiivse heategevuse ja rahu sõdurid? Kas sa arvad, et sa oled? - Uurige end sisemiselt ja vastake Mulle, et 

te ei ole. Vastutasuks ütlen teile, et hea tahtmise korral võite te kõik kuuluda nende sõdurite hulka. Mis te 

arvate, miks ma teie juurde tulin? 

17 Kui te omalt poolt pühendate kogu oma armastuse sellele eesmärgile, siis on teil see teene, et olete 

valmistanud teed uute põlvkondade tulekule, kes toovad maailmale sõnumi õndsusest. 

18 Suur osa sellest, mida ma olen teile oma õpetustes rääkinud, on mõeldud teie jaoks, et te seda 

täidaksite. Kuid saage ka aru, et ma räägin teie kaudu teie lastega. Kuulake ja mõtestage seda, nii et teie 

keha paindub õrnalt ja aitab teie hingel kõndida teed, mida Ma talle oma armastuse õpetustega näitan. 

19 Minu leidmise aeg oli teie jaoks soodne: nälg oli teid nõrgestanud, ja selle puu vilja kaudu saite 

elujõu tagasi. 

20 Praegune aeg on inimkonna jaoks ohtlik ja inimesed on ikka veel kaugel päästvast laekast, mis on 

Minu seadus. 

21 Ma koolitan jüngrid, kes peavad tõestama maailmale, et Minu seaduse täitmine ei ole "võimatu" ja 

ei tähenda ka ohvrit. 

22 Kui sa armastad oma ligimest, oled sa päästetud. Selle käsu täitmine ei ole meeleparandus. Kes 

elab, et teenida oma venda ja seeläbi tunneb kaasa ja leevendab tema valu, sellele piisab lühikesest palvest 

Minu poole, et Ma tema vahendusel imesid teeksin. 

23 Ma ei saada oma sõnumitoojaid veel kaugetesse kohtadesse, sest neil on veel palju õppida. Niipea 

kui nad on tugevad ja piisavalt valmis, ütlevad nad mulle oma südames: "Meister, nüüd oleme varustatud." 

Siis ma astun nende jüngrite pühakotta ja leian sealt alistumise, alandlikkuse, tarkuse ja armastuse. 

24 Ma annan töötajale oma suudluse ja näitan talle tee, selle tee, mis - isegi kui see on kaugel - toob ta 

Minule lähemale. Sellel on okkaid, selle külgedel haigutavad kuristikud, mõnikord on seal lõkse ja ohte, 

ka kiusatusi. Kuid kes jääb sellele usuga, tunneb igal sammul Minu kohalolekut, sest Ma olen teile juba 

öelnud, et Mina olen Tee. Kes võiks arvata, et ma jätan ta lahingusse? Kuidas te saate arvata, et Ma lahkun 

teist, kui te täidate Minu Seadust, sest Ma ei ole kunagi teie minevikus teist lahku läinud? Laske Minul 

teid proovile panna; elu katsumused tugevdavad vaimu, terastavad südant ja täiustavad seda. 

25 Millal igatsevad inimesed jõuda oma vaimu täiuslikkuseni? Täna ei ole neil isegi rahu, sest nende 

seas puudub hea tahe. Taevane valgus hakkab selles maailmas peegelduma siis, kui inimestes tekib hea 

tahte valmisolek suunata oma sammud vendluse, vastastikuse austuse ja armastuse teele. 

26 Mehed ja naised sellest rahvast: te olete lihtsad ja lihtsad, ja seepärast annan teile oma õpetuse 

lihtsate sõnadega, et kõik saaksid sellest aru. Minu Sõna on teie usu ja lootuse tugipost, ning kasu ja 

armastuse tõendid, millega ma külvan teie teed, on teile julgustuseks ja stiimuliks, et te jätkaksite teel, 

ilma et katsumustes nõrgeneksite. 

27 Inimkond, mis on jagunenud võimublokkideks ja rahvasteks, aimab ette, et Minu vaimse ilmutuse 

aeg on kätte jõudnud; sisemiselt ootab ta Mind ja igatseb Mind. Kui teretulnud on siis sõnumid Minu 

kohalolekust ja Minu ühinemisest teiega, mida te edastate. 

28 Inimesed, valmistuge olema rõõmusõnumi kuulutajaks. Kui see aeg saabub, ei tohi su suu olla 

kinni ja su käsi ei tohi olla liiga laisk, et külvata ja hooldada seda maatükki, mis sulle tuleb. 

29 Mõned rahvad on juba pioneeride külaskäigu vastu võtnud, kuid on hädavajalik, et töömehed, keda 

Meister ise õpetas kolmandal ajastul, läheksid ja kastaksid seda seemet, mis januneb armukaste järele. 

30 Kuidas te varsti näete, et paljud riigid, mida te täna peate kõvaks ja väga kaugeks vaimsusest, 

kannavad häid vilju! 

31 Põllud on viljakad, sest need on põhjalikult ette valmistatud. Nokitsus ja umbrohi eemaldatakse 

neist, kuni nad on puhastatud. Seepärast, kui Minu jüngrid tulevad nende juurde ja näevad, et nad on 

valmis neid vastu võtma, ütlevad nad Mulle: "Tänan sind, Meister!" 
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32 Selle väljakuulutamise aeg kuulutatakse välja kaugele ja kaugele heliseva kellahelina. 

33 Olgu see rahvas valmis ja kaunistatud, et võtta vastu rahvahulgad, kes lähenevad talle elatist ja 

rahu otsides. Valmistage end ette, puhastage oma kodud ja valmistage parimat toitu, et võõraid oma lauda 

istutada. 

34 Tõesti, ma ütlen teile, neis rahvahulkades tulevad kõik kerjusest kuningani. Need, kes leiavad teie 

hulgast külalislahkust ja armastust, laulavad tänu ülistust lõpmatusele. 

35 Need, kes on minu armu poolt märgistatud, teavad, et nad on selle päästelaeka kaitsjad ja sõdurid 

ning et nad peavad hävitama iga ebajumalateenistuse ja fanatismi jälje. Suur on lahing, mis teid ootab, 

kuid teie usu tõrvik päästab teid. Te olete juba kogenud, mis on laim, tagakiusamine ja intriigid. Te olete 

juba kannatanud kõik need katsumused, mis ei taba teid ettevalmistamata, kui need taas teie teel ilmnevad; 

sest see ei ole roosidega laotud tee, mis viib Minu kuningriiki, vaid see on tee, millele on sissepressitud 

Minu sammude verine märk. Seepärast ma ütlen teile: Õndsad on need, kes kannatavad tagakiusamist ja 

laimu Minu pärast ja kellelt on keelatud leib ja vesi, sest nad tulevad Minu juurde ja saavad kiidetud. 

36 Ärge kartke solvanguid ega solvanguid. Pidage meeles, et neid visati ka teie peremehe vastu. Ärge 

kartke, et inimesed ütlevad teie kohta seda, mida te ei ole. Pea meeles, et mind kutsuti võluriks ja võluriks. 

Kui maailm teid vihkab, siis pidage meeles, et ta vihkas Mind enne teid! 

37 Õppige vaikima ja jätke asi Minu hooleks. Olge eestpalvetajad nende eest, kes teid solvavad, ja 

teie teene on suur. - Täna ei tunne te veel paljusid oma kaasinimeste vigu, kuid kui te oskate tõelise 

õiglusega kohut mõista, saavad nende vead teile selgeks, sest siis saate te oma vendi õpetada ja neid pääste 

juurde juhtida. 

38 Need on Vaimu teed, mida hea Püha Vaimu jünger peab õppima ja läbima, ilma et ta eksiks. 

39 Valguse laps suudab käia pimeduses ja teab, kuidas leida eksinud, et teda päästa. 

40 Kuidas on võimalik, et praegusel ajal, mil inimkond haigutab, unistate te ikka veel suurte 

materiaalsete rikkuste omamisest? Kas ma olen andnud teile oma rahu, nii et te mõtlete ainult oma 

maistele ambitsioonidele? Te saate pidevalt uudiseid sõjast ja te ei tee midagi, et end vaimselt aidata. Ma 

olen juba pikka aega palunud teie ühinemist, kuid ma leian teid ikka veel lõhestatuna. Millal tunneb kogu 

inimkond lõpuks ometi igatsust ühineda vaimselt mõtetes ja tahtes? - Ma olen teile juba öelnud, et päeval, 

mil te ühinete, moodustate ületamatu müüri, mis tõrjub iga rünnaku. Sa peaksid juba olema tugev, sest 

"nende puude viljad" on olnud rikkalikud ja need on kõik sinu omad. 

41 Kas te ei ole oma vaimus teadlikud imedest, mida ma olen igale inimesele andnud? Kas te ei ole 

aru saanud, et kõik, mida ma olen teile õpetanud, on olnud ilmutus teie Isalt? Kui keegi häbeneb olla selle 

Töö õpilane, siis sellepärast, et ta ei ole üldse midagi Minu õpetusest mõistnud. Tänapäeval võite ikka veel 

vaikselt elada, isegi kui te oma vaimseid kohustusi unarusse jätate. Aga külaskäigud tulevad ja siis hakkate 

te enda üle nutma; teie viimane tund saabub ja te ei tea, kuidas siseneda sellesse maailma, mis teid ootab, 

ega kuidas vaigistada oma südametunnistuse häält. - Vaadake, kui palju südameid jõuab Minu 

Kohalolekusse ühe teie seast, kes on Mulle ustav ja kuulekas! Olge teadlik, kui palju teid igal sammul 

jälgivad need, kes tahavad teada, kas te tõepoolest kuulete Püha Vaimu. 

42 Kas te arvate, et kui teie huultelt tuleb mõni jumalateotuse või kõlvatu sõna, siis usub uskmatu, et 

te olete Kristuse, Jumaliku Sõna jüngrid? Kas need sõnad ja fraasid vastavad väljenditele ja põhimõtetele, 

mida ma olen teile õpetanud? 

Ka lapsed jälgivad teid: miks te nende ees vaidlete? Mõistke, et selle eeskujuga, mida te näitate, tungib 

Kaini kurjus väikeste hulka. Pidage meeles, et nad on teie järgmised järeltulijad, kes annavad edasi seda, 

mida te olete õppinud ja mida te olete olnud oma Jumala ja Issanda teel. 

43 Teenige hea tasu, kasvatades oma vendadele head vilja. Valmistuge tulevasteks aegadeks, sest 

enne Minu lahkumist on teie seas veel tüli, sest kiusatus läheneb teile kõigile. Te peate olema valvsad. 

Palvetage ja rakendage Minu juhiseid praktikas. Tõesti, ma ütlen teile, et need lühikesed ajaperioodid, 

mida te pühendate heategevuse harrastamisele, avaldavad oma kasulikku mõju paljudele tulevastele 

põlvkondadele pärast teid. 

Keegi ei olnud ega saa kunagi oma saatust ise määrata; see kuulub üksnes Minule. Usaldage Minu 

tahet ja te läbite elu tee lõpuni ilma suuremate raskusteta. 

44 Võtke õigesti, kui Ma ütlen teile, et ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta; siis te saate teada, 

millal Mina olen see, kes teid proovile paneb, ja millal te tühjendate oma (iseenda põhjustatud) kannatuste 
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karika - et Mind pärast süüdistada. Siis saate te kohtunikeks ja teete Minust süüdistatava. - Tunnistage oma 

vigu ja parandage need. Õppige andestama oma kaasinimeste vigu, ja kui te ei saa neid parandada, siis 

vähemalt katkeb nende üle leebuse loor. 

45 Teie palve oma vendade eest on jõudnud minuni, sest te olete sisenenud Issanda pühakotta ja seal 

on teie vaim end turvaliselt tundnud. Need, kes otsivad rahu, kes otsivad teed, mis viib nad parema elu 

poole - nemad on need, kes sisenevad Minu pühakotta. Need, kes otsivad maailma aardeid ja au, soovivad 

leida teisi teid. Ma ütlen teile, et rahu, mis valitseb ainult Minu Vaimus, hakkab lõpuks kõigi poolt 

igatsema ja otsima. 

46 Kes või mis saab teile anda tõelise meelerahu? Ainult teie Isa lõpmatu armastus. 

47 On jõukaid rikkaid inimesi, kellel puudub tervis ja kes ei tunne rõõmu, ja on vaeseid inimesi, kes 

on terved ja ei tea, mida nad omavad, ja kes elavad kibedalt, sest nad ihkavad rikkust või mugavusi. Ma ei 

leia inimeste südames mingeid õilsaid püüdlusi, ja kui nad lõpuks ometi neid omavad, siis ei püüa nad 

seda eesmärki heal viisil saavutada. Selle tõestuseks on need mõttetud sõjad, mis ei ole väärilised 

olenditele, kes omavad Jumala valgust. 

48 Mina olen Rahu, Minu lõpmatus Tarkuses on kõik, mida te võite soovida. Aga millal on rahvad 

palvetanud, et saada Minu rahu? Millal on mehed, kes juhivad ja valitsevad rahvaid, pööranud oma pilgu 

Minu poole? Millal põlvitasid armeed, et paluda oma Taevaselt Isalt andestust pärast oma naabrite 

tapmist? Ja rahu on nii habras, et on vaja jälgida ja tööd teha enda kallal, et seda hoida ja mitte lasta sel 

tagasi pöörduda. Mõelge, kuidas te olete täis rahu pärast seda, kui olete Mind kuulanud, ja selle rahuga 

lahkute kohtumispaikadest ja jõuate oma kodudesse; kuid kui lühikesed on need hetked, mil te suudate 

seda rahu oma südames hoida! - Ma olen teid nimetanud "rahurahvaks", "rahu lasteks". Kuid te ei otsusta 

õpetada rõõmusõnumit, sest te teate, et rahu toomiseks peate seda ise omama.  Aga millal te kavatsete selle 

suure missiooni täita? 

49 Jüngrid, õppige hoidma Minu rahu, tehke sellest mõõk ja hävitage lahkhelid ja lahkarvamused, mis 

valitsevad teie kodus. Täitke nende elu, kes teid ümbritsevad, rahuga, nii et see teenib teid praktikas ja 

homme võite tuua rahu teistesse kodudesse ja teistesse rahvastesse. See on seemne, mida ma annan teie 

viljahoidlasse. 

50 Kui kiiresti see rahvas tunneks ära, kui rahu elaks nende keskel ja nad näitaksid seda oma elus; 

orkaanid, tormid ja keeristormid lahustuksid olematuks teie rahu tugevuse ees. Niikaua kui selle rahva seas 

on tüli, on ta nõrk ja tema väravad on avatud kordaminekutele. 

51 Minu Sõna on nendes kogunemiskohtades laskunud ojadena; Minu imesid on olnud rohkesti, et 

elavdada teie usku. Kas te ei ole mõistnud Minu töö tähendust teie seas? 

52 Ma olen teid kutsunud Iisraeliks, et te julgelt teeksite seda, järgiksite Mind ja viiksite Minu rahu ja 

Minu Seadust inimeste südamesse. See on teie saatus ja tuleb aeg, mil see rahvas tõuseb maailmas üles täis 

vaimset jõudu. See ilmub valgusena segaduse ja kahtluse ajal, kui nälg ja janu tõe järele on kõige suurem. 

53 Meister ütleb teile: Inimesed, teie käsi ei tohi kunagi olla tühi, teie süda ei tohi olla väiklane, sest te 

ei tea, millal te leiate end ümbritsetuna abivajajate rahvahulgast või piirituna teadmiste järele janunevate 

inimeste küsimustest. Teie kohus on siis anda kõigile neile paljudele, keda ma olen teie vaimule valanud. 

Ärge tundke, et te ei ole midagi, aga ärge ka pidage end kõige armsamaks ja ainukeseks tõe valdajaks, 

mida sisaldavad Issanda jumalikud ilmutused ja armuandjad, sest siis oleks teil oht sattuda teiste võimu 

alla, nagu Iisrael langes vanasti vangi, sest ta ei kuuletunud Minu käskudele. 

54 Mida tunneks teie süda, kui ta näeks, et teie lapsed kalduvad õigelt teelt kõrvale, olles pettunud teie 

eeskujus? Mida tunneks teie vaim, kui ta näeks kaugemalt, et uued põlvkonnad otsivad Mind 

ebajumalateenistuses? 

55 (Vaimse Iisraeli) hõimud on ikka veel laiali, suurem osa sellest rahvast ei ole veel leidnud teed. On 

vaja, et need, kes on kuulnud seda häält ja võtnud vastu Minu käsud, jälgiksid ja ootaksid rahvahulkade 

saabumist, et - kui nad näevad teie ühtsust ja teie jumalateenistust - nad võiksid ära tunda Minu õpetuse ja 

järgida Mind. Ärge oodake, et nad oleksid ühest rassist või rahvusest, sest nende seas on inimesi kõigist 

rassidest. 

56 Eelija toob oma karja järk-järgult kokku, ja tõesti, ma ütlen teile, et varsti saabub aeg, mil te kõik 

üksteist leiate. 
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57 Ma olen teid kutsunud oma koja tugevateks ja annan teile igal hetkel oma jumalikku jõudu, et 

valvata ülesannet, mille olen teile usaldanud, palvetades minu pühakojas, mis on olemas igas teie sees. 

58 Tere tulemast, te, kes te jätate maailma lühikeseks ajaks maha, et kuulda Minu Sõna. Tõesti, ma 

ütlen teile, et ühe teie seast, kes õpib ja rakendab Minu õppetundi, kaudu päästetaks (terve) rahvas; samuti, 

kui see rahvas valmistaks end tervikuna ette ja palvetaks armastusega, saavutaks ta inimkonna päästmise. 

Kui seda ei juhtu, siis mitte sellepärast, et teie arvud on liiga väikesed, vaid sellepärast, et teie armastus on 

veel liiga väike. 

Kõigepealt puhastage oma süda! Kes teaks paremini kui teie, et teada selle vigu ja vigasid? Mõistke 

seda ja puhastage end kõigest, mida teie südametunnistus teile ette heidab. 

59 On palju neid, kes püüavad oma patud vabandada; kuid 

Ma küsin teilt: Kas Isa koormas last selle vaevade ja kannatuste koormaga? Kas mitte mina ei ole see, kes 

on alati tulnud ja kergendanud teie kannatuste ja viletsuse koormat? 

60 Igal tunnil kutsub Minu hääl teid heale teele, kus on rahu; kuid teie kurtide kuulmine on selle hääle 

suhtes tundlik vaid ühel hetkel, ja see hetk on teie elu viimane, kui agoonia kuulutab teile füüsilise surma 

lähedust. Siis soovid sa alustada elu (uuesti), et heastada vigu, et rahustada oma hinge südametunnistuse 

kohtuotsuse ees ja pakkuda midagi väärtuslikku ja teenelist Issandale. 

61 Mina olen Tee, ja seda teed olen teile näidanud alates inimkonna esimestest sammudest maa peal. 

Ütle mulle: Millal olen ma sind ilma abita või ilma valguseta jätnud? Millisel ajastul või millisel ajastul 

olen Ma kunagi kustutanud oma Seaduse teie vaimust? Ma ei ole kunagi lakanud sinuga rääkimast, nii et 

nüüd nõuan sinult oma saaki. Oma uue väljakuulutamise kaudu olen ma teid jumaliku ranguse ja 

absoluutse õiglusega vastutusele võtnud ning võtan teid vastutusele oma Seaduse rikkumise eest. 

62 Ma olen kutsunud teid kõiki jüngriteks, kes te olete seda sõna kuulnud. Kuid te peate seda 

tõestama oma eluviisiga ja levitama seda head sõnumit, et praegune inimkond saaks valmistada teed uutele 

põlvkondadele. Need olendid ei tohi juua kibeduse ja kannatuste karikat oma lapsepõlve esimestest 

päevadest alates, sest neil on teine ülesanne. Aga kui sa annad neile sellest karikast juua, siis pead sa minu 

ees selle eest aru andma. 

63 Oh, kui te vaid elaksite nii lihtsalt kui linnud, kes elavad üksteist armastades ja kes, kui nad 

tunnevad talve lähenemist, põgenevad paremat kliimat otsima, kuid jätavad oma pesad puudele, et olla 

koduks oma vendadele ja õdedele! - Teie elu talv on vanadus; kuid teie, kes te olete väheuskujad, näete 

selles talves surma ja lõppu, mõistmata, et pärast talve tuleb alati kevad koos oma taasärkamise, linnulaulu 

ja lõhnadega. 

64 See vähene usk vaimsesse ülestõusmisesse pärast seda elu on põhjus, miks te tegelete kuni oma 

eksistentsi viimase hetkeni inimliku, materiaalsega, ilma et te avaksite hinge tiivad, et alustada lendu, ja 

jätaksite maha pesa uutele elanikele, mis on ehitatud vooruse ja usu abil. 

65 Te ei ole nagu linnud, sest teie maailm ei ole rahulik. Pigem olete te sõdalased, kes võitlevad 

lakkamatus lahingus. Aga ma ütlen teile: võitle - kuid aateliselt, kasuta õigluse relvi, püsi heas, hea on 

tõde. Jäta teed uute sõdurite jaoks läbitavaks, jäta maa nende jaoks puhtaks ja puhtaks, et lõpuks võidaksid 

seal mõistus, armastus ja õiglus, kui sa tuled koos minuga puhkama. 

66 Ma pean teile sel viisil rääkima, sest teie maailm elab igasugu sõdades. Kui maailma tabavad 

katsumused, tabavad need teda alati ettevalmistamata, sest kuigi ta mõtleb vähe igavikulisele ja mõtiskleb 

selle üle, naudib ta liiga palju maailma ja liha rõõme. 

67 Tõesti, Ma ütlen teile, kui inimesed ei puhasta end sel ajal plekist, mille nad on oma hinges 

tekitanud, siis tulevad loodusjõud kui kuulutajad, et kuulutada Minu õiglust ja Minu au ning puhastada 

inimkond igast ebapuhtusest. 

68 Õndsad on need mehed, naised ja lapsed, kes - kui nad mõistavad selle õiguse lähedust - kiidavad 

Minu nime, sest nad tunnevad, et Issanda päev on tulnud. Sest nende süda ütleb neile, et kurjuse 

valitsemise lõpp on lähedal. Ma ütlen teile, et need leiavad pääste oma usu, lootuse ja heade tegude kaudu. 

Kuid kui paljud neist, kes elavad nendel päevadel, hakkavad Jumalat teotama! 

69 Inimkond, te usute, et maailma vallutamiseks on vaja suuri rikkusi ja maiseid hüvesid, unustades 

Kristuse, kes sündis tallimajas ja kes, omamata midagi maa peal, vallutas siiski inimeste südamed, tegi 

rahvad oma vasallideks ning kuulutati kuningaks ja Issandaks. 
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70 Kui te seda tõde mõistate ja tunnete, kogete, kui lihtne on vaimul järgida oma Meistri samme, isegi 

kõige raskemates katsumustes. Tehke kõik, mis teie jaoks võimalik, sest ma ei nõua teilt rohkem, kui te 

suudate teha. Siis jätate te tee sillutatud uutele põlvkondadele. 

Ma panen lapsed teie südamesse ja annan teile ülesande juhtida neid õigele teele. Koguge nad kokku, 

rääkige neile Minust armastuse ja pühendumisega. - Otsige välja tõrjutud, need, kes elavad ekslikult 

viletsuse ja pahede keskel. Ma annan teie sõnadele vaimset jõudu, et need oleksid tee päästmiseks, kui nad 

mööduvad teie huultelt. Avage teadmatute ees Tõelise Elu Raamat, et nende hing võiks ärgata ja saada 

suureks Püha Vaimu ilmutuste läbitungimises. Muutuge oma Meistri sarnaseks ja teid kuulatakse. 

71 Kui ma teisel ajastul otsisin tagasihoidlikku kohta, et sündida inimesena ja leida südameid, kus 

elada, siis ärge otsige positsiooni, mis teeks teid lugupeetud. - Otsige tundlikku nööri, mis on igas 

südames, et panna sinna Minu seemet ja Minu tervendavat palsamit. - Koht, kus Ma sündisin inimesena, 

oli Minu jaoks ükskõikne, kuid Ma andsin isegi elu, et Minu Armastus sünniks teie südames. Nüüd ma 

ütlen teile: inimesed, selle armastuse seeme, mida sümboliseerib Minu Veri, langes kõigi inimeste 

südamesse. Miks te ei armasta ja ei kasvata täna seda, mida ma nii suure armastusega külvasin? 

72 Ärge olge sellele häälele kurdid, avage silmad selle aja reaalsusele ja alustage päevatööd täieliku 

usalduse ja usuga. Vastasel juhul peate te üles ärkama pimedana tulevases elus, ja ma olen teile öelnud, et 

te ei tohi sinna maailma siseneda suletud silmadega. 

73 Kas Issand palub sinult võimatut? Ma õpetan teid vaid armastust külvama, et te lõpuks elu vilja 

lõikaksite. Kasvatage täna laste südamed, et homme saaksite kuulda, kuidas nad räägivad Püha Vaimu 

hiilgusest. 

74 Valvake roose ja lillioone, mis on nooruse südamed, ja homme saate nautida vooruse õitsemist. 

Õpetage palvetama vaimuga ja te kõik mõistate, et see on täiuslik osadus, kui te tunnete, et teie vaim on 

tulnud Minu Kohalikkusesse ja toitnud end seal Minu armastusega. 

75 Isegi täna laskub Minu jumalik kiir inimestele. Aga pidage meeles, mida te kuulsite, kui ma ütlesin 

teile: "Kus kaks või kolm minu last kokku saavad, sinna ma tulen alla, et anda neile oma Sõna." Sellest 

ajast alates on Minu kuulajate arv kasvanud, kuni nad on muutunud paljuks. 

76 Kui ma täitsin oma lubaduse teile tagasi tulla, siis täidan ka oma tahet lahkuda. Kasutage ära need 

lühikesed ajaperioodid, mis teil on jäänud Minu Sõna kuulamiseks, ja te saate Püha Vaimu jüngriteks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 65  
1 Valmistage oma südame pühamu ette, et Minu Sõna langeks sinna palsamina. Aga praegu ma 

küsin teilt: Miks ma leian sind valusalt kummardununa? - Sest te ei ole vaadanud ja palvetanud. 

2 Kui te sööte vaimset toitu Minu lauas, siis miks te ei kasuta seda, mis on tervis ja igavene elu? 

Millal te mõistate Minu õpetust, et te saaksite hakata seda oma vendadele armastuse tegude kaudu 

kuulutama? 

3 Mõnikord julgete te mulle öelda, et ma ei ole teile andnud midagi, mida te minult palusite, kuigi 

ma pakun seda teile alati ja mul puudub ainult teie ettevalmistus selle vastuvõtmiseks. 

4 Ärge koormake oma hinge patu ahelatega, vabastage see, et ta saaks tõusta ja saada Minult kõik, 

mida ta vajab oma arenguteel. Miks te kustutate oma usu valgust, kuigi ma olen teie keskel? Ma olen teile 

öelnud, et see rahvas vastutab rahvaste rahu ja inimkonna päästmise eest. Aga kuidas te täidate oma 

ülesannet, kui teie sammud on veel ebakindlad? - te tulete kuulama Minu Sõna, te ütlete, et armastate oma 

Issandat; kuid sõnadest ei piisa, inimkonnale on vaja häid tegusid, et saavutada Minu Rahu; Ma ei tule, et 

võtta teilt ära Minu Rahu, Ma tulen, et teid päästa. Ma ei tule, et teid heidutada, vaid et äratada teie hinge. 

Võta uuesti puu vilja ja täida end sellega, oo teekäija! 

5 Õnnistatud on see, kes sööb seda vilja ja usub kindlalt, et ta on söönud elupuust, sest tõesti, ma 

ütlen teile, ta ei sure. - Sel ajal leidsin teid armuelu jaoks surnuna, kuid Minu kohalolek selles õpetuses on 

olnud teie ülestõusmine. Te pidasite end vääriliseks, et olla Minu Kohalolu, kuid Ma tegin teid vääriliseks, 

puhastades teie hinge kõigist mineviku rikkumistest ja riietades selle puhtusesse. Selle andestusega olen 

andnud teile armastuse ja õigluse õppetunni; rakendage seda oma vendade suhtes. 

6 Mis õigus teil on oma naabrite üle kohut mõista ja neid nende puuduste pärast hukka mõista? 

Tuletage meelde, et ma ütlesin teile teises ajastu: "Kes on patust vaba, see visaku esimene kivi". 

7 Minu õpetus on selge ja puhas, et algajad saaksid seda mõista ja oma südamesse sisse jätta. Ma 

olen tulnud, et juhatada teid õppetunnist õppetunnini, kuni jõuate täiuslikule vaimuga vaimule dialoogile. 

8 Teie lepituse kõrbe peale laskub nüüd taevane manna. Kui jõuate jumaliku Isa majja, istute Isa laua 

taha, et süüa Tema toitu. - Suur kõrb sümboliseerib lepitust ja tee sümboliseerib hinge arengut. 

9 Tulge Isa juurde, Ta elab mäe tipus, ja Ta annab teile aedasid ja maad selle ümber. Mehed 

kasvatavad nisu, naised hoolitsevad selle eest, et aiad ja heinamaad oleksid lilledega kaetud, ning laste laul 

ühendab end lindude lauluga, et muuta teie töö magusaks. Inimlik edevus ei jõua teie põldudele, nagu ka 

ahnus vara järele, sest need oleksid nagu katk, mis hävitaks teie viljad. Kui paljud inimesed suudavad neid 

sõnu kuuldes mõista, millisel määral nad on kõrvale kaldunud Minu Seaduse poolt etteantud teelt? 

10 Kui inimene veendub, et tema üleastumisi ei saa andeks anda, liigub ta üha kaugemale (õigest) 

teest. Oh, kui ta vaid teaks, et üks hetk siirast meeleparandust võib teda päästa ja teenida teda lepitusena, et 

- isegi kui ta usub, et ta on Minu jumalikkusest väga kaugel - ainult üks samm lahutab teda (Minust), ja see 

samm on tema meeleparandus. Kas te ei kuule Minu häält? Kas te ei tunne, et ma tulen kui kõige 

armastavam Isa, kui siiras Sõber? Te magate ja seetõttu ei kuule te Minu kutset. Kuidas te kuulete Minu 

samme, kui Ma tulen "pilvel"? 

11 Ärge ärgake, valmistuge nägema, kuidas Minu lubadus täitub. Ma kutsun õnnistatuks neid, kes 

ärkavad ja kuulavad Mind, sest siis panen nende südamesse rõõmusõnumi oma vaimsest kohalolekust ja 

nende huultelt tulevad õrnuse, valguse ja lootuse sõnad inimestele. 

12 Teie poole on tulemas orkaanilaadsed tormid, nii et peate tugevdama oma usku, et läbida 

katsumused ja päästa võimalikult palju inimesi. Ma tahan, et te oleksite kõigi inimeste sõbrad ja vennad. 

13 See on aeg, mida Joel nägi ja kuulutas, kui inimkonna lapsed saavad nägemusi ja prohvetlikke 

unenägusid, kui nende suu, mida liigutab Minu jumalik vägi, hakkab rääkima, sest siis valatakse Minu 

Vaim välja kogu liha ja iga vaimu peale. 

14 Vaata, siin on rahvas, kes vaikselt tõuseb ja kasvab ning kelle lapsed räägivad Püha Vaimu sõnu, 

edastavad vaimseid sõnumeid, ületavad oma vaimse pilguga teispoolsuse läve ja näevad tuleviku 

sündmusi. Tõesti, ma ütlen teile, see seeme on külvatud kogu maailma ja keegi ei suuda seda hävitada. 

15 Meeste, naiste ja laste suu kaudu olete kuulnud Minu jumalikku kontserti, nagu oleksite 

vaimustuses andnud end üle Issanda ja Tema inglite hääle kuulmise rõõmule. Minu Sõna ei ole ainult 

ühele rahvale, vaid kõigile rahvastele, kõigile usunditele ja religioonidele. 
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16 Ainult see inimrühm siin teab, et nüüd on Kolmas aeg; kuid inimkond saab seda samuti teada, 

kuigi nad eitavad eelnevalt kõike, mida ma olen teile ilmutanud, ja kõike, mis on kirjutatud. Tõesti, ma 

ütlen teile, et see sõna jõuab maailma ääreni, sest miski ei ole minu jaoks võimatu. 

Ma näitan maailmale oma haavu, nagu ma tegin Toomasele, et ta usuks ja kahetseks, et ta peseks end oma 

pisaratega ja järgiks mind ustavalt kuni lõpuni. See jumalik manna laskub igasse südamesse ja kõigile 

hingedele ilmub tee, mis viib Issanda elupaika. 

17 Jaakobi kaevu vesi kuivas ja ei kustutanud inimkonna vaimu janu. Ma olen juba öelnud 

samaarlanna naisele: "Tõesti, ma ütlen teile, mul on vesi, mida igaüks, kes sellest joob, ei janune enam 

kunagi." Ja see kristallselge ja valjem vesi on Minu Sõna, mida Ma valan maailma peale, et kustutada selle 

palavat janu. 

18 Eelija on pikka aega juhtinud Minu karja inimkonna seas, kutsudes kõiki ühinema. See kari peab 

valvama ja palvetama, sest neil on Minu valgus ja Minu võim, et aidata inimkonda armastusega. 

19 Teie, kes te neid õpetusi kuulete, olete neid tundnud ka muul ajal, kuid nüüd peate neid levitama 

inimkonna seas, et nad neid tunneksid. Te teate ka, et pärast 1950. aastat olete ilma selle Sõnata. Kuid 

valmistuge selleks, et see ei oleks kaotus, mida peate kurtma, vaid samm edasi, mis viib teid otse 

lahingusse. Ma olen lähedal ja nii on ka Minu sõnumitoojad. Ma jätkan nende üle valvamist, keda ma 

õpetan, ja räägin teile inspiratsiooni kaudu. 

20 Ärgu keegi soovigu, et Ma pikendaksin oma viibimist teie seas, sest Ma olen teile juba teatanud 

oma tahte ja ennustanud teile aasta ja päeva, mil see ilmutus inimliku mõistmisorgani kaudu lõpeb. Ärgu 

keegi end hukkamõistmisele seada (seda sätet eirates). 

21 Kes seni on olnud liiga kohmakas, et Mind teenida, ja kes siis varustab end, kaotab oma 

kohmakuse, räägib targalt ja teeb imesid. 

22 Kui te, inimesed, kes te Mind kuulete, nutate Minu kannatuse mõtte peale ja kahetsete oma patud, 

siis olge õnnistatud. Sest tõesti, ma ütlen teile, teie valu puhastab teid ja Minu Sõna, mis on elu ja 

ülestõusmine, lohutab teid. - Minu valgus on kõigi Minu laste jaoks; mitte ainult teie jaoks, kes te elate 

selles maailmas, vaid kõigi hingede jaoks, kes elavad erinevatel eksistentsi tasanditel. Nad kõik vabanevad 

ja tõusevad üles igavesse ellu, kui nad täidavad Minu jumalikku käsku oma tegudega vendade vastu, mis 

nõuab, et te armastaksite üksteist. 

23 Isa kannatab, kui inimkond tülitseb, kui teda piitsutavad sõjarevolutsioonid. Vend on tõusnud 

venna vastu ja süütu veri kastab maa. Täna, suurel kohtupäeval, hingate te meeleheite ja surma atmosfääri. 

Kuid 1946. aasta alguseks on võitlus lõppenud ja te saate oma kannatustele hingetõmbeaja. 

24 Kogu inimkonna valu langeb Minu peale nagu raske rist. Mind on eitanud ja piitsutanud inimsugu, 

kellest Ma tahtsin teha oma jüngrid, ja kellest vaid vähesed järgivad Mind. Homme, kui Minu Töö, mille 

Ma olen selles vormis ilmutanud, saab teatavaks, mind taas piitsutatakse, sest nad ei mõista Mind. See 

arusaamatus Minu laste poolt avab Minu haavad uuesti ja Minu Veri langeb taas kõigi hingede peale. 

Kuna Ma räägin tõtt ja õpetan armastust, ei ole nad Mind tunnustanud, ja hiljem põlatakse teid, sest te 

kordate Minu sõnu ja annate tunnistust Minust. Aga alati, kui sa võtad oma risti ja ronid mäele, päästad sa 

palju süütuid ja lunastad palju patuseid. 

25 Ma ei ole tulnud teie juurde kuningana, ma olen ilmunud alandlikult, ja sellest te teate, et Sõna, 

mida te olete kuulnud, on Isa Sõna. Jällegi pakub inimkond Mulle okaskrooni ja tänamatuse mantli. Ma 

olen kannatanud oma laste laimu ja tõrjumist. 

26 Kuigi hing on täielikus arengus, on ta siiski unes. Kuid ma valgustan teid vaimu kaudu, et te 

pöörduksite tagasi õigele teele ja pöörduksite oma ülesande täitmise poole. Miks te tunnete, et Minu Sõna 

teeb teile haiget? 

27 Samal ajal, kui te mälestate Minu kannatusi Teisel ajastul, nutab kõige õrnem Süda vaikides ja 

palvetab oma laste eest, kes ei ole teda mõistnud. Tal ei ole etteheiteid nende vastu, kes talle nii palju valu 

põhjustasid, ega süüdistusi nende vastu, kes ohverdasid tema palavalt armastatud Poja. Ainult tema 

armastus ja andestus inimkonna vastu kroonib tema ainsa lapse lunastustööd. See on teie Taevane Ema, 

kelle ma jätan teie keskele, et te kuulaksite teda ja leiaksite lohutust tema rinnal. 

28 Teie südame sügavuses tunnete nüüd Issanda jumalikku hingamist. Oh, kui sa vaid suudaksid 

mõista armastust, millega ma sinu juurde tulen! 
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29 Teie südamete ühinemise kaudu olete loonud pühamu Minu vastuvõtmiseks. Iga süda on 

valmistunud, iga meel on helendunud ja see on õige aeg, mil Minu Jumalik Kiirgus saabub teie juurde. 

30 Külaskäik läheneb ja ma valmistan teid selleks ette. Teil on aeg minna oma teed kindla sammuga 

ja ilma hirmuta. Sa oled Iisrael ja see nimi tähendab "tugev". Teie vaimus on alati olnud see õnnistatud 

seeme. - Tõeline palve tugevdab teie vaimu, puhastab teid teie plekist, lohutab teid, kui olete kurb, seisab 

teie kõrval, kui olete orvuks jäänud, ja eemaldab teid kiusatustest. Aga nii nagu Ma õpetasin teid 

palvetama vaimult vaimule, et olla elus tugev, nii tõstke ka surmatunnil oma vaim Minu juurde nendel 

õnnistatud palveastmetel. - Kui kaugel elab inimkond tõelisest palvest! Kui vähe on neid, kes oskavad 

seda praktiseerida. Vaimselt elavad inimesed nagu muistsed inimesed: kuldvasika kummardamine, 

paganlike ebajumalate austamine püsib. Selle ajastu teadlaste babüloonia torn esitab lakkamatult 

väljakutse Minu õiglusele. 

31 Tuleb uus veeuputus, mis peseb maa puhtaks inimlikust korruptsioonist. See kukutab valede 

jumalate altarid, hävitab kivi kivi järel selle uhkuse ja kurjuse torni vundamendi ning hävitab iga 

valeõpetuse ja igasuguse pahelise filosoofia. Kuid see veeuputus ei koosne enam veest, nagu see kunagi 

oli, sest inimese käsi on vallandanud tema vastu kõik elemendid, nii nähtavad kui ka nähtamatud. Ta 

langetab ise oma otsuse, karistab ja mõistab iseenda üle kohut. 

32 Iga võlg makstakse välja kuni kõige väiksemate detailideni. Selleks on vaja, et tänased suured 

muutuksid sulasteks ja alamad tõstetaks üles. Teie, kes te mind kuulete - uskuge oma vastutusse maailma 

rahu eest! 

33 Te ei ole enam kaks või kolm, kes mind kuulevad. Teie arv on juba suur, sest Minu seeme on 

levinud südamest südamesse, kodust koju, provintsist provintsi, ja uudis Minu uuest ilmutusest on 

ületanud teie piirid ja jõudnud teistesse maadesse, kus Minu Sõna kaja ja sõnumid Minu imedest on 

tunnistanud, et Ma olen tõesti teie juurde tagasi tulnud. 

34 Iisraeli Koda on nüüd teie olemuse sügavuses, teie vaimus. Just seal olen Ma ennast praegu selle 

kuulutuse kaudu ilmutanud. 

35 Ma olen käskinud teil kiirustada Minu õpetuste õppimist, kasutada Minu kohalolekut, sest Minu 

lahkumise aeg on käes ja keegi ei ole sellest teadmatuses. Vaata, see on test, mis teid ootab. Kes on valmis 

seda edasi andma? - Te olete ennast paljundanud ja ometi ei näe ma teid tugevatena. Põhjus on selles, et 

teil on puudu armastusest, abivalmidusest ja vendlusest teiste vastu; teid ei ühenda Vaim. Ja see on see, 

mida Uue Testamendi laeka omanikud tahavad olla? 

36 Ma tahtsin, et te oleksite tugev oma ühtsuse kaudu ja suur oma vaimu kaudu. Selleks, et olla suur, 

ei pea teil olema materiaalset jõudu ega teadmisi maa kohta, et olla üleolev. On midagi, mida teie Jumal 

on teile alati ilmutanud, mis tõeliselt annab teile suurust. 

37 Suur on see valgus, mille ma olen teie peale valanud, kuid ärge laske end sellest pimestada, sest 

siis tunduksite oma vendadele rumalatena ja fanaatikutena. See valgus ei ole ainult teie oma, vaid see on 

kuuenda pitseri valgus, mis paistab kõigile rahvastele. 

38 Te tulete puhtana Minu ette, vähehaaval olete vabanenud fanatismist, ebajumalateenistusest ja 

mõttetutest traditsioonidest. Sel viisil lööb teie süda koos teie vaimuga. Tee algab minust ja lõpeb minus. 

Kuid ma ei nõua teilt, et te läbiksite selle arengutee ühe "päevaga", vaid ma annan teile piisavalt aega, et te 

saaksite selle tee lõpuni käia. 

39 Ma olen teiega kogu tee, ma annan teile jõudu, ma puhastan teid. Kui te hindate oma vaimset 

arengut oma praeguse elu järgi, kui te võrdlete oma praegust elu inimkonna algusaegadega, siis mõistate, 

et olete astunud suure sammu edasi. Uurige Minu Sõna sama innuga, millega te uurite maa 

teadmisvaldkondi, ja kui te uurite seda, siis avastate, et see, mida te pidasite mõistetamatuks, oli 

reserveeritud teie vaimule (uurimiseks). Praegusel ajal langeb vähehaaval paljude saladuste loor, paljud 

varjatud asjad tulevad tõe valgusesse, ja seetõttu armastavad ja mõistavad Mind Minu lapsed rohkem. 

40 Kas lapse ja Isa vahel saab olla sarnasus, kui lapsel puudub Isa tarkus? Ei, Minu lapsed, aga Ma ei 

hoia teid teadmatuses. Mina olen Valgus, mis on Tarkus, ja sellega tulvan teid üle, et te armastaksite Mind. 

Ma olen tõeliselt näljane ja januneb teie kõrgema arengu järele. See on kõige kaalukam põhjus Minu 

ilmsiks tulekuks ja Minu seotuseks teiega. 
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41 Valgustage ja tugevdage end selle õpetuse kaudu, sest teie südames on sõja eelaimus ja te peate 

olema selleks valmis. Ma olen hoidnud seda rahvast rahus, et ta saaks Mind oma südamesse vastu võtta. 

Minu õpetuse seeme peab kandma vilja. 

42 Kui palju pisaraid te valate, kui te ei kasuta seda väärtuslikku rahuaega! Siis leiad end sõja, 

epideemiate ja meeleheite poolt vallutatuna. Ärge püüdke sõda peatada füüsiliste patukahetsuste abil, mis 

on kasutud ohvrid. Kui te tahate pakkuda Mulle patukahetsust, siis võidke oma liha mässumeelsus, uhkus 

või materialism. Kui te tahate pakkuda Mulle paastu, siis seisugu see selles, et loobute mõõdutundest, 

sellest, mis on teile kahjulik, kontrollides oma kirgi. Kuid olge ettevaatlikud, et te ei langeksite uude 

fanatismi, sest on palju tegevusi, mis on lubatud, kuid te võite neid siiski teha lubamatuks. 

43 Ma tahan, et te saavutaksite nii oma keha kui ka hinge uuendamise. Kui te mõistate, mida ma teilt 

palun, siis ei tundu selle saavutamine ohvrina ja te mõistate, et (Minu palve) täitmine toob teile suurt 

rahuldust ja kõrgemat rahu. 

44 Ne, kes tõusevad mülkast, räpast ja isekusest üles teenimise ja aktiivse heategevuse elule oma 

vendade heaks, neile näitan Ma eeskujuks, et Minu õpetusel on valgust ja armu, et uuendada patuseid. See 

näide levib kõikidesse südamesse. kes ei soovi olla nende hulgas, kes mind tunnistavad? Aga tõesti, ma 

ütlen teile, kui teie teod ei ole tõeliselt südamest, ei kanna need teie vendade seas vilja ja te kuulete sageli, 

kuidas nad teid silmakirjatsejateks ja valesuulutajateks nimetavad. Ja ma ei taha, et see sinuga juhtuks. 

45 Te peate teadma, et tänapäeval on väga raske inimesi lollitada. Nende vaim on ärganud ja isegi kui 

ta on eksinud oma eksistentsi materialismis, on ta tundlik iga vaimse ilmingu suhtes. Aga kui te ei saa 

petta oma vendi - kas te saate petta oma Isa? 

46 Laske Meistri armastusel asuda oma olekusse, et te saaksite andestada oma vaenlastele nii, nagu 

Tema teile andestab. Siis on teie süda nagu päästepael inimeste seas. 

47 Valmistage oma laev ette, sest torm võib tulla ühest hetkest teise. Kas te ei tunne lahingu lähedust? 

Kas teie mõistus ei avalda teile midagi? Kuulake looduse hääli ja jälgige loodusjõudude kulgu. tungige 

oma vendade südamesse ja te avastate, et teile on teatatud tulevasest lahingust. Kõik kõneleb teile kaosest. 

Mis puutub inimmeelde, siis see leiutab ainult hävitusrelvi. Mis puutub südamesse, siis see ei anna ruumi 

vendluse tunnetele, kuid annab ruumi vihkamise tunnetele. Mitte üheski kehas ei ole tervist, kõik on 

nakatunud haigustesse ja katku. Lapsed sünnivad valukooremiga, vanemad ei mõista oma lapsi ja lapsed ei 

mõista oma vanemaid. Abikaasad lähevad lahku, naised kaotavad oma vooruse, omistamata sellele mingit 

tähtsust. Inimesed häbistavad seda, mis on kõige püham. - Religioossed kogukonnad ei arvesta ja sõdivad 

omavahel ning pahed saavad inimeste seas võimu. - Vahepeal äratab Minu Sõna teid õrna manitsusega ja 

kutsub teid uuendusele ning sellele, et te päästaksite end selles tormilises meres uppumisest. Ainult selline 

vaimne õpetus nagu Minu on võimeline hoidma inimest eluteel. Ainult Minu Sõna suudab lahendada 

vaimu sügavad probleemid ja magustada inimese eksistentsi tema katsumuste ja kannatuste teel. 

48 Kui inimkond on kasvatanud suurt puud, mille viljad on enamasti olnud kibedad ja surmavad, kas 

ei tundu teile siis ilus, et Ma istutan puu, mida te aitate Minul hooldada, ja et selle elu, tõelise rahu ja 

jumaliku tarkuse viljad kompenseerivad teile nii palju valu? Sest mina olen puu, mina olen viinapuu ja teie 

olete oksad. Lase oma vaimul kasvada oma andides, et sa annaksid meeldivat varju ja hea maitsega 

eluvilju. Mina olen Tõde ja see voolab nende inimeste huultelt, kuigi nad on patused, sest Minu Tõde on 

tugevam kui teie patud. 

49 Veel kord näitan ma teile teed ja elu ning eemaldan tumeda sideme teie silmade eest. Kui te seda 

sõna kuulete, siis ütlete oma südames: Miks ma ei suutnud end enne vabastada pahedest, kui Issanda 

õpetus on nii ilus, ja miks see ei olnud stiimul Minu eksistentsile? Sest te ei ole toitunud Minu Õpetusest, 

vaid riitustest, mis avaldavad muljet vaid meelte jaoks ja jätavad hinge tühjaks. Siin annan ma teile oma 

Sõna ilma kummarduste ja riituste vormideta, nii et see jõuab otse teie hinge. Siin ei ole teie füüsiliste 

meelte värskendust. Täna on Minu ilmumise hetkel seotud ainult teie kuulmine. Homme, kui Minu Sõna, 

mis on antud inimliku mõistuse organi kaudu, ei ole enam kuulda, ei võta isegi teie kehaline kuulmine 

Minu häält vastu; see on teie vaim, mis saab Minu õpetuse inspiratsiooni kaudu, ja teie südames on kuulda 

selle kaja. - Astuge usuga teele ja kõndige kiirustamata ja kaalutletult. 

50 Lähenemas on päevad, mil inimesed hakkavad mälestama Minu kannatusi. Tõesti, ma ütlen teile, 

et kui inimesed ärkavad selle aja valguse juurde ja, vabanedes jumalateenistuse välistest vormidest, 

otsivad Mind vaimsel viisil, siis on nende ülevus ja lihtsus kõige kaunimad palmipuud, millega nad 
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võtavad Mind vastu Teises Jeruusalemmas, Vaimulikus Linnas. Ma tahtsin, et iga kord, kui te mälestate 

Minu kannatusi, teeksite seda ilma riituste ja kujutamisteta, et te mäletaksite Minu Tööd ja mõtleksite 

nende üle põhjalikult järele. Siis tunnete, et tarkus ärkab teie vaimus uuele elule. 

51 Nende õpetustega, nagu ka minevikus, kõrvaldan ma teie (religioossed) traditsioonid ja panen teie 

vaimu järgima Minu õpetust ja seadust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 66  
1 Te olete kuulnud kellukõnet ja ärganud. Kell on olnud Minu hääl, mille te olete vastu võtnud 

inimese mõistuse organi kaudu, ja see, mis on äratanud, on olnud teie vaim. Ärge vajuge taas apaatiasse, 

armsad inimesed, sest te elate võitluse ajal. Kuna te olete juba alustanud külvamist, siis ma ei taha, et te 

oma põldu hülgaksite, ega ka seda, et te kaotaksite oma koha, mis teil on Minu kaupades ja mille 

saavutamine on teile nii palju vaeva nõudnud. 

2 Laske oma vaimul kehtestada oma tahet selle üle, mida teie mõistus ja hing mõtlevad, sest see on 

see, mis tõeliselt vastutab selle ülesande eest, mis hingel lasub. Pidage meeles: kui te kipute Vaimu juhiste 

järgimise asemel kuuletuma liha stiimulitele, siis pöördute varsti tagasi viljatu võitluse teele, 

kergemeelsuse ja edevuse maailma, kus teie hing tunneb end tühjana ja kurvana. 

3 Tulge Minu maale ja jääge sinna elama. Nende põldudel on ruumi kõigile, Minu viljahoidlas on 

külluslikult seemet ja Minu armastuses on eluvett, et te saaksite hooldada jumalikku seemet. 

4 Mina, Universaalne Külvaja, õpetan teile kõike, mida te peate teadma. Minu armastus ja 

kannatlikkus kaasnevad iga Minu õpetusega, et need jääksid teie hinge sissepressitud. Seepärast, kui teil 

on vaja külvata, pidage meeles, et teie süda on saanud Minu Sõna pelgupaigaks, ja pöörduge selle poole, et 

saada Minu armastuse seemet oma vendade vastu. 

5 Võtke nüüd aega, kui kuulate Minu Sõna, et lasta sellel tungida sinna, kuhu see peab jõudma, ja 

kui siis saabub külvamise hetk, alustage päevatööd kaalutletud sammuga, et te ei väsiks enneaegselt ja 

tõuseksite kiiresti üles, kui langete. 

6 Ärge viibige Sõna pinnal, sest siis ei tule te selle olemust tajuma ja ei sukeldu selle lõpmatusse 

valgusesse. 

7 Ärge muutuge fanaatiliseks ja ärge langege ebajumalateenistusse, armastades asju, millele teie 

vennad on andnud mingi jumaliku sümboolika. Pidage meeles, et kui te tahate olla sügavalt vaimse 

õpetuse jüngrid, peate võitlema selle nimel, et eemaldada oma südamest see meeleline Jumala 

kummardamine, mis on inimkonda sajandeid toitnud. Aga siis tehke seda kogu oma otsustavusega, 

jüngrid, kui olete tõesti veendunud selles sammus, mille soovite astuda. Ei tohi juhtuda, et ühel päeval 

jutlustate, et teie kaasinimesed peaksid pöörduma eidolikultusest ja usufanatismist eemale, ja siis äkki, kui 

teile tuleb katsumus, langete te põlvili ebajumala ees. 

8 Kas te mõistate, miks ma alati ütlen teile, et te peaksite Minu Sõna uurima ja uurima? Sest ainult 

sel viisil saab veendumuse valgus tungida teie olemusse. Siis toimub kindlasti teie tunnete, mõtlemise ja 

tegutsemise täielik ümberkujundamine. 

9 Kui te jälgite Minu ilmingute arengut inimese mõistuseorgani kaudu, siis jõuate järeldusele, et 

Minu õpetuste edasiminek on saavutatud teadliku, kuid kindla ja kindla sammuga, mida ma soovitan teile 

jäljendada. 

10 Mõistke, et varasematel aastatel ei rääkinud ma teiega nii selgelt, nagu ma seda praegu teen. Ma 

olin kannatlik ja järeleandlik; ma lubasin ka mõningaid väliseid jumalateenistusi, sest ei olnud veel õige 

aeg eraldada nisu õledest, st Minu õpetuse vaimset sisu ebavajalikest jumalateenistuse vormidest. Ma 

nägin, et teie usk ei olnud piisavalt kindel, et kuulda teatud ilmutusi. Nüüd aga, kui Minu õpetuste valgus 

tungib järk-järgult mõnede Minu õpilaste hinge, võin Ma teile selgelt rääkida. 

11 Ma tean, et kõik ei mõista praegu spiritualiseerimise tähendust ja kõik ei ole rahul ideega, et nad 

toituvad ainult sisust ja peavad loobuma riitustest, sümbolitest ja välistest jumalateenistustest, millest 

paljud südamed nii suurt rõõmu tunnevad. Kuid Mulle piisab sellest, et üks rühm jüngrid on mõistnud 

vaimustumise tähendust, kui Ma lõpetan oma Sõna selle rahva seas; sest seda rühma peetakse esimeseks 

viljaks, mille Minu Sõna, mis on kuulutatud inimese mõistuse organi kaudu, on andnud. et aidata teil 

mõista Minu Õpetust, annan teile jätkuvalt Minu Õpetusi, õnnistan teid ja ütlen teile: olge teretulnud, 

Minu lapsed, tundke Minu Vaimu soojust, tundke Minu Kohalolekut ja mäletage seda aega, kui te 

ümbritsesite Mind, et kuulata Minu Jumalikke Sõnu - kui te järgisite Mind teedel, et näha Mind imet 

tegemas, samas kui mõned ei jätnud ühtegi silpi Minu sõnadest vahele, et teada saada, kas see, mida Ma 

ütlen, on tõde või mitte; mõned teist, nagu teised teist, ei jätnud ühtegi silpi Minu sõnadest vahele, et teada 

saada, kas see, mida Ma ütlen, on tõde või mitte; teised, nagu teised teist, ei jätnud ühtegi silpi Minu 

sõnadest vahele, et teada saada, kas see, mida Ma ütlen, on tõde või mitte. Mõned teist, nagu ka teised, 
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kuulsid harmoonilist häält, mis rääkis lakkamatult armastusest, andestusest ja halastusest. See oli valgus, 

mis ei olnud kunagi varem inimeste ees säranud. See sõna avas uue aja Iisraeli rahva ja kogu inimkonna 

jaoks. 

12 Paljud neist, kes kuulsid Mind Jeesuses, on praegu Maale tulnud ja kuulsid Mind veel kord. Kuigi 

nad uskusid, et nad on täitnud oma saatuse sellel planeedil ja vallutanud tõotatud maa, on hing naasnud, et 

püüda astuda veel üks samm edasi oma hinge täiuslikkuse teel. 

13 Areng on vajalik selleks, et hing saaks valgustuda Minu tarkusega. Täna kuulete te uuesti häält, 

mis räägib teile armastusest. Uutele jüngritele ja kõigile inimestele ütlen: "Armastage oma vendi, paluge 

Mind oma ligimese eest ja Ma annan teile imesid. Ärge kartke avalikult tunnistada maailma ees oma 

missiooni, mida teie vaim toob. Tõesti, ma ütlen teile, et te ei suuda oma vaimseid andeid varjata ja need 

ilmnevad varem või hiljem. 

14 Kui raske tundub teile, et te suudate oma ülesannet sel ajal täita. Aga ma ütlen teile, et see ei ole 

raske, sest inimkond on valmis Minu sõnumit vastu võtma. 

15 Kõikidel aegadel on nõrgad võitluses meeleheitel olnud, samal ajal kui tugevad on näidanud, et 

usk Minu Seadusesse võidab kõik. Teie saatus, Iisrael, on olnud kuulutada maailmale üha uusi sõnumeid 

ja ilmutusi, mistõttu te mõnikord kahtlete, kas te leiate usku. Aga ärge muretsege, võtke seemet, mille ma 

teile usaldasin, ja külvake seda. Te näete juba praegu, kui palju põldusid, mida te pidasite viljatuks, te 

leiate viljakaks, kui need muutuvad viljakaks Minu Sõna tõe abil. 

16 Ärge jätke oma missiooni täitmata, sest te tunnete end ebaväärtuslikuna. Tõesti, ma ütlen teile, et 

see, kellel on missioon ja kes seda ei täida, tegutseb sama kurjasti kui see, kes teadlikult häbistab seadust. 

17 Ärge unustage, et lõpuks nõuab Isa teilt aru - nii selle eest, mida te olete teinud kurja, kui ka selle 

eest, mida te olete tegemata jätnud. Teadke, et nii üks kui ka teine üleastumine põhjustab teie hingele 

kannatusi. Levitage Minu õpetust, rääkige inimestele Minu Sõnast, veenke neid oma armastuse töödega, 

kutsuge neid Mind kuulama, ja kui nad tulevad koos rahvahulkadega ja nende südames on süüdatud usu 

valgus, siis nimetan Ma neid Iisraeli uue rahva lasteks. 

18 Te ei saa enam teelt kõrvale kalduda. Ma olen andnud teile valguse, et te saaksite seda avastada, ja 

ma olen avanud teie silmad, et te saaksite tungida isegi kaugemale. Kasutage oma andeid alati hästi, nii et 

tagajärjed oleksid meeldivad teie südamele ja meeldivad Isale. 

19 Mõistke, et ma olen tulnud õpetama teile täiuslikku õpetust. Te olete kuulnud Minu häälekandjate 

kaudu erinevates kohtades ja piirkondades, et Minu Sõna ei ole pärast 1950. aastat enam kuulda. Juba täna 

ütlen ma teile: Kui paljud neist, kes täna kuulavad Minu Sõna näilise austusega, jätavad selle tähelepanuta, 

kui see aeg saabub; kui paljud, kes praegu ütlevad Mulle: "Issand, ma ei lahku sellelt teelt", otsivad Mind 

edaspidi kirikutes, sünagoogides, altaritel ja kujudel ega leia Mind? 

20 Arvestage, et Ma ei püüa teid üllatada, võttes ootamatult tagasi Oma Sõna, vaid et Ma kuulutan 

seda teile kaua enne ja mitmel viisil, et te mõistaksite, et peate kasutama neid lühikesi ajavahemikke ja 

õppetunde, et mitte hiljem eksida ja rikkumisi toime panna. Kui paljud neist, kes täna nimetavad end Minu 

jüngriteks, Minu töötajateks, reedavad Mind sel tunnil! 

21 Aeg, mil te ei kuule Mind enam häälekandja organi kaudu, on kindlaks määratud. Kuid ma olen 

lubanud neile, kes valmistavad end ette, et pärast seda kuulevad nad oma südame pühakojas Minu Sõna 

häält. 

22 Minu õiglus lõikab kõik umbrohud juurest ära, ja Minu tahe on, et sel tunnil leiab Minu sirp teid 

kui nisu, mitte kui umbrohtu. - Ma räägin teie keeles ja täiesti selgelt, et te ei ütleks homme, et ma rääkisin 

teile piltlikult ja te ei saanud minust aru. 

23 Need kohtumispaigad on jätkuvalt saadaval teie kogunemiste jaoks ja jätkuvalt tervitavad uusi 

rahvahulki. Vaimulikud kaitsjad kaitsevad neid. 

24 Ma räägin teile otsustavast sammust, mille te astute, lähenevast katsumuse ajast, kuid ma ei näe, et 

teie süda väriseb. Kuidas te olete harjunud Minu Sõnaga! Ometi saab see otsa, ja te ei ole hinnanud seda 

aaret, mis teil oli! 

25 Ma olen teile korduvalt öelnud, et mind ei rüveta kasutu ega kurja; seetõttu peate mõistma, et ma ei 

osale teie ebaausates ja rüvetamistes. 

26 Mõned muutusid, kui nad kuulsid Minu õpetust; aga vaata, milles nende muutus seisnes: nad tulid 

alandlikult, nutvad ja kahetsevad, ilma millegi heata. Kuid pärast seda, kui nad said oma vaimse pärandi, 
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tõstsid nad uhkelt oma näo üles, tundes end isandatena ja isegi kuningatena, ning oma uhkuses tahtsid nad 

Isa tahtest kaugemale minna. Kas sa tead, kuhu jääb edevus ja ülbus? Maa sees. - Ja sõnakuulmatus, 

hoolimatus ja solvangud? Teie hinges, niipea kui see oma kehalise kestast vabaneb. - Te olete aatomid, kes 

elavad Minu Jumaliku Armu kaudu, ilma milleta te lakkaksite olemast! 

27 Kui keegi usub oma edevuses, et ta suudab oma mõistusega täielikult mõista Minu tööd ja kõike 

mõista, siis see on tingitud sellest, et ta ei mõista midagi. Teisest küljest, igaüks, kes süveneb Minu 

tarkusesse ja Minu suurusse sellisel määral, et ütleb: "Ma ei tea midagi ja ei ole midagi Issanda ees", on 

mõistmise protsessis. 

28 Kui see rahvas, kes on sel ajal nii palju Minu Sõna nautinud, ei tööta enda kallal, kui nad ei painuta 

oma tõrgesid Minu õpetustele, siis peavad nad pärast seda palju pisaraid valama. 

29 Kas sa tahad teada, mis on Minu soov: et sa maa peal täidaksid alandlikult Minu käske, nii et su 

hing, olles oma missiooni täitmisega muutunud puhtaks ja heledaks, saaks pärast oma missiooni täitmist 

tõusta väga kõrgele, kuni ta jõuab nendesse õnnistatud kodudesse, mis on reserveeritud kuulekatele 

Issanda lastele. 

30 Minu lauas on igaühe jaoks valmis koht ja ka üks roog. Kui te olete minu laua ääres söönud ja 

joonud, ei ole teil enam kunagi nälg ega janu. Te ei otsi Mind enam kirikutest ja inimkätega tehtud 

altaritelt, sest te mõistate, et kannate Mind oma hinge sisemises pühamus. 

31 Ma olin kõik ette valmistanud selleks ajaks, mil te leiate end Minu Sõna juures, sest Ma valvan 

kõigi üle. Oh, kui te oleksite elanud Minu ootuses, kui suur oleks olnud teie edasiminek! Aga nüüd olete 

minuga ja kuulete minu õpetusi. 

32 Mehed, ärge kartke elu katsumusi ja ärge laske endid oma süükoormaga koormata. Andke vaimule 

aega ja jõudu oma vaimse ülesande täitmiseks, siis liigute oma arenguteel alati ülespoole. 

33 Naised, ärge nutke ainult oma lähedaste pärast. Pidage meeles, et teie süda peaks tundma 

inimkonna valu. Andestage oma vendadele ja õdedele, et teie süda oleks puhas ja annaks varjupaika 

heategevusele. 

34 Kas te arvate, et Ma oleksin tulnud teie juurde, kui Ma ei oleks teile kõigepealt andestanud ja kui 

Minu Vaimus ei oleks olnud halastust? 

35 Ma tahan, et te teeksite seda oma vendadega. Aga ärge kartke neile rõõmusõnumit tuua, ärge 

kahelge oma vaimulikes andides ega usaldage oma armastuse tööde edu nende heaks, sest usu puudumise 

tõttu jääksite hätta, teie sõna ei veenaks ega teie tööd oleks kindlal alusel. 

36 Oo inimkond, õnnistatud loodu, kui sa teaksid, kuidas su Isa sind armastab! Te eksite ja ma tulen 

teid otsima. Kui te mind otsite, avan ma teile pääste väravad; te hüüate mind ja ma vastan teile kohe. Kuid 

te ei tunne Mind, te ei kuule Mind ja te ei näe Mind, sest te ei ole (vaimselt) ärganud. 

37 Sel ajal valmistan ma seda rahvast enda jaoks ette, et neist tuleksid välja need sada nelikümmend 

neli tuhat, kes peavad tooma minu sõnumi inimkonnale. 

38 Armsad inimesed, oodake maiseid visiite rahulikult ja vaadake igas katsumuses etappi, mis viib 

teid lähemale kodudele, mida teie hing, kuigi teile tundmatu, silmapiirilt näeb ja igatseb. 

39 Mina, Issand, räägin teiega. Ärge olge üllatunud, et ma teen ennast teile teatavaks, sest ma olen 

seda teinud sellest ajast peale, kui ma lõin esimese inimese. Mõelge veidi, pöörake oma mõtted 

minevikku, vaadake ajaloolisi andmeid ja te avastate, et Ma olen ennast igal sammul inimkonnale 

teatavaks teinud. 

40 Lastele, kes mind kuulavad, ütlen: Õnnelikud olete teie, kes te olete tulnud maa peale Püha Vaimu 

ajal, sest teie anded leiavad soodsa tegutsemisvälja, et end ilmutada. Aga kuulake Mind, ärge juhinduge 

oma esivanemate halbadest eeskujudest. Mõtle, et valguseks muutunud Talle veri on laskunud sinu 

hingele, et näidata talle teed, mida mööda ta peab minuni jõudmiseks kuulekuses ja armastuses tõusma. 

Olge teretulnud - teie, kes te tulete siia soovides oma pärandit, mida nad on kaua oodanud. 

41 Isa vaimus on rõõm, kui te ei ole enam abivajajad, kuid ma ei sea hinda sellele, mida ma teile 

annan. Ma annan teile oma halastava armastuse ilma teile tingimusi seadmata, te aga seevastu esitate neid 

Mulle, et mind armastada, ja siis annan teile seda, mida te Minult palute. - Selles õpetuses õpite te paluma, 

vastu võtma ja andma. Õppige ka ootama seda tundi, mil Minu Tahe on anda teile seda, mis on teie 

hingele kõige kasulikum. Ära ole meeleheitel, ära pilka, ära jäta usku puudu; pea meeles, et ma armastan 

sind, et ma olen sinu suhtes õiglane. - Neile, kes teenivad Mind selles töös, ütlen: ärge otsige tasu ega 
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preemiaid. Tehke armastuse tööd ja minge edasi. Kõik, mida te minu nimel teete, näete, et see 

saavutatakse, ja selle eest saate parima tasu. 

42 Paljud on üllatunud, kui nad kuulevad Minu Sõna inimese vahendusel, ja imestavad: "Mis on meis, 

surelikes, meelepärane, et Jumal ise julgeb meiega rääkida?" Aga Meister vastab teile: Ma ei leia sinus 

midagi head, kuid ma leian ühe privileegi, nimelt, et sul on vaim. Ja kui ma räägin teile inimese meele ja 

suu kaudu, siis sellepärast, et tal on elu, erinevalt teie ebajumalatest, mille kaudu te mind kummardasite. 

Minevikus ei ilmutanud Ma end sellisel kujul, sest teie vaim ja meel ei olnud piisavalt valmis ja arenenud, 

et Mind vastu võtta. Täna leidsin, et olete piisavalt võimeline, et suudate Mind oma vahendamise kaudu 

ilmutada. Enam ei olnud vaja, et Sõna muutuks inimeseks, et teiega rääkida. See kingitus on Püha Vaim 

poolt reserveeritud teile. 

43 Ma seisan üle aegade, üle kõige, mis on loodud, Minu Jumalik Vaim ei allu arengule. Ma olen 

igavene ja täiuslik, mitte nagu teie, kellel on algus, kes te allute evolutsiooni seadustele ja kes te tunnete 

aja möödumist oma olemuse kohal. Ärge siis öelge, et Isa kuulub ühele ajastule, Kristus teisele ja Püha 

Vaim teisele. Sest Isa on igavene ja ei kuulu ühtegi ajastusse, kuid ajad on Tema, ja Kristus, kui Ta kadus 

inimesena, on Jumal ise, nagu ka Püha Vaim, kes ei ole keegi muu kui teie Isa ise, kes valmistab oma 

kõrgeimat ilmumisvormi teie seas, see tähendab, ilma igasuguse materiaalse vahendaja abita. 

44 Kui te kogete, et Ma ilmutan end inimliku intellektiorgani kaudu, siis mõistke seda vormi ainult 

kui ettevalmistust, et homme saaksite oma Isaga täiuslikkuseni vaimust vaimuga ühendust võtta. - Ma olen 

nimetanud tänast liitumisvormi ettevalmistuseks, kuid ma ei ole lakanud selle kaudu ilmutamast oma au 

ega ka ilmutamast teile täiuslikke õpetusi. 

45 Te ei tohi näha erinevaid jumalusi seal, kus eksisteerib ainult Üks, mis pidi ilmutama end 

erinevates ilmutusetappides vastavalt sellele, millise vaimse arengu on inimkond järk-järgult saavutanud. 

46 Siis andis Jeesus teile täiusliku ilmutuse oma teekonna esimesest kuni viimase hetkeni selles 

maailmas. Kuid Ta selgitas teile: "Ma ei ütle teile kõike, sest te ei saaks sellest aru. Kuid kohe pärast seda 

ütles Ta: "Ma saadan teile Tõe Vaimu, kes teile kõik ilmutab." Seega andsin teile mõista, et nende jaoks, 

kes ei suutnud tol ajal mõista Minu ilmutusi, saabub aeg, mil nad oma vaimu arengu ja selle tõusu kaudu 

mõistavad neid ilmutusi, mis põhinevad Minu Kolmanda Ajastu Sõnal. 

47 Täna olete ajastul, mil Issand tuleb vaimus, et esitada teile uusi õpetusi oma varjatud tarkusest. See 

aeg on vaevu alanud ja te ei oska ette kujutada, mida see toob kaasa inimeste vaimule - neid samme, mida 

inimesed sellel teel astuvad, ega ka uusi ilmutusi, mis on teile määratud. Materiaalsete imede aeg, nagu te 

neid mõistate, on möödas. Täna on teie vaim hämmastunud imetlusest ja armastusest Minu uute tegude ja 

ilmutuste ees. Varem uskusite ainult sellepärast, et võimatu oli võimalikuks tehtud - materiaalse ime näol. 

Täna peate te uskuma, sest Minu ilmutuste jumalik olemus on teie vaimus. Kas sa igatsed mineviku 

imetegusid, nagu näiteks kivi, millest vesi purskas, kui seda löödi, või manna, mis hoidis rahvahulki nälga 

suremast kõrbes? Kas mäletate Kristust, kuidas Ta taastas pimedatele nägemise, puhastas pidalitõbised ja 

võimaldas rammastel kõndida, käskides vaid seda teha? Kas te mäletate surnuid, keda Ta äratas üles, 

öeldes neile vaid: "Tõuse üles!" Tõesti, ma ütlen teile, et kõik need imed tulevad uuesti, kuid te näete, et 

need saavad teoks teisel viisil, ja tõesti, kui palju neist ma praegu teie seas teen! 

48 Aja jooksul olen ma üha enam ja enam teie poole pöördunud, kuni ma muutusin inimeseks, et 

elada inimeste keskel. Nüüd alustate oma tõusu ja lähete Minule üha enam ja enam. Kes teist vähemalt 

mõistab neid õpetusi, kui saabub aasta 1950? 

49 Jaakobi redel on teie ees, see on see, mida patriarh nägi unes, see on tee, mida teie hing läbib, et 

jõuda Issandani. - Te teate palju ja uusi õpetusi, kuid see ei tohi olla teile põhjuseks, et te pilkate neid, kes 

oma teadmatuses otsivad Mind ebajumalakultustega. Kas sa tead, kas nad, kuigi nad teavad vähem, ei 

armasta Mind rohkem kui sina? Redel, millest ma teile räägin, on tee, mida mööda kõik peavad 

pöördumatult Minu juurde tulema. 

50 Inimesed, rahvad on sõjas. Palvetage ja ärge mõistke nende üle kohut. Ärge lootke, et mõned 

võidavad ja teised hävivad, sest kõik läbivad raskeid katsumusi. 

51 Minu armastus ja arm on teiega. See on Kolmas Aeg, mil teie vaim tõuseb uuesti üles Valguse 

poole püüdlevas soovis. Vaatamata möödunud aegadele ja isegi keset kaost, mis valitseb teie maailmas, 

olete te olnud võimelised mind otsima. Kes võiks takistada tema vaimus peituvate andide avanemist? 
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52 Laske Minu Sõna tungida teie südamesse, et see hiljem jõuaks kõigi inimesteni. Kui te märkate, et 

Minu häälekandjad ei ole saavutanud täiuslikkust, siis mõistke, et isegi kõige lihtsam õpetus või lihtsaim 

õpetus, mida Ma teile nende kaudu õpetan, sisaldab jumalikku olemust. Julgustage neid südameid oma usu 

ja usaldusega, ja tõesti, ma ütlen teile, et te lõikate täiuslikku vilja. 

53 Kui see rahvas elab Minu Spiritualiseerimise Õpetust praktiseerides, näete, et siia tuleb suur hulk 

välismaalasi, kes peavad seda maad tõotuse maaks, ja kui nad on selle põues ja näevad, kuidas see rahvas 

elab ja kuidas nad Jumalale oma jumalateenistust pakuvad, siis mõistavad nad, et teie südames elab 

Issanda rahu ja valgus, kuid et Uus Jeruusalemm on väljaspool seda maailma. Hoolitsege selle eest, et teie 

teosed ei ähmastaks teed, mis võib viia neid kauaoodatud eesmärgini, mis on Minu Kuningriik. Armastus, 

hea tahe, vendlus peaks olema see, kuidas te oma vendi vastu võtate, nii et ei tekiks vastumeelsust ega 

pahameelt teiste rasside või rahvaste vendade vastu! Armastage ja andestage, sest nii süütate nende 

südames lootuse Minu jumalikku andestust. 

54 Õpetage meeleparandust, kahetsust, uuenemist, kannatlikkust katsumustes ja lepituskogemustes, ja 

sellega hävitate te ebauskliku hirmu põrgu ees, nagu te seda olete ette kujutanud, ning ehitate selle asemel 

Minu Jumalikkuse pühamu ja annate teie sees täiuslikumale arusaamale Minu Jumalikust Õiglusest kuju. 

55 Kuna Mina olin see, kes õpetas teid üksteist armastama ja andestama sellele, kes teid solvab, siis 

andsin teile selle kohta tõendeid ka oma tegudega. - Ma räägin teile taevastest ilmingutest, kuid ma teen 

seda metafoorides, et te mõistaksite Mind paremini. Ma ei saa teile avaldada kogu vaimset elu, sest teie 

mõistus ei ole veel võimeline seda mõistma. Parem on, kui ma näitan teile samm-sammult teed, mis viib 

tippu, ja kui te seda kõige vähem arvate, siis näete end Minu Kohalolu. 

56 Ma olen teile teatanud külastuse ja valu aegadest. Aga ärge kartke, sest kui te nendesse valmis 

sisenete, siis te imestate, milliseid imesid ma teile nendeks päevadeks varianti pean. Siis usuvad uskmatud. 

57 Kõik, mida ma olen teile nendel aegadel ilmutanud, on selleks, et te teeksite seda inimkonnale 

teatavaks. See on teie ülesanne, mida peate täitma, et saaksite jätkata tõusmist ülestõusmisse. 

58 Jüngrid, tõesti, ma ütlen teile, kui ma olen ennast teie seas sel ajal teatavaks teinud, siis mitte 

sellepärast, et inimesed on mind kutsunud. Ma otsisin teid üles, sest see on Minu 

Will on olnud ja seega olen ma täitnud lubaduse. Loodusjõud tunnistasid Minu uuendatud kohalolekut ja 

mõned südamed tundsid seda. See ei olnud kellad, mis kuulutasid Mind! Kui palju peavad inimesed end 

puhastama, et nad saaksid tajuda Minu kohalolekut! 

59 Kui maailm oleks pidanud Minu Sõna, ei oleks vaja, et inimeste silmad valaksid pisaraid, et mind 

näha. 

60 Ma näitan teile uuesti seaduse lehte. See on selle Raamatu algus ja lõpp, mida ma teile praegu 

avaldan, et te jääksite valmis ka pärast Minu lahkumist. 

61 Täna on see väike rahvahulk, mis Mind ümbritseb, kuid homme koguneb Minu ümber tohutu 

rahvahulk. Nende seas tulevad variserid, silmakirjatsejad, ja otsivad vigu Minu Õpetuses, et õhutada 

suurte rahvamasside arvamust Minu Töö vastu. Nad ei tea, et enne, kui nad Minu Töö üles otsivad, näevad 

nad ise läbi. 

62 Teie ülesanne on siis ainult jääda rahulikuks ja rahulikuks ning näidata oma töödes Minu õpetuse 

moraalset jõudu. Kui te käitute katsumuste ajal niimoodi, tunnistavad isegi kõige paadunumad 

tagakiusajad, et te olete tõepoolest Mind kuulnud. - Ma tulen, et valada teie peale teadmisi, sest ainult 

tarkusega saate te olla Isa lähedal. 

63 Ma annan teile Oma Sõna sama vaimse sisuga, millega Ma rääkisin teile Teisel ajastul, ja olen teile 

meelde tuletanud paljusid Minu õpetusi, mille te olite unustanud või millest te olite eemale pöördunud 

oma esivanemate ekslike tõlgenduste tõttu. 

64 Te olete Minu õpetust niivõrd rikkunud, et ma võin teile öelda: Te olete loonud tee, mis on täiesti 

erinev Minu omast, kuid millele te olete andnud sama nime. Keegi peale Minu ei saa teid teie eksimusest 

vabastada - elu, armastuse ja tõe sõnadega. 

65 Seepärast uurige ja mõistke Minu Sõna nüüd, kui te kuulete Mind, siis saab teie sees olema valgus. 

See on aeg, mil ma ütlen teile täie selgusega, et hinge taaskehastumine on tõsiasi, et see on olemas kui 

jumaliku õigluse ja armastuse valgus inimkonna algusest peale, ilma milleta te ei saaksite edasi liikuda 

hinge täiustumise pikal teel. - Mina olen teile öelnud, et te kuulute Aabrahami vaimsesse rassi, et te 
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kuulute inimkonna sellesse rühma, mis ühes ajastul vajub madalale, et siis mõne Minu sõnumitooja hääle 

peale jälle tõusta, et siis jälle langeda ja uuesti tõusta, nagu praegusel ajal. 

Te olete jõudnud kuuenda pitserini, kuid ma näen teie peal rasket koormat üleastumistest, mis on 

inimkonna saastana (kinni). Kuid te tõusete üle pattude vaimse võimega mõista Mind ja tunda Mind ning 

otsustavusega järgida Mind kõhklematult lõppeesmärgini. 

66 Kui teil on usku, siis kuulake oma südametunnistuse häält ja see ilmub teile selgemini; kui te 

kuulete seda sõna siin, siis meenutage oma minevikku, et saaksite hinnata oma elu, oma armastust ja oma 

teeneid. Südametunnistus ütleb teile, kas olete pühendunud oma missiooni täitmisele või mitte. Aga ärge 

kartke, sest maa peal ei ole ühtegi õiget, kelle ees te häbeneda võiksite. Ma olen ainus, kes on õiglane, ja 

ma kohtlen teid armastusega. 

67 Teie pattude ja teie tähtsusetuse tõttu selle inimkonna seas olen teid nimetanud saastaks; kuid ma 

olen teile ka öelnud, et ma kasutan seda "saastat" selleks, et esitada teda eeskujuks pärast seda, kui ma olen 

ta puhastanud. 

68 Moodustage kogukond, kus te järgite ustavalt Jumala ja inimeste seadusi, kus valitseb moraal ja 

hinge areng ülespoole. Tõesti, ma ütlen teile: Ma näen, et praegusel ajal on mees ja naine oma teedelt 

kõrvale kaldunud. 

69 Ma avastan mehi, kes ei täida oma kohustusi, naisi, kes väldivad emadust, ja teisi, kes tungivad 

mehe jaoks ettenähtud valdkondadesse, kuigi teile öeldi juba ammustel aegadel, et mees on naise pea. 

Ärgu naine end sellepärast alandatuna tundku, sest nüüd ma ütlen teile, et naine on mehe süda. Vaata, 

sellepärast olen ma abielu kehtestanud ja pühitsetud, sest nende kahe vaimselt võrdse, kuid füüsiliselt 

erineva olendi liidus on täiuslik seisund. 

70 Kes kahtleb, et Ma räägin praegu maailmaga just sellepärast, et tema patt teeb ta Minu vääriliseks? 

Mis oleks Minus kiiduväärt, kui Ma oleksin ainult seal, kus on ainult õiged, kus ei ole valu ega 

teadmatust? Kui Isa julgustab lapsi omandama teeneid, et nad saaksid nende kaudu Tema armu, siis ka Isa 

omandab teeneid oma laste suhtes, et tal oleks õigus olla armastatud. Ma näen teid ikka veel väikeste 

lastena, kellele ma tulen appi, et tõmmata nad välja soost, tuua nad kaevu juurde ja pesta neid selles, et 

seejärel riietada teid vooruse rõivastusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 67  
1 Ma õnnistan kõiki oma lapsi, nii neid, kes kuulavad Minu õpetussõnu, kui ka neid, kes ei ole sellel 

ilmutusel kohal. Tulge ja kuulake Tõe Vaimu, sest see Sõna on teie vaimne saagiks. Teie süda näitab end 

Mulle masendatuna kannatustest, muredest, tänamatusest ja pettumustest, mis on teie ellu kogunenud. 

Võtke seda sõna endasse nagu veini, siis selle magusus pehmendab teie kibedust. 

2 Mõned naudivad sel ajal ikka veel maailma rõõme. Teised aga ei ole tundnud neid valelikke 

naudinguid ja on vaimse maailma naastes leidnud rahu oma vaimus. Sest kui te arvate, et need, kes 

naudivad materiaalseid rahuldusi ja naudinguid, on need, kes on Mulle kõige lähemal, siis te eksite. Tõesti, 

ma ütlen teile, neil on palju õppida! Kuid see, kes lükkab tagasi kõik selle, mis hiilgab vales hiilguses, on 

ühenduses oma Issandaga ja küllastab end Tema jumaliku väega. 

3 Te uustulnukad, andke Meistrile uus õpetus; valmistuge, et ma saaksin teile anda uusi ilmutusi. Te 

teate, et Minu ilmutuse periood kestab ainult 1866-1950, ja on vaja, et ma ütleksin teile kõik, mis mul 

selleks perioodiks teie jaoks varuks on. Mõned aastad on veel jäänud, et te saaksite Mind sellisel kujul 

kuulda. Kui te neid kasutate, siis lõpuks omate neid suuri õpetusi, mida ma teile lubasin. 

4 Kas keegi arvas, et "töölised" pärast 1950. aastat oma tööst puhkavad? Tõesti, ma ütlen teile, siis 

algab alles lahing! Minu jüngrid peavad siis saama meistriteks, et rahvahulgad võiksid neid otsida, nagu 

nad on otsinud Mind. Nägijad peavad end täiustama, et saada rahva silme ees suurteks prohvetiteks, ja te 

kõik peate valmistuma selleks, et saada Püha Vaimu inspiratsiooni. Te peate jätkama kohtumisi, et 

inimesed otsiksid teid üles, keda meelitab teie kohtumiste vaimsus ja pühendumus, aga ka teie armastuse 

ja halastuse teod. 

5 Mõelge nendele sündmustele, mis teid ootavad ja mis peavad tulema, sest see on ette nähtud Minu 

Sõnas. Siis ütleb teie südametunnistus teile, kas te olete mõelnud Minu õpetustele, kas te olete neid 

mõistnud ja mõistnud ning kas te valmistute selleks võitluseks ette. 

6 See rahvas toob esile uued patriarhid, kelle juhtimisel tekivad vooruslikud perekonnad, mis on 

eeskujuks teistele. On ka märtreid; need on need, kes peavad oma missiooni täites taluma inimeste 

rünnakuid, tagakiusamist ja naeruvääristamist - need, kes peavad kannatama raskusi ja puudusi, et teenida 

oma ligimest. 

7 Kõik on valmis viimaseks lahinguks, mille järel jääb alles üks õpetus, mis on see tõde, mida ma 

teile õpetan ja mida ma olen teile läbi aegade ilmutanud - kui Vaimu Seadus, mis on täis tarkust, õiglust ja 

armastust. 

8 Teie teod ja käitumine peavad muutuma üha puhtamaks ning te ei peaks kartma, et teid antakse 

kohtusse teie vastu suunatud laimu ja tagakiusamise ajal, kui teie missiooni täitmine vastab sellele, mida 

ma olen teile õpetanud. 

9 Selleks, et Minu Vaimu valgus saaks teie kogunemiste ajal särada teie meeles, peate õppima 

vaikust ja sellist sisemist kogunemist, nagu teil pole kunagi olnud; siis tunnete tõeliselt Minu kohalolekut 

ja Minu imesid, Minu valguse vaimud tugevdavad ja valgustavad teid. Aga häda neile, kes vahetavad 

Minu tõe pettuse vastu! 

10 Mõistke, kui suur on Minu töö ja kui vähe te sellele väärtustate. Kui te olete saanud suurt 

värskendust, kui kuulsite Mind häälekandja suu kaudu, siis tõesti ütlen teile, et Mul on teie jaoks valmis 

veelgi täiuslikum vorm - see, milles te võtate Mind otse oma mõtetes vastu. Minu õpetus jõuab siis teie 

juurde puhtalt, valjusti ja jumalikult, sest see ei ole läbinud häälekandja suu. 

11 Ärge olge segaduses, kui ma ütlen teile, et ma olen jälle kohtunike, tribunalide ja seaduseõpetajate 

ees. Tõesti, Ma ütlen teile, Ma olen leidnud kohtumõistmise paljudes neist, kes täna Mind järgivad ja on 

seisnud kohtuniku ees! Homme mõistavad minu üle kohut need, kes sinus on. Seepärast palun ma, et teie 

teod oleksid head, et need, kes mind järgivad, selle tõe eitamise asemel parandaksid oma teid ja 

tunnistaksid seda, selle asemel et seda hukka mõista. 

12 Kui palju ma olen pidanud teile sel ajal rääkima! Tõesti, ma ütlen teile, kui te oskaksite kasutada 

Minu Sõna, siis piisaks ühest õpetusest, et end sellega toita. Kuid vaevalt on möödunud mõni hetk, kui te 

olete Mind kuulanud, te ei hoia enam Minu rahu ega ole ilmutanud Minu halastust oma vendade seas. 

13 Taastuge armuliku elu juurde, süües toitu, mille ma olen teile sel ajal toonud. Kas te ei mõista, et 

peate jätma oma sammude jälje maailma? Täna tahan, et see jälg viiks rahvahulgad Minu Jumalikku 
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Kohalolekusse. Tulge valguse, rahu ja vendluse teedele ja te leiate Mind peagi. Ära lase end heidutada, kui 

kohati kohtad takistust või kui su jalg vigastab end tee okastest. Tõesti, ma ütlen teile, kui teie usk ei 

kõigu, siis ei puudu teil kristallselge vesi, mis kustutab teie janu, sest te toitute Minu Sõnast. 

14 Kui te tunnete end tugevana ja näete, et teie vennad teie kõrval lähevad oma teed ainult raskustega, 

ärge tundke end üleolevana, sest siis langeksite tõsisesse eksitusse, mis on edevus, ja sarnaneksite ussiga, 

mis paisub maa niiskusest. Minu uues rahvas ei teki kuningaid ega isandaid. Iga halb seeme tuleb teie 

südamest eemaldada, et te saaksite olla Minu prohvetid. 

15 Ärge olge rahul, et olete päästetud ebaturvalistest radadest. Minge ja otsige kadunud, et neid 

päästa. Olge alandlikud, andke ruumi halastusele, muutuge hea tahte inimesteks, siis suudate oma 

ülesannet täita. 

16 On palju neid, kes ütlevad Mulle sisimas: "Issand, ma olen täitumas". Sellele vastan, et ta on 

vaevalt valmis õppima, kuidas ülesannet täita. Te ei ole veel piisavalt kindlalt teel. Ma pean teid sageli 

tugevdama Minu ja Minu apostlite eeskuju kaudu. 

17 Teisel ajastul andis inimkond Mulle puust risti, millega inimesed Mind märtrisurma mõistsid. Aga 

Minu vaimul kandsin ma teist, raskemat ja verisemat: teie puuduste ja tänamatuse oma. 

18 Kas te suudaksite kanda oma seljas armastuse ja ohverdamise risti oma ligimese jaoks ja seega 

siseneda Minu Kohalikkusesse? Vaata, sellepärast ma saatsin sind maa peale; seepärast on sinu tagasitulek 

siis, kui sa tuled Minu ette täidetud missiooniga. See rist on võti, mis avab teile tõotatud kuningriigi 

väravad. 

19 Kui rahvahulgad teevad teile haiget ja pilkavad teid, kui te kõnnite oma ristiga mööda eluteed, mis 

on teie kibestumise tee, siis pidage meeles, mida te tegite Jeesusele, ja mõelge sellele, mida Tema tegi 

teile: andke teile andeks. 

20 Millise hirmuga kuulevad mõned Minu lapsed seda sõna, mis tuleb inimhääle kandja huultelt, ja 

seda sellepärast, et nad teavad, et see on inspireeritud Pühast Vaimust, ja nende seas on mõned, kes olid 

tunnistajaks Soodoma ja Gomorra lõpule ja hiljem Jeruusalemma hävingule. 

21 Kui te kuulete neid ilmutusi, siis pidage meeles, et te olete elanud kaua maa peal ja ometi on 

tulemus, mida te Mulle esitate, kasin. - Möödunud aegadel andsin ma teile rikkalikult maiseid hüvesid, et 

te näeksite selles rikkuses vaimse rikkuse sümbolit. Täna näete oma materiaalset reisikotti tühjana, sest te 

ei vaja neid aardeid enam, materiaalse rikkuse aeg on teie jaoks möödas. 

22 Kristus tuli teie juurde ja Tema ihu ei olnud pärast sündi mähitud lina või siidi sisse. Ainult üks 

väike tükike Tema kehast kattis Tema keha. Ometi tõi Ta oma sõnadega kaasa aarde ja esindas 

kuningriiki, mis on võimsam kui mis tahes muu maa peal. - Te olete olnud aeglased mõistma, sest te olete 

väga armastanud selle maailma hüvesid ja ei ole armastanud hinge puhtust. Kuid täna elate uuel ajal ja teil 

on uus võimalus oma vaimule tõusta, ületada inimlikud nõrkused ja tuua õide kõik need vaimsed rikkused, 

millega ta on varustatud. 

23 Oma arengu tõttu olete täiskasvanud, kuid tunnete end siiski liiga ebamugavalt, et astuda esimesi 

samme selles uues ajas. Seepärast olen tulnud ja teinud ennast teie mõistuse kaudu teatavaks, et õpetada 

teid vaimse arengu teel edasi liikuma. 

24 Vaadake mehi, naisi ja lapsi, kes kogunevad religioossete kogukondade ja sektide ümber, ja kuigi 

Minu Vaimu valgus on valatud kogu lihale ja igale vaimule, magavad nad selle aja tegelikkuse ees. 

25 Kui palju katsumusi peate veel läbi tegema, et te ei tunneks põlgust vaeste vastu ega vastikust 

haiguste vastu, mida te nimetate vastikuks! Kes saab teada, kas see pidalitõbine, kes sirutas sulle oma käe 

ja kellest sa õudusega eemale pöördusid, ei olnud mitte sinu isa või su poeg teises kehastuses? 

26 Teie sünnitate lapsi oma lihast, kuid mina olen see, kes jaotab vaimud perekondade, hõimude, 

rahvaste ja maailmade vahel, ja selles inimestele kättesaamatus õigluses ilmutab end minu armastus. 

27 Inimesed, kasutage seda aega, mille olen teile andnud, see on väärtuslik ja teie vaimu jaoks 

ülioluline. Minu kõlav ja vali hääl on teid äratanud teie letargiast. Minu jaoks ei ole kedagi koormatud 

süütundega, ma olen kõiki võrdselt armastanud. Alustage üksteise armastamist, et inimkond saaks lõpuks 

lepitada Minu Seaduses ja täita jumalikku käsku, mis ütleb teile: Armastage üksteist. 

28 Kuidas on võimalik, et rahvad, kes nimetavad end kristlasteks, hävitavad end sõja kaudu ja isegi 

palvetavad enne, kui nad lähevad oma vendi tapma, paludes Minult, et annaksin neile võidu nende 
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vaenlaste üle? Kas Minu seeme saab eksisteerida seal, kus armastuse asemel on viha ja andestuse asemel 

on kättemaks? 

29 On vaja, et Minu prohvetid tõuseksid uuesti üles, et hoiatada inimkonda. Sest kui on rahvaid, kes 

hävitavad end, pimestatud ambitsioonidest ja vägivallast, siis need, kes on saanud Minu Valguse ja 

mõistavad inimkonna üle erapooletult kohut, kardavad võtta oma ülesande ja jagada Head Sõnumit. Kui 

see inimkond oskaks palvetada Vaimuga, kuulaks ta Minu Häält, saaks Minu inspiratsiooni. Kuid iga kord, 

kui ta palvetab, on tema (vaimse) silmade kohal loor, mis varjab tema eest Minu Kohaloleku valgust. Ma 

pean tulema inimeste juurde hetkedel, mil nende kehad on puhkusel, et äratada nende vaim, kutsuda teda 

ja rääkida temaga. See on Kristus, kes siseneb teie südamesse nagu varas sügaval öösel, et külvata sinna 

oma armastuse seemet. 

30 Kuulake, jüngrid, ja mõistke: ärge andke oma ükskõiksusega põhjust, et Meistrile, kui Ta lõpetab 

selle kuulutuse aja, öelda, et Ta rääkis asjata. Aga kui te seda aega ära ei kasuta, peate oma tänamatuse 

pärast nutma. Sageli saab teid meeleheide ja haigus vallutab teid, kuigi teil oli käeulatuses terviseallikas, 

mida te ei tahtnud kasutada. Ainult Minu halastus suudab teid päästa; et seda ära teenida, olen õpetanud 

teid jagama oma leiba näljastele. 

31 Mõistke jumalikku halastust, mis läheneb teie südamele, et te saaksite kõiki pidada oma vendadeks 

ja õdedeks. 

32 Ma ei hoia teid ära ühestki inimlikust kohustusest, kuid ma ütlen teile tungivalt, et te peaksite 

tegelema ka Isa õpetustega, et teie vaim saaks end täiustada, tehes tegusid, mis on Minule meelepärased. 

33 Täna laskub Minu Jumalik Kiir teie maailma ja see on kogu Universumis, vibreerides igas olendis. 

Mõnel on see intuitsioon, mõnel inspiratsioon ja veel mõnel inimsõna, nagu juhtub teie seas. 

34 Need seinad ja see katus täidavad ainult seda ülesannet, et kaitsta teid ilmastiku ebasoodsate 

ilmastikutingimuste ja teie vendade uudishimulike või pealetükkivate pilkude eest. Nendel meestel ja 

naistel, kelle kaudu Ma annan teile Oma Sõna, ei ole midagi jumalikku, nad on sama inimlikud kui teie, ja 

iste, millel nad puhkavad, ei ole Minu troon ega ka Minu kohtumõistmise iste. See väike pink on ainult 

selleks, et toetada häälekandjat tema ülesastumise ajal. 

35 Ma tulen, et rajada teie südamesse armastuse kuningriiki. Aga et selle kuningriigi alused oleksid 

hävitamatud ja igavesed, olen ma teile ilmutanud Vaimu õpetusi, mille tundmiseta te vaid ekslikke 

usutõdesid loeksite. 

36 Kuni 1950. aastani on teil see sõna olemas. Pärast seda jätan selle planeedi teile oma missiooni 

täitmiseks; kuid mitte ainult maa, vaid ka vaimse ruumi. 

37 Teie sisemise kogunemise ja palve hetkel olen tulnud teie juurde, et teid hellitada ja panna teid 

tundma Minu kohalolekut, et te kogeksite, et vaimult vaimule tekkiv ühendus on tõde. Nii olete õppinud 

ootama Minu tulekut alati, kui Ma annan endast teada ja pöördun teie poole oma Sõnaga. 

38 Sinu süda on rahulik ja sa hoiad oma vaimus tänulikkust, sest sa mäletad, et kui ma sind kutsusin, 

siis su südametunnistus süüdistas sind: "Sa oled vääritu." Aga siis kuulsite Minu häält, mis ütles teile: "Ma 

armastan teid, tulge Minu juurde, te olete Minu väljavalitud, Ma annan teile andeks." Siis õitsesid teie 

südames usk ja armastus Meistri vastu. 

39 Teie vaimus olen ma selle pärandi maha pannud; nendele alustele lasen ma toetuda oma töös, 

millel ei tohi olla nõrku aluseid. See valgus ei kustu, sest ma olen selle eelnevalt teie südames süüdanud; 

see õpetus ei kao, sest ma olen teid eelnevalt puhastanud. 

40 Ärge arvake, et te toetate Minu tööd maa peal; see on töö, mis toetab teid. 

41 Kas te mõistate, miks ma valisin lihtsad ja harimata südamed esimeste kogukondade juhatamiseks? 

Sest isegi kui nad lisaksid Minu tööle nii palju ebatäiuslikkust, ei kaotaks see oma olemust ja Minu õiglus 

tuleks õigel ajal, et lõigata terad ja eraldada nisu igast umbrohust. Kuid ärge unustage, et ma olen teile 

öelnud, et esimesed on viimased ja viimased esimesed, sest põlvest põlve tõusevad üles õpilased, kelle 

areng, vaimulikkus ja mõistmine võimaldavad neil teha suuri edusamme vaimsel teel. 

42 Te olete andnud tõotuse järgida Mind sel viisil; kuid Ma ütlen teile, et teie jaoks ei olnud vaja 

tõotust anda. Sest milline inimene, kes on tulnud siia kannatuste teelt, tahaks sinna tagasi pöörduda? 

43 Ma sillutan teile Tõelise Elu teed, kus elab rahu. Te loote ebasoodsaid teid, mida te märgistate oma 

pisarate ja verega. 
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44 Ma annan teile oma õpetused keeles, millest isegi kõige harimatuimad saavad aru, sest ma ei räägi 

teile tundmatutes terminites ega teaduslikes sõnades. Ma kasutan lihtsaid sõnu, sest ma olen armastuse 

Sõna, mis kõnetab iga mõistust ja südant. Ma tahan, et - kui ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise - te 

oleksite kasutanud selle tarkuse vaimset sisu, et homme saaksite seda edasi anda inimkonnale koos selles 

sisalduva tõe ja tarkusega. 

45 Praegu sillutatakse inimkonnale teed, et ta saaks maailma eri paikades asuda otsima selle Õpetuse 

säravat majakat, mis peagi saab iga vaimu ideaaliks. Kogu teie olemus valmistub nüüd andma tunnistust 

Minu Sõnast: mõistus, süda ja huuled, nii et te oleksite nagu puhas allikas, millest need kristallveed 

voolavad oma värskendava lõhnaga inimeste seas. 

46 Täitke oma saatus! Ära soovi pöörduda Minu juurde tagasi, ilma et oleksid kõigepealt läbinud tee, 

mida Ma sulle näitasin, sest sul oleks valus näha oma hinges plekke, mida ta pole veel ära pesnud, sest ta 

ei ole jõudnud oma lepituse lõpuni. Reinkarnatsioonid on teie üle käinud, kuid paljud teist ei ole hinnanud 

seda lõpmatut armu ja armastust, mida Isa on teile nendega andnud. Pidage meeles, et mida suurem on 

võimaluste arv, seda suurem on ka teie vastutus, ja kui neid võimalusi ei kasutata, suureneb iga 

võimalusega ka lepituse ja karistusõiguse koormus. See on koorem, mille talumatut raskust paljud olendid 

ei mõista ja mida ainult Minu õpetus saab teile avaldada. 

47 Minu õpetus tahab teha teid selle ajutise kuningriigi valitsejateks, et see ei domineeriks teie üle. 

Ma ei taha, et sa ütleksid Mulle, kui sa tuled Minu juurde Vaimu rõivastuses: "Isa, miks Sa kutsusid mind 

ära, kui ma tahtsin veel maa peal elada?" - Kui harva näitad sa oma nõusolekut Minu tahtega! 

48 Täna ütlen neile, keda olen kutsunud algajateks ja õpilasteks, et keegi ei jõua Minuni, ilma et ta 

oleks kõigepealt läbinud oma vaimule määratud tee selle täielikuks arenguks. - See on heastamise ja 

õigluse aeg; mina üksi tean igaühe otsust. Iga mineviku üleastumine on täna heastatud. Piisab, kui teile 

öelda, et see, kes varem andis oma kaasinimestele surma, pidi nüüd tulema (maa peale), et äratada 

(vaimselt) surnud ellu. 

49 Õndsad lapsed, ma tunnen teie palveid ja mõistan teie keelt. Inimesed ei arvesta teiega, sest nad 

peavad teid väikeseks ja nõrgaks, mis põhjustab teie sees peituva vaimu kannatusi. 

50 Vanamehed, teid on painanud aja ja võitluste koorem; teie huuled on vaiksed, teie süda on kurb. Te 

olete elus palju õppinud; te ei saa enam loota maailma hiilgusele, sest teie noorus on selja taha jäänud ja te 

loodate ainult sellele elule, mis ootab teie hinge pärast surma. Te tunnete end kasutuna, sest teie vennad 

usuvad, et te ei ole millekski hea, sest te ei tee füüsilist koostööd. Aga te teate, et teie südames põleb 

valgus ja on olemas (kogemuste) raamat. Mina, teie Meister, mõistan teid, tunnen teie südant ja ütlen teile: 

Rääkige minuga, teadke, kuidas Minu armastus teid ümbritseb. Oodake rahulikult tagasikutsumise tundi. 

Ärge muretsege: seal ootab teid tõeline elu, igavene noorus. 

51 Tüdrukud, ainult mina saan teist aru. Sinu süda on avanenud elule nagu lillede kruus. Sa unistad 

armastusest, õrnusest, õnnest. Kuid ma ütlen teile: ärge unistage enam, ärgake, sest te peate end hästi ette 

valmistama, et täita teid ootavat ülevat ülesannet, ja te peate saama väga tugevaks, et tühjendada oma 

kannatusekarikas. Aga kui teie süda armastab, siis leiate selles armastuses tuge ja lohutust oma teekonnal 

läbi elu. 

52 Sel taastamise ajal jätab Minu õiglus inimestesse sügava jälje. Inimesed peavad andma aru kõigist 

oma tegudest. Need, kes on avanud oma silmad tõele siin maa peal, peaksid "valvama" ja palvetama kõigi 

eest, sest kui inimesed ei tõuse palvega üles segaduse keskel, siis valitseb maailmas kaos. Need hetked siin 

on samuti pühendatud "vaatamisele". Teie, inimesed, kellele on pandud ülesandeks vaimne palve, et te 

teeniksite rahu - pöörduge eemale mõttetusest ja kurjusest ning valmistage oma hinge üha enam ja enam 

ette. 

53 On vaja, et maa peal oleks valmis rahu sõdurite armee, kes võitleksid viha ja patu vastu, kuni need 

hävitatakse. See on see armee, mida ma praegu kogun ja koolitan, mis koosneb nähtavatest ja 

nähtamatutest olenditest. Minu apostel Johannesel oli kingitus seda oma ilmutuses näha. 

54 Varsti on Minu leegionid valmis ja vallutavad surma ja hävingu väljad. Nende tulek on nagu 

keeristorm, mis raputab inimeste südameid. Igaühes neist hakkab valitsema torm, ja ainult majakas annab 

valgust nende päevade pimeduses, ja see majakas olen mina. Kõik selle rahva lapsed, kes ei soovi täita 

ülesannet, mille ma neile andsin, kui ma nad maa peale saatsin, kutsutakse ära vaimsesse orgu, et teha teed 
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neile, kes peavad võitlema. Hiljem hakkavad need, kes on üle läinud, vaimus töötama, kuid nende 

pingutused peavad olema suuremad. 

55 Need, kes kuulekalt täidavad oma ülesannet, ei karda midagi, sest jumaliku majaka valgus 

valgustab nende teed keset tormi. Mitte miski ei põhjusta nende ebaõnnestumist või hukkumist. 

56 Õndsad on need, kes oskavad seda aega kasutada lepitamiseks, sest nad väljuvad sellest lahingust 

vigastusteta. Kuid need, kes ikka veel armastavad maa aardeid ja püüdlevad kõrgeimate ametikohtade ja 

maailma hiilguse poole, peavad oma lepitust kannatama suurima hingevaluga. 

57 Mida suudavad need pakkuda Isale, kes on ainult maailma armastanud? Mida nad suudavad 

vastata, kui nad tulevad vaimus Tema ette, kes neid nii väga armastas ja kes pakkus neile nii palju 

võimalusi nende päästmiseks? 

58 Te kõik oleksite pidanud selleks ajaks valmis olema. Pidage meeles, et Minu sõnumitoojad panid 

teie eest isegi oma elu, et kuulutada Minu õiglust. Te ei pööranud neile häältele erilist tähelepanu ainult 

seetõttu, et uskusite, et nad on väga kaugel tõest. Kuid vaata, need sõnumitoojate ja prohvetite hääled 

tõusevad ja kõlavad sel ajal veelgi suurema kiireloomulisusega. Tõesti, ma ütlen teile, kui inimesed 

kuulavad neid sõnumeid tähelepanelikult ja uurivad neid usuga, siis ma saadan oma uued prohvetid, et 

kuulutada neile seda, mis tuleb pärast seda aega, ja endiste prohvetite pärast leiavad need, kes veel tulevad, 

usku. 

59 Õnnistatud on see, kellel on rahu oma elus ja kes kasutab seda oma vendade suhtes halastuse 

tegemiseks. Õnnistatud on see, kes - kuigi ta kannab valu oma südames - unustab end, et lohutada oma 

ligimest. See inimene elab Jeesuse eeskuju järgi, kui Ta läks oma teed ristikoormuse all kummardudes ja 

isegi siis veel lohutas, tervendas ja andestas rahvahulkadele. 

60 Prohvet Eelija, kolmanda ajastu eelkäija, ettekuulutaja, astub eestkoste oma karja eest, palvetab 

nende eest, kes ei oska palvetada, ja katab oma mantliga patuse plekki tema uuenemise lootuses. Eelija 

relvastab oma rahvahulgad, oma armeed, et võidelda pimeduse vastu, mis on tekkinud teadmatuse, patu, 

fanatismi ja inimkonna materialismi tõttu. 

61 Isegi ühe "viimase" tõttu, kes on teie seas, on iga kord, kui ma kuulutan teile oma Sõna, Minu 

Kuningriigis pidu, pidu, millest te kõik osa saate. Kui te teaksite, kui palju rõõmu on Meistril iga kord, kui 

keegi tuleb esimest korda Minu õpetusi kuulama, isegi kui tema südames on kahtlusi, kõvasüdamlikkust ja 

isegi pilkamist! - Minu Sõna teab, kuidas ületada kõik inimlikud nõrkused. 

Täna küsib üks süda Minult: "Kui Sa oled Kristus, siis miks Sa jääd sellesse vaesusse?" Aga Peremees 

peab talle ütlema: Millal ma end teie maailmas kuningaks kroonisin? Millal ma elasin maa peal paleedes? 

Kunagi elasin ma inimeste seas, et te saaksite tunda Mind kui inimest, ja ma näitasin teile oma täiuslikku 

alandlikkust ja alandlikkust. Ma olen kuningas, kuid inimesed ei loonud Minu krooni, mis on tarkus. Minu 

kroon on see valgus, mis särab Looja Jumalikus Meeles, ja selle kiirgused langevad teie mõistusesse, mitte 

selleks, et te ennast kuningateks pidaksite, vaid selleks, et te, teades, kui suureks Jumal on teie vaimu 

pannud, suudaksite olla alandlikud tõelise alandlikkusega, mida ma õpetasin teile Jeesuse kaudu, kui 

ütlesin teile: "Mina olen Tee, Tõde ja Elu". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 68  
1 Ma tulen õpetama Eelija karja. Minu Sõna on sellele rahvale see, mis manna oli Iisraeli rahvale 

kõrbes. Teie vaim otsis selle aja jooksul asjata tõde eluteed, kuni te lõpuks kuulsite oma Issanda häält. Ma 

olen Rändur, Võõras, kes koputasin südamete ustele. Selle asemel, et tunda Minu Kohalolekut, on 

inimesed jätkuvalt loobunud oma muredest, ambitsioonikatest eesmärkidest või kannatustest. Te, kes te 

olete tundnud Minu Kohalolu ja kuulnud Minu häält, olete saanud jõudu, et taluda elu tõusud ja mõõnad, 

ja valgust, et mõista, et maailma valdused ei ole paradiis, et siin ei ole tõotatud maa, et maailm on nüüd 

kurb pisarate org, pagendamise ja lepituse maa. 

Vaimses maailmas leiate te tõelise rahu ja tõelise õnne, kus ma tähistan koos teiega teie saabumise 

rõõmsaid pidusid. Igaüks, kes igatseb tõelist rahu, peab seda otsima Minu tões, Minu teel. Asjata 

püüdlevad inimesed "krooni" või "trooni" poole, uskudes, et selle saavutamisega on nad saavutanud rahu. 

Ma ütlen teile, et "kuningate" aeg on lõppenud. Minu õiglus on jõudnud rahva juurde. 

2 Mina, teie Kuningas, õpetasin teile, et maa peal ei ole muud krooni kui okastraadiga kroon ja muud 

trooni kui rist. Ja kõik, mida te Jeesusele tegite, kannatas Ta teie armastuse pärast. Täna, kui ma olen 

tagasi tulnud ja kohtun teiega uuesti maailmas, ei süüdista ma teid selles veres. Ma tulen teie jaoks täis 

armastust ja andestust, et teha ennast teatavaks alandlike seas, nende lihtsate laste seas, kes ei mõistnud 

Minu tulekut sellisel kujul. 

3 Ma olen teid välja tõmmanud oma elu korruptsioonist ja puhastanud teid oma plekkidest, kutsunud 

teid jüngriteks, usaldanud teile kallist seemet ja nimetanud teid "Minu töölisteks". Ma olen andnud teile 

ülesande hoida seda seemet pühendunult, sest kes selle kaotab, on selles vaesem kui enne. 

4 Inimesed, see on aeg, mil te peate astuma Minu Seaduse teed, et ei korduks möödunud aegade 

langus, kui Iisraeli rahva nõrkused ja langused olid takistuseks, mis tegid teistele rahvastele võimatuks 

kummardada tõelist Jumalat. 

5 Püha Vaimu valgus valgustab teie mõistust, et te saaksite mõista kõike, mida ma teile ilmutan, ja te 

saaksite rahuldavalt vastata oma vendadele. Ärge arvake, et ma jätan teid oma jõududega, ainult sellega, 

mida teie mälu on säilitanud sellest, mida ma teile õpetasin. Mida saab edasi anda meestele ilma Minu 

abita? Milliseid tõendeid te saate anda ilma Minu abita? Aga kui te usute Minu jõusse ja toetusse ning 

olete varustatud, siis suudate ravida haigeid, veenda uskmatuid ja äratada surnuid. Te otsite mõned välja ja 

võtate teised vastu ning inimestele antakse hea uudis, et ma olen ennast inimliku mõistmisorgani kaudu 

teatavaks teinud. 

6 Kuni 1950. aasta viimase päevani, mil ma võtan tagasi oma Sõna, jätkan inimestele oma rahu ja 

armastuse sõnumi edastamist. Minu ilmutus ja Minu Sõna sel ajal liigutab inimkonda, religioossed 

kogukonnad raputatakse isegi oma alustaladeni ja isegi teadus - olles muutunud uudishimulikuks - peatub, 

et uurida. 

7 Siin on tõde, mida te nägite ette, et see tuleb teile sel ajal varjamatult; kuid te ei uskunud, et te 

leiate selle sellises lihtsuses, milles see end ilmutab, ja veel vähem sellisel kujul. Ometi on see siin, 

kujundage oma arvamus! 

8 Ma olen rääkinud teile inimesele arusaadavas keeles, mõnikord piltlikult ja tähendamissõnades, 

mõnikord aga täiesti selgelt. Suured tõed avaldan ma teile veel erinevate häälekandjate kaudu, sest ühest 

üksi ei piisa Minu jumalikkuse sõnumi edastamiseks. 

9 Sa tuled kaugetest kohtadest, su reisikott on tühi ja su süda on hoopis muresid täis. Aga kui te 

kuulsite seda taevast häält ja ma tervitasin teid, siis kogesite, kuidas teie elutee valgustati ja rahu, tõeline 

rahu, sisenes teie südamesse. 

10 Seepärast, kui te kuulsite Minu Sõna inimliku mõistuseorgani kaudu, siis saite aru, et see on 

Kolmas aeg, et Minu kuulutus sellisel kujul jääb lühikeseks ja et te peate seetõttu seda õpetust kasutama. 

11 Te küsite oma südametunnistuselt ja see vastab, et te olete eksinud. Siis tunnete lõpmatut õndsust, 

kui mõistate, et oli tõeline ime, et leidsite tee, mida pidasite nii kaugeks. Selle põhjuseks on see, et usul ei 

ole piire; meeleparanduseks piisab ühest nuttimisest, palve jaoks piisab ühest ülestõusmise hetkest ja 

uuendamiseks leiate alati võimaluse heastamiseks. 

12 Kui sa olid "viimane", kes astus nende sinu vendade ringi, siis tundsid sa end nende seas olemise 

vääriliseks ja pidasid neid kõrgemateks olenditeks. Hiljem viisid sinu visadus, usk ja armastus sind sinna, 
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kus sa istusid koos jüngritega. Seal olles säilitasid mõned oma alandlikkust, samas kui teised, kuna nad ei 

mõistnud Minu õpetust, olid täis edevust, tundsid end isandatena ja pidasid isegi neid, keda nad varem 

imetlesid ja kadestasid, madalalt. Ma pidin neid noomima ja noomima, kuid nii nagu ma ütlen teile, et 

võtke eeskujuks ainult neid, kes teile head eeskuju annavad, nii peaksite ka teie tunnistama, kuidas ma 

kasutan isegi sõnakuulmatuid ja tänamatuid, et anda teile suure tarkuse õpetusi. 

13 Mõned on valmis naasma kuulekuse teele esimesel hoiatusmärgil Minu õiglusest. Kuid on ka neid, 

kes oma ülbuses rüvetavad Minu käske ja eirab seadust. Minu Sõna muutub siis üksikasjalikuks ja üheselt 

mõistetavaks, nii et inimene mõistab, et just alandlikkus ja kuuletumine Minu käskudele toob teid Mulle 

lähemale. 

14 Jüngrid, vaadelge valgust, mis tuleb teie juurde; see on Uue Jeruusalemma tulede peegeldus, mis 

saadab teile oma sõnumi lõpmatusest. 

15 See rahvas, milles Minu Sõna on end teatavaks teinud, ei ole see Uus Jeruusalemm, mida Johannes 

nägi Vaimu silmadega, kui ta prohvetlikult ütles: "Ja mina, Johannes, nägin Püha linna, Uut 

Jeruusalemma, mis tuli taevast alla nagu pruut, kes on kaunistatud oma abikaasa jaoks"; ometi on see 

rahvas selle Vaimse Linna sümboliks. Selle elanikud on valmis, selle südamest voolab rahu ja tervitus 

kõigile, kes koputavad selle uksele, selle vaimust kiirgab valgust, mis lahendab inimkonda segadusse 

ajavad konfliktid, ning selle Jumala kummardamisest kiirgab eeskuju vaimustumisest ja kõrgendamisest 

teistele rahvastele. 

16 Täna kahtlete te ikka veel selles, et see rahvas suudab sellist saatust täita, ja see kahtlus tõuseb teie 

südames, kui te näete, et olete materialiseerunud, kiindunud maailma naudingutesse, kuigi te kuulete 

Jumalikku Meistrit ja nimetate end Tema õpilasteks. 

17 Mõistke, et Ma ei tahtnud teid kiirustades Minu õpetuste teele viia, kuid et Ma ütlesin teile ka, et te 

ei tohi peatuda. Kas te kardate inimeste hinnanguid? Kas te kardate piinu, mida võite Minu asja pärast 

kannatada? Tõesti, ma ütlen teile, et teie kalju ümber ei keerata okaskrooni ega kannata rasket risti 

verejanulise rahvahulga piitsutavate löökide ja rusikate all. 

18 Armastage oma kaasinimesi, külvake Minu halastust kõikjal; kuid ärge kunagi olge kibestunud, 

sest inimesed tasuvad halvasti teie poolt osutatavat teenust. Pidage meeles Jeesuse eeskuju! 

19 Tee, mille ma märgistasin teile oma verega minevikus, olen märgistanud teile täna oma valgusega. 

Aga ärge pange sellele mingit plekki ega jätke jälgi ebatäiuslikkusest või ebaaususest, sest siis ütlevad 

inimesed homme, et Tema, kes sel ajal rääkis, oli pettur. 

20 Ärge vaidlustage Minu jumalikku õiglust, kui te ei kuuletu või rikute Minu Seadust. Ärge andke ka 

põhjust, et maapealne õiglus tuleks teie peale ebaõiglaste tegude eest. 

21 Ma tahan, et teie vaim avalduks ja voolaks sel ajal üle, ilma et teie keha oleks takistuseks, mis 

hoiab seda eemal, või looriks, mis varjab seda, ja et iga sõna, mis tema huultelt tuleb, oleks täis elu. 

22 Armsad inimesed, teie jaoks kuulub Teine Ajastu minevikku, minu jaoks on see olevik. Juudamaa 

ei ole täna Minu ilmingute koht, Jeruusalemm ei ole linn, mis võtab oma Päästjat vastu psalmide ja 

õlipuuokstega. See on teine koht maailmas, kus ma leian end täna, kuid seal on samad inimesed, samad 

vaimud. Nüüd on teie süda linn ning teie psalmid ja õlipuuoksad on sisemine rõõmusõnum. 

23 Nüüd ei ole mind ümbritsevad Peetrus, Andreas, Johannes, Jaakobus, Bartolomeus, Filippus ja 

teised jüngrid; nemad täitsid oma missiooni ja jätsid teile oma eeskuju; täna valmistan ma ette suure hulga 

jüngrid. Te tunnete selgelt oma vaimseid andeid: Mõnedel väljendub prohvetlikkuse and vaimulike 

nägemuste ja unenägude kaudu, teistel sõnaloomise and, teistel inspiratsiooni, vaimse dialoogi ja 

tervendamise and. Kuid teil kõigil on samad võimed, mida te saate arendada oma vendade vastu suunatud 

armastustööde kaudu. 

24 Te kõik olete näinud või tundnud transfiguratsiooni Minu kuulutuse ajal, kui häälekandja, kelle 

kaudu Ma annan teile oma Sõna, kaob teie silme eest ja Kristus ilmub vaimsel kujul, täis armastust teie 

vastu. 

25 Jüngrid, me oleme juba lähenemas "linna" väravatele. Vaata, see on inimkonna süda. Kas see on 

valmis vastu võtma Meistrit ja Tema jüngrid? 

26 Vaata ja palveta, sest kui mõned võtavad Mind vastu ülistuslauludega, siis variserid varitsevad sind 

ja mõned pakuvad sulle ka raha su vaikimise eest. Vaadake, et te ei satuks kiusatusse, sest sellest 

katsumusest tulevad halvad jüngrid, kes reedavad oma usu. 
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27 Ma toon teile rahu ja uue õpetuse. Kui Minu Teise Ajastu Ohver tühistas süütute loomade ohvri, 

mida te ohverdasite Jehoova altaril, siis täna on Minu Jumaliku Sõna toitmine põhjustanud selle, et te ei 

esinda enam Minu Ihu ja verd selle maailma leiva ja veini kaudu. Iga hing, kes tahab elada, peab toituma 

Jumalikust Vaimust. Kes kuuleb Minu Sõna ja tunneb seda oma südames, on toitnud end tões. See 

inimene ei ole mitte ainult söönud Minu ihu ja joonud Minu verd, vaid on võtnud ka Minu Vaimu, et 

ennast toita. Kes, olles maitsnud seda Taevalikku Toitu, otsib Mind uuesti inimkätega tehtud vormides ja 

kujudes? Aeg-ajalt tulen ja kõrvaldan traditsioonid, riitused ja kombed, jättes teie vaimus ainult Seaduse ja 

Minu õpetuste vaimse tuuma. 

28 See on mäletamise, sisemise kogunemise ja mõtisklemise aeg, laske Minul tulla teie keskele. Ma 

tulen linnadest ja lahinguväljadelt ning olen jaganud oma lastega nende kibeduse leiba. Ma olen kõndinud 

kõiki teid 

Ma olen levitanud valgust, teinud imesid ja andnud tunnistust oma kohalolekust inimeste seas. Kuid on 

vaja, et te võtaksite Mind vastu, et te saaksite kuulda Minu sõnu viimse ajani. 

29 Vaadake, et Ma leiaksin teie südames valmis elukoha, et Minu laud oleks seal ja leib sellel. Ma 

tahan, et te tunneksite, et Minu armastus kurameerib teid, nagu ma tegin seda õrna Johannese puhul. - Oo 

inimesed, valmistage end sisemiselt ette ja leidke tõeline vaimne valvsus, et te ei teotaks jumalikku ja 

laseksite sellel end ilmutada. Mõistke, et te saate Minu Jumalikku Kiirt oma mõttesse, kuigi see on ikka 

veel täis patte ja kirgi. Kui te Te teisel ajastul panite Mind kandma risti löökide ja pilkamise all, siis laske 

Minul täna elada oma südames. 

30 Ma nõuan teilt ettevalmistust, mis tähendab uuenemist ja vaimustumist, nii et kui 1950. aasta 

saabub, on rahvahulgad väga suured. Sest rahvahulga seas avastab Minu pilk need, kes kuuluvad sada 

neljakümne nelja tuhande hulka ja keda Ma pean märgistama nende otsaesist ja keda Ma pean panema 

tunnustama oma ülesannet. Aga ärge muretsege, kui viimasel päeval (Minu ilmumise päeval) ei ole 

kaksteist tuhandet igast suguharust (kõik) tähistatud. 

Ma lasen neil lõpmatusest alates tunda oma hellust ja annan neile ülesande, mis neile on antud. Koht, 

kus nad viibivad, on ükskõik milline. Ma ütlen teile seda, sest ainult Mina üksi saan määrata iga olendi 

saatuse ja ülesanded ning ei ole kedagi, kes seda pärast Minu lahkumist teha saaks. 

31 Ma annan teile pärast 1950. aastat teada, kes on need, kes kuuluvad sellesse rühma, isegi ilma et 

nad oleksid kuulnud Minu Sõna; ka nemad annavad usutunnistusi. - Pärast seda, kui Minu Sõna on 

lõppenud, püüavad mõned teid jäljendada, et kuritarvitada inimeste kergeusklikkust. Aga te olete valmis, 

et te avastate iga valetamise. 

32 Hoidke Minu hüvastijätusõna oma südames sellisel kujul, nagu Ma selle teile annan. Aga laske 

sellel tunnistusel jõuda teiste rahvaste juurde ja öelge inimkonnale, et Ma olen vaimus väga lähedal kõigile 

Oma lastele. 

33 Täna ütlen ma teile: Siin on Meister, keda inimesed kutsusid Galilea rabiaks. Ma annan teile 

igavese õpetuse, armastuse õpetuse. Pidu, kuhu ma teid täna kutsun, on vaimne, leib ja vein samuti. Aga 

täna, nagu alati, olen mina tee, tõde ja elu. 

34 Ma annan teile oma jõudu, sest see Kolmas Aeg on täis katsumusi. Minu soojus on vajunud sinu 

südamesse, mis oli külm nagu surnute kiviplaat, ja juba tunned, kuidas see lööb armastusest oma Isa vastu. 

Te olete näinud, kuidas Ma olen suurest rahvahulgast vähehaaval välja valinud need, kes peavad kandma 

jumalikku märki oma otsaesisel, ja et Minu Sõna ütleb neile, et see arm, millega Ma olen neid riietanud, ei 

ole selleks, et nad end teiste kohal ülendaksid ja neid alandaksid, vaid et nad peavad seda kandma sellise 

alandlikkusega, kes on valmis teenima oma ligimest, sest ta mõistab, et see õpetus on mõeldud kõigile. 

35 Teie ees seisab armu aeg; las see rahvas kogeb seda valgustatud meelega ja täielikus teadmises 

kõigest, mida ta räägib ja mida ta näeb. See armuaeg ei tohi muutuda teie jaoks rutiiniks ja veel vähem 

peaksite muretsema ebavajalike asjade pärast. 

36 See ajavahemik, mil ma olen andnud teile tunnistusi Minu kohalolekust selle ilminguga ja teinud 

imetegusid teie kõigi eluteel, on mälestus, mis tugevdab teid homme lahingus, et te saaksite minna oma 

teed alistumise, hingestatuse ja armastusega. Minu Seadus paistab läbi teie südametunnistuse ja valgustab 

teie teed, nii nagu Moosese nägu paistis, kui ta laskus Siinailt alla ja otsis üles inimesed, kes olid selle 

jalamil. 
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37 Kaksteist suguharu koguneb uuesti Minu Seaduse ümber. Nende eesotsas on kaksteist tuhat igast 

suguharust, ja kui see aeg saabub, ütlen ma neile: "Minge välja kui Kristuse head jüngrid, et tuua head 

sõnumit Minu kohalolekust. 

38 Kõik ettekuulutused täituvad ja inimkond näeb oma kõige peidetumatest ja tundmatumatutest 

nurkadest esile kerkimas alandlikku, materiaalsete hüvede poolest vaest, kuid vaimselt tugevat, Minu 

Seaduse eest innukalt ja oma kaasinimeste suhtes halastavat rahvast. Selle pühamu on sisemine, nähtamatu 

ja puutumatu, mistõttu seda on võimatu hävitada. Seal põleb kustumatu valgus, mis valgustab tema teed. 

Tema eluteed ja külaskäigud on valusad ja rasked, kuid ta ei nõrgene nende pärast ega kurda 

rahulolematusest või murest ega pööra mulle selga, sest tal on apostli jõud. Inimesed tõusevad rüvedusest, 

mudast ja patust seaduse ja vooruse juurde ning käivad armastuse ja armu teedel. Kõikjal on tunda Minu 

Vaimu, iga silm näeb Mind, iga kõrv kuuleb Mind ja iga mõistus mõistab Minu ilmutusi ja inspiratsioone. 

Inimesed, keda peeti kohmakaks ja harimatuks, leiavad end äkki valgustatuna ja muutuvad Minu 

prohvetiteks. Nende huultelt tulevad sõnad, mis on nagu kristallselge vesi kuivanud südamele. 

39 Seda vett ammutavad prohvetid tarkuse ja tõe allikast, mis mina olen; sellest leiavad nad tervise, 

puhtuse ja igavese elu. 

40 Kogu valu, mis praegu inimkonna peale valatakse, on kibeduse karikas, mille kaudu ta saavutab 

puhastuse. Leskede ja orbude arv suureneb päevast päeva, kuid nende lohutusele ja kaebustele on Maarja 

mantel laiali laotatud. Minu õiglus on tulnud teie maailma ja selle kaudu muutub isegi planeedi nägu. 

Loodus kutsub inimest üles vastutama oma rüvetuste eest, mistõttu loodusjõud on vallandunud. Teadlased, 

kes väidavad, et usuvad Minusse, on jahmunud ja segaduses, ja kui nad nägid, et Minu õigus tuleb, siis 

hüüdsid nad: "Isa, Isa!" Kuid nende hüüe ei tulnud mitte armastusest ega kahetsusest, vaid hirmust oma 

elu ja selle pärast, mida nad maailmas omavad. Ma ütlen teile veel kord, et mitte igaüks, kes ütleb Mulle 

"Isa", ei armasta Mind. 

41 Kui inimkond näeb kõiki kohtumärke ja siis rikkaid kiirustaks jagama vaestega seda, mis neil on; 

kui need, kes on solvanud, paluksid andestust; kui need, kes on ennast määrinud varguse, pahede või 

valetusega, teeksid meeleparanduse ja võtaksid enda peale, et oma plekid puhtaks pesta - tõesti, ma ütlen 

teile, siis pöörduksid veevoolud õrnalt tagasi oma jõesängidesse, orkaanilaadsed tormid muutuksid 

kergeks tuuleks ja sõda, mis on inimesi vaimustanud, muutuks rahuingliks. Aga teie süda on kõva; te näete 

alasti meest enda kõrval, tundmata tema külma, ja te ei tunne oma kaasinimeste nälga ega valu, kuigi teie 

abi võib jõuda nende juurde. 

42 Keegi ei taha mõelda sellele, et te olete siin maailmas vaid palverändurid, ega teha midagi, mis 

võiks teile igavikku suunduval teekonnal kasulik olla. 

43 Siin ma olen, inimkond - vaimselt kohal, tõeliselt ja tõeliselt, teie sees ja väljaspool teid, et te 

kuulaksite Sõna häält ja asuksite teele, et võtta kätte sandaalid, toidud teekonnaks ja jalutuskepp ning 

astuda Minu õpetuste teed Tema, teie ainsa Jumala juuresolekusse. 

44 Iisraeli rahvas, te olete Minu juures. Te tulete siia nagu asjatundmatud lapsed ja ei mõista, et toite 

oma hinges kaasa suure hulga süütunnet, mille peate ära maksma. Teid on veel kord saadetud välja sel 

ajal, et teil oleks võimalus heastada oma vanad üleastumised ja te saaksite tõusta sellele tasemele, kus ma 

tahan teid näha. 

45 Te tulete sel päeval kuulama Minu Sõna, ja ebakindlusega oma südames kummardate Minu ees 

ning küsite Minult, kas Ma olen tagasi tulnud teie juurde. Aga ma ütlen teile: Mõelge ja te mõistate, et ma 

olen teile ilmutanud oma armastust ja pannud teid tundma minu kohalolekut. Olen valinud teid suurest 

hulgast, et saada see pärand ja anda see edasi teie vendadele. 

46 Te esitate Mulle oma võitluse, oma vaeva ja mure teiste eest, ja Ma võtan need vastu, sest need on 

Mulle meelepärased. Ma näen teid väsinud, veritsevate jalgadega, kuid elukogemusega, mida elu annab. 

Mõned teist võtavad Minust eeskuju ja täidavad oma ülesannet kannatlikult ja vaimse kõrgusega. Mõelge 

neile, kes tulevad pärast teid, ja valmistage neile teed; teie eeskuju on parim pärand. Niikaua kui te elate 

alandlikult ja töötate Minu käskudele alludes, tunnete te Minu rahu. Aga kui te lasete oma kõrvadel 

sulgeda Minu juhistele, siis te kaldute teelt kõrvale ega arvesta, et inimesed jälgivad teie tegusid ja 

mõistavad teie üle iga hetk kohut. Kuidas te saate rääkida Minu võimust ja Minu tarkusest, kui te omistate 

Minu sõnu endale, et neid ülistada? tunnetage tegelikku suurust, mille Ma olen andnud igale Minu lapsele, 
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mis on suurem kui see, mida te teesklete omavat. Kui ma annan teile ime, siis rõõmustage ja pidage 

meeles, et ma olen sellega näidanud teile oma armastust. 

47 Uurige Minu tähendamissõna: 

48 "Ühes provintsis elas üks auväärne vanamees, keda ümbritsesid mehed, naised ja lapsed, keda ta 

oli kutsunud pidustustest osa võtma. Nad kõik tulid erinevatest teedest ja võtsid selle vanamehe kutse 

vastu. Kõrgel helises meloodiline kell ja selle helistamise peale kiirustasid nad pikkade rongide kaupa täis 

pühendumist sinna, kus elas see, kes neid kutsus. 

49 Kui need rahvahulgad eluruumi sisenesid, nägid nad laual ei leiba, toitu ega vett, mis oleks toitnud 

keha, ning mõnede südamesse hakkas tulema pettumus ja teiste pilk. Näilise alandlikkusega kummardasid 

nad oma kaela, kuid sisemiselt nurisesid nad vanamehe vastu. Tema aga, kes teadis, mis nende inimeste 

sees toimub, rääkis nendega: 

"Tule minu juurde ja kuule! Te olete olnud nagu laevaheitjad elu teel, ilma majakata, mis teid päästaks. Te 

olete surnud armastusele ja rõõmule ning ei tea, milleks te siia maailma tulite. Ka te olete lasknud end lüüa 

elu keerdkäikudel, maailmal ja selle kirgedel, ja seepärast olen ma teid kutsunud. Ma näitan teile tee, mis 

teeb teid õnnelikuks, ja annan teile valguse." Hirmsalt ja tundes, et vanamees loeb nende südameid ja 

tunneb nende mõtteid, näitasid nad talle oma haigeid kehasid, oma väsimust ja janu vaimustuse järele. 

50 "Olge õnnelikud," ütles vanamees neile, "ma annan teile, mida te vajate, ma rahuldan teie nälja ja 

janu." 

51 Nende rahvahulkade hulgas oli nii silmakirjatsejaid kui ka puhta südamega inimesi, ja nad kõik 

kuulasid õpetust. Ta avas oma täiusliku õpetuse raamatu ja andis neile oma sõna toiduks ning kui ta oli 

lõpetanud, küsis ta neilt: "Kas te olete oma nälga rahuldanud? Kas sa oled küllastunud?" Nad tänasid 

saadud ime eest, sest nad ei olnud kunagi arvanud, et armastus on nii võimas. - Vanamees jätkas neile 

rääkimist: "Rõõmustage, et te olete mind vastu võtnud. See on leib, mis toidab hinge, ja vesi, mis kustutab 

janu armastuse ja täiuslikkuse järele." 

52 Siis andis ta inimestele seadused ja käsud, et nad neid järgiksid ja jääksid selle toidu saamise 

vääriliseks. Need, kes seda sõnumit mõistsid, lubasid kuuletuda ja elada alati selle auväärse vanamehe 

õpetatud vooruste järgi. Ta ütles neile, et kui nad tunnevad end tugevana, peaksid nad tema õpetust 

teistesse piirkondadesse viima, et "esimesed" peaksid seda missiooni täitma, ülejäänud aga jääma 

uustulnukaid vastu võtma. 

53 Need, kes selleks määratud olid, läksid seda ülesannet täitma, võttes vanamehe jõudu kaasa. Nad 

vaatasid, palvetasid ja alustasid oma tööd. Kõiki ühendas üks ja sama ideaal, üks ja sama mõte valitses 

neid: viia see leib näljastele. Nad kohtasid oma teel raskusi ja nende vaim võitles nende ületamiseks. Kuid 

peagi hakkasid nad nõrgenema ja hakkasid (sisemiselt) vanamehe üle kohut mõistma, mõtlesid, kas tema 

kaitse järgneb neile, kuhu nad ka ei läheks? Nad teadsid, et aeg-ajalt peaksid nad naasma majja, kuhu 

vanamees oli nad kogunud. 

Tuli aeg, mil see rahvas tähistas selle päeva mälestust, mil nad olid esimest korda kuulnud vanamehe 

häält, ja suur rahvahulk tormas; kuid need jüngrid, kes olid ära läinud, ei tulnud tagasi, nad olid eksinud ja 

seadust moonutanud. Vanamees tundis nende jüngrite puudumise pärast valu; ta koolitas uued 

sõnumitoojad ja saatis nad tööle. Samal ajal kui esimesed tegutsesid vastuollu oma kohustusega ja 

unustasid selle õpetuse põhiolemuse, rääkisid teised vooruse nimel, mida see vanamees õpetas, ja muutsid 

oma sõnade tõesusega südameid." 

(tähendamissõna lõpp) 

54 Uurige Minu tähendamissõna ja ärge unustage, et te peate olema väga valvsad, kui tahate täita 

Minu käske. Koguge kokku haiged, janused ja näljased ning andke neile Vaimu leiba. Valage südametesse 

armastust ja olge teadlikud, et olete Minu valguse ja taastamise töö saadikud. Ärge laske ülbust ega 

edevust tekitada, et te ei jätaks ennast pärandamata. Ära lase järele minu seaduse täitmisel. Armastage 

üksteist ja te elate rahus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 69  
1 Praegu annan ma teile iga patu andeks, kuid ma ütlen teile ka seda: Mine, kui tahad, ohverduseni, 

aga ära tee enam pattu. Ma olen kirjutanud teie südamesse raamatu, kuid kui ma paluksin teilt seda 

õpetust, siis te ei suudaksite mulle seletada ühtegi selle lehekülge. 

2 Selleks, et te saaksite praktiseerida aktiivset ligimesearmastust, olen ma teid pannud väikestele 

katsumustele, asetades teie teele selle, kes nälgib leiba ja lohutust. Aga kui palju kordi olete te oma uksed 

Minu eest sulgenud. Ma olen teile mitu korda öelnud, et ma peidan end nende teie vendade südamesse, kes 

paluvad teie halastust. - Jüngrid, need võimalused, mida teie Issand teile pakub, nimelt vaimsete ja 

materiaalsete hüvede jagamine, on täiuslik heategevus, see, mis ei oota tasu ja mis on selle asemel 

kirjutatud teie heade tegude raamatusse. Kas ma ei ole näidanud teile oma halastust selle kaudu, mida ma 

olen teie heaks teinud? Nii et pingutage oma vendade nimel. Tuletage meelde, kui palju kordi olen andnud 

teile seda, mida te pidasite võimatuks. Kui te tahate, et maailm teaks, et see on Minu uue ilmutuse aeg, siis 

andke sellest tunnistust oma armastustöödega ja ärge tehke vastupidist sellele, mida Ma olen teile 

õpetanud oma õpetustes, sest siis te eitate Minu kohalolekut. 

3 Kui hoolimata teie jõupingutustest ei näe te oma külvatud vilju, ärge muretsege. See armastuse 

tegu on nagu see, mida teete abivajajale, kes koputab teie kodu uksele ja kellelt te ei oota tasu. Kuid ma 

annan teie vaimule (pärast keha surma) võimaluse laskuda alla tasandilt, millel ta on, et nautida selle 

seemne viljakust, mille ta jättis maa peale. 

4 Perede isad, tunnetage teravalt oma laste vaimse arengu ilminguid. Jälgige teile usaldatud lapsi 

armastuse ja halastusega, et te juhiksite uusi põlvkondi mööda Minu valguse poolt valgustatud teed. Ärge 

viige neid kuristikku ega kaevake neile lõkse. Need hinged ei lähe selle aja Soodomasse ja Gomorrasse. 

5 Relvastuge kannatlikkusega, sest tuleb aeg, mil paljud küsivad teilt selle Sõna kohta küsimusi. 

Nende seas tulevad uued variserid ja kirjatundjad teid küsitlema. Ärge vastake erapooletult ja andke 

kõigile ausat teavet, sest te ise peate andma Mulle aru vastuste ja käitumise eest, mida te nende küsijate 

suhtes näitate. 

6 Täna lööb su süda rõõmust ja palve, mille sa saadad üles, on nagu suitsutus või lillede lõhn. Kui 

teie mõtted saavutavad selle puhtuse, ühinevad nad nende õigete vaimude mõtetega, kes elavad teie 

Issanda lähedal. 

7 Ma olen teile alati öelnud: Palvetage. Täna ütlen ma teile, et palve kaudu võite saavutada tarkuse. 

Kui kõik inimesed palvetaksid, siis ei kalduks nad kunagi kõrvale valguse teelt, mille ma olen ette pannud. 

Palve kaudu paraneksid haiged, ei oleks enam uskmatuid ja rahu pöörduks tagasi hingedesse. 

8 Kuidas saab inimene olla õnnelik, kui ta on Minu armu tagasi lükanud? Kas ta arvab, et armastus, 

halastus ja õrnus ei ole inimelu omadused? 

9 Ka vaimset elu reguleerivad seadused ja kui te neist kõrvale kaldute, siis tunnete väga varsti selle 

sõnakuulmatuse valusaid tagajärgi. Mõista, kui suur 

Minu soov on teid päästa. Täna, nagu ka siis, võtan ma risti, et tõsta teid tõelisse ellu. Kui Minu 

Golgatal valatud Veri raputas inimeste südamed ja pööras nad Minu Õpetuse poole, siis praegu on see 

Minu Jumalik Valgus, mis raputab hinge ja keha, et tuua teid tagasi tõelisele teele. 

10 Ma tahan, et need, kes on surnud armuelu jaoks, elaksid igavesti. Ma ei taha, et teie hing elaks 

pimeduses. 

11 Kas te ei kuule õigluse hääli? Kas te ei näe, kuidas loodusjõud ühe piirkonna teise järel 

kahjustavad? Kas te arvate, et kui te elaksite vooruslikku elu, siis oleks vaja, et Minu õiglus end sel viisil 

tunda annaks? Tõesti, ma ütlen teile, teid ei oleks vaja puhastada, kui ma oleksin teid puhtaks leidnud. 

12 Tehke oma keha selle elu jooksul maa peal leplikuks, sest ei ole õige, et teie hing peaks hiljem teie 

nõrkuste tõttu end valusalt puhastama. 

13 Patused nutavad, kui nad neid sõnu kuulevad, ja küsivad Minult, mida nad peaksid tegema, et oma 

plekid selles elus ära pesta. Sellele ma vastan neile: Tehke oma vendade seas halastustöid, teie maailm on 

sobiv põld heategevuse külvamiseks. Seda rahvastavad miljonid eri viisil kannatavad südamed, kodudes 

valitseb viletsus, mehed ja naised ekslevad pahedes. See on maailm, kus leidub rohkesti lepituskohti, 

haiglaid, vanglaid, lahinguvälju. Andestage, andestage palju oma elus, mõistke, et andestamine sünnib 

armastusest. Kes mind tõeliselt armastab, peab armastama oma ligimest, sest ta on minu laps, ja ta peaks 
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talle andestama, kui ta on teda solvanud. Tuletage meelde, et Minu esimesed sõnad, kui Ma ristil rippusin, 

olid eestpalve ja andestus neile, kes Mind risti lõid. 

14 Igasse paika ja igasse perekonda panen ma valguse lapse, et nad sillutaksid teed teistele; kuid mitte 

ainult maa peal, vaid ka vaimulikus elus, et nad puhastaksid tee oma vendade ees ja teeksid selle 

läbitavaks. 

15 Paljud tulevad kuulama Minu Sõna, kuid mina üksi tean, milline vaim on igas kehas peidus. 

Mõned kuulavad Mind külma südamega, teised kahtlevalt, kuid on palju neid, kes värisevad armastusest ja 

rõõmust, kui nad tunnevad Minu Jumalikku Vaimset Jõudu, samas kui teisi piinab südametunnistus, mida 

nende materiaalne loomus ei mõista. Sest paljud neist hüüdsid siis Pilaatuse poole: "Ristilöö teda, risti löö 

teda!" Aga täna nad nutavad, ja oma valus oleksid nad võimelised pisaratega silmis hüüdma: "Ärge risti 

lööge Teda, see on Jumalik Meister!" 

16 Ma olen teile mitu korda öelnud, et teie ja nad on ühesugused. Tulge maitsma uuesti veini ja 

sööma leiba Minu laualt. Sööge talleliha, see on elu seeme. Tulge, kes te olete näljased, janused, 

rüvetatud, tugevdage end ja rahulduge, sest edaspidi ma ütlen teile: Võtke oma rist ja järgige mind. Minu 

laua ääres on sel ajal nii mees kui ka naine apostlid; selle laua äärde panen ma teie vaimu. 

17 Naised on olnud need, kes on sel ajal spiritistliku lipu kõrgel hoidnud, nad on jätnud teele apostli 

jälje, kes järgib innukalt Issanda seadust. Minu uues apostlites on naine mehe kõrval, ja ei ole (kindlat) 

vanust, kes Mind teenib: seda teevad nii täiskasvanu kui ka laps või vana mees, nii noor tüdruk kui ka 

ema. Sest ma ütlen teile veel kord, et ma otsin teie vaimu ja et see on juba ammu oma lapsepõlve maha 

jätnud. Seal ei ole kaksteist teenijat nagu Teisel ajastul, nüüd on sada nelikümmend neli tuhat, kaksteist 

tuhat igast suguharust. Nad on inimkonna seas laiali, kuid Minu armastus on neid märgistanud, ja vaimselt 

on nad ühendatud, kuigi mõned elavad selles maailmas ja teised vaimses maailmas. Neist, kes elavad maa 

peal, räägivad mõned üht ja teised teist keelt. 

Keeled. Kuid keegi ei kaldu kõrvale oma saatuse teelt, sest Minu Püha Vaimu valgus juhib neid. Ma 

tunnen selle puu tüve, oksad ja lehed ning selle puu ülesanne on pakkuda inimkonnale varju. 

18 Minu Vaim annab teile oma ilmutusi, et täita möödunud aegade tõotusi. Tõesti, ma ütlen teile, et te 

elate juba ajal, mis teile kuulutati. Ma lubasin sulle, et tulen tagasi, ja siin ma olen. Ma andsin teile teada 

märke, mis pidid toimuma enne Minu tulekut, ja mis pidi olema teie seas Minu kohaloleku ajal, ja 

vaadake, kuidas kõik toimus. Lubadus Minu tulekust jäi teie vaimus elavaks ja te ootasite Mind. kuid 

kannatuste poolt piitsutatuna olite te lähedal nõrgenemisele; kuid täna, kuna ma olen teiega ja te kuulete 

mind, siis ma palun teid: millal teete Minu kannatused enda omaks? Millal hakkate te tõeliselt armastama 

ja kannatama selle ülesande nimel, millele Jeesus pühitses oma elu? 

19 Inimesed, Minu Sõna paneb teie südamed värisema ja pisarad voolavad teie silmist, kui te 

mäletate, et Tema, kes teid nii väga armastas, lõpetas oma elu ristil. Te mäletate Mind, kes veritsesin ristil 

surnuks, ja siis teie vaim on vapustatud. Aga teadke, inimkond, et isegi kui Jeesuse füüsiline valu oli julm, 

oli see vaid nõrk peegeldus Jumaliku Vaimu valust. 

20 Täna pakun teile oma Sõna leiba, leiba, mida ei ole segatud hapniku abil ega omandatud higi otsa 

all. Eelija on avanud koja ukse, et te saaksite siseneda ja istuda Issanda laua ääres kolmandal ajastul, ja ta 

on õnnistanud teie tee, et te saaksite siseneda Meistri juuresolekusse. 

21 Need, kes pidasid end määrdunud ja vääriliseks ilmuda Minu ette, tunnevad end täna puhtana, ja 

seda sellepärast, et Minu Veri ei ole lakanud voolamast, sest Minu haavad ei ole veel sulgunud, ja iga 

kord, kui inimesed eksivad teelt või langevad pattu, on ristil ohverdatud, üksildus ja inimeste pimedus 

Minu Vaimus olemas. 

22 Ka selle aja vaimuliku laua pealt tõuseb halb jünger, et varjata oma reetmist ja meeleparandust, ja 

ka täna küsivad jüngrid Minult seda küsimust: "Kes see on, Meister?". 

23 Sel ajal õhtustasin ma viimast korda, ümbritsetuna ainult oma apostlitest, ja seda, mida Kristus 

neile ütles, kuulsid ainult nemad. Täna õhtustan ma vaimselt oma uute apostlitega, keda on palju, ja nende 

seas avastan ma variser, silmakirjatseja ja reeturi. Erinevate religioossete kogukondade mehed ja naised 

tulevad hulgaliselt, et uurida seda Sõna ja neid ilminguid ning seejärel hinnata neid selle põhjal, mida nad 

teavad, ja olla võimeline ütlema, kas see on tõde. Ma saadan teid kõiki, et te oleksite selle vaimse tarkuse 

sõnumi tunnistajad, mille ma teile annan. See on Kolmas Testament, mida ainult Tõe Vaim võib teile 

ilmutada. 



U 69 

88 

24 Mõelge: lihaks saanud iisraellased pidasid Moosese seadust ja prohvetite sõna, kristlased aga 

ühendasid Moosese seaduse ja Kristuse sõna üheks seaduseks. Mis on siis kummaline selles spiritistlikus 

rahvas, kes ühendab need kaks testamenti Püha Vaimu ilmutustega? See on täiuslik lepingulahter: siin on 

Moosese seadus, Kristuse armastus ja Lohutaja tarkus, mis on lubatud selleks ajaks. 

25 Mehed, te, kes te suunate inimeste mõtteid usuteedele: avage oma silmad sellele valgusele, 

vaadelge seda rahvast, kes on armastuse iha pärast välja murdnud, hüüdes õigluse järele ja paludes valgust. 

See on ainult väga väike osa inimestest, kes tõusevad üles nagu inimene ja otsivad Kristust, Tema tõde ja 

Tema tõotust. Hoiduge inimese pöördumisest igaviku, vaimuliku poole! Või on võimalik, et kuigi teil on 

silmad, te ei näe? Ma tean kõike ja näen kõike; seepärast olen ma tulnud nagu varas öösel, et üllatada teid 

unes ja äratada teid uue päeva valguses. 

26 Ma olen juba pikka aega õpetanud seda rahvast ja paljastanud neile õpetusi, mida inimesed olid 

nende eest varjanud. Ma olen neile ka ilmutanud seda, mida ma olen nende jaoks säilitanud; kuid ma ei ole 

neile veel kõike öelnud ega anna ennast sellisel kujul teada enne 1950. aastat. Need, kes ei ole kuulnud 

Minu õpetusi, saavad Minu sõnumi Minu "kuldsulgedega" kirjutatud raamatu kaudu. 

27 Pärast Minu lahkumist tõusevad paljud inimeste vastu, Minu õpetuse vastu. Mere ületavad need, 

kes tahavad võidelda ja taga kiusata Minu sulaseid. Aga kes võiks jumaliku Meistri valgust maha suruda? 

Kes võiks peatada vaimu arengut või pöörata aega tagasi? Kui teise ajastu inimesed uskusid, et kui nad 

tapavad Kristuse ristil, siis sureb Tema Õpetus, siis allkirjastasid nad ainult omaenda käega oma karistuse, 

sest Kristus võitis ristil kõik oma lõpmatu armastusega. Tõde, nagu ka valgus, võidab alati pimeduse üle, 

olgu see kui tahes pime. 

28 Minu Vaim annab teile seemne, mida külvata põldudele, mis on inimeste hinged, kes on saanud 

vilja läbi valu ja võitluse ning ootavad vaid Külviku saabumist. Varsti on Minu nimi ja Minu õpetus taas 

kõigi huulil. 

29 Et anda teile armastuse õppetund, pesen ma teie jalgu, armsad jüngrid, et te ühendaksite õpetused, 

mida ma teile sel ajal andsin, nendega, mida ma teile minevikus ilmutasin. Ma tahan - kui 1950. aasta on 

käes, Minu Sõna viimane aasta teie seas -, et need, kes täna veel "lapsed" on, oleksid saanud jüngriteks. 

Täna kuulate te Mind veel rõõmuga, aga mis saab olema siis, kui te kuulate Mind, teades, et see on viimast 

korda? - Ma tuletan teile meelde Teise ajastu katsumusi, kuid Ma räägin teile uute sõnadega, inimese 

mõistuse organi kaudu, sest kui Ma räägiksin teile otse, siis te ei peaks vastu Minu Sõna jõule, selle 

valguse intensiivsusele ega Minu Kohaloleku majesteetlikkusele. 

30 Seepärast tulin Ma kord teie juurde inimesena, ja isegi Johannesele ilmutasin Ma end pärast Minu 

ristilöömist sümboolsete kujundite all, et ta saaks aru Minu ilmutustest. Tõesti, ma ütlen teile, et ma töötan 

teie kallal, et te saaksite vaimust vaimule avaldumise, otsese ühenduse Minu Jumalikkusega. Pärast 1950. 

aastat ei kuule te Mind enam sellisel kujul, kuid te tunnete Minu kohalolekut, sest teie vaimne kõrgendus 

on suurem, ja te sisenete siis täielikult vaimse osaduse aega. Ja kui ühtsus ja vendlus on teie sisse jõudnud, 

siis saabub suurte imede aeg, aeg, mil Minu häält kuulevad inimesed. Siis tuleb lahing ja tagakiusamine, 

nende kogudusemajade uksed suletakse, teie kodusid laimatakse. Teid kutsutakse nõidadeks, teie 

sugulased hülgavad teid ja mõned teist vangistatakse Minu asja kaitsmise eest. Aga ma olen teiega, et te ei 

heidutaks teid, sest mina olen Elu, ja kui ma olen teie sees, siis kes suudaks võidelda Igavese Elu vastu? 

31 Olge valvsad, jüngrid, sest kui teie hääl äratab üles need, kes täna veel magavad, tulevad nad 

sektidest ja konfessioonidest, et öelda teile, et see, mida te valdate, on vale, et neil on pärusmaa ja tõotuste 

täitumine, samuti seitsme pitseri sisu. Ja siis, kui te ei oska võidelda relvadega, mis ma olen teile andnud, 

mis on armastuse ja tarkuse relvad, siis tekib inimkonna seas palju segadust ja inimesed, kes soovivad tõde 

ja nälgivad valguse järele, lähevad sinna, kuhu neid kutsutakse, ja võivad eksida mööda teed. 

32 Teie, kes te olete saanud mandaadi juhtida ja suunata seda rahvast - näidake eeskuju vendluses, 

ühendades end vaimus Jeesuse, Moosese ja Eelija eeskujul, kes ilmusid ühiselt Tabori-mäel toimunud 

Issandamuutmisel. 

33 Jüngrid, ma olen teid sel ajal õpetanud mitte ainult Sõna kaudu, vaid ka oma hüvede kaudu, 

millega ma olen teid pidevalt ja ohtralt varustanud. Sümbolite aeg on möödas, täna usute Minusse ilma 

sümboliteta, armastate Mind ja mõistate Mind, ja isegi nüüd on sümboleid Minu Sõnas vähemaks jäänud, 

sest te suudate nüüd mõista ja mõista Minu juhiseid ning rakendada neid oma armastuse töödes. 



U 69 

89 

34 Kui te usute, et Jeesus ei tundnud valu, sest ta oli Jumala Poeg, siis te eksite. Kui te arvate, et ma 

olen valust vaba, sest ma tulen täna Vaimus, siis eksite samuti. Kui te arvate, et kuna ma tean, et te kõik 

olete lõpuks minuga koos, siis ma ei kannata täna, siis ei ole teil ka selles õigus. Tõesti, ma ütlen teile, et ei 

ole ühtegi muud olendit, mis oleks tundlikum kui Jumalik Vaim. - Ma küsin teilt: Kes andis kõigile 

olenditele tunnetuse? Mida head sa saad teha, mis ei too mulle rõõmu? Ja mis kurja sa saad teha, mis ei ole 

nagu haava Minu tundlikkusele? vaata, sellepärast ma ütlen teile, et inimkond on Mind uuesti risti löödud. 

Millal võetakse mind maha mu ristilt ja vabastatakse okaskroonist? 

35 Täna peaksite mäletama Jeesuse õhtusööki vaimse leiva kaudu, mille ma olen teile alati andnud. 

Ma olen andnud teile suurepäraseid õpetuse näiteid: manna kõrbes esimesel ajastul, kala ime teisel ajastul. 

Leib, mida ma õnnistasin ja jagasin oma lauas, mis esindab jumalikku, oli õpetus, mille ma andsin teie 

vaimule, et see mõistaks minu armastust. Täna ei too ma teile materiaalset leiba, mis räägib teile 

taevalikest õpetustest. Sümbolite aeg on möödas. Täna annan ma teile ainult oma Sõna, milles ma ütlen 

teile, et see ilmutus ei ole kõrgeim, mida te saate teada, ega see, mida ma teile selle vahendaja kaudu ütlen, 

ole kõik, mida mul on teile öelda. 

36 Armsad inimesed, mäletage ja mõtisklege neil tundidel kõigest, mida tegin sel ööl, mis oli 

viimane, mille ma inimesena teie keskel veetsin, ja ka kõigest, mida ma teile ütlesin neil hetkedel, kui ma 

teile oma õpetuses rääkisin: Olge teretulnud, kolmanda ajastu jüngrid, keda ma olen kogunud, sundides 

teid tulema maa eri punktidest. Ma olen teid kogunud, et moodustada Iisraeli uued "karavanid", mis 

läbivad kõrbe, mis laiub teie silme ees, ja seal saate te Issanda uue õpetuse. 

37 Ma näen, et mõned ei ole suutnud vabaneda ebajumalateenistusest, hoolimata õpetustest ja 

katsumustest, mille nad on läbinud. Tunnistage, kuidas ma olen puhastanud teie ülespoole viiva tee, et te 

saaksite sellel kõndida. Aga ärge laske kahtlustel end nagu pilvele vahele panna, mis takistab teie vaimul 

Minu valgust näha. 

38 Te olete märganud, et praegu olete inimlikest kiusatustest vabam ja et ma olen andnud teile ainult 

eluks vajalikud asjad, ja ma ütlen teile: ärge püüdke üleliigsete asjade järele. 

39 Sa leidsid kõrbes palmi ja kristallselge veega allika. See ei olnud teesklus, see ei olnud illusioon, 

see oli reaalsus. Palmipuu oksad ja vari on Minu vaimne kohalolek, selle vili on Minu Sõna, allikas on 

armastus ja tarkus, mille Ma olen valanud teie südamesse. 

40 Kes on Mind tähelepanelikult kuulanud, on seekord õppinud kuulma oma südametunnistuse häält, 

mõistma kohut enda üle, tunnistama oma tööd ja võtma enda tekitatud valu enda peale. Siis ilmutab Vaim 

lihale sügavaid õpetusi, et veenda teda, et ta peab olema katsumustes õrn ja pühendunud. Kes jõuab nende 

sügavate mõtisklusteni, ei ole vastu Minu jumalikele käskudele. 

41 Nagu Teisel ajastul, ei peida Minu Sõna end kellegi eest, Ma lasen selle jõuda teadmatute, 

mõistlike, nende, kes on puhtad südamega, ja patuste, siiraste ja silmakirjatsejate juurde. Taevane kell on 

kõlanud kõigi jaoks. Kui see inimkond, kes on enamuses joonud selle Õpetuse allikast, mida ma teile 

Kristuse kujul õpetasin, oleks olnud valvsad ja palvetavad, kui ma andsin talle märke Minu uuest tulekust - 

kui suur oleks olnud tema rõõm, kui ta oleks tundnud Minu Kohalolekut. See oli vajalik, et ma saatsin teile 

1866. aastal mehe, kes andis teile oma sõnumi, ja tema huulte kaudu kuulutas Eelija teile uut aega. Sellest 

ajast peale on see palmipuu oma lehestikku üha enam ja enam levitanud, Minu Sõna on jõudnud uutesse 

piirkondadesse, pannud pitseeritud inimesi lahkuma ja õpetanud rahvahulki. Need, kes on Mind 

alandlikult kuulanud ja järginud Mind oma vaimse arengu teel, ei ole enam tundnud oma teel väsimust, 

nälga ega janu. Nad on kogenud tänamatust, mõnitamist, põlgust ja ükskõiksust kogu oma teekonnal. Kuid 

miski ei ole neid peatanud, sest nende ideaal leiab oma täitumise tee lõpus ja nad teavad, et see eesmärk ei 

ole maa peal. 

42 Ainult need, kes valmistavad end ette selle leebuse ja vaimsusega, saavutavad volituse vabastada 

kannatanu valust; sest see, kes on täis edevust või kasutab oma andeid halvasti, kaotab selle armu. 

43 Ärge suruge Minu õpetust kellelegi peale mingi nime all, vaid äratage üles see, kes on langenud, ja 

öelge talle, et ta usuks Minusse. Kes võiks sind takistada oma ligimesele head tegemast? 

44 Ärge mõelge enam maistest mugavustest, et te valmistuksite oma ülesande täitmiseks ja mõtleksite 

neile inimhulkadele, kes lähevad teele armastuse päästelava järele, mis on Minu õpetus, ja kes peavad teel 

teie südametega kohtuma. 
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45 Millal ilmuvad uuesti Minu asja apostlid, nagu need, kes järgisid Mind Teisel Ajastul? Kui suure 

usu, armastuse ja vankumatusega nad kaitsesid Minu tõde! Te tahaksite teha neid tegusid ja imetegusid, 

kuid tõesti, ma ütlen teile, et te suudaksite seda teha, kui teie usk oleks sama suur kui nende usk. Olge 

usklikud inimesed ja teete imesid, isegi kui teil on materiaalses mõttes puudust. Kuulake Mind ja 

mõtestage Minu Sõna, muidu olete lasknud Minul ainult tühja rääkida. 

46 Olge alandlikud, tunnetage, kuidas Jeesus kummardus oma jüngrite ees, et pesta nende jalgu. 

Tehke selliseid tegusid oma vendade heaks ja te võite end õigustatult nimetada end Minu jüngriteks. 

47 Kui vähe on neid, kes on näinud ja mäletanud päeva, mil Jeesus suri ristil. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, kui te mõtlete Meistri surma peale, siis pidage meeles, et see hetk on tulemas igaühe jaoks teist. Ma 

ei pea kartma surma, sest ma olen elu, kuid teie peate olema mures, et täita oma missioon ette valmistatud 

ja varustatud sisemiselt. 

48 Ärge tundke end tähtsusetuna ja haletsusväärsena, sest te ei tunne oma kõnekunsti ega oma südame 

rikkust, et armastada oma vendi. 

49 Te nutate selle häbiväärse surma üle, mille te andsite oma Issandale Golgatal, ja te ei mõista, et sel 

ajal te haavate Mind uuesti ja pilkate Minu Sõna. Kuid ma olen tõotanud päästa kõik oma lapsed ja minu 

tahe täitub. Kui Minu sel ajal valatud verest ei piisa selle inimkonna jaoks, võtan Ma vaimse risti, et lasta 

end sellel risti lüüa ja levitada valguse sädemeid, mis jõuavad inimeste südametunnistuse kaudu hingedeni. 

50 Häda neile, kes sel ajal oma häbistamise ja sõnakuulmatusega annavad halba eeskuju lastele, keda 

ma olen saatnud vaimse missiooniga (maa peale)! Kas te tahate olla nagu rahvamass, kes karjudes ja 

mõnitades viisid Jeesuse Golgatale, külvates õudust laste südamesse, kes ei osanud seletada, miks nad 

piinasid ja tapsid meest, kes jagas ainult õnnistusi. 

51 Iga kord, kui Jeesus langes, nutsid need süütud inimesed. Aga tõesti, ma ütlen teile, nende nutt oli 

rohkem vaimust kui lihast. Kui paljud neist hiljem järgnesid Mulle ja armastasid Mind, ilma et mälestus 

sellest, mida nende süütud silmad olid näinud, oleks nende südamest kustutatud. 

52 Teil on aeg mõelda selle üle, mida ma teile ütlen. Las inimesed kuulevad Mind, las haiged tulevad 

esimesena Minu juurde. Palvetage puuduvate haigete eest ja külastage neid, kes on paigutatud 

hooldusasutustesse. Tuletage meelde, et teisel ajastul elasid paljud pidalitõbised väljaspool linna väravaid 

ja kuigi nad teadsid, et Jeesus tervendab haigeid, leppisid nad sellega, et kuulevad Tema häält ainult 

eemalt, sest nad ütlesid endale: "Kuidas me jõuame Meistri juurde, kui rahvahulk ajab meid minema?". 

Siis tasus Jeesus nende usku, mis seisis silmitsi inimliku ükskõiksuse ja isekusega, puhastades nende 

kehad neid piinavast kurjusest. 

53 Ärge väsi mind sel ajal kuulamast, sest need, kes kuulavad Minu viimast Sõna 1950. aastal, saavad 

selle oma vaimus kui sümboli viimasest veretilgast, mis langes Minu kehast ristil. 

54 Te unustasite seaduse ja ootasite, kuni loodusjõud tuletasid teile meelde Minu õiglust: orkaanid, 

ülevoolavad jõed, maavärinad, põuad, üleujutused on kutsed, mis äratavad teid üles ja räägivad teile Minu 

õiglusest. 

55 Millist muud vilja saab inimkond Mulle praegu pakkuda kui lahkhelisid ja materialismi? Ka see 

rahvas, kes on aastaid kuulanud Minu õpetust, ei suuda Mulle meeldivat saaki pakkuda. 

56 Keegi ei pääse Minu õigusemõistmise eest. Ma mõistan kohut elavate ja surnute üle. Aga tõesti, 

ma ütlen teile, kui te ei võta end üles ja ei praktiseeri Minu õpetust tõeliselt ja valjusti, siis mõistab 

inimeste õiglus teie üle kohut. - Kui palju on see inimkond ennast rüvetanud! Karjase Veri näitas 

inimestele teed hinge arengule, mida nad peavad käima, et heastada sooritatud üleastumised; kuid 

usaldades seda jumalikku verd, olete te uuesti pattu teinud. Maailm on teid vangistanud, kuid nüüd võtan 

ma teilt tagasi selle, mis kuulub mulle. 

57 Ma eemaldan umbrohu, mis on mürgine taim, ja ma külvan taas kuldse nisujälje, ja need põllud, 

mis on kaua aega olnud viljatud, saavad viljakaks ja viljakaks. 

58 Juba ammustest aegadest peale olete te minu prohvet Johannese kaudu teadnud, et tuleb aeg, mil 

kõik silmad näevad mind; see aeg on teie ees. Sel ajal avab inimese vaim oma silmad tõe valgusele ja näeb 

Mind. Ta mõistab Minu Sõna ja tunneb Minu kohalolekut. Kividest ei purska mitte ainult vesi, vaid ka 

lilled võrsuvad. 

59 Täna te arvate, et Minu õiglus karistab teid, lastes loodusjõududel külvata viletsust, kurbust ja 

nälga. Siiski mõistate te ühel päeval, et see õnnetus, see kohtuotsus, tabas teid just teie tegude tõttu. 
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Samuti saate teada, et teie teene, teie usk ja palve võivad looduse jõudusid rahustada. Kas te ei ole 

kuulnud, et ma annan oma lastele võimu loodusjõudude üle, kui ma neid vaimselt märgistan? See ei saa 

teid hämmastada, kui te mäletate, et ma andsin esimesele inimesele volituse allutada maa loodu. See on 

põhjus, miks ma mõnikord ütlen teile, et inimene ei ole ennast veel avastanud ja seega ei tunne ennast. 

60 Ma olen Universumi Kuningas, inimene siin maa peal on prints, sest ta on Minu laps. Kas inimene 

on osanud kõiki oma võimeid hästi kasutada? Tõesti, ma ütlen teile, ta on eitanud oma Isa ja teinud end 

kuningaks, et teha oma tahtmist maailmas. 

Aga kes ei ühenda oma tahet Minu omaga ja käib väljaspool jumalikke seadusi, loob iseendale tingimused, 

et need teda kohut mõistaksid. Seda nimetate te karistuseks ja lõpuks nimetate mind ebaõiglaseks Isaks. 

61 Selles Kolmandas Ajastikus näevad paljud hinged Minu Valgust, ja kui nad selle kaudu oma teed 

valgustavad, ei lähe nad enam eksiteele. Pigem vaatavad nad tagasi oma minevikku, et mõista kõiki oma 

vigu ja neid kahetseda. Nad ei püüdle enam inimliku au poole, vaid ainult hinge surematuse poole. 

62 Inimesed ronivad mäe tippu ja näevad sealt silmapiiril tõotatud maa kujutist, uut Jeruusalemma, 

mis ootab teid kui kõrgeim tasu igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 70  
1 Ma olen tarkuse aardelaegas, mida inimkond ei ole seni osanud välja mõtestada. Ma olen andnud 

teile spirituaalsuse võtme, et te saaksite sellega kirstu avada ja ära tunda, mida ma teile varuks hoian. 

2 Kui mõni Minu lastest peab end vääriliseks või tunneb, et ta ei suuda avada uksi Minu armastusele, 

siis ütlen teile ausalt, et kõik Minu lapsed on Minu armastuse väärilised. Teil kõigil on selle ukse avamise 

võti. Ärge kaotage seda, et te ei järgneksite Juuda suguharule, kes rändab selles elus rahutult mööda maad. 

3 Ma ei taha teid näha rikkana ega kerjusmehena, vaid palveränduritena, kelle varustuskotist ei 

puudu kunagi varustus nii neile endile kui ka näljastele, keda nad oma teel kohtavad. 

4 Ma tahan, et te tunneksite radu, oskaksite eristada erinevaid "puid" ja tunneksite igas teekäijas, 

keda te kohtate, ära oma venna, nii et kui teilt küsitakse: "Kuhu te lähete?", vastaksite siiralt ja kindlalt, 

öeldes alati Minu tõtt. 

5 Sel viisil saate te sarnaneda ränduriga, kes usaldab homset, kes kõnnib ilma muredest enda pärast 

ja suudab mõelda teistele; sest ma õpetan teid tundma oma ligimese valu ja leevendama seda balsami 

tilgaga, mille ma teile annan, et te saaksite sellega aidata oma vendi. 

6 Kui palju ma olen pidanud teie hinge igal ajal puhastama! Kas te arvate, et Ma lasen teil end 

rüvetada, et te hakkaksite sellises seisundis Minu õpetusi kuulutama? 

7 Ma varustan teid, et olla tugev Iisrael inimeste seas. 

8 Minu Sõna kuuldes on teie vaim värisenud, meenutades, et ta on seda häält varem kuulnud, ja ta 

küsib endalt: Kus see oli? Ja ma ütlen teile: see oli kõrbes, mägedes ja Juudamaa jõgede kallastel, 

Naatsaretist pärit Jeesuse suust, milles te kahtlesite, kuigi tunnistasite, et Tema sõnas on jumalikku jõudu, 

armastust ja väge, mis andis teile elu, tervist ja rahu. 

9 Te olete sel ajal üles äratatud ja teie vaim on taas kord kuulnud Minu õpetust, teie süda on 

värisenud selle hääle kuuldes, mida ta juba tunneb. Minu Sõna on lihtne ja tagasihoidlik, kuid ärge 

vaadake ainult vilja värvi, sööge seda, et avastada selle sisemine seeme. See on see seeme, mida te homme 

kasvatate. Kui te selle eest hästi hoolitsete, kannab see teile head vilja. Siis mõistate, et puu, millest see 

tuli, kandis teie Isa armastust. 

10 Teenige teeneid, et te jõuaksite sinna, mis kuulub teile, mis ei ole troonidel ega maa paleedes, ega 

maailma hiilguses, meelituses ega maistes auväärsustes. Teie koht siin maa peal on võitluses rahu ja 

headuse eest, ja tulevases elus saab see olema koos Minu armastusega. 

11 See ei ole tõotuse maa, te ei tunne veel seda kodu, mis on teie vaimule tõotatud, ja teie vaimul ei 

ole põlevat soovi sinna jõuda, sest te olete maa peal. 

12 Kõigile erinevate usutunnistuste ja religioonide esindajatele ütlen, et nad ei osanud materiaalset 

rikkust oma kohale tõsta ja seejärel vaimset rikkust oma õigele kohale asetada. Kui inimesed täidaksid 

Minu seadusi, näeksid nad juba siit peegelpilti tõotatud maast ja kuuleksid selle elanike hääli. 

13 Te väidate, et usute Minu olemasolusse ja usute Minu jumalikkusesse; te ütlete ka, et Minu tahe 

sündigu. Aga tõesti, ma ütlen teile: Kui väike on teie usk ja alistumine sellele, mida ma määran! Aga ma 

äratan sinus tõelise usu, et sa oleksid tugev sellel teel, mille ma sulle olen valmistanud. 

14 Töötage enda kallal, ärge oodake, kuni surm teid ette valmistamata tabab. Mida olete valmistanud 

selleks ajaks, kui te naasete vaimsesse ellu? Kas sa tahad olla üllatunud, kui sa oled veel ahelatega seotud 

mateeria, kirgede ja maise omandiga? Kas sa tahad siseneda väljapoole suletud silmadega, ilma teed 

leidmata, võttes kaasa selle elu väsimuse, mis on sinu hingele sissepressitud? Valmistuge, jüngrid, ja te ei 

karda kehalise surma saabumist. 

15 Ärge ohkake, sest peate lahkuma sellest maa orust, sest kuigi te tunnistate, et siin on imesid ja 

hiilgusi, ütlen ma teile ausalt, et need on vaid peegeldus Vaimse Elu iludest. 

16 Kui te ei ärka - mida teete, kui leiate end uue tee alguses, mida valgustab valgus, mis tundub teile 

tundmatu? 

17 Lahkuge sellest maailmast ilma pisarateta, jätmata valu oma lähedaste südamesse. Lahutage end, 

kui see hetk saabub, ja jätke oma näole rahu naeratus, mis räägib teie hinge vabanemisest. 

18 Teie keha surm ei lahuta teid nendest olenditest, kes teile usaldati, ega vabasta teid ka vaimsest 

vastutusest nende eest, kes olid teie vanemad, õed-vennad või lapsed. 

19 Mõistke, et armastuse, kohustuse, tunnete, ühesõnaga: hinge jaoks ei ole surma olemas. 
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20 Ma olen rääkinud nendega, kes pidasid end surnuks, ja nad on mulle öelnud: "Kes on minuga 

rääkinud?" Ma olen neid puudutanud ja nad on küsinud Minult: "Kes on Mind puudutanud?" Ja nad 

kuulsid häält, mis ütles neile: "Mina olen see, kes äratas üles Laatsaruse, kes tõusis üles surnuist, et anda 

teile vaimset elu." 

21 Minu õpetus ei vii teid kunagi fanatismi, ega pane teile peale ebausklikke või 

ebajumalateenistuslike ideid; vastupidi, see vabastab teie vaimu ahelatest, mis inimkond on sellele pannud. 

Minu tee on kitsas, kuid kes seda mööda kõnnib, see omab ja naudib tõelist vabadust. 

22 Ma ei taha teid orjastada oma õpetusega, sest selles ei ole dogmasid, hukkamõistu ega 

hukkamõistu. Ma tahan, et te tuleksite Minu juurde armastusest, teenetest, usust ja veendumusest. 

23 Ma olen lubanud teil tunda usutunnistusi, sektoreid ja õpetussüsteeme, et te erinevate puude vilju 

maitstes oskaksite hinnata selle vilja maitset, mida ma teile pakun. Aga ma küsin teilt: Kas te suudate veel 

küsida vaimulikelt ja preestritelt, kas on tõsi, et Ma ilmutan ennast inimese meeleorgani kaudu? Miks sa 

palud neid, kes unustasid Minu lubaduse tulla tagasi ja kes isegi ei valmistu Minu vastuvõtmiseks? Tõesti, 

ma ütlen teile, isegi kõige teadmatum teist näeb ise, et mina olen see, kellest ma teile räägin. Kui Minu 

Sõna paneb teie vaimu värisema, kui see on ärganud ja sügavalt liigutatud, siis see tõestab teile, et Ma olen 

teiega, sest Mina olen ainus, kellel on võim vaimu üle. 

24 Inimlikud sõnad võivad panna teie südame värisema või avaldada muljet teie tunnetele ja 

mõistusele. Aga kui on midagi, mis on pannud teid sügavalt liigutama teie tundeid, südant ja mõistust, siis 

on see midagi olnud teie Issanda hääl. 

25 Ma ütlen teile, et see, kes ei olnud sügavalt liigutatud, kui ta seda Sõna kuulis, võib küll eitada 

Minu kohalolekut, kuid see jääb tema vaimule sissepressitud, ja tuleb aeg, mil ta ütleb: "See hääl, mida ma 

kuulsin, oli Issanda hääl". 

26 Et aidata teil jätkata oma risti kandmist, jagan ma mannat, mis toidab teie hinge, valmistan teie 

südameid ja teen teid oma sulasteks. 

27 Ajad on muutunud, ma vabastan teid nüüd kõigest fanatismist ja ebajumalateenistusest, et te 

pakuksite Mulle ainult oma spiritualiseerimist. 

28 Ma saadan üleskutse oma väljavalitutele erinevates piirkondades ja otsin nad üles oma erinevatel 

eluteedel, et nad kõik omandaksid Minu Sõna vaimse tähenduse ja saavutaksid selge ja tõelise arusaamise 

Minu õpetusest ning praktiseeriksid seda oma armastuse töödes oma vendade seas. 

29 Kuigi praegu olete väikesed lapsed, olete homme jüngrid, kes jäljendavad Teise ajastu jüngrite 

eeskuju, ja nii nagu nemad läksid ja tunnistasid tõde, Minu imetegusid ja Minu armastust, nii peate ka teie 

homme minema ja tunnistama Minu tõde. 

30 Ma olen teile ilmutanud, milliseid voorusi te peate praktiseerima, ja teie vaimus peituvate 

andidega, mis on olemas teie loomise algusest peale, peate te end inimeste seas tuntuks tegema. Ma 

koolitan praegu oma uusi töötajaid, kes homme külvavad seda seemet üle kogu maailma. Vähehaaval 

tulevad Minu Töö juurde suured rahvahulgad, keda meelitab Püha Vaimu valgus, kes saadab oma kiired 

kõigi inimeste sekka selles Kolmandas Ajastikus. 

31 Ma olen tulnud "pilve peal", et rääkida inimkonnaga, kes - kuna ta on oma korruptsioonis 

kangekaelne - ei ole tajunud Minu samme ega Minu kohalolekut ega märganud Minu ühendust teiega 

inimliku mõistuse organi kaudu. Ma olen väsimatu, et äratada neid nende letargia alt üles, ja te näete, et 

inimesed tulevad järk-järgult erinevatelt teedelt, et ühineda teiega. Paljud pöörduvad spiritismi, sest ma 

kõrvaldan nüüd fanatismi ja ebajumalateenistust, inimkonna stagnatsiooni ja segadust. 

32 See on Kolmas Ilmutus, mille mina ja prohvetid kuulutasime välja. See on aeg, mil Kuuenda 

Lambi valgus valgustab inimkonda. See on tõotatud aeg, mil ma peaksin tulema säravas valguses, et täita 

oma Sõna. Ma olen tulnud, et teha teile teatavaks sama vaimne ja jumalik seadus nagu alati. 

33 Õnnistatud Iisraeli rahvas: Ma olen teid alati vabastanud vaarao orjusest, ja ma ütlen teile: Kui te ei 

soovi jätkuvalt orjad olla, siis tulge Minu juurde, sest Ma annan teile jõudu ja võimu, et murda oma 

ahelad. Kas sa tahad ronida taevalaudadele, mis on sinu hinge jaoks valmis? Olge siis järjekindlad, uurige 

ja uurige Minu Sõna, et te lõpuks mõistaksite selle olemust ja vaimsust, nii et te omandaksite teeneid sellel 

teel, mis viib teid Minu juurde. 

34 Keegi ütleb mulle: "Isa, ma tahan olla Sinu töötaja, ma tahan Sind teenida, ma tahan, et mu vaim 

oleks Sinu Vaimule lähedal, aga ma ei tea, mida teha, et teenida Sinu andestust." Ja ma vastan sellele 
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südamele, mis pöördub niimoodi oma Isa poole: Uuendage ennast, loobuge vähehaaval oma vanadest 

harjumustest, oma maapealsusest, et te õpiksite mõistma Mind ja tunneksite ära oma ülesande. Kuid 

igaüks, kes soovib uuendust, peab läbima palju katsumusi, sest kiusatus jälitab teid, ja kui ta näeb, et te 

pöörate oma hinge valedelt teedelt kõrvale, peab ta kohutavalt võitlema, et teid oma otsustest kõrvale viia, 

ja kui te osutute nõrgaks, kasutab ta seda nõrkust ära ja püüab panna teid tagasi pöörduma oma vanade 

harjumuste juurde; kuid see ei ole Minu Tahe, et te lasete sellel teid võita. Ma tahan, et teie sammud 

läheksid alati edasi, et teie usk oleks kindel ja et teie otsus end vaimseks muuta oleks tõene, tuginedes 

sellele, mida te olete õppinud. 

35 Kui te olete Iisrael, siis on lihtsalt nii, et te õpite Mind armastama ja pakkuma Mulle vaimust 

vaimuni kummardamist, et teie kummardamise välised asjad muutuvad üha vähemaks, kuni jõuate 

vaimustumiseni. Minu Vaim teeb teid aja jooksul vabaks kõigist Minu Töö halbadest tõlgendustest. - 

Inimene on valesti tõlgendanud Minu õpetusi, Minu doktriine, Minu ettekuulutusi, ja Minu Tahe on, et 

Minu rahvas Iisrael ilmuks koos vaimsete andide ja imetegudega, mida nad saavutavad oma vaimulikkuse 

kaudu. 

36 Ma esitlen teid inimestele kui oma teenreid, kui Kolmanda Ajastu Kolmanda Ajastu Mariana-

vaimulikke - vaimulikke, sest te peate olema rohkem vaim kui aine; Kolmanda Ajastu, sest te olete saanud 

Minu ilmutuse kolmel korral; Mariana, sest te armastate Maarjat, oma universaalset Ema, kes on valvanud 

teie üle, et te ei satuks elu teel meeleheitele. 

37 See avaldumine inimese mõistuse organi kaudu lõpeb, kuid seejärel peate te otsima Mind vaimust 

vaimule, et saada Minu juhiseid. Seepärast nõuan ma teilt uuendust, et te saavutaksite selle 

spiritualiseerimise. Ma õpetan teid jätkuvalt ühenduma Minu Vaimuga, ja te elustute, kui olete saavutanud 

selle ühenduse vormi, mis on vääriline igaühele, kes nimetab end trinitaarseks-mariantlikuks 

spiritualistiks. 

38 Olge julged ja kaitske end kõigis katsumustes oma palvetega. Minu vaimne kasu jätkub teie peale 

teie visaduse ja võitlusvalmiduse tõttu. Te ei ole üksi, Minu vaimne maailm on olemas, et pakkuda teile 

kaitset, juhendada teid ja seista teie kõrval teie võitluses. 

39 Mina olen valgus, mis kutsub teid üles süütama minuga oma lampi, et te saaksite valgustada oma 

vaimu ja avastada selles Minu kohalolu. Alates päevast, mil te oskate endasse tungida, on teil lihtne jõuda 

oma vendade südamesse. 

40 Minu Sõna peale nutavad "esimesed" ja rõõmustavad "viimased". - Miks? - Sest "esimesed" 

väsivad üha enam ja kannavad üha rohkem haavu endaga kaasas, kuigi ma pean teile ütlema, et just nemad 

on need, kes teevad oma risti raskeks ja karika kibedaks, mida nad oma lepituses joovad. Sest ma olen 

alati andnud neile oma abi nende teel, et nende elutee oleks talutav ja nende sammud kindlad. 

41 Te ei ole hetkekski jätnud Minu abi kasutamata, Minu Sõna ei ole lakanud end ilmutamast. Ma ei 

ole teid kunagi teie katsumustes üksi jätnud; isegi teie haigusevoodisse on Minu vaimne maailm tulnud 

alla, kui valu on teid painanud, ning selle abi ja nõuanded ei ole puudunud, et aidata neid abivajajaid, kes 

päevast päeva teie ukse taha tulevad. Intuitsiooni, inspiratsiooni ja vaimse nägemuse anded on teie 

olemuses ärganud ja valgustanud teie teed. Ma olen olnud teiega koos teie igapäevases inimlikus elus, teil 

ei ole puudu olnud igapäevasest leivast teie laual. Ometi, pärast seda, kui ma olen andnud teile nii palju 

tõendeid Minu armastusest ja hoidnud teie rahvast rahus, samal ajal kui maailm on muutunud vihkamise ja 

kirgede tulekahjuks, kaebate te ikka veel oma ristikoormuse üle? Oo, kolmanda ajastu jüngrid, ärge 

unustage, et rist, mille maailm mulle kunagi peale surus, oli tehtud pimedusest, tänamatusest, pilkamisest 

ja põlgusest, ja mina võtsin selle vastu, sest see oli minu laste poolt Mulle peale surutud! Seevastu vaadake 

risti, mille ma olen teile usaldanud: Kui lohutav ja kerge on see, kui oskad seda armastusega taluda! 

42 On vaja, et te tunneksite oma päritolu ja eesmärki, kuhu teie sammud teid suunavad, nii et te 

võtaksite oma saatuse vastu armastusega ja võtaksite oma risti vastu, kuni te selle eest surete, nagu tegi 

teie Meister Kristus. 

43 Ma olen tulnud praegu, et rääkida teile teie päritolust, teie ülesandest ja eesmärgist, mis ootab teid 

vaimude igavikus. Kes ei ole mõistnud Minu Sõna ja tunneb end nõrgana pärast Minu õpetuste kuulamist, 

ei ole toitnud ja tugevdanud oma vaimu, on alati soovinud maailma juurde kuuluvaid hüvesid, mis ei ole 

kunagi teie elus olulised ja mis on teile antud selle peal. Miks te lasete end maailma kiusata? Te peate 

õppima tõusma üle maistest ebaõnnestumistest, sest paljudel juhtudel on need vaid tühised asjad, 
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viletsused, millele te omistate liiga palju tähtsust. Kui te hooliksite vaimsetest hüvedest nii, nagu te hoolite 

materiaalsest, siis ei oleks teil millestki puudu ja teie areng oleks suur. 

44 Unustage oma minevik, vältige kõiki vigu, mis on teid pikka aega saatnud, siis kogete järk-järgult 

absoluutset muutust oma olemuses, sest siis olete alustanud oma tõusu spirituaalsuse poole. 

45 Mõistke, et ma pakun teile väärilist kohta nii siin maa peal, niikaua kui te siin elate, kui te elate 

vaimulikus kuningriigis. 

46 Mida te ootate, et astuda otsustav samm? Küsi, küsi, et sulle antaks. 

47 Võtke Minu armastuse seeme oma südamesse ja hakake seda kunagi hooletusse jätmata 

kasvatama, siis kannab see varsti vilja, mis teenib teid toiduks teie rändamisel. 

48 Rääkige üksteisega, võttes vestluse teemaks Minu Sõna, kuid otsustage alati üksteist õpetada. See 

arvamuste ja teadmiste vahetus on teile kasulik ja tõstab teie hinge. Ma luban, et olen nendes vaimse 

vestluse hetkedes kohal, et inspireerida teid ja viia teid alati mõistmise ja valguse juurde, kuid mitte kunagi 

ei tohi muuta seda, mis peaks olema vaimne osadus, tavaliseks aruteluks, sest siis ei ole Minu kohalolek 

teiega. 

49 Ma tahan rääkida neile, kes ei ole veel tundnud Minu tervendavat palsamit oma kehal ega ole Minu 

rahu sisenenud nende südamesse. 

50 Tõesti, ma ütlen teile, ma olen valanud teie peale oma palsamit, kuid te ei olnud valmis seda vastu 

võtma. Mõned on seda tagasi lükanud oma jumalateotuse kaudu, teised oma usu puudumise kaudu. 

51 Ma ütlen teile, et teie vead on andeks antud, kuid te peate õppima, et te omandaksite teenete kaudu 

õiguse kõigile armudele või hüvedele, mida te oma Isalt palute. Sest kui ma annaksin neid teile, ilma et te 

midagi vastutasuks teeksite, siis teie vaim ei areneks. Mida võiksite homme õpetada neile, kes 

kannatavad? Milliseid kogemusi oleksite saanud oma katsetest? Vaadake haigeid, kes on Minult imet 

saanud, ja te avastate, et igaüks neist omandas teened, et saada tasu. Mõnes võidutses usk, teistes toimus 

uuenemine; teised tundsid tõelist meeleparandust, jälle teised karistasid end oma nõrkustes või uhkuses. 

52 Millise rahuloluga tõuseb vaim üles pärast seda, kui ta on võitnud lahingu ja väljunud sellest 

võitjana! Millist rahulolu võiksid kogeda need, kes ilma igasuguste teeneteta said kasu oma Isalt? Nad ei 

hindaks seda, mida nad said, ega teaks, kuidas seda säilitada, sest selle saamine ei maksnud neile mingit 

pingutust ega ohvreid. Kuid see, kes on võitnud rahu pärast suurt võitlust, ei sea ennast ohtu, et ta selle 

kaotab; ta valvab ja valvab seda. See, kes loobumise ja ohverdamise tõttu tervise tagasi saab, ei sea seda 

uuesti ohtu, sest ta teab, mis see talle maksma läks. 

53 Ärge kartke, teie, kes te toite Minu ette oma kurnatuse ja nõrgema hinge, Ma ei nõua teilt midagi 

võimatut. - Kuula: Sel päeval palun ma ainult teie tähelepanu ja seda, et te laseksite Minu Sõnal siseneda 

oma südamesse, sest see äratab teie uinuvaid tundeid ja valgustab teie vaimu, nii et usk ja lootus põleksid 

teie südames nagu leek. See on vajalik, et te saaksite sillutada teed ja et see ime, mida te Minult ootate, 

saaks teoks. 

54 Olge teadlikud, et te ei ela enam ajal, mil Isa andis teile kõik ilma teie tegemata, sest teie vaimul 

puudus areng, kogemus, teadmised; et nüüd peate te ise palju tegema, et saada seda, mida soovite või 

vajate. 

55 Kas te olete meeleheitel, sest ma räägin teile nii? Kas te, kes te olete haiged, kaotate südame? Ma 

annan praegu oma tervendavat palsamit kõigile, kes on valmis võtma vastu uuendamise, parandamise, 

moraalse ja vaimse taastamise risti. Ma annan tervist ka mõnedele, kes peagi unustavad Minu heategevuse, 

sest nad ei saa isegi aru, miks nende Peremees neid terveks tegi. Kuid ma olen pannud nende hingedesse 

eelnevalt seemne, mis tuli välja selle päeva õpetusest, ja õigel ajal peavad nad mulle aru andma. 

56 Mõne ja teiste valu jõuab Minuni, sest kõik Minu Armastuses on tilk jumalikku palsamit. 

57 Tundke Mind enda lähedal, saage terveks ja tõuske ellu, et te saaksite tunnistada Minu tõde. 

58 Inimesed, prohvetid surid, kuid nende sõnumist jäi kustumatu kiri. Jeesuses täitusid paljud neist 

ettekuulutustest, kuid ülejäänud puhul pidi tulema see aeg, et nad leiaksid oma täitumise. 

59 On möödunud üheksateist sajandit sellest, kui Ma andsin teile oma viimase sõna ristil, kuid kui Ma 

lasin oma hääle taas inimeste seas kuuldavaks, leidsin, et selle asemel, et üksteist armastada, vihkavad nad 

üksteist, ei tunnista üksteist vendadena ja isegi tapavad üksteist - nii nagu prohvetid ennustasid ja Jeesus 

kuulutas. Kuid just sel ajal, kui kõlvatus on saavutanud suure arengu, on tekkinud vaimulikkuse seemnega 

rahvas, kes peab inimesi prohvetliku häälega äratama, kes peab oma võimuga looduse jõudude ja haiguste 
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üle andma teadlastele tõendid armu ja väe kohta ning kes peab oma Vaimu andide läbitungimisega andma 

neile, kes õpetavad religiooni, tõendid nende tõe kohta. Selle rahva ilmumist ennustasid ka prohvetid. 

60 Ma olen teinud ennast teatavaks nende häälekandjate meeleorgani kaudu, et kirjutada teie 

südamesse Minu Jumalik õpetus; kuid nad sarnanevad oma kareduses kiviga, millesse Ma kirjutasin 

Seaduse käsud esimesel ajastul. 

61 Kui te kord mõtlete minu õpetustele, mida ma teile olen andnud, ajastule, mil te elate, ja sellele, 

kuidas ma ennast teatavaks tegin, siis leiate, et kõigega - nii minu saabumisega, ajaga, mil minu ilmumine 

toimus, kui ka päevaga, mil see lõppes - kaasnesid väga paljud üllatavad ja silmatorkavad sündmused ja 

sündmused nii inimelus kui ka vaimse kuningriigi elus. Siis tunnustatakse kõigis neis sündmustes märgid, 

mis on juba sellest ajast alates Minu tagasituleku kohta välja kuulutatud. 

62 Teadlased, religioonid ja teoloogid ei suuda sel ajal avastada, kuidas Minu õiglus toimib, kuid teile 

olen ma selle ilmutanud. - Iga inimsüda on elav tõestus Minu õiglusest ja tarkusest. Mõnikord on 

kurjategija südames peidus selle hing, kes mõnel teisel ajal kandis krooni peas, või vanglas on vangistatud 

see, kes mõnes teises elus võttis rahva vabadusest. Kogu teie eksistents on lõpmatu armastuse õppetund 

täiuslikele hingedele, et nad jõuaksid valmis ja kuulekate lastena oma Isa sülle. Aga seni, kuni see 

pimedus, mis praegu inimkonda ümbritseb, tiheneb, peavad inimesed, kui hirm neid valdab, hüüdma: "Mu 

Jumal, mu Jumal, miks oled Sa meid hüljanud?", mõistmata, et Minu Vaimu valgus on valmis tungima 

nende südamesse, niipea kui nad tõusevad usku. Kuid see pimedus ei kesta igavesti, isegi mitte liiga kaua, 

kuigi inimestele tundub, et see on kestnud igavesti, sest nende valu on nii intensiivne. Tasapisi muutub see 

hingedes valguseks ja nad hüüavad täis rõõmu: 

"Hosanna, hosanna, Issand on nüüd meiega!" 

63 Inimesed, mõelge kõigi selle inimkonna võitlustele, mõelge rahvahulkadele, kes kogunevad oma 

pühapaikadesse Minu järele ihaldades! Nende südames on seletamatu igatsus, sest nende vaim ootab Minu 

tagasitulekut. 

64 Uuenda oma elu, puhasta oma süda! Sest ma ütlen teile, et vaimses sfääris elab palju valguse 

vaime, kes ainult ootavad teie ettevalmistust, et tulla teie keskele lihaks ja tuua oma sõnum inimkonnale. 

Nad on tõotatud ja väljakuulutatud põlvkonnad, nad on teie lapsed ja järeltulijad. Seepärast ütlen teile, et 

jooge oma karikas kannatlikult, et pärand, mille te neile pärandate, oleks puhas ja et ka nemad leiaksid tee, 

mida teie armastus ja usk sillutab. 

65 Kas need, kes on seda sõna kuulnud, eitavad seda, kui neid küsitakse? - Ärgu juhtugu, et te pärast 

seda kibedasti nutate! Andke tunnistust sõnadega, tegudega, mõtetega, palvetega, oma vaikimisega; see on 

teie ülesanne. 

66 Teie Issand ütleb teile: Õndsad on need, kes täidavad Isa tahet, sest kuigi nad nutavad, kui nad 

kuulavad Minu Sõna viimast korda 1950. aastal, näevad nad pärast seda Mind "pilves", ilma et see kunagi 

enam nende silmist lahkuks. 

67 Paljudes teie rahva paikades olen Ma andnud teile palvekodasid, et te saaksite neis kuulda Minu 

Sõna. 

68 Minu rahvas on sama alandlik kui kohad, kus ma ennast teatavaks teen. Kuid Minu tahe on 

üllatada inimkonda veel kord alandlike ja alandliku südamega inimeste kaudu; nende kaudu annan ma 

teada, et see on valguse ja armu aeg. 

69 Minu kutse on toonud kokku selle rahva, keda ma olen kannatlikult valmistanud oma kaitse all, et 

nad oleksid väärilised võtma vastu Seadust ja viima seda inimestele kui jumaliku armastuse sõnumit. 

70 Ma ütlen teile, et patuse inimese pöördumine avaldab suurt mõju inimeste südamele, sest see on 

neile stiimuliks. See on põhjus, miks Ma ei ole otsinud õiglasi, et moodustada oma uut apostlite rühma, 

vaid patuseid, et teha neist Minu jüngrid ja tõestada inimestele, et nad on eksinud headuse teelt ja et neil 

on võimalik sinna tagasi pöörduda, kui nad end uuendavad ja muudavad. 

71 Ma saatsin teile õiglase mehe, et alustada seda ajastut, Roque Rojase, kelle huulte kaudu rääkis 

Eelija, Teeotsija. Ta sillutas Issanda teed, et ma saaksin ennast inimestele teatavaks teha ja te saaksite 

kuulda minu häält. Sellest ajast peale, kui see esimest korda kõlas, olete seda pidevalt kuulnud ja olete 

saanud Minu ilmutuse. Kellelegi ei ole öeldud, et ta peab end varjama, et Mind kuulda, ega et ta peab oma 

missiooni täitmiseks tõmbuma teatud kohta. Ei katakombid ega varjatud kohad ole olnud vajalikud selleks, 
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et teid Minu Sõnaga rõõmustada ja teie pühitsusi pidada. Aga ma olen teile õpetanud seadust, mida te 

peate nüüd elama, mis on: "Armastage üksteist! 

72 Ma olen andnud teile aega oma ülesande täitmiseks ja piirideta põllu, et te saaksite sinna külvata. 

Ma ei ole teile andnud konkreetset kohta ega kindlat kellaaega. Ma ütlen teile veel kord: "Jumal on Vaim 

ja te peate Teda kummardama vaimus ja tões." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 71  
1 Armsad jüngrid, sel ajal olete saanud armu istuda Minu lauas; tulge ja olge Minuga vaimus koos. 

Hoidke Minu Sõna oma südames ja te moodustate Minu armastuse õpetustest imelise tarkusega 

mälestusraamatu. 

2 Minu Püha Vaimu valgus valgustab teid ja kõrbeid, et inimkond leiaks tõelise tee, oma vaimse 

ülespoole arenemise tee. Ma tulen siis, kui kõlvatus ja korruptsioon on oma haripunktis. Minu Õpetus 

ilmub teile kui päästev laegas; maailm on valu ookean; kui inimkond näeb seda laegast, kas ta ei soovi 

leida selles päästet? 

3 Jüngrid, te kõik tunnete kõrbeid ja (elu) ristteed; seepärast olete sobilikud otsima rahvahulki, kes 

igatsevad valgust. 

4 Minge "pidalitõbise" juurde niipea, kui teie südames ei ole enam "pidalitõbe". Rääkige armastavalt 

nendega, keda painab valu, ja kui Minu õpetus peegeldub teie tunnetes ning te tunnete armastust ja 

kaastunnet oma vendade vastu, siis olete oma vaimses arengus edasi liikunud. Näidake oma vendadele 

teed ja ärge solvuge, kui nad teid lõpus tänamatusest üksi jätavad. Teie rahulolu tuleb teadmisest, et need, 

kes olid kadunud, lähenevad Minule, ja te tunnete Minu abi oma üksinduses. 

5 Siis tuleb manna alla, et teid toita, ja teil on alati midagi, mida anda abivajajatele. 

6 Ma armastan sind ja tahan näha sind täiuslikuna. Sellepärast on Minu õiglus ilmutatud inimeste 

seas halastamatul viisil. Kõigi mineviku ja näiliselt unustatud Jumala tegude üle mõistetakse kohut sel ajal, 

kui kehastunud vaim suudab mõista, aktsepteerida ja mõista Minu otsuseid. Kuningad, kohtunikud, 

isandad - kõik, kes on mingil viisil külvanud kurja seemet oma vendade seas, on kohal Issanda 

kohtumõistmisel. Kuid ma ütlen teile, et selle asemel, et siduda neid ahelatega, võtta neilt valgus või 

allutada neid igavestele piinadele - nagu inimesed võivad oma teadmatuses uskuda -, annan neile ülesande 

Minu päästetöös, et nad saaksid puhastada oma hinge, heastada oma süütegusid ja mõista, et Minu õiglus 

tuleneb Jumalikust Armastusest. Kui ma kasutan neid suuri patuseid, kellest paljud nimed on teie ajalukku 

läinud, õigel ajal selleks, et teha inimeste vahel vennastumise ja rahu teoseid, siis miks peate te mõnikord 

mõnda oma venda takistuseks teie teel? Miks te üldse tahate eemaldada oma määratud teelt neid olendeid, 

keda Minu Tahe on sinna paigutanud? Oh, kui te teaksite, et just nemad teenivad Mind sageli paremini ja 

et nad aitavad teil tulla Minu juurde. 

7 Olgu teie süda nagu need kogunemiskohad, kuhu te kogunete, et kuulda Minu Sõna. Kelle uksest 

on läinud läbi need, kes on mitmel viisil üleastunud: kes on määrinud oma käe oma venna verega, kes 

varjavad vargusi, laimamist ja üleastumisi; ja ometi - millal on nad kunagi Minu poolt tagasi lükatud? Või 

millal nad on üldse teiste ees eksponeeritud? Armuline helluse loor on katnud nende plekid, samal ajal kui 

Minu Vaim on rääkinud ainult nende patustele. Vaadake, kuidas nad õpivad palvetama, kuulates Minu 

Sõna, tõstes oma mõtted lõpmatusse, kuidas neis ärkab tunne, et igaüks, kes pöördub vaimse poole, saab 

jõudu, valgust, inspiratsiooni ja tervendavat jõudu, julgust elada ja rahu. 

8 Õndsad inimesed, nendel hetkedel, mil sõda raputab maailma, olen palunud teil seista ja palvetada 

oma kaasinimeste eest, tunda kaasa nende valule ja saata neile valguse ja rahu tundeid. Kuid ma pean teile 

ütlema, et kõigepealt peate õppima armastama, teenima ja andestama neile, kes on teie ümber, et te 

oskaksite armastada ja teenida neid, kes on kaugel. Armastage oma saatust, võtke oma karikas vastu, võtke 

oma rist armastusega vastu. Keegi ei tea, milline hing tema olemust elavdab, ega tea, mis on tema lepituse 

põhjus, kui ta on maa peal. 

9 Vaim valgustab hinge ja hing juhib ainet. 

10 Laske lahti oma kurbusest ja lootusetusest, te kõik võite jõuda tõotatud Isa majja; ma aitan teid 

selles. Milliseid praegusest soodsamaid aegu ootate te, et alustada? Kas te ootate rahuaegu, et saada 

teenet? Tõesti, ma ütlen teile, see on parim aeg, et saavutada oma lepitust ja saada teenet. 

11 Inimesed, ma ütlen teile: Kasutage jumalikku õpetust, mille olen teile andnud, sest pärast 1950. 

aastat olete ilma sellest ilma. Pigem lakkab päike paistmast, kui et Minu Sõna ei täide läheks. Aga need, 

kes ei ole seda oma südames hoidnud, peavad nutma oma tänamatuse pärast, kuigi see ei ole Minu Tahe. 

12 Ma raputan teid pidevalt ärkvele ja töötan teie kallal iga õpetusega, et te ei kalduks teelt kõrvale 

ega rüvetaks enam oma hinge. 
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13 Ärge olge vähese usuga, mõistke, et selle, mida ma teile minevikus lubasin, olen ma täitnud 

kolmandal ajastul; inimene seevastu ei ole osanud täita oma lubadusi ja kohustusi. 

14 Hetkedeks tõmbate te end kokku, et järgida Mind, kui tunnete, et Ma aitan teid katsumustes ja et 

Minu halastus aitab teil neist tervelt läbi saada, kuid pärast seda unustate te oma tänamatuse tõttu jälle ära. 

15 Teie seas on ka neid, kes armastavad Mind, kes ootavad ainult külaskäikude ja tagakiusamise aega, 

et tõestada oma ustavust ja tugevust. Need on need, kes lähevad loodusjõudude poolt räsitud maadele, et 

jagada oma halastavat abi abivajajatele. Ma panen neid tundma õiget aega, et minna (oma ülesannet) 

täitma, ja lasen neil tunda oma südames sõnumit, mis ütleb neile, et nad ei peaks võtma teekonnaks teist 

pakki ja et nad peaksid usaldama Minu taevast jõudu. 

16 Teised töölised saadetakse rääkima Minu tööst teistes rahvastes ja seal hakkavad nad oma 

armastuse ja palvetega sõjale vastu seisma. Siis, kui nende täitumise aeg on saabunud, ei saa nad Minu 

missioonile vastu seista, sest nad peavad oma ja oma vara maha jätma. Nad ei peaks võtma eeskuju rikkast 

vaest. 

17 Kes kurdab selle üle, et peab jätma oma vara, et järgida Mind, teeb oma tee kurvaks ja oma risti 

raskeks. Kes seevastu loovutab kõik Minu hoolde, andudes ja usaldades, saab lahingus rahu ja jõudu, ja 

kui ta naaseb, leiab ta kõik täpselt nii, nagu ta selle jättis. 

18 Ma olen teile ilmutanud, milliseid vaimseid andeid te omate ja kuidas te neid kasutama peaksite, 

nii et te ei kasutaks neid kunagi selliste tegude tegemiseks, mis ei kuulu Minu Seadusesse, sest siis 

levitaksite te valguse andmise asemel pimedust ja eksimust. 

19 Ärge andke põhjust, et isegi teie sugulased teid valesti hindaksid ja teie ebatäiusliku tegevuse tõttu 

teist lahku läheksid. Nad hakkavad teid mõistma, kui te olete Mind mõistnud. 

20 Ma tahan, et Minu jüngrid oleksid alati valmis vastama kannatava kutsele ja tervendama teda 

tõelise halastusega. 

21 Vaadake, kui palju haigeid inimesi on teie ümber, pidage meeles, et ei ole kodu, mis oleks vaba 

haigusest. Vaadake paljusid riivatud, kes ei saa kellegi poolt halastust. 

Seal on teie põllud, kuhu külvata: kandke oma vaimseid andeid, tooge valgust ja vabastage nad oma 

ahelatest, unustamata seejuures, et peate kohtlema ka nähtamatuid olendeid armastuse ja halastusega, et 

saaksite nad valguse juurde viia. 

22 Miks te muutute loidaks, kui ma teid rahuga ja õnnega üle ujutan? Kas on vaja, et valu oleks alati 

teiega kaasas, et teie süda mäletaks Mind ja teie vaim jääks ärkvele? 

23 Tõuse ja ära tee enam pattu, ärge nõrgestage end maapealsetes naudingutes, sest te peate vastama 

Minu ees nii oma hinge kui ka keha eest, ja tuleb hetk, mil seda, mida te palute, ei anta teile (enam), isegi 

kui teie hüüded tõusevad taevani, sest esimest, teist ja kolmandat korda anti see teile ja vaatamata oma 

teadmistele jätsite selle kasutamata, sest te tunnistasite, et Mina olen Armastus üle kõige; kuid ärge 

unustage, et Ma olen oma õigluses järeleandmatu. 

24 Vaadake, sest varsti tulen ma kohtunikuna iga sekti ja religioosse kogukonna juurde ning küsin 

igalt usujuhilt, igalt pastorilt või vaimulikult, mida ta on teinud talle usaldatud hingedega. Ma küsin, mida 

nad on teinud Minu Seaduse ja Minu õpetusega, ja kõik umbrohud hävitatakse. 

25 Seiske ka selle rahva rahu eest, kelle ma olen määranud, et nad kuulaksid ja uuriksid selles Minu 

Sõna. Sõda, ahnus, võimuiha ja valeõpetused varitsevad teie rahvast. Aga ma vabastan teid vaarao käest, 

kes tahab teid oma vasallideks teha, sest nüüd teenite te minu asja. 

26 Aga kui sa soovid uuesti orjusesse minna, siis antakse see sulle; kuid ära unusta, et sinu saatus on 

palvetada maailma rahu eest ja takistada sõda, mis röövib lapsi nende vanemate käest. Palvetage, et teie 

palve kaudu saaks pimedus hajutatud. 

27 Emad, palvetage inimkonna eest! Tüdrukud, jääge palvesse ja voorusesse! Teie olete allikas, 

millest tulevad välja homsed põlvkonnad, kes annavad tunnistust Minu Tõest. 

28 inimesed, mitte teie palves öeldud sõnad ei olnud need, mis avasid Minu Südamekambri; see oli 

teie vaimu hääl ja teie südame pekslemine. võtke vastu kõik, mida ma teile üle annan, sest ma ei taha näha 

kurbust ega puudust selle rahva seas, keda ma nii väga armastan. Ärge kaotage rahurüüd, millega ma teid 

katan. 

29 Vaimne altar, mis on teie materiaalsetele silmadele nähtamatu, kutsub teid igal ajal üles panema 

sellele oma ohvrit, mis peab samuti olema vaimne. 
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30 Kuulge Minu Sõna, see on seemne, mida te külvate; selle sisemine olemus on armastus. Ma annan 

selle teile ilma mingi väärtuseta. See on kingitus, mida hoitakse teile selleks ajaks. Ma ei väsi oma lapsi 

armastusega külvamas; samuti ei väsi ma ootamast nende tagasipöördumist heale teele. Kuid inimkond 

väsib kindlasti viha, vägivalla ja isekuse külvamise jätkamisest. Iga vihkamise seeme, mille nad külvavad, 

paljuneb nii, et nende jõududest ei piisa nende saagi koristamiseks. See ettenägematu tulemus, mis ületab 

tema inimvõimekuse, peatab tema hingematva ja hullumeelse kursi. Pärast seda teen ma kõigis südametes 

imet, lastes tekkida (seal) ligimesearmastusel, kus oli ainult isekus. Inimesed omistavad Mulle taas kogu 

täiuslikkust, kõiketeadlikkust ja ülimat õiglust. Nad mäletavad, et Jeesus ütles: "Ükski puu leht ei liigu 

ilma Isa tahteta". Sest tänapäeval - maailma arvamuse kohaselt - liiguvad puuleht, elusolendid ja tähed 

juhuslikult. 

31 Tõesti, ma ütlen teile, et ma puudutan teid oma armastuse vardaga ja panen vee voolama 

"kaljudest". Süü ja patud, mis on inimkonda sajandeid koormanud, antakse andeks ja rahu saab olema 

hingedes. "Tulge Minu juurde, oo haiged, oo pimedad vaimus, Minu tervendav palsam on valmis valama 

igasse teist! Tulge Minu juurde, teie, kes te kunagi olite isandad ja nüüd kannatate puudusi, alandusi ja 

viletsust - te, kes te kunagi tundsite pidulikke rõivaid ja auavaldusi ja nüüd peidate oma pisaraid oma 

magamiskambritesse. Tulge Minu juurde, mehed, kes te oma naise ja laste eest nutmist varjate, et nad ei 

kaotaks elu ees julgust. Avage mulle oma süda ja rääkige mulle kõik oma mured. Ma annan sulle võtme, 

leivapätsi ja mündi, et su kibedus muutuks rõõmuks." - Täna ei kuulu teile midagi, kodu, kus te elate ja 

kus teie lapsed on sündinud, ei ole teie oma. Te olete nagu linnud ja te ei tea kuidas, aga te elate! 

32 See on kohtumõistmise ja külaskäikude aeg. Rahulolu aeg, mil teil oli kõik olemas, on möödas. 

Omandage teened katsumustes ja ma annan teile õigluse, valguse ja rahu teie hingele, ja mida te vajate 

maa peal, antakse teile selle peale. 

33 Kui palju kannatusi ma teie maailmas näen! Isegi laps tunneb kibeduse karika ja tema süda muutub 

varakult kõvaks. Lilled närbuvad nooruses ja enneaegselt hakkavad juuksed hõbevalgelt säravad. Ma 

võtan teie pisarad vastu nagu kingituse; need tuksuvad Minu Halastuse uksel ja Ma avan need, et täita teid 

lootuse ja rahuga. 

34 Kas te ei tunne, et te naasete ellu? - Te olete pannud oma kaebuse ja süütunnistuse Minu ette, 

teades, et teid kuulatakse ja lohutatakse, sest Mina olen ülestõusmine ja elu. 

35 Täna tuled sa Minu tõotuse pilve alla, et leida varju, ja sinu hinge valgustab sära, mida Minu 

õpetused sulle annavad. 

36 Te elate ajal, mida ennustasid prohvetid ja nägijad minevikus, kelle vaim näeb nüüd jumaliku Sõna 

täitumist. 

37 Kui te oleksite vaimselt valmis, oleksite võimelised nägema lõpmatuseni vaimolendite hulgaliselt, 

kes sarnaneksid teie pilgu ees tohutule valgele pilvele, ja kui emissarid või emissarid sellest eralduksid, 

näeksite neid teie poole tulevat nagu valgussädemed. 

38 Teie vaimne nägemine ei ole veel läbinisti ja seepärast pean ma teile rääkima sellest, mis on 

kaugemal, kõigest sellest, mida te ei ole veel võimelised nägema. Aga ma ütlen teile, et tuleb aeg, mil te 

kõik saate nägijateks ja naudite seda imelist elu, mida praegu tunnete, et see on teist kaugel, kuid mis 

tegelikult vibreerib teile lähedal, ümbritseb teid ja valgustab teid, inspireerib teid ja koputab lakkamatult 

teie uksele. 

39 Selle õpetuse ülesanne on äratada kõik teie olemuse uinuvad kiud, nii et inimene võiks juba sellest 

maailmast aimata veidi teda ootava kuningriigi valgust. 

40 Mitu sajandit kestnud materialism koormab inimkonda, kuid see ei ole selle saatus. Inimene ei ole 

mõistetud igavesti ilma kõrgema elu tundmiseta. Kui ta ikka veel ei tunne paljusid loodu hiilgusi, siis mitte 

sellepärast, et Jumal on need tema eest varjanud, vaid sellepärast, et tema armastus maailma vastu on 

pimestanud vaimu silmad. Kuid nüüd avab ta need valguse ees ja siis mõistab ta, et tema Isa on alati 

otsinud teda, et avada talle Tõelise Elu Raamatu sisu. 

41 Kui tugevad on inimesed, kui nad ühinevad oma vendadega, kes elavad valguse kuningriigis! Kuid 

selleks ajaks peab inimkond veel palju kibedust jooma. 

42 Valu saab olema kannatuste karikas, mis taastab inimestele tundlikkuse, õilsuse, puhtuse ja 

vaimsuse. Aga tõesti, ma ütlen teile, et mitte teie Isa ei anna teile seda karikat, vaid teie ise olete selle täis 
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saanud ja peate selle ära jooma, et te saaksite tunda kõigi oma tegude vilja maitset. Kuid pärast seda 

kohtuotsust võite tõusta tõelise elu juurde, mille teed valgustab südametunnistuse valgus. 

43 Armsad töötajad, kas te olete teinud südametunnistuse, enne kui pakute Mulle oma vilja? 

44 Miks ma näen teie seas nutmist? Miks on sul pisarad silmis?..: Sest te ei ole nõus sellega, mida te 

olete teinud. 

45 Ärge kartke, jüngrid, ma võtan vastu teie armastuse tunnustuse, teie iga halastuse teo ja isegi need 

pisarad, mida te olete valanud. Toetage oma pea Minu peale, puhake, kuulates Minu armulikku Sõna, ja te 

paranete kõigist oma haavadest. 

46 Minu teile usaldatud ülesanne on raske, ja just siis, kui te kuulete Minu häält, võrdlete te üha 

mõistvamalt Minu õpetuste täiuslikkust teie tööde vähesusega ning leiate need siis väikeseks ja Minu 

vääriliseks. Aga ma ütlen teile, et ainult teie Isa saab hinnata teie tööde ausust või selle puudumist. 

47 Te seisate silmitsi inimestega, kes otsivad teilt päevast päeva tervendust, nõu, valgust ja lohutust, 

ja mõnikord kardate, et te ei anna neile seda, mis ma teile olen usaldanud. 

48 Mulle meeldivad teie hirm ja kohusetundlikkus, sest see aitab teil areneda, mille kaudu te avanete 

ja kasutate kõiki andeid, mis ma teile olen andnud. 

49 Kas te igatsete end täiustada? Siis kuulake tähelepanelikult Minu õpetusi. Keegi ei saa teid 

parandada sellise armastuse, tarkuse ja õrnusega, nagu mina seda teen. 

50 Kas soovite oma plekke ära pesta? Siis laske Minu halastaval armastusel teid oma targa ja täiusliku 

õiglusega vaevata. 

51 Ma ei noomita teid teie vendade ees ega pane teid nende ees paljaks. Ma tean, kuidas jõuda oma 

valgusega iga hingeni ja rääkida iga südamega salaja, pehme, kuid tungival häälel. 

52 Tulevad päevad, mil Minu Sõna ilmneb rangemalt, sest mida kauem te kuulete Minu õpetust ja 

võtate vastu Minu käske, seda suurem on teie vastutus. Kui te ei taha, et Meister räägiks teiega karmi 

tooniga, siis saate seda vältida oma kuulekuse, Minu käskudele kuuletumise, selle, et see õnnistatud 

ilmutus ei muutuks teie jaoks igapäevaseks harjumuseks, ning sellega, et olete väsimatud halastuse, 

valguse ja rahu külvajad. 

53 Laske Minu Sõnal teid vabastada plekkidest ja ebapuhtusest ning ärge oodake, et valu teid 

puhastaks. Siit, Minu Sõna põhjast, leiate kõik, mida vajate, et mõista täiuslikku viisi Minu Õpetuse 

praktiseerimiseks ja usku oma lepituse täitumiseks. 

54 Pidage meeles, et kui te astute otsustava sammu spiritualiseerumise teel, siis pärast teid tulevad 

põlvkonnad, kes peavad saavutama veel suuremaid edusamme. Te jääte kindlateks vundamentideks, et teie 

vennad saaksid neile täis usku tõusta. 

55 Te moodustate Minu Töö raames uue apostliameti. Laske endid innustada nende kõrgetest 

eeskujudest, kes järgisid Mind teisel ajastul. Aga kui te mõistate, et mõnel neist olid nõrkused, mis 

tekitasid puudujääke, siis hoolitsege selle eest, et te ei langeks nendesse vigadesse. Ära ole kartlik nagu 

Peetrus, et mitte eitada Mind, ja ära hellita unistusi maapealsest hiilgusest või suurusest, et mitte reedada 

Minu Töö viletsa raha eest nagu Juudas Iskariot, ja ära kunagi kahtle Minu Kohalolus nagu Toomas, et 

mitte tunda valulikku kahetsust. 

56 Teadke, et ma armastan teid, sest ma avaldan seda armastust teile oma igas sõnas; kuid ärge 

unustage, et ma kohtlen teid ka karmilt, et heidutada teid teie vigadest või teie kangekaelsusest minu 

jüngritele sobimatutes asjades. - Mis teil on puudu, et olla Minu head jüngrid? - Sul on kõik olemas. Võtke 

oma rist omaks, kandke seda armastusega, sest selle kaudu tõuseb teie hing valguse poole, mis ootab teie 

hinge, kui teie ülesanne on lõpetatud. 

57 Teie rõõm on väga suur, kui te näete, et Minu armastus valmistab teile uusi mõistmisorganeid, 

mille kaudu Ma annan teile oma Sõna, sest te mõistate, et teil ei tule mannast puudust kõrbes. See Sõna on 

toit, mis annab teile jõudu, et jõuda tõotatud maa väravateni. 

58 Teie palvetate, inimesed, Minu hääl eemaldab teid maailmast ja aitab teil sisemiselt tõusta. Mitu 

korda olete pidanud ootama hetke, mil Minu kiir tuleb teie juurde, et saaksite palvetada, sest varem ei 

olnud te selleks võimelised. Pöörake tähelepanu sellele, kuidas teie hing tunneb Minu kohalolekut üha 

lähemal ja lähemal, kui ta puhastub. Juba on möödas aeg, mil te tundsite Mind eemalolevana, mil te 

arvasite, et Ma olen Kuningas, kes ei suuda tulla teie juurde, sest te pidasite end vääriliseks ja armetuks. 

Seepärast olen Ma tulnud kolm korda, et teha ennast inimestele täielikult äratuntavaks. 
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59 Täna ütlen teile: valmistage end sisemiselt ette, et te tunneksite Minu armastust ja mõistaksite 

Mind. Need, kes oskavad end vaimseks muuta, avastavad igal pool Minu jälje ja tunnevad igal hetkel 

Minu kohalolekut enda sees. 

60 Tulge väsimatult, et mind kuulda. Ma annan teile vajalikud relvad, et saaksite ületada takistused ja 

halvad mõjud, mis võivad teie kurssi takistada. Võitke maailm, võidke iseennast, ja te jõuate Minuni. 

Võitle ja ma ei jäta sind võitluses maha. 

61 See ei olnud juhus, mis tõi teid siia, et mind praegu kuulata. See oli Minu isalik armastus, mis valis 

teid inimeste suure hulga seast välja, sest Ma tunnustan teid vaimselt kui esmasündinu. Minu Seadus ja 

Minu Õigus on juba ammu teie peale laskunud. Teiega oli prohvetite seadus ja Talle veri. Teie peal on 

nüüd Minu Püha Vaimu valgus, mis seletab teile saladusi. 

Möödunud aegadel moodustasin ma teie hingedest rahva - rahva, mis on inimeste seas peidus praegusel 

ajal, mil ta on kehastunud. Täna ei ühenda teid rass, veri, nimi, hõimud; üks ei tea isegi, kus teine on; ja 

ometi ühendab teid Vaim. Ainult Minu läbitungiv pilk võib teid avastada, kuid mitte maiste valitsejate 

pilk. Kes võiks teid leida, et viia teid orjusse, vanglasse? 

62 Kuigi ma olen teid nimetanud esmasündinuks, ärge oodake, et keegi teie ees kummardaks; ärge 

alandage kedagi. Ainult mina üksi tean, kes on "esimene" ja kes on "viimane" sellel teel. Aga nii nagu ma 

olen teid teinud pärijateks, tehke ka teie vennad pärijateks. Ühinege vaimus, kujutlusvõimes, mõtetes. 

Looge omavahel armastuse ja hea tahte sidemed, siis olete tugevad ja keegi ei alanda teid enam. Vaaraod, 

kuningad, keisrid ja hukkamõistjad olid teie üle minevikus Minu rahva nõrkuse hetkedel. Kes teid sel ajal 

rõhub, kui te ei muutu nõrgaks? Te ei pea kellelegi austust keelama, et täita Minu Seadust. Te ei tohi tagasi 

lükata ühegi konfessiooni või religiooni õpetlasi ega vaimulikke. Teie ülesanne piirdub selle ilmutuse 

teatavaks tegemisega, mille ma teile olen toonud. 

Ma räägin sinuga sel viisil, sest kui ma lõin sind, panin sinu olemusse oma täiuslikkuse seemne. Ma 

tahan, et te oleksite Minu sarnased oma tegude kaudu. Ärge rahulduge sellega, et olete Minu Jumalikkuse 

sarnased, omades vaimu, intelligentsust, südametunnistust ja muid omadusi, sest see kõik on Minu töö. 

63 Ma ei paku teile vilja ja ütle teile: "Sööge seda ja te saate nagu jumalad!" Ma ütlesin teile: "Sööge 

seda leiba, et te elaksite minu armust." Aga miks ei ole inimene oma tegude kaudu saavutanud oma 

Meistri sarnasust...? Sest materialismis on ta ennast vaimselt ja moraalselt moonutanud, ja seni, kuni tal on 

igatsus maise hiilguse järele, ei saa ta omada tõotatud maad. 

64 Ma ütlesin, et pigem läheb kaamel läbi nõelasilma, kui et rikas vaene pääseb taevasse. Aga kui 

keegi küsib Minult, kas see, kes oli rikas, on hukka mõistetud, et ta ei saa kunagi nautida Minu Kuningriigi 

õndsust, siis Ma ütlen talle: niipea, kui see süda on vabanenud oma ahnusest, isekusest ja materiaalsusest, 

ei ole ta enam rikas ahne, ja siis saab ta siseneda Minu Kuningriiki. Minu õiglus ei mõista kedagi hukka, ja 

kindlasti mitte igavesti. Tuli, millest Pühakiri teile räägib, on järeleandmatu südametunnistus, mis põleb 

nagu tuli, kuni on puhastanud hinge igast plekist, ja see tuli lõpeb niipea, kui patu jäljed on kadunud. 

Mõistke, et mitte mina ei ole see, kes teie üle kohut mõistab: see olete teie ise. 

65 Aeg, millesse te nüüd sisenete, on aeg, mil te avastate aarde, millega Minu isalik armastus on 

varustanud iga inimese ja mida keegi maa peal ei ole teid õpetanud avastama. Pigem on need õpetused teie 

eest varjatud ja inimeste poolt varjatud, sest kardetakse, et te ennast ära tunnete. Kuid ma olen nüüd tulnud 

ja ma tean, et keegi ei lähe hinge ja vaimu arengu teel kaduma, ning ma julgustan teid jätkama oma 

olemuse uurimist, uurimist ja äratundmist - see on algus Minu leidmiseks ja äratundmiseks. Kes võiks teid 

takistada oma sisemusse vaatamast? Kes võiks kogeda teie vaimse osaduse hetke Minuga? Kes võiks 

sulgeda teie silmad tõe valguse eest? 

66 Te avastate ennast ja saate Vaimu kaudu Vaimse Elu ilmutuse. Kes neist, kes on ärganud ja 

mõtisklenud selle valguse üle, suudaks minna vastuollu omaenda vaimuga? Kes julgeks oma kehast ilma 

jätta, kui ta on aimanud, mis on Beyond? Teadke, et see ei olnud pime juhus, mis teid maa peale saatis. 

Ilma Minu tahteta ei juhtu midagi. Ma olen saatnud teid siia, et olla rahu kaitsjad, mida te peate jagama 

oma vendadega palve, sõna ja mõtte abil, kui te suhtlete vaimult vaimule Minu Jumalikkusega. 

67 Vaadake sõda, nälga, katku ja surma kui sünget matusekombestikku, mis liigub rahvusest rahvuse 

juurde, külvates kurbust, viletsust ja hävingut. Võitle sõja vastu, sul on armastuse ja halastuse relvad. Te 

võite juba praegu olla Minu Rahu Kuningriigi alamad selles maailmas, kui te üksteist armastate. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 72  
1 Õndsad on need, kes aupaklikult ja alandlikult sisenevad jumalikku ilmutusse Vaimu silmadega, 

sest nende tunnistus Minu ilmutusest Püha Vaimuna on tõene. Minge inimeste juurde ja külvake Minu 

armastuse seemet isegi kuivale põllule ning kastke seda Minu armastuse veega. 

2 On palju neid, kes näevad praegu vaimset, kuid ärge arvake, et nad kõik armastavad Mind. Ma 

olen teile juba varem öelnud, et mitte igaüks, kes ütleb Mulle "Isa, Isa", ei armasta Mind, vaid see, kes 

vaikselt osutab halastust oma vendadele ja suhtleb Minuga alandlikult. 

3 Vaimse nägemise võime on Püha Vaimu kingitus. Kuid kui mõned on alandlikud ja värisevad 

nägemuste ees rõõmust ja hirmust, siis teised uhkeldavad oma andega. 

4 Miks on jüngrid, kes püüdlevad esimestele kohtadele, kuigi Ma ei soosi kedagi Minu lauas? Mina, 

kes ma olen Peremees ja kes ma peaksin istuma aukohal laua taga, ümbritsetuna oma laste armastusest, kui 

ma sisenesin igaühe südamesse, leidsin mõnes neist kohtu, kus minu sõnade ja tegude üle kohut 

mõistetakse, mõnes pimedas vanglas, kus mind piitsutatakse ja mõnitatakse, ja mõnes leidsin risti, mis on 

valmis uueks ohvriks. 

5 Mõned Minu lapsed kannatavad, kui nad näevad inimeste arusaamatust, kes on alati minu 

käskudele ja juhistele sõnakuulmatud. 

6 Sellest hoolimata ja hoolimata nii suurest isekusest on mõned, kes külastavad vangi tema kambris, 

haiget tema laagris, ja mõned tormavad haiglatesse, et tuua valguskiirte neile, kes seal unustatult 

kannatavad. Need, kes tegutsevad sellisel viisil, armastavad Mind oma ligimeses ja austavad Mind oma 

tegude kaudu. 

7 Rahustage oma meeled, mõelge, et need hetked on juba lühikesed, mil te olete Mina selles 

avaldumises kohal. Aasta 1950 on juba väga lähedal ja ma näen teid ikka veel sügavas letargias. Põhjus on 

selles, et te kuulete Minu sõnu läbi patuse keha, nagu teie oma, ja seetõttu ei ole neil teie jaoks seda 

usaldusväärsust, mida nad väärivad. Aga tuleb päev, mil Minu prohvetlik sõna täitub ja te kahetsete siis 

oma arusaamatust. 

8 See on olnud Minu poolt väljakuulutatud aeg, mil Ma räägin inimkonnaga; pärast seda tuleb teie 

aeg. Aga kui te peaksite oma huuled kinni panema ja Minu õpetust mitte teatavaks tegema, siis räägivad 

kivid ja loodusjõud äratavad teid üles. 

9 Inimesed, ma tahan teid vabastada valu, mis teid painab. Toetage Mind selles töös: kas teil on 

selleks tahtmist? Siis õppige Minult, kuulake Minu õpetusi, kasutage seda aega, mis teie jaoks kiiresti 

möödub. 

10 Kui söögisaal jääb tühjaks ja laud tühjaks, siis olgu põhjuseks see, et jüngrid hajutasid nelja tuule 

poole ja levitasid rõõmusõnumit, mitte aga see, et nad pöörasid Mulle selja ega kuulanud Minu kutset. 

11 Ma luban teile, et pärast Minu lahkumist, kuid enne teie hajutamist üle maailma, tulen Ma vaimus, 

et anda teile valgust, mis paneb teid mõistma kõike seda, mida Ma olen teile oma õpetustega teatavaks 

teinud, ja anda teile vajalikku jõudu, et täita oma ülesannet. Nendel hetkedel on Püha Vaimu valgus igas 

meeles; mõned näevad Mind, teised kuulevad Mind ja kõik tunnevad Vaimselt Minu Kohalolekut. 

12 Tehke end selle armu vääriliseks; ükski Minu sõna ei kao teie südamest, sest te langeksite keelatud 

teedele. 

13 Õppige nüüd, täitke oma vaim Minu valgusega, sest saabub hetk, mil tunnete impulssi, et minna ja 

täita oma ülesannet. Aga mida saab õpetada see, kes ei ole midagi õppinud? Kas pime mees saab juhatada 

teist pimedat meest? 

14 Tõelise usuga tunnete, et ma olen teie keskel, kuid te tunnete, et te ei suuda teha suuri tegusid oma 

vendade heaks. Aga tõesti, ma ütlen teile, et vaatamata teie külmusele tõusevad teie hulgast sel ajal 

jüngrid, kes loobuvad kõigest, et järgida Minu teed, nagu need patused naised, kes Minu sõna peale 

alustavad uut elu, ei tee enam pattu ja on eeskujuks oma vendadele ja õdedele. 

15 Teadke, et kuuenda pitseri valgus valgustab teie vaimu. Raamat on avatud, sest pitserid on lahti 

esimesest kuni kuuenda pitserini. Ma kogun nüüd neid, kes kannavad Minu märki, et usaldada neile väga 

raske ülesanne. Selle perioodi lõpus võtan ma vastu need, kes on seda täitnud, ja neid, kes ei ole järginud 

Minu juhiseid või on neid võltsinud, nuhtlen ma väga karmilt ja Minu Sõna osutub nende suhtes karmiks. 
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16 Inimesed, mõistke, et te ei tohi enam aega raisata tühiste asjadega, ebavajalike rikkuste 

omandamisega või uute maiste seiklustega. Mõistke, et iga hetk, mille ma teile annan, on teie vaimule 

valgus ja edasiminek. 

17 Minu kohalolek üllatab seda inimkonda, kes ei ole valmis Mind vastu võtma. Minu ilmumine 

Vaimus selles Kolmandas Ajastikus langeb kokku teaduse suurima materialismiga, mis on saavutanud 

oma haripunkti. Ma näen relvi, millega inimesed valmistuvad võitlema Minu Õpetuse vastu, milleks on 

nende teadus, nende filosoofia, nende materialistlikud teooriad, nende enesearmastus, nende ambitsioon ja 

nende ülbus. Kuid mul on mõõk, mis on tõde, mille särava sära ei suuda keegi vastu panna. Selle valgus 

valgustab inimkonda sel ajal ja paljastab kõik vale ja hajutab pimeduse. Kui Minu valgus paistab kõikidel 

radadel ja tõde on kõigis hingedes - kes suudab siis veel anda varjupaika valele? Kes suudab oma venda 

petta? 

18 Inimese süda on karastunud, kuni see on lõpuks muutunud tundmatuks vaimse suhtes, mis on tema 

sisemine olemus ja päritolu. Ma ütlen teile: Samal ajal kui Minu Isalik Armastus koputab teie südamesse, 

saamata vastust, tunnevad inimesest madalamad olendid ja kõik loodud asjad Looja kohalolekut. Ma 

räägin mägedega ja nad vastavad Mulle; Ma räägin lindudega ja nad vastavad Mulle rõõmsalt; Ma 

õnnistan põlde ja nad laotavad lillevaiba. Kui ma aga räägin inimestega, siis selleks, et mind kuuldaks, 

pean ma nende silmade ees surema nagu inimene. Kuid ma olen tulnud uuesti, sest ma tean, et nende vaim 

tõuseb Minu õpetuste valguse poole, et naasta tõelisele teele. 

19 Armastatud rahvas, ma annan teile Iisraeli nime, sest ma olen teile veel kord andnud oma Seaduse 

ja õpetanud teile täiuslikku Jumala kummardamist. Te ei kummardanud kaugeltki loodusjõude ja tähti, 

nagu seda tegid muistsed inimesed; ometi leidsin, et te langete sel ajal uude ebajumalateenistusse. Minu 

Sõna pidi võitlema teie eksimuste vastu, ja ikka veel on paljudes südametes endiste tavade, uskumuste ja 

traditsioonide juured. 

20 Kus on kuld- ja hõbejumalad, mida inimesed tegid minevikus, ja kus on jumalad, mida inimeste 

kujutlusvõime lõi? Ebatäielikult püstitatud altaritelt on järk-järgult kivi kivi järel maha kukkunud. 

21 Täna tulen teie juurde õpetusega, mida on kõige kergem täita, kui seda kord mõista, isegi kui 

maailmale tundub, et seda on võimatu ellu viia. Ma õpetan teile armastuse kultust Jumala vastu teie elu, 

teie tegude ja vaimse palve kaudu, mida ei lausuta huultelt mingis kindlas kohas ega vaja kultuslikke 

tegevusi või kujutisi, et olla inspireeritud. 

22 Minu Tahe ei ole, et te jätkate pimeduses elamist. Seepärast olen saatnud teile oma valguse ja 

kutsunud teid vaimust vaimule suhtlema oma Jumalaga. 

23 Minu õpetus õpetab teid nägema Mind lähedalt kui armastavat Isa, mitte kui kauget Jumalat, nagu 

enamik inimkonnast Mind tajub. See näitab teile ka kõige puhtamat, lihtsamat ja ohutumat viisi Minu 

juuresolekusse sisenemiseks. 

24 Inimesed, ma annan teile täiusliku juhise. Püüdke end üles tõsta, püüdke tõusta mäele, puhastage 

end, et teie hing saaks vabaneda maistest kirgedest ja kogeda lõpmatuses elamise õnne. Mõistke, et teie 

hing nälgib ja januneb, et saada toitu Minu armastusest piirkondades, kus valitseb Minu jõu vibratsioon, 

Minu armastuse vaim ja Minu universaalne sära. 

25 Kui teil on õnnestunud astuda mõned sammud edasi, ärge muutuge ülbeks, sest te peate end maa 

esimeseks rahvaks, tõe valdajateks. Ärge unustage, et ilma alandlikkuseta on kõik teie teod valed. 

26 Ma tahan, et te eristuksite aktiivse heategevuse, vaimulikkuse ja vooruse poolest, et oma eluga 

annaksite inimkonnale parima tunnistuse, et te olete "Iisrael", Jumala rahvas, kelle sülle Minu Sõna kutsub 

iga hinge astuma. 

27 Täna tahate selgitada, miks te olete Iisrael ja teil ei ole argumente; te tahate selgitada, miks te olete 

spiritistid ja teil puuduvad sõnad. Te püüate selgitada, millised on teie vaimsed anded, kuid teil puuduvad 

tõendid ja vaimne areng, et neid veenvalt selgitada. Aga kui teie ülespoole suunatud areng muutub 

tõeliseks, siis lendavad teile vajalikud sõnad, sest te näitate oma armastustöödega, kes te olete, kes teid 

õpetanud on ja kuhu te liigute. 

28 Lähenevad ajad, mis on inimkonna jaoks täis üllatusi ja ootamatuid sündmusi. Ma tahan, et see 

rahvas oskaks neid sündmusi õigesti tõlgendada, sest kõik, mis peab juhtuma, on teile ilmutatud Minu 

Sõnas. 



U 72 

106 

29 Te olete Minu Töö jumalikus sulatusahjus, kus teid testitakse ja valmistatakse ette. Kuid ärge 

heitke end valu ees meeleheitele, sest on vaja, et te oleksite lihvitud. Õppige kannatuste karikas 

kannatusega tühjaks, et teil oleks õigus lohutada neid, kes kannatavad, ja et te ei kiruks valu. Sest kui te 

tunnete seda endas, siis saate paremini aru oma vendade omast. 

30 Ma koolitan teid, et te saaksite peagi hinge ja keha arstideks. Aga teadke, et Minu ees on see, kes 

ravib hinge, tähtsam kui see, kes ravib ainult keha valu. 

31 Meestele, naistele ja lastele, kes kuulavad Minu Sõna, ütlen: Hoidke seda oma südames ja pidage 

meeles Minu õpetusi ja käske oma südametunnistuse valguses, sest need on homme relvad, mis teenivad 

teid õpetuse levitamisel ja selle teatavaks tegemisel, mis on teie armastuse ja päästmise rist, nii et Ma võin 

teile öelda: Olge õnnistatud, sest te tunnete üha enam ära Vaimu tõelise tee, millest paljud on kõrvale 

kaldunud, sest see on pikk ja kes siis ütles mulle: Issand, me ei saa sind järgida. 

32 Palju on neid, kes on Mind kuulanud, kuid vähe on neid, kes Mind järgivad, ja neid kasutan Ma 

selleks, et julgustada neid, kes on eksinud kitsalt teelt - et panna pimedad nägema, kurdid kuulma, 

rammused kõndima ja "surnud" üles äratada. Oma sulaste kaudu olen ma teinud ja teen jätkuvalt imet 

inimeste seas, et äratada neid nende sügavast unest. 

33 Teisel ajastul jätsite Mind üksi ristil, kui Ma jõin sapi ja äädika karika, ja ainult Minu veri valati 

Golgatal. Aga nüüd saadate Mind oma ristiga ja teie Issand on teie abiline, nii nagu Minul oli inimene 

valuteel, kes aitas Minul kanda risti. Teie elu on kibeduse tee, millel te samm-sammult langete ja jälle 

tõusete, kuni jõuate mäe tippu, kus saate öelda oma Isale: "Issand, Sinu kätte ma annan oma vaimu." 

34 Kes on need, kes järgivad Mind lõpuni, ilma uhkeldamata? Te ei tea. - Millised neist jõuavad 

sinna? Kõik nad, ütleb Meister teile, kõigepealt mõned, siis teised. Mõned vähemate valudega ja teised 

suurte ohvritega, vastavalt sellele, millise tee igaüks valib ja kuidas ta sellel kõnnib. 

35 Sirge tee on kõige lühem; seda sillutavad valgus, armastus ja voorus. See on seaduse tee. 

36 Kruusad teed pikendavad arenguteed, kuid lõpuks jõuate te kõik minu juurde. 

37 Te ei tea, millisesse rahupaika jõuavad need hinged, kes jõuavad "mäekõrgusele", kuid te usute 

tõotatud maa olemasolusse, ja seepärast ütlen ma teile uuesti: Õndsad on need, kes on uskunud ilma 

nägemata. 

38 Vanast ajast on teile kuulutatud, et sel ajal näevad Mind kõik silmad - nii patuste kui ka vagade 

silmad; kuid Jeesust inimkujul ei näe kõik. Minu Kohalolu saab näha teie usu, armastuse ja vaimse tõusu 

silmadega. 

39 Minu hääl hakkab kõlama teie sisimas ja te tunnete, et ma elan koos teiega. Aga sa pead puhastama 

oma südamekambri, et sa ei häbeneks mind seal vastu võtta, kui see on rüvetatud. Otsige abi oma 

vaimsetelt vendadelt ja nad aitavad teid ettevalmistamisel. 

40 Te olete juba alustanud oma rändamist oma vaimse arengu teel, jätkake seda ilma hirmuta. Ma 

olen teid julgustanud katsumustes, mida olen teile peale pannud. Milline inimjõud oleks võinud välja tuua 

selle, kes oli langenud kuristikku? Kes oleks võinud teha võimalikuks selle võimatu, mis teie elus juhtus? 

Kes oleks võinud hävitada kiusatuse lõksud, mis su hinge piirasid? 

41 Ma olen ainus, kes on võimeline neid töid teie seas tegema ilma tasu nõudmata. Ma ei loetle oma 

hüvesid, et kiidelda teile sellega, mida ma teile annan, vaid sellepärast, et ma ei taha, et minu õpetused 

jääksid märkamata ja et teie vaim neid mõistaks ja mõistaks. Ma tahan, et teie süda muutuks lahkeks, nii et 

see aitaks hinge teha häid tegusid ja külvata oma vendade teed armastuse ja halastusega. 

42 Te tulete nendesse tagasihoidlikesse kohtumispaikadesse, kus te kuulete Minu Sõna nagu kooli, 

kus te õpite seda, mida te hiljem oma eluteel ellu viima hakkate. Mõistke, et pelgalt juhiste kuulamisega ei 

ole te veel oma ülesannet täitnud. Ma usaldan teile maailma, et te saaksite levitada sinna Minu õpetuse 

seemet. Ma usaldan teile oma kodu, ma näitan teile tegevusalad ja teed, mida järgida. Vanglad, haiglad, 

orbudekodud, kohad, kus valitseb pahe ja rüve, on teie palve ja halastustööde jaoks sobivad tegevusalad. 

43 Võitke ennast ja tee muutub teile lihtsaks. Siis suudate te võita metsalise, keda Minu apostel 

Johannes nägi oma Ilmutusraamatus. 

44 Mitu korda olete tahtnud tõotada, et järgite Mind, kuid Ma olen teie huuled kinni pannud, et nad ei 

ütleks tõotust. Teised teie seast tahtsid kirja panna tõotuse, et nad hakkavad Mind alati armastama, ja Ma 

olen peatanud teie sule, sest Ma tahan, et see oleks teie vaim, millest lähtub tagasivõtmatu otsus Mind 

järgida. 
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45 Kui te saaksite hetkeks näha omaenda vaimu, oleksite üllatunud, kui oleksite teada saanud, kes te 

olete; te imestaksite selle valguse üle ja tunneksite austust enda vastu. Aga kuigi te ei näe seda oma keha 

silmadega - uskuge sellesse selle ilmingute tõttu, siis ei ole teie keha enam vangla ega takistuseks selle 

tõstmisel. Pidage meeles, et teie vaim kui Loojale sarnane olend on määratud tegema tegusid, mis on 

Tema väärilised, kes andis talle elu. 

46 Nüüd peate rohkem kui kunagi varem koguma oma jõudu, et hoolitseda oma hinge küpsemise eest, 

mis on paljudele teist jätnud endast maha valu, kurbuse ja pisarate jälje. Aga nüüd, kui te olete patu linnast 

lahkunud ja lähete samm-sammult uuele maale, mis teid armastusega ootab - ärge pöörake oma nägu 

tagasi, minge edasi eesmärgi poole. 

47 Mõelge ekslikule inimkonnale - ekslikule, sest suured religioossed kogukonnad, mis nimetavad 

end kristlasteks, omistavad rohkem tähtsust rituaalile ja välisele, kui Minu õpetusele endale. See Elu Sõna, 

mille ma pitseerisin armastuse tegudega ja Ristiverega, ei ela enam inimeste südames, see on lukustatud ja 

vaigistunud vanadesse ja tolmunud raamatutesse. Ja nii on olemas "kristlik" inimkond, kes ei mõista ega 

oska Kristust järgida. 

48 Seepärast on mul sel ajal vaid mõned jüngrid - need, kes armastavad oma kannatavaid vendi, need, 

kes leevendavad valu, need, kes elavad vooruses ja jutlustavad seda oma eeskujuga: Need on Kristuse 

jüngrid. 

49 Kes teab Minu õpetust ja varjab seda või teeb seda teatavaks ainult huultega, mitte aga südamega, 

ei ole Minu õpilane. 

50 Ma ei ole tulnud selleks ajaks, et otsida kivist templid ja teha end neis teatavaks. Ma otsin hingi, 

südameid, mitte materiaalset pidulikku riietust. 

51 Ma vaatan halastusega nende inimeste peale, kes eitavad Minu olemasolu, sest nad on teaduse 

radadel eksinud. Ma ei pea vaenlasteks isegi neid, kes püüavad mind inimeste südames hävitada; ma 

armastan neid ja annan neile andeks, sest nad on minu palavalt armastatud lapsed. 

52 Uurige Minu Sõna, kuid tehke seda austusega ja ärge nõudke, et teaksite seda, mida ainult teie 

Issand võib teada. Aga tundke lõpmatut rõõmu teadmisest, et teil on täiuslik, tark ja õiglane Olend nagu 

Jumal. 

53 Armsad inimesed, vaadake seda rõhutud ja haiget inimkonda, kes ei ole teadlik ajastust, milles ta 

elab, ega Minu kohalolekust inimeste seas. 

54 Ärkke, inimesed, sest ma annan teile valguse, usu ja päästmise sõnumi selle inimkonna jaoks. 

Vabastage end oma letargiast ja mõelge selle ülesande peale, mis teil on sel ajal maa peal. 

55 Ma ei ütle teile, et te olete selle inimkonna päästjad või lunastajad, ei, kuid ma annan teile teada, et 

te peate kandma rõõmusõnumit provintsidesse ja rahvastesse. Teie missioon ei piirdu Minu õpetuste 

kordamisega, vaid nende selgitamisega ja nende tugevdamisega igal ajal halastustöödega ning armastuse 

külvamisega teie vendade seas. 

56 Ärge kahelge oma volitustes teha töid, mis üllatavad ja veenavad teie kaasinimesi. Asjaolu, et te 

olete lihtsad ja harimatud, ei ole takistuseks selle missiooni täitmisel, mille olen teile usaldanud. Teie sees 

on valguse vaim, mis vajab vaid teie usku, et see avalduks. 

57 Nende vaeste ja ilmajäetud inimeste hulgast valgustan ma neid, kes on nõuandjad, hingedoktorid, 

Minu Töö tõlgendajad, rahukuulutajad ja prohvetid. 

58 Mõned lähevad ära teiste rahvaste juurde, ülejäänud ootavad nende saabumist, keda te nimetate 

võõrasteks, kes otsivad rahu, valgust, vendlust ja külalislahkust. 

59 Ma olen teile öelnud, et seda rahvast valmistatakse praegu ette, et tõusta rahu ja vaimustuse lipuks 

maa rahvaste seas Minu tahtmise poolt määratud tunnil. See pakub varjupaika, on pelgupaik ja kaitseb 

neid, kes tulevad selle juurde valust kurnatuna. Selle rahva saatus on suur, seepärast panen ma nad 

proovile ja panen nad tundma Minu õiglust. 

60 Kas teie süda ei oleks täis rõõmu, kui te näeksite, et teie ukse juurde tulevad pagulasrongid, kes 

otsivad rahu? Kas sa ei rõõmustaks, kui sa jagaksid oma leiba näljastele? 

61 Valmistage oma südamed ette ja õilistage oma tundlikkust, sest te ei tea, millal ja millal Minu 

Sõna saab teoks. Arendage tervendamise annet, millega ma olen teid vaimselt rikkaks teinud, sest koos 

kodututega tulevad paljud, kes on haiged, ja teised, kes on kurnatusest masendunud. Tuntud ja tundmatud 

haigused piinavad neid, kuid ma annan teile ühe tervendava palsamiga kõigi vaevuste vastu, olgu need siis 
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vaimseid või füüsilisi. Selleks, et see palsam saaks imet teha, on vaja tõelist heategevust, mille aluseks on 

palve. 

62 Oo õnnistatud rahvas, kelle sisse ma lasen oma valgussära, mis on saanud sõnaks, kuhu ma lasen 

oma rahva ilmuda: Hävitage oma religioosne fanatism, vabastage end teadmatusest ja te ei ole enam 

kunagi ori! 

63 Ma olen need maad õnnistanud, et kui saabub päev, langeks neile armu manna ja suured 

rahvahulgad, kes otsivad tõde, saaksid sellest süüa. 

64 Valvake oma pärandi üle, valvake oma ande üle, sest teie saatus on õpetada inimkonnale 

spirituaalsust, õpetust, mis paljastab suurima tarkuse ja tagab inimkonna rahu ja vaimu tõusu. 

65 Ülesanded ja missioonid, mis ma teile usaldan, ei ole teile mingil juhul ike ega koorem. Te ei ole 

kannatanud oma puuduste koormat ja vedanud endaga kaasa alandamise ja orjuse ahelad, et ma saaksin 

teile pakkuda uut ikke. Ülesanded, mis ma teile usaldan, on kindlasti rasked ja väga suure vastutusega, 

kuid nende täitmine tagab teile rahu, heaolu ja pääste. 

66 Kui te täidate oma ülesannet hästi, on see raske risti või valusa koorma asemel vaimule 

väljendusetaoline rõõm ja südamele tohutu rahulolu. 

67 See on Eelija ajastu, kes on tulnud teie juurde Vaimus, tasandades kõik teed, lammutades tõkked, 

tuues valgust pimedusse, purustades teadmatuse ahelad ja näidates teed kõigile hingedele. 

68 Nii nagu Mooses vabastas Iisraeli Egiptuse ikke alt ja viis nad Kaananimaale, vabastab Eelija teid 

praegu selle maailma pimedusest, et tuua teid vaimse kuningriigi valgusse, uuele tõotatud maale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 73  
1 Janunevad rahvahulgad on tulnud Minu juurde ja on võtnud vastu Minu Sõna nagu kristallselge 

veekogu, mis on nende plekid ära pesnud. Tänulikkus on pannud paljud südamed avanema armastusele 

nagu lilleõied. 

2 See on aeg, mil ma pakkusin teile, et pöördun teie juurde tagasi. Teie valu pidi olema väga suur, et 

te saaksite Minu juurde tulla, kuid kõik oli juba aegade algusest peale ette valmistatud ja kõik oli ette 

kuulutatud. Te ei ole jälginud ega palvetanud ja seetõttu olete teelt kõrvale kaldunud. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, hoolimata nii paljudest "okastest ja kividest", mis tänapäeval "maad" katavad, hoolimata nii paljudest 

lõhedest, kuristustest ja kuristustest, mis selles eksisteerivad, on Issanda tee alati äratuntav sellele, kes 

otsustab sellel kõndida. Ma tulin eemaldama umbrohtu ja takistusi teie teelt, et te saaksite näha tõotatud 

maa hiilgust. Homme nimetavad inimesed seda aega "valguse ajaks". 

3 Suur on muutus, mille inimkond lühikese aja jooksul läbi teeb. Ühiskondlikud organisatsioonid, 

põhimõtted, usutunnistused, doktriinid, tavad, seadused ja kõik inimelu korraldused kõiguvad oma 

põhialustes. 

4 Jah, see on valguse aeg. Ma ütlen teile, et valgus on jõud, on siirus ja on tõde. Seepärast peab see 

siirus ja see tõde paistma kõikidel viisidel ja kõigis inimeste töödes. - Paljud ütlevad: "Issand, kui kaua sa 

oled ennast meie eest varjanud! Aga mina vastan neile: Ei ole nii, et ma end varjasin, vaid te panite oma 

silmade ette paksu loori, nii et te ei näinud mind. 

5 Inimkond on Minu põld, Mina olen selle viljeleja. Kuid ma näen, et selle teele on tulnud 

lugematuid katkusid ja see on muutnud teie lunastuse äärmiselt raskeks. Materialism, sõda, patt on olnud 

need nuhtlused, mis on Issanda põlde lakkamatult vaevanud. Aga nende hävitamise jõud on Minus ja 

varsti tuleb aeg, mil nad kõrvaldatakse igaveseks. Siis õitsevad põllud, südames on rahu ja kodudes on 

leiba külluses. Inimese elu on nagu kummardus, mis tõuseb Minu poole, kui ta täidab käsku, mis ütleb 

teile: "Armastage üksteist". 

6 Igaüks, kes kuuleb Minu õpetust ja tahab saada "külvajaks", jätab selle oma vaimule sisse ja 

kasutab seemet, põllutööriistu ja vett, et seejärel minna viljatutele põldudele, mida ta oma armastusega 

viljakaks teeb. 

7 Millist suuremat pärandit saaksite oma vendadele jätta, kui seda, et olete teeninud oma Issandat 

Tema õnnistatud väljadel? Teie mälestus saab ühel päeval õnnistatud ja teie eeskuju jäljendatakse. 

8 Mõistke, et see on aeg, mil te peate end oma tegudega lunastama. Inimkonna kolmandal ajastul ei 

ole mina üksi see, kes peab teenima. 

9 Selleks, et teid aidata, olen ma tulnud uuesti, et näidata teile oma valgusega hea teed sellises 

sügavas pimeduses, et te jõuaksite varsti rahu kuningriiki, mida teie süda igatseb, isegi kui ta seda ei tea. 

10 Te ei tea tee lõppsihtkohta, kuid teil on usk sinna jõudmiseks. Te ei tunne Isa täielikult, kuid Tema 

hääl äratab teie südames tingimusteta usu ja hävimatu lootuse. Neile, kes usuvad sel viisil, ütlen veel kord: 

"Õnnelikud on need, kes usuvad ilma nägemata. 

11 Ärge olge enam maapealsed inimesed, kes iga hetk survestavad Isa, et ta laskuks oma südame 

elupaika, ilma et oleks seda eelnevalt ette valmistanud. Olge nüüd need, kes suudavad tõusta oma Looja 

juurde. Tehke ennast vääriliseks, et teenida dialoogi vaimult vaimule. 

12 Kui te olete saanud tõendid Minu tõe kohta eluteel, siis olgu need tunnistuseks ja innustuseks teie 

igapäevatöös. Kuid ärge lubage lihal sulgeda silmi tõdede ees, mida teie vaim saab, sest see on pime, nõrk 

ja tänamatu ning selle vastumeelsus võib takistada teie arenguteed. 

13 Ma olen andnud teile vajalikku jõudu oma ülesande täitmiseks ja sellega, mida ma teile seni olen 

rääkinud, suudate te päästa kogu inimkonna. Kuid te olete nõrgad ja ma jätkan oma õpetuste andmist oma 

rahvale, kuni saabub märgitud tund, mil see ilmutus lõpeb. 

14 Ma võiksin jagada oma inimesed kahte rühma: Üks, kes on Mind mõistnud, ja teine, kes ei ole 

Minu Tõde mõistnud. Mõlemad on saanud sama õpetuse; kuid see, kes ei ole Mind mõistnud, kurdab, 

tunneb end puudust tundes ja ebaõnnestununa. Mõnikord usub ta, et teda kiusatakse, teinekord aga, et ta 

on seotud ja ei suuda kiusatuste vastu võidelda. Oma teel tunneb ta, et okkad torkavad tema jalga igal 

sammul, ja iga päev valutab ta valupisaraid; tee okastest jätab ta maha killud armu rõivast, millega ma teda 

olen ehtinud. - Teine rühm on see, kes laulab võidulaulu, kui ta lõpetab oma igapäevatöö, see, kes oskab 
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lahingus tõusta, et mind õnnistada; kes ei kaeba, ei anu, ei sõimle. Ta on see, kes, kui ta minuga räägib, 

ütleb mulle ainult: "Issand, ma tänan Sind lõpmatult, sest ma olen kogenud Sinu isalikku armastust minus, 

sest Sa oled ennast ilmutanud minu katsumustes, mis täiustavad mu vaimu. Ma tänan Sind, sest nende 

katsumuste keskel on mul Sinu rahu ja toitu." 

15 Nii kiidavad Mind need, kes on Mind mõistnud. Nende jaoks on iga päev, iga koidik, uus lootuse 

valgus ja uus samm nende arenguteel. Kuid ma ei taha teid jagada, vaid tahan teid ühendada üheks 

perekonnaks, milles ma ei näe algatajaid ja õpilasi. Ma ei taha kõrgemaid olendeid madalamate kõrval. 

Kuna ma olen andnud kõigile sama volituse, tahan, et te kõik hindaksite seda samamoodi. 

16 Teie, kes te pidevalt kaebate, kuulake Mind: Kui sa, oma inimkehasse peidetud, tulid Minu 

Kohalolekusse, tõid sa ta Minu ette väsinud ja kurnatud, haige ja lagunenud. Kuid ma tervendasin teda, 

taastasin tema jõu, täitsin su südame rõõmu ja lootusega. Ma andsin teie kätte võtmed, et avada väravad 

tööle ja andsin teile leiba. Ma õnnistasin ja puhastasin teie lähedasi ning puhastasin teie tee takistustest. 

Ma äratasin teie vaimu sügavast unest ja ei andnud talle enam ühtegi kingitust ainult seetõttu, et ta omas 

kõike oma loomisest alates. Aga ma pidin vabastama hinge väsimusest, tema haigusest, ja hindasin seda 

sel hetkel oma südametunnistuse kaudu. Pärast seda, kui keha ja hing olid tugevnenud, sulatasin nad üheks 

olendiks, üheks tahteks, nii et see täitis Minu seadust. Mida veel küsida? Ma ütlen teile: täitke seda 

seadust, siis on teil rahu selles maailmas ja pärast seda on teie vaim taevariigis. - Sel viisil äratasin teid, et 

te tunneksite, kes te olete, ja seeläbi õpiksite mõistma ka oma saatuse ja ülesande ülevust. 

17 Nüüd ma ütlen teile: ärge jääge ainult kuulama mind, te peate ka tegutsema! Saage tugevaks ja 

õppige katsumustes! Kui te ainult kuulate ja ei mõtle, siis ei ole te midagi õppinud ja te ei suuda midagi 

ellu viia. Vaadake neid kohtumispaiku kui kooli, kus Meister teid õpetab, ja vaadake maailma kui tohutut 

töövälja, kus saate õpitut rakendada. 

18 See maailm on õige valdkond, kus töötada. Selles on valu, haigused, patt kõigis vormides, pahed, 

ebakõla, eksinud noorus, vääritu vanadus, teaduse väärkasutamine kurja eesmärgil, vihkamine, sõda ja 

valed. 

19 Need on põllud, kus te peate töötama ja külvama. Aga kui võitlus, mis teid inimeste seas ootab, 

tundub teile hiiglaslik - tõesti, ma ütlen teile, kuigi see on suur, ei saa seda võrrelda sellega, mida te peate 

alustama iseendaga: hinge, mõistuse ja südametunnistuse võitlusega liha kirgede, nende enesearmastuse, 

isekuse ja materiaalsuse vastu. Ja kuni te ei ole ennast ise võitnud, kuidas te saate oma vendadele siiralt 

rääkida armastusest, kuulekusest, alandlikkusest ja vaimulikkusest? 

20 Mõistke, et kõige võimsam vaenlane on teil endal. 

Kui te olete teda võitnud, siis näete seitsmepealist lohe, millest apostel Johannes teile rääkis, oma jalge all. 

Ainult siis saate te tõeliselt öelda: "Ma võin tõsta oma näo oma Issanda poole, et öelda Temale: Issand, ma 

järgnen Sulle." Sest siis ei ütle seda mitte ainult huuled, vaid ka vaim. 

21 Kui teie keha silmad saaksid hetkeks näha teie enda vaimu, siis te pimestuksite, kui te teaksite, kes 

te olete ja kuidas te olete. Te austaksite ja halastaksite iseennast ja tunneksite sügavat valu, kui näeksite, 

kuhu te olete selle valguse toonud. 

22 Täna tulen ma ütlema teile, kes te olete, sest te ei tunne ennast. Te ütlete pidevalt, et teil on vaim, 

teadmata, mida see tähendab, ilma et teil oleks vähemalt usku, et teil on vaim; sest te ei ole seda näinud, 

nagu te oma materialismis olete soovinud. Kui te seda ei tea, siis kuidas te saate seda arendada? 

Ärge olge enam oma mõistuse vangla või hukkamõistja. Ärge laske kehal olla oma omanik või 

peremees. Las ta vabastab end, las ta lükkab tagasi lihaga seotud maiseid kalduvusi, nii nagu inimene ajab 

ära hundi, kes teda igal sammul varitseb. 

23 Need, kes sisemiselt tunnevad, et nad on Mind mõistnud, ja kes usuvad, et nad täidavad oma 

ülesannet, aitavad neid, kes järgnevad. Kuid ärge veel pakkuge Mulle oma vilju, sest teie loodud töö - 

mitte ainult sel ajal, vaid kõigil aegadel - ei ole veel Minu vääriline. 

24 Ärge häbenege seda ja ärge kaotage julgust. Kui ma ütleksin teile, et te olete juba saavutanud 

täiuslikkuse ja et teie töödes ei ole puudusi, kas te siis pingutaksite, et jätkata oma vaimse küpsemise teed? 

25 Ärge seiske enam paigal, ärge fikseerige oma silmi minevikus. See, mis sa maha jätsid, oli valu, 

pisarad ja patud. Te olete Soodoma linna selja taha jätnud, ärge pöörake enam oma nägu selle poole. See 

oli patu linn. Minge uue maa poole, mille kristallselge veega allikad ja viljakad põllud muudavad teie 

eksistentsi kauniks ja õnnelikuks. 
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26 Vaata, inimkonna vaimu ees avaneb palju teid. Kuid ma ütlen teile, et ma ei näe selles maailmas 

ühtegi täiuslikku religioosset kogukonda, isegi kui mõned neist on rajatud Minu Õpetusele. Ma ei tule 

vastuollu Sõnaga, mille ma teile teises ajastul andsin, ma ei saa ennast eitada. Aga ma küsin teilt: Kus on 

see Sõna, see Õpetus? Ma otsin seda inimeste südames ja ei leia seda. Seda on hoitud vanades ja tolmunud 

raamatutes, ja on isegi mõned inimesed, kes on julgenud seda võltsida. Seepärast ütlen ma teile, et ma ei 

leia teie hulgast täiuslikku religioosset kogukonda. Sest armastuse ja halastuse, alandlikkuse ja õigluse 

asemel leian ma ainult riitusi, traditsioone ja edevusi, palju kannatusi ja teadmatust. Kuid need on vead, 

mis ei jõua Minuni. Ainult armastus, leebus, õiglus ja kannatlikkus jõuavad Minuni. 

27 Kes armastab, see elab Minu õpetust. See, kes tunneb oma kaasinimeste valu, kannatab nende 

pärast ja toob neile lohutust, on Minu jünger. See, kes õpetab voorust tegude, oma elu kaudu, on meister. 

See, kes armastab oma venda tõeliselt, on Minu väärikas laps. 

28 Kes teab Minu seadust ja varjab seda, ei saa end Minu jüngriks nimetada. Kes annab Minu tõde 

edasi ainult oma huultega, mitte aga oma südamega, see ei võta Minust eeskuju. Igaüks, kes räägib 

armastusest ja tõestab oma tegudega vastupidist, on Minu õpetuse reetur. 

29 See, kes eitab Maarja puhtust ja täiuslikkust, on rumal, sest oma teadmatuses esitab ta Jumalale 

väljakutse ja eitab Tema väge. See, kes ei tunnista Minu tõde kolmandal ajastul ja eitab hinge surematust, 

magab ikka veel ja ei võta kuulda möödunud aegade ettekuulutusi, mis kuulutasid ilmutusi, mille 

tunnistajaks inimkond on praegusel ajal. 

30 See on Minu Kolmanda Ilmutuse põhjus. Ma ei ole ilmunud sünagoogide või kirikute põues, sest 

need ei ole Minu koda. Inimeste poolt ehitatud kivitemplid ei saa olla Minu templid, vaid inimeste endi 

süda, kus on nende armastuse altar, nende usu valgus ja nende teenete ohver. 

31 Ma otsin südameid ja hingi, et ilmutada end neis. 

32 Kui tahate, et tõde elaks teie sees, siis praktiseerige armastust, levitage valgust sõnade, tegude ja 

mõtetega, tervendage neid, kes on hinges ja kehas haiged. 

33 Kui mõni tõuseb üles kui Minu vaenlane, siis ma ei vaata neid sellisena, vaid ainult kui abivajajaid. 

Neid, kes arvavad, et nad on õpetlased ja eitavad Minu olemasolu, vaatan ma haledalt. Neid, kes püüavad 

mind inimeste südames hävitada, pean ma asjatundmatuteks, sest nad usuvad, et neil on võim ja relvad 

hävitada Teda, kes on elu autor. 

34 Ainult selline olend, kes oleks kõikvõimas nagu Mina, võiks Minuga võidelda. Aga kas te usute, et 

kui Minust tekiks jumalus, oleks see Minu vastu? Või usute, et see võib tekkida tühjalt kohalt? - Miski ei 

saa tulla mitte millestki. - Ma olen Kõik ja ma ei ole kunagi sündinud. Mina olen algus ja lõpp, kõige 

loodu alfa ja oomega. 

35 Kas te kujutate ette, et üks Minu poolt loodud olenditest võiks jõuda Jumala juurde? Kõigil 

olenditel on piirid ja selleks, et olla Jumal, on vaja, et tal ei oleks piire. Need, kes on hellitanud neid 

unistusi võimust ja suurusest, on langenud omaenda uhkuse pimedusse. 

36 Minus ei saa olla mingit isekust. Seepärast, kuna Ma olen suur oma jumalikkuses, siis oli Minu 

Tahe, et ka teie oleksite suured. Ma tean, et seni, kuni te olete väikesed, olete nõrgad ega suuda Mind 

järgida, mõista ja armastada. Seepärast otsin ma teid üles, et õpetada teid ja teha teid suureks vaimus ja 

mõistmises. Ma armastan sind ja tahan tunda end sinu lähedal. Isa ei ole kunagi õnnelik, kui ta teab, et 

tema lapsed on puudu ja et nad lisaks sellele veel kannatavad. 

37 Minu Isa koda on teie jaoks valmis. Kui te jõuate selleni, siis naudite seda tõeliselt. Kuidas saab isa 

elada kuninglikus kambris ja nautida maitsvat toitu, kui ta teab, et tema enda lapsed on nagu kerjused tema 

enda maja väravate ees? 

38 Minu lapsed, te olete valmistanud endale kohtuotsuse, kui olete rikkunud Minu Seadust. Te olete 

komistanud teel, uskudes, et Ma olen teid karistanud, ja te olete nimetanud Mind halastamatuks, 

unustades, et Tema, keda te nimetate ebaõiglaseks ja halastamatuks, on teie Taevane Isa. 

39 Kas te ei tundnud Isa armastust esimese ajastu karmi kohtuniku juures? Ja kas te ei avastanud Isa 

Teise ajastu armastavas Isandas? Pidage meeles, et ma ütlesin teile: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa". 

40 Täna, kui Minu Püha Vaim teiega räägib, räägib teiega tõepoolest Isa Tarkus ja Poja Armastus. 

41 Ma ei taha teid alandada oma suurusega ega sellega uhkustada, kuid ma näitan seda teile siiski, 

niivõrd kui see on Minu tahe, et te tunneksite ülimat rõõmu sellest, et teie Isa on kogu väe, tarkuse ja 

täiuslikkusega Jumal. 



U 73 

112 

42 Rõõmustage mõttega, et te ei koge kunagi Minu väe lõppu ja et mida kõrgemale areneb teie vaim, 

seda paremini tunnete Mind ära. Kes ei võiks nõustuda teadmisega, et ta ei jõua kunagi oma Issanda 

suurusele? Kas te ei leppinud maa peal kokku, et olete oma maise isaga võrreldes nooremate aastatega? 

Kas te ei andnud talle vabatahtlikult kogemusi ja volitusi? Kas sulle ei meeldinud, et sul oli isaks tugevam 

mees kui sina - uhke, vapper ja täis voorusi? 

43 Jüngrid, ärge kunagi kasutage seda valgust, mille ma olen teie sisse pannud, kurja eesmärgil. Ma 

osutan teile sellele, sest see Minu ilmutuse vorm lõpeb varsti ja arm, mida Ma olen teie keskele valanud, 

on nii suur, et mõned, kui nad näevad Mind lahkuvat, tunnevad end vabalt oma ebamõistlikkuses kasutada 

oma autoriteeti ja vaimseid andeid ainult selleks, et end inimeste ees ülendada. 

44 Sest häda neile, kes otsivad meelitusi, edevust ja raha! Sest valu ja katsumused panevad nende 

vennad tulema ja kummardama nende ette, et saada tilk tervendavat palsamit. Aga häda neile, kes peavad 

endid jumalateks, mõistmata, et nende võim on muutunud kurjuseks ja nende valgus pimeduseks! Häda 

Minu headele jüngritele, sest nad peavad nende pärast kannatama, sest tekib segadus! 

45 Alati, kui tahate teada, kas tee, mida te järgite, on ülespoole arenemise tee, peaksite konsulteerima 

südametunnistusega, ja kui selles on rahu ning heategevus ja heasoovlikkus oma vendade suhtes on kodus 

teie südames, siis olete kindel, et teie valgus ikka veel särab ja teie sõna lohutab ja ravib. Aga kui te 

peaksite avastama, et ahnus, halb tahtmine, materialism ja lihalikkus on juurdunud teie südamesse, siis 

võite olla kindlad, et teie valgus on muutunud pimeduseks, pettuseks. Kas te tahate - kui Isa teid ära 

kutsub - esitada kuldse nisu asemel ebapuhast saaki? 

46 Hoidke neid sõnu oma sisimas, et need oleksid kustutamatud. Täitke oma elus (korraldus) 

leebusega ja te saate rahu. Ma tahan, et leib oleks magus teie suus, et teie kodu ei oleks habras paat, et te 

oleksite ühel meelel, et kui teie juurde tulevad need, kes ei usu seda sõna, ei pühkiks nende sõnade 

tormituul ja nende kurjad kavatsused teie usku minema. 

47 Teisel ajastul ehmatas paljusid Minu kohalolu Jeesuses, sest see põhjustas lahkarvamusi 

perekondade vahel. Viiest inimesest, kes elasid ühes kodus, olid kolm kahe vastu ja kaks kolme vastu, ja 

kui kolm järgisid Mind, siis kaks lükkasid Mind tagasi. Sama toimub ka praegu. On kodusid, kus isa on 

Mind ära tundnud ning kaaslane ja lapsed on tema vastu üles tõusnud. Teised, kus naine, pereema, on 

tulnud Minu juurde ja öelnud mulle pisarsilmi: "Meister, ma järgin Sind ja tahan, et ka minu omad 

järgiksid Sind. Aga nad, minu enda lapsed, on mind valesti hinnanud." 

48 Kui haruldased on pered, kus kõik järgivad Minu juhiseid täiuslikus kooskõlas! 

49 Nii kannatab see rahvas sugulaste ja naabrite mõistmatust, neile ei anta leiba, neile suletakse 

uksed, pannakse varitsusi, nende vastu heidetakse laimu ja valetunnistusi. Ärge kartke, olge tugevad, sest 

need, kes teid kõige rohkem valesti hindavad, on need, kes tulevad kahetsedes otsima teed, mida te järgite. 

50 Ma armastan teid ja päästan teid alati, ja see on Minu halastus, mida te saate oma eluteel, kusjuures 

isegi uskmatud üllatuvad, kui nad näevad, et teil on rahu südames, leib laual ja jõudu vaimus. 

51 Et teid aidata, saadan teile oma õrna helluse, oo õpilased. Kui Minu Jumalik Kiirgus naaseb Minu 

juurde, jääb Minu Rahu teie sisse. Kuid täna ütleb Meister teile: ärgake üles, inimesed! Praegu ei ole aeg 

magada. Tormid ründavad teid iga hetk ja te peate jääma tugevaks. See on kohtumõistmise ja 

järelemõtlemise aeg: lahti lastakse katk, nälg, sõda, surm ning kõik nähtavad ja nähtamatud hädad ja 

nuhtlused. Palvetage ja töötage vaikuses. Ärge kustutage oma lampi ega varjake oma kingitust. Olge alati 

valmis tervitama seda, kes koputab teie uksele, siis võtke eeskujuks Minu tähendamissõna ustavad neitsid 

- need, kes ootasid vooruslikku abikaasat põleva lambiga. 

52 Teie spirituaalsus mõjutab kõigi nende mõtteid, keda soovite aidata. Nii saate te valgustada oma 

vendade teed, kes valitsevad teid maa peal. Nad hoiavad oma südame uksed lahti ja võtavad võõra vastu 

ning annavad talle edasi rahusõnumi, mille ma neile annan. 

53 Sellel rahval on raske missioon täita teiste maailma rahvaste seas. Aga selleks tõmban ma 

kõigepealt iga umbrohu juurtega välja. Ma panen inimesi heietama maha silmakirjalikkuse maski ja täitma 

oma südamed siiruse, vendluse ja valgusega. Ka vaimulikes küsimustes peab see rahvas olema eeskujuks; 

kuid on vaja, et ta vaimseks muudaks oma jumalateenistuse ning kaotaks usufanatismi ja 

ebajumalakultused. 

54 Minu õpetust peate te elama, et teised saaksid seda uskuda; kuid kui see rahvas tõuseb vaimselt 

üles, ilmuvad valgustunud inimesed kõikidesse maailma piirkondadesse, et levitada Minu õpetust. Siis nad 
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tänavad Mind, sest nad ei tunne end enam üksi ja mõistavad, et kõigil on armu anded. Sest enne maa peale 

tulekut said nad need Minu isalikust headusest tänu tõotusele täita oma missiooni. 

55 Õnnistatud on see, kes avab oma vaimseid andeid, juhindudes ainult oma südametunnistuse 

sisemisest häälest, nagu prohvet Johannes, keda te nimetate Ristijaks, kes läks oma teed valgustatuna 

valgusest, mille ta sai oma Issandalt. Kes veel võiks teda õpetada või temaga kõrbes rääkida? 

56 Tõuse uuele elule, oh inimesed, ärge langege hävingusse! Ärge unustage, et ma olen teid alati 

kutsunud "valguse lasteks". Laske oma vaimus iga päev vähemalt üks valguse sära särada. "Kuidas saab 

see juhtuda?" küsib teie süda Minult. Sellele vastan, et inimkond on täis abivajajaid ja te võite anda neile 

midagi sellest, mis teil on vaimse rikkusena olemas. Juba ammu määrasin teid selle ülesande täitmiseks ja 

see, mida ma olen teinud sel ajal, kui ma teie otsaesise märgistasin, on ainult selle saatuse ja vaimsete 

andide kinnitus, mille te olete Minult saanud juba teie olemasolu algusest peale. Rahu, vägi, igavene 

valgus, võim segadusse sattunud hingede üle, tervendamise and, (sisemine) sõna, vaimne palve ja nii 

paljud anded, mis kaunistavad teie vaimu, on relvad, millega te saate luua rahu selles rahvas, mis saab 

olema viljakas maa prohvetitele, saadikutele, meistritele ja hea apostlitele. 

57 Kui kõik need ettekuulutused on täitunud ja inimesed otsivad pühakirjadest mingeid teateid nende 

kohta, leiavad nad üllatusega igal sammul selget viidet kõigele, mida teie silmad nägid sel ajal ja mida nad 

näevad eelseisvatel (aegadel). Siis ütleb inimkond: Tõepoolest, see on kolmas kord, Issanda teine 

tulemine! 

58 Mõnele näib, et see rahvas naudib privileegi; kuid hiljem saab kogu maailm teada, et Issanda Vaim 

on valatud välja kogu Tema universaalsele perekonnale ilma soosinguta. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 74  
1 See on armu tund, mil ma teen oma ilmutuse inimeste seas tuntavaks teie vaimse tõusu nimel. Kui 

te kuulete Mind, siis pöördute maailmast eemale, et koguda end vaimselt. 

2 Tundke tõeliselt, et olete Minu laua taga, oodates, et Ma jagaksin teile leiba ja annaksin teile veini. 

Te teate, et Ma räägin teile piltlikult, tuletades teile meelde Minu Teise Ajastu Sõna, sest leib on Minu 

Sõna ja vein on jumalikku olemust, mis on Sõnas. 

3 Leib ja vein, ihu ja veri, manna ja vesi - kõik need on olnud sõnade, armastuse ja elu sümbolid, mis 

on teie vaimu igavene toit. 

4 Kõrbe manna ja vesi kaljust sümboliseerisid omal ajal Vaimu leiba ja veini; need on samad 

sümbolid, mida ma kasutasin viimsel õhtusöögil, kui ma ütlesin neile, ümbritsetuna oma jüngritest: 

"Sööge ja jooge, see on minu ihu ja see on minu veri". Selle õpetusega avasin inimkonna jaoks uue ajastu, 

armastuse ajastu. 

5 Täna kogunevad Minu ümber uued jüngrid ja rahvahulgad järgivad taas Minu samme. Kuid 

vahendid, mille abil ma teen jumalikud õpetused teile arusaadavaks, ei ole enam pelgalt allegooria või 

tähendamissõna; see on eksimatu Sõna, mis kõneleb teie meelega jumalikku olemust, mida te suudate 

tajuda ainult vaimuga. 

6 Mõtisklege nende õpetuste üle, õpilased, ja lõpuks mõistate, et allegooria ja sümbolite aeg on 

lõppemas, sest teie vaimne areng ja vaimne areng võimaldab teil tõde paremini mõista. 

7 Ma olen teie keskel, kuigi te ei saa mind oma kätega puudutada ega oma surelike silmadega näha. 

Ma tulen vaimus, et rääkida teiega ja õpetada teile, kuidas mind palvetes otsida. 

8 Ma ei jäta materiaalset jälge oma uuest ilmutusest, nii nagu ma ei jätnud ühtegi jälge Teisel ajastul, 

kuigi ma elasin teie seas. Inimkond on altid ebajumalateenistusele ja materiaalsete asjade pühitsemisele, et 

pidada neid jumalikuks ja muuta need oma kummardamise objektiks. Mida oleks inimkond teinud, kui ta 

oleks saanud säilitada Minu ihu, Minu märtrisurma risti või Minu ja Minu jüngrite viimase õhtusöögi 

karikakraami? Kuid kõik kustutati, et inimkonna vaimus jääks alles vaid Minu Jumalik Olemus. 

9 Juba ammustel aegadel eemaldasin ma inimeste silmade eest nii esemed, mis olid olnud 

sümboliteks, kui ka sõnumitoojad või sõna kuulutajad. Esimesel korral, kui Mooses oli mäel, kadus ta oma 

rahva eest, kes teda jumaldas. Eelija, tuleprohvet, kadus "pilves", mis viis ta maa pealt minema. Mõlemad, 

nagu ka Jeesus, jätsid hingedesse vaid oma tööde jälje vaimse olemuse kujul. 

10 Nüüd olen ma siin, täites üht oma lubadust, ühendades kõik põlvkonnad üheks rahvaks ja eri 

rassidest inimesed üheks ja samaks apostliks. 

11 Ma pärandan inimkonnale veel ühe testamendi, mis on täis valgust ja selgust. Vaadake, kuidas 

religioosne fanatism on mõnes Minu lapses saavutanud oma kõrgeima astme, samas kui teistes on 

materialism ja usu puudumine võtnud nende hinged saagiks. Suur ja verine on võitlus, mis ootab mõlemat, 

kuni valgus paistab taas inimeste seas ja paneb nad tundma tõelist rahu, mis sünnib mõnede armastusest 

teiste vastu. 

12 Tõelise kirgede ja maailmavaadete kaose ees peavad inimesed tulema avalikult välja Minu uute 

õpetuste tunnistajatena ja kandjatena. Selleks, et leida usku, peavad nad end ette valmistama ja riietama 

alandlikkuse, kuulekuse, vaimsuse, jõu ja halastusega. 

13 Ärge kartke tormi, armsad jüngrid, sest ma olen teiega paadis ja kui te usute minusse, siis te ei 

hakka hukkuma. Te peate võitlema täis usku, arvestades, et nii nagu teil on õnnistus saada Minu Sõna, 

väärivad seda ka kõik teie vennad, sest juba praegu on palju neid, kes seda ootavad. 

14 Ärge öelge, et Minu õpetust on raske ellu viia või et see tekitab teile raskeid raskusi. Need, kes 

järgivad Mind armastusega, ei tunne oma risti koormat. 

15 See on Minu Sõna, suruge see oma vaimule sisse, sest varsti hakkate sellest sõltuma. 

16 Meloodiline kellahelin on teid äratanud, selle heli on kajanud teie vaimus, ja siis on teile 

meenunud, et see on armupäev, mil Meister ilmub teile. Kiiresti tõusite üles sooviga kuulata seda 

jumalikku sõna, mis on elu teie vaimule ja täidab teie südame usaldusega. 

17 Tõesti, Minu Sõna paljastab teile tee, mille elutormid on teie eest varjanud. Mõistke, et ma olen 

teile sama lähedal kui kõigile inimestele; minu valgus on kõigi juures. - Sel ajal järgivad paljud hinged 

valguse teed ega lähe enam eksiteele. Te oleksite üllatunud, kui oleksite näinud, et kõvasüdamilised ja 
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kangekaelsed on need, kes kõige kiiremini Minu jälgedele järgnevad. Kuid põhjus on selles, et ma olen 

andnud kõigile vajaliku aja, et ärgata vaimse elu valguse juurde. 

18 Kui paljud pattude paadunud inimesed on tulnud sel ajal kuulama Minu Sõna ja isegi enne Minu 

õpetava kõne lõppu on nad mulle pisaratega öelnud: "See oled sina, Meister!" See juhtus, sest Minu puhas, 

lahke ja veenev Sõna kõnetas nende inimeste südant. Ja ma ütlen teile, et see, kes on kord tundnud Minu 

Kohalolu, ei suuda end enam valetada valetatud ettekäänetega. - Teie, kes te olete Mind sel ajal kuulnud, 

varustage end, et te oskaksite Minust tunnistust anda, sest te peate esitama Minu õpetust nii, nagu Ma olen 

selle teile ilmutanud, mitte vastavalt oma mugavusele või tahtele. 

19 Nii nagu teil oli teie eluteel sõber, kes tõi teile hea sõnumi, nii saab kogu inimkond, kes vaevleb 

vaevatud maailmas, samuti vihje, et Issand on kohal ja kuulab Mind. 

20 Mis sinust saaks, kui Ma oma halastuses ei lühendaks sinu viletsuse päevi? Te kõik oleksite juba 

hukkunud. Sel ajal otsin ma patuseid, et anda neile ülesanne Minu Jumalikus Töös ja öelda neile, et Minu 

Armastus ei ole neid kunagi välistanud. Milline rahulolu ja rõõm saab ühel päeval olema neis hingedes, 

kui nad on saavutanud vaimse tõusu läbi heategevuse praktiseerimise. - Lõpmatuses on olemas Isa 

armastus, millel ei ole muud soovi kui teie päästmine ja igavese rahu saavutamine. 

21 Alates 1866. aastast olen taas avanud oma armastuse allikas, mis on valanud teie peale lohutust ja 

ilmutust. Ma ei oodanud Minu lahkumise päeva, et öelda teile, et hakkaksite Minu õpetusi ellu viima, vaid 

ma ütlesin teile esimesest hetkest peale, kui te neid kuulsite: "Harjutage halastust, tooge haigetele lohutust, 

rääkige Minu uuest ilmutusest, tooge abivajajaid ja eksinud. Ja seda sellepärast, et Ma ei tahtnud, et te 

muutuksite teoretiseerivateks jüngriteks, kes räägivad imeliselt Minu Tööst ja kes ei ole võimelised 

sirutama oma kätt, et puudutada haiget ja leevendada tema valu. Kas teie süda ei olnud täis rõõmu, kui 

surmahaige mees teie hoolitsuse ja palvetamise kaudu ellu naasis ja te kuulsite, kuidas tema huuled teid 

õnnistasid? 

22 Aeg on väga lähedal, mil need Minu lapsed ei edasta teile enam Minu Sõna. Ma lähen ära ja 

Meister ei anna teile enam seda õpetust. Ma tahan, et selleks ajaks oleks teie südames aktiivse heategevuse 

soov puhastatud ja et spiritualiseerumine oleks leidnud tee teie ellu. Eelija, teie vaimne karjane, teatas teile 

Minu tulekust ja ennustas ka Minu lahkumise päeva. 

23 Minu Sõna, mis on oma vormilt lihtne ja tagasihoidlik, on oma sisult sügav, ja nii jääb see ka 

viimse päevani. Ärge paluge Minul rääkida teile valitud sõnadega, sest teie vaim ei vaja neid, et mõista 

Minu õpetust. 

24 Ma tunnen neid, kes rakendavad Minu õpetust Minu tahte kohaselt, ja neid, kes eemalduvad oma 

olemuse tuumast. Minu tarkuse eest ei ole miski varjatud, ja tõesti, ma ütlen teile: kui tahate Minuni jõuda, 

tulge üles armastuse, halastuse, õigluse ja alandlikkuse redelil. 

25 Ärge püüdke muuta seda vaimset tööd materiaalseks tööks, lootuses näha selle vilju siin maa peal. 

Ärge kahelge Minu Õpetuse võidus, uskuge sellesse ja te suudate muuta tasandikud mägedeks ja kõrbed 

rohelisteks karjamaadeks. Tuletage meelde, et kui Jeesus teisel ajastul suri ristil, hüljatud oma jüngrite 

poolt, välja arvatud Johannes, arvasid nad, et kõik on läbi. Hiljem hakkas siiski südametes idanema 

jumalik seeme, mis ei saanud surra, sest seda kastis pidevalt märtrite veri - veri, mis oli armastus ja usk. 

26 Ma ütlen teile, et sel ajal tuleb Minu jumalikku seemet kasta halastustöödega, meeleparanduse ja 

lepituse pisaratega. 

27 Sel ajal olen ma teid vabastanud uuest orjusest: ahvatlustest, naudingutest, pahedest, mis on nagu 

türanniline ja julm vaarao, kes teid ahelatesse pani. Homme tähistab inimkond seda uut vabanemist - mitte 

pidustuste või traditsioonidega, vaid ühe inimese vaimse armastuse kaudu teise inimese vastu. 

28 Loomohvrid, mida te ohverdasite Jehoova altaril, võeti tema poolt vastu. Ometi ei olnud see parim 

vorm oma vaimu Issandale tõstmiseks. Siis tulin ma Jeesuse kujul teie juurde, et õpetada teile jumalikku 

käsku, mis ütleb teile: armastage üksteist. Nüüd ma ütlen teile, et õpetusi, mida ma teile Teisel ajastul 

Jeesuse teoste kaudu andsin, on mõnikord muudetud ja mõnikord halvasti tõlgendatud. Sellepärast olen ma 

tulnud, nagu ma teile teatasin, et valgustada oma Tõde. Minu ohverdamine hoidis siis ära paljud 

loomohvrid ja ma õpetasin teile täiuslikumat Jumala kummardamist. Minu uus ilmutus sel ajal paneb 

inimkonna mõistma, et te ei tohi kasutada jumalateenistuse sümboolseid vorme ilma nende tähendust 

eelnevalt kindlaks tegemata, sest need on vaid Minu õpetuste allegooriline kujutamine. 
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29 Enne kui ma tunnen südames, ilmub Eelija sellele, et öelda talle, et ta peaks oma pattudest 

meeleparandust tegema, sest Issand on lähenemas. Ta tegi sama teisel ajastul Ristija kaudu, kui ta käskis 

neil meeleparandust teha ja end puhastada, sest taevariik on lähenemas. 

30 Minu isalik armastus jõuab paljude inimeste mõtetesse ja südamesse, kes mind praegu kuulavad. 

See on väljakuulutatud aeg, mil Tõe Vaim laskub inimeste juurde. Kuula Tema häält lõpmatuses, tunne 

Teda nähtamatus, tunne Teda oma südames. Minu armastus ja Minu inspiratsioon aitavad teie vaimul 

tõusta ja võtta vastu Minu õpetusi. 

31 Inimesed tõlgendasid Minu seadust valesti ja moonutasid Minu õpetusi. Seepärast valan ma praegu 

oma valgust igale vaimule ja igale meelele, et te õpiksite mõistma õppetundi, mille olen teile elu kaudu 

andnud. Sellest maailmast, mis on olnud ebatäielike olendite, lepituses olevate hingede koduks, saab 

valguse ja spirituaalsuse paik. Täna puhastab Minu õiglus põllud ja rebib umbrohu juurtega välja, et 

hävitada see lepituse ja armastuse tulega. 

32 Vennastevahelised sõjad, mis on välja kuulutatud iidsetest aegadest alates, panevad teid päevast 

päeva värisema. Aruanded neist häirivad teid ja selle tagajärjed panevad teid pisaraid valama. Need 

inimesed, kes põhjustavad sõdu oma võimuiha ja vihkamise tõttu, on Minu lapsed, kes otsivad Mind 

altarite juures ja kummardavad Mind tabernaklites, mõistmata, et nad pakuvad Mulle oma ohvrite verd, 

mitte armastuse kingitust. Ah, pimedad inimesed, kes oma ülbuses tunnevad, et nad valitsevad piirideta, 

unustades, et nad on Minu Jumalusega võrreldes väga väikesed! - Inimese edevus on jõudnud oma piirini 

ja on vaja, et ma paneksin neid tundma oma kohalolekut ja võimu. Ei ole vaja, et ma kasutaksin kogu oma 

kõikvõimsust, et tõestada teile oma suurust. Minule piisab loodusjõudude nõrgast tõukest või kergest 

puudutusest, et tõestada rumalale ja edevale inimesele tema väiksust. 

33 Nii nagu siis kaotati kuldvasikas, nii kaob ka rikkuse kummardamine sel ajal. Ja nii nagu 

kaupmehed aeti templist välja, nii saavad nüüd kannatada need, kes nõrkust ja teadmatust ära kasutades 

saavad kasu oma kaasinimeste valust. 

34 Inimesed on alustanud võitlust oma Issandaga, kuid kõikjal, kuhu nad pöörduvad, näevad nad 

Mind, kes tõkestab nende kurjade tegude teed. Kuid need, kes ei kuula selles võitluses oma 

südametunnistuse häält, leiavad surma ja kohtuotsuse ning seejärel lepituse. 

35 Oo jüngrid, kes te kuulete Mind - uurige kuuenda pitseri ilmutust! Seal avastate kõik, mida te täna 

näete, kuulete ja kogete. Aga kui te usute Minu Sõnasse, siis mõtestage seda ja hoidke seda oma südames. 

Sest aasta 1950 on juba väga lähedal, mille lõppedes te ei kuule enam Minu häält sellisel kujul. 

36 See inimkond on ümbritsetud keeristormiga. Aga tõesti, ma ütlen teile, et Minu Sõna ei suurenda 

teie segadust. See on valgus, mis suunab teie vaimu ja valgustab teie arusaamu, et aidata teid teie vaimses 

arengus. 

37 Ma olen taas teiega ja tuletan teile meelde teie missiooni armastust inimkonna seas. Vahepeal käib 

Eelija kõikjal eksinud lambaid otsimas, et tuua need oma õlgadel karja, et nad leiaksid oma Looja 

armastuse. 

38 Pidage meeles, et mina olen tee, mis kutsub seda, kes on selle unustanud. Ma levitan oma Sõna teie 

seas, et te saaksite homme oma armastuse töödega sellest tunnistust anda. Paljud otsivad üles lihtsad 

majad, kus Ma ilmutasin ennast ja tuletavad teile meelde, millal Ma teiega Häälekandja kaudu rääkisin, et 

te saaksite neile selgitada, kuidas Ma ilmutasin ennast ja milliseid armastustegusid ja imetegusid Ma teie 

seas tegin. Ainult mälestus jääb nende katuste alla, sest Minu Sõna ja selle kaja säilib teie südames. - Ma 

valmistan praegu noori ette, et võtta hiljem vastu neid, kes ei ole kuulnud Minu Sõna ja kes vajavad 

armastavat abi. Kui paljud nutavad, sest nad ei ole Mind kuulnud! kuid Ma ütlen teile ka: kui paljud neist, 

kes Mind kuulsid, nutavad, sest nad ei varustanud end, ja kui nad mõistavad, et Minu Sõna ei avaldu 

enam, mõistavad nad, et nad ei kasutanud Isa armastuse kingitust, et õppida Tema Jumalikku Õpetust, 

Tema õpetust lõpmatust halastusest ja armastusest. Nad vaatavad kohale, kus Sõna kandja istus maha, et 

esitada Jumalikku Sõna, ja näevad ainult tühjust. 

39 Aastad mööduvad kiiresti, nad on nagu hetked; varsti ei kuule te Mind enam, seepärast ütlen Ma 

teile: las Ma tervendan teid, hellitan teid, lohutan teid ja annan teile oma õpetuse. Ma tulin, et jätta teid 

varustatud, kuid kui te olete nõrgad usus ja tahtes, siis te jääte haigeks ja kes maailmas suudab teiega 

rääkida, teid õpetada ja tervendada, nagu mina seda tegin? 
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40 Kui ma ütleksin teile, et ma tahan alati otse teie vaimuga ühendust võtta, tehes oma hääle teie 

südames kuuldavaks, siis te ei usuks mind. Kuid ainult teie maalisus ja teie kahtlused olid põhjuseks, miks 

Issand tegi ennast teatavaks teatud mõistmisorganite kaudu, mida Ta valmistas oma armastuse kaudu, et te 

saaksite mind sel viisil kuulda ja suudaksite Minu õpetust uurides mõista Minu halastuse suurust. 

41 Kui ma ütleksin teile, et mõnikord teie keha une ajal eraldub teie hing ja läheneb ülestõusmise 

lävele ning otsib Mind, siis te kahtleksite selles. Kuid teil on puudunud vahendid ja usk, et neid hetki 

vaimselt ära kasutada, ja ma pidin äratama nägijad ja prohvetid, et aidata teid ja rääkida teile hommikust, 

et raputada teid üles ja manitseda teid ärkama ja palvetama. 

42 Kas te usute, Minu rahvas, et see inimene, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, on see, kes annab 

teile Sõna? Ei, mu lapsed, see on teie Meister. - Kas te usute, et Jumala Vaim on sõna kandjas, kui ta 

räägib? Ka see ei ole tõsi. - Ma olen teile öelnud, et piisab ühest Minu Valguse kiirest, et valgustada ja 

inspireerida tema meeleorganit, asetades tema huultele ammendamatu sõnavoo, mis on täis olulisi õpetusi, 

mis on tõenduseks uskmatutele. Kuulake mind sel ajal tähelepanelikult, et te oleksite tugevad eelseisvatel 

katsumuste aegadel. 

43 Enne Minu vaimse Kohaloleku vastuvõtmist palusite oma Taevase Ema poole, et Ta aitaks teil 

valmistada Minule pühamu oma südames. Selle eest ma õnnistan teid, mu jüngrid. Kuulge Minu Sõna, mis 

on tee, mis viib täiuslikkusse, igavikku. 

44 Te küsite Minult: Millised on täiuslike olendite jumalikud kodud ja elud? Tõesti, ma ütlen teile, 

ärge küsige seda, millest te praegu aru ei saa. Tegutsege Minu seaduste kohaselt, see tegevus viib teid 

samm-sammult kõrgemale täiuslikkuse redelil, kust te saate näha, imetleda ja tunnistada, kui palju Isa oma 

laste õnne jaoks varuks on. 

45 Kuigi teie vaim on olnud vaimse maailma elanik, on ta näinud väga vähe ja ei tea sellest elust 

peaaegu midagi. Kuidas te vaatate siit edasi selle lävele, mida te nimetate õndsuseks või taevaks? 

46 Teie keha silmad on parimal juhul suutnud vaadata lähimaid tähti; teie teadus ei ole teid palju 

kaugemale viinud, ja teie vaim, mis võiks kaotada vahemaad ja avada inimesele nähtamatut, kuna ta tajub 

endas ja endast eraldi vaimseid teadmisi, mis on tema ümber, laseb end maailma materialismi poolt kaasa 

haarata, sulandub oma kehaga, ja selle asemel, et tõusta, alandab end, ja selle asemel, et imetleda, kahtleb. 

47 Mõnikord, kui te imetlete loodu imesid, hüüate te ülevoolavalt: "Issand, kui suur on Sinu vägi!", 

mõistmata, et kõik see, mis teid ümbritseb, on vaid nõrk peegeldus sellest, mis on Igavene elu. 

48 On tõsi, et oma sõnadega tahan ma äratada teie huvi vaimse elu vastu, kuid mõistke, mida ma teile 

ütlen: selleks, et jõuda sellesse ellu, peate te jõudma sinna oma vaimu arengu kaudu, mitte ainult oma 

mõistuse kaudu. Intelligentsus, süda, tunded ja kõik teie võimed peavad ühinema vaimuga, siis saavutate 

vajaliku kõrgema arengu, et olla võimeline vaatama oma Isa au. Kui aga vaim usaldab end mõistuse 

võimele ja annab end sellele üle, siis on tema teadmiste võime piiratud, nagu kõik inimlik. 

49 Taevas ei ole mingi konkreetne koht universumis, Minu au on kõikjal, nii vaimses kui ka 

materiaalses. Kas te ei ütle, et Jumal on taevas, maa peal ja igal pool? Mõista siis, mida sa ütled, et sa 

mõistaksid, et kus Jumal on, seal peab olema ka Tema au. 

50 Ma tahan, et te elaksite selles lõpmatus Isa-Kodus, et te jõuaksite vaimse tõusu seisundisse, nii et 

kõikjal universumis te tunneksite jumaliku õndsust, et te naudiksite Igavest elu ja kogeksite Looja 

kohalolekut. Sellele mäekõrgusele on jõudnud ainult need, kes on võtnud Mind oma eeskujuks ja 

armastuse oma teeks. 

51 Kes seda õpetust mõistab, peab mõistma, et see maailm on vaid väike elupaik, mis hoiab vaimu 

hetkeks kinni, et avaldada talle põhilisi õpetusi. Alates kõige varasematest aegadest on usu tõrvik põlenud, 

et valgustada inimeste teed oma vaimse valgusega. Kuid kui vähesed on sellega ühinenud! Kui vähesed on 

teel püsinud ja kui paljud, kui nad jõudsid sellele ristteele, kus surm neid peatab, pidid ilmuma vaimse ees 

nagu võõrad, tundmata vaimse maailma teid, seadusi ja kohustusi, mis on vaimu tõeline kodu! Kui 

ebaõiglased te olete olnud iseenda vastu! 

52 Täna selgitan ma teile oma õpetusi, et te saaksite kahetseda ja, olles teadlik eesmärgist, mida te 

taotlete, asuda tõelise elu teele. Ja siis, kui surm tuleb, et teid lihast vabastada, saab teie hing tõusta ja 

jõuda vaimsesse maailma, ilma et segadus, mis on midagi hullemat kui surm, teid ületaks. Kui te seda 

kõike teate, siis saate elada veendumuses, et olete vaid ajutised inimesed maa peal, väikesed lapsed, kes on 

pidanud selle kooli läbima. Ärge neelake oma liha, mis on tõrges ja mässumeelne, ega vihkake seda 
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maailma elu, mida te olete pidanud petlikuks paradiisiks, mis on täis kiusatusi ja kuristikke. Sest see liha, 

mis on teil siin maa peal elamise vahendiks, ei ole takistuseks teie vaimsele tõusule ega vooruslikule 

eluviisile, kui te suudate selle nõrkusi, kirgi ja raskusi talitseda, et lasta ainult vaimsuse seemnel oma 

südames idaneda. See maa ja loodus, mis inimest ümbritseb, sisaldab uusi õppetunde ja ka saladusi, mida 

tulevased põlvkonnad saavad teada. 

53 Enam ei paranda inimesi Meistri valu, ei sõjad, mis vaevavad rahvaste ülbust, ega viletsus, mis 

puhastab inimeste südameid. Teised, seni tundmatud õppetunnid antakse nende aegade inimestele, millest 

ma teile täna teada annan. 

54 Õnnistage oma valu, ärge pühkige oma pisaraid ära vihaselt, õnnistage oma leiba, nii napp kui see 

ka pole. Sest ükskõik kui pikalt teie kannatused teile siin maa peal ka ei tunduks, kui olete kord vaimse elu 

sees, tunnete, nagu oleks see olnud vaid üks minut, ja mõistate, kui palju head see teile on teinud. 

55 Taevas on täiuslikkus. Ma olen kujutanud seda teile kui mõõtmatult suurt ja pimestavalt valget 

linna, mille te peate vallutama oma julguse, usu ja vankumatu tahte abil. Olge selle asja sõdurid! 

Ühendage kõik, kellel on see kõrge eesmärk juba meeles, liikuge vankumatult edasi ja võitke elus 

lahinguid, kuni teil on õnnestunud panna see linn alistuma neile, kes selle oma armastusega vallutasid. See 

linn on teie kodu, see kodu on universum ilma lõputa, kus Looja elab koos oma lastega. 

56 Kandke Minu Sõna oma südames ja oma kambri üksinduses või looduse rahus, mäletage ja 

mõtestage seda. Olge Minu head jüngrid. 

57 Teile, kellel on olnud armu kuulda Mind sellisel kujul, ütlen: Hoidke Minu Sõna, uurige seda, 

rakendage seda oma elus, sest varsti seda enam ei kuulda. Ma tahan, et kui see juhtub, jääksite meistriteks, 

kes on kindlalt kinni Minu õpetuses, mitte aga segadusse sattunud õpilasteks või lasteks, kes tunnevad end 

orvuna. 

58 Täna saate te veel kutsuda inimesi kuulama Minu ilmutust; homme, kui 1950. aasta on möödas, 

kuulevad nad ainult Minu jüngrite ja tunnistajate häält. 

59 Ärge kahelge inimestes, ükskõik kui kangekaelsed ja fanaatilised nad teie arvates ka ei oleks. Iga 

hing on oma arengujärgus ja igaühe jaoks on tulnud õige aeg nende ilmutuste vastuvõtmiseks. 

60 Jüngrid, mõistke oma ülesannet ja võtke see vastu sellise armastuse ja kuulekusega, millega Jeesus 

võttis vastu oma saatuse. Palvetage, jälgige, jooge kannatuste karikat kannatlikult ja kandke oma risti 

armastusega. Õnnistage kõike sisemiselt ja andestage neile, kes on teile haiget teinud, nii südamest kui ka 

teoga. 

61 Õndsad on need, kes ütlevad Mulle pisarates: "Meister, ma annan oma valu Sinu kätte, Sinu Tahe 

sündigu minu jaoks." Minu Tahe on, et teil oleks Minu Rahu, oo kannatlik ja vaene rahvas, kuid unustage 

mõneks hetkeks oma kannatused ja palvetage maailma eest, palvetage rahvaste eest. Armastage üksteist! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 75  
1 Te mõistate, et nüüd on õige aeg muuta end Minu jüngriteks. Te mõistate, et see tee viib teid 

täiuslikku koju, mida te ei tea, kuid mille olemasolu te teate ja mis ootab teid. Teie keha silmad ei suuda 

kunagi näha seda, mida ainult teie vaim võib näha. Kuid lõpmatuid imesid jääb neile nautimiseks ja neid 

imetledes hüüad sa: "Issand, kui suur on Sinu vägi, kui imeline on Sinu looming, kui mõõtmatu on Sinu 

armastus!" - Tõesti, ma ütlen teile: Ärge jääge selle piiridesse, mida te suudate oma surelike silmadega 

näha, sest kõige selle taga on täiuslik ja igavene elu. 

2 Ärge püüdke ette kujutada, milline saab olema Jumaliku Isa Koda. Oodake, kuni teie vaim jõuab 

seda tundma, kui ta jõuab selleni, tõustes omaenda teenete kaudu. Tõesti, ma ütlen teile, et te ei tunne end 

pettununa, sest see on jumalik üllatus, mis on iga Jumala lapse tasu. 

3 See maapealne elu on mööduv ja teenib teid astmetena ülespoole ja sulatusahjuna, et jõuda tõelise 

elu juurde. Õpetus, mille ma teile avaldan, näitab teile teed, et te jõuaksite selle elu kaudu valguse ja rahu 

juurde ning vabastaksite end materiaalsetest ahelatest, mis allutavad teid maailmale. See, kes juba siin 

valmistab oma vaimu selleks üleminekuks ette oma vendade vastu suunatud armastustöödega, tunneb end 

vaimse maailma sisenedes oma tõelises kodus, oma tõelisel isamaal; ta ei ole seal võõras. See aga, kes 

siseneb sellesse lõpmatusse sfääri ettevalmistamata, tunneb end võõrana võõras kohas. 

riik peab tundma. - Mõned ei usu sellesse ellu, teised usuvad sellesse, kuid kardavad seda; kuid on ka neid, 

kes igatsevad seda innukalt oma lugematute kannatuste tõttu. Neile viimastele ütlen: ärge soovige astuda 

vaimsesse ellu ainult sellepärast, et te usute, et selles leiate vabanemise oma kannatustest; sest ma luban 

teile selles eksistentsis midagi enamat kui seda. Pidage vastu, kannatage oma valu, palvetage ja 

mediteerige, ja vahemaa, mis teid Minust lahutab, lüheneb. Teie nutmine selles maailmas ei ole igavene, 

ma ei loonud teid selleks, et teile raskeid piinu peale suruda. Mõistke, et igal valul on põhjus, et see põhjus 

on mingi teie ebatäiuslikkus. Seepärast jooge selle karika sisu, mis avab teile palju õpetusi. Mõelge selle 

kõige üle, enne kui Minu hääl teid kaugemale kutsub. 

4 Nii räägin ma kogu inimkonnale. Aga oma jüngritele ütlen ma: te olete minu vaprad sõdurid, need, 

kes jätavad endast maha armastuse jälje ja kannavad oma lipuna rahu, vendlust ja head tahet. Mõistke 

Minu õpetust, et te ei satuks segadusse nii paljudest teooriatest ja õpetustest, mis tänapäeval maailmas 

eksisteerivad. Aga kui keegi lõpuks kõrvale kaldub, on see märk sellest, et ta ei ole mõistnud Minu Sõna. 

Seepärast ütlen ma teile: Uurige Minu Sõna kriitiliselt, kui soovite, kuid ärge laske tuulel seda ära viia. 

Hoidke seda oma südames, mäletage seda oma üksinduses ja korrake seda vabas õhus, ja te tunnete uuesti 

Minu kohalolekut, Minu armastust ja Minu halastust. 

5 Millised neist saavad Minu õpetuse meistriteks? - Mõistke, et te peate õpetama mitte ainult sõnaga, 

vaid ka tegudega, sest need on esimene asi, mida te maailmale näitate. Inimkond on sõnadest väsinud. Kas 

see on ohver, et täita seadust, mida teie Issand on teile õpetanud? Tema ajal ütlesin teile: "Armastage 

üksteist, nagu mina olen teid armastanud." Ja Eelija on nüüd öelnud teile: "Armastage oma ligimest ja 

armastage jälle oma vendi, ja te saate Minu 

Isa kogu oma hiilguses." 

6 Te moodustate rahva või õigemini vaimsete olendite kogukonna, kelle keskel ma olen ilmutanud 

ennast nüüd ja alati. 

7 Messias, keda prohvetid ennustasid ja patriarhid lootsid, Meister, kes andis maailmale oma Sõna ja 

elu ja lubas, et ta tuleb tagasi, on seesama, kes on ilmunud täna selle rahva alandlikkuses, nähtamatu 

materiaalsele silmale, kuid täis hiilgust ja majesteetlikkust teie vaimu ees. Ma ei ole tulnud teid 

kahjustama, et teha teile etteheiteid selle eest, kuidas te mind kunagi kohtlesite. Kas Jumal ei oleks võinud 

ette näha saatust, mis teda ootas, kui ta inimeseks sai? Tõesti, ma ütlen teile, et Isa pani selle ohvri 

vabatahtlikult maha armastusest teie vastu. Ta teadis juba enne Tema tulekut, et Teda ootab ees rist, Ta 

teadis ka, et Tema ohver annab teile täiusliku õppetunni kõige puhtamast armastusest ja näitab teile tee, 

mille kaudu te saavutate oma pattude andeksandmise. 

8 Mõistke, et mina olen ustav valvur, kes valvab kõigi üle, nii õigete kui ka patuste üle. Nagu varas, 

kes ootab öösel, et üllatada magavat, sisenen ma sinu südamesse. Sealt võtan kaasa ainult valu, jättes teile 

oma rahu, mis tõestab minu kohalolekut. Õppige tundma Mind oma materiaalse elu sündmustes. Tunne 
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Mind, kui sa istud laua ümber, et süüa oma leiba. Tõesti, ma ütlen teile, sel hetkel olen ma kohal. Sööge 

rahus ja mina olen see, kes jagab teie leiba - leiba, mis on üksmeel, rahu ja õnnistus. 

9 Kuidas kannatab Jumalik Vaim, kui Ta leiab peredes lahkhelisid, pahatahtlikkust ja armastuse 

puudumist! Kui te naasete armastuse teele, tunnete kohe Minu Kohaloleku rahu. 

10 Minu õpetused on väga üksikasjalikud, et te saaksite osa sellest omaks võtta. Kui need, keda te 

nimetate välismaalasteks, tulevad sellesse riiki ja saavad teada sellest ilmutusest, siis küsivad nad 

uudishimulikult Minult: "Issand, miks Sa armastad seda rahvast nii väga ja oled seda oma õpetustega 

soosinud?" Ma vastan neile: "Ma armastan seda sama hästi kui teie ja kogu inimkond. Kuid mitte kõik 

neist ei oleks Mind mõistnud sellisel kujul, milles Ma end teatavaks tegin - te ei peaks pidama neid 

võõraiks, te peaksite neid oma laua taha istuma ja nendega rääkima; sest nende südamete hulgas on neid, 

kes viivad Minu Sõna teistele rahvastele. Nad külvavad oma teed ja võitlevad nagu head sõdurid. Aga kui 

lahing on lõppenud ja rahu ilmub nagu jumalik vikerkaar taevalaotuses, puhkeb vaimne ülistuslaul kõigilt 

Minu lastelt, kes on olnud maa eri punktides, kuid on siiski ühinenud palves ja lahingus. See ülistushümn 

on see, mis kõlab: "Au Jumalale kõrgel ja rahu maa peal heasoovlikele inimestele." 

11 Täna olete ikka veel nagu lapsed, kes vajavad oma Isa armastust. Sellepärast valan ma teid üle oma 

hellitustega, sest ma olen teie Isa. Ma tungin sinu südamesse ja tean kõike, mida sa selles hoiad. Keegi ei 

saa minu eest saladusi hoida, sest ma elan teie sees. 

12 Kui sa olid vaevalt hakanud seda Sõna kuulama, oli su usu leek tuhm, selle valgus väike. Aga kui 

te olete järk-järgult mõistnud Minu õpetust, on teie usu valgus muutunud leegitsevaks tõrvikuks. 

13 Tõesti, ma ütlen teile, et ainult usuga ja vankumatu sooviga täita Minu Seadust suudate te läbida 

selle kõrbe nagu esimese ajastu tugev Iisrael. 

14 Ärge tõmbuge tagasi elu katsumuste eest ja ärge visake Minu õpetusi tuulde, sest need kujundavad 

teie hinge. 

15 Tugevad on need, kes annavad kõige paremini tunnistust Minu ilmutusest ja Minu tõest. Nõrgad 

otsivad viisi, kuidas teeselda, et nad täidavad oma missiooni, kuigi tegelikult ei anna nad oma tegudega 

tunnistust Minu õpetuse armastusest ja halastusest. 

16 On veel mõned aastad jäänud, mille jooksul te saate jätkata nende õpetuste kuulamist, et te oleksite 

nõuetekohaselt valmis Minu õpetusi edasi andma, kui Minu (kõnekeel) Sõna on lõppenud. 

17 Isegi praegu ütlen teile, et te ei ole rohkem kui keegi teine, et teie uskumus, et olete privilegeeritud 

olendite rahvas, on eksitus, sest Looja ei eelista oma täiuslikus armastuses kõigi oma loodud olendite vastu 

kedagi. Ma ütlen teile seda, sest homme esitlete oma vendadele Õpetust, mille Ma teile sel ajal tõin, ja Ma 

ei taha, et te näeksite neile, kes tulevad pärast teid, kui kõrgemad olendid, ega ka seda, et te olete tänu oma 

teenetele ainsad, kes kuulsid Minu Sõna. 

18 Te peaksite olema mõistvad, alandlikud, lihtsad, õilsad ja halastavad vennad. 

19 Sa peaksid olema tugev, kuid mitte ülbe, et sa ei alandaks nõrku. Kui teil on suured teadmised 

Minu õpetusest, ei tohiks te siiski kunagi oma teadmistega uhkustada, et teie vennad ei tunneks end teie 

kõrval halvemana. 

20 Te peaksite teadma, et kõik, mida te olete oma südamesse kogunud, ei ole teile antud selleks, et 

seda koguda, vaid selleks, et teha Minu tõde teatavaks teie vendadele, kellest igale töötajale on Minu poolt 

määratud teatav arv. 

21 Miks korrutate endale igal sammul, et mis iganes head te teete, on teie hinge heaks? 

22 Ärge hellitage isekate soovidega, mõeldes ainult oma pääsemisele ja palgale; sest teie pettumus 

saab olema väga valus, kui te sisenete vaimsesse, sest te avastate, et tegelikult ei ole te mingit palka 

teeninud. 

23 Et te paremini mõistaksite, mida ma tahan teile öelda, toon teile järgmise näite: On olnud ja on 

alati olnud mehi ja naisi, kes tegid oma vendade seas heategevuslikke töid, kuid kui nad tulid Minu juurde, 

ei suutnud nad siiski näidata Mulle mingeid teeneid oma vaimse õnne eest. Mis oli selle põhjus? Kas te 

kujutate ette, et nad olid olnud oma isa poolt toime pandud ebaõigluse ohvrid? Vastus on lihtne, jüngrid: 

nad ei suutnud endale head lõigata, sest nende teod ei olnud siirad. Sest kui nad sirutasid oma käe välja, et 

midagi anda, ei teinud nad seda kunagi tõelisest halastusest kannatanu suhtes, vaid mõtlesid iseendale, 

oma päästele, oma palgale. Mõnda ajendas selleks omakasupüüdlikkus, teisi edevus, ja see ei ole tõeline 
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halastus, sest see ei olnud ei tuntav ega omakasupüüdmatu. Ma ütlen teile, et see, kellel puudub siirus ja 

armastus, ei külva tõde ega teeni tasu. 

24 Näiline heategevus võib teile anda palju rahuldust maa peal, mis tuleneb imetlusest, mida te 

äratate, ja meelitusest, mida te saate; kuid näiline ei jõua Minu kuningriiki, vaid sinna jõuab ainult tõene. 

Sinna te kõik lähete, ilma et suudaksite varjata vähimatki rüvetust või ebaausust. Sest enne, kui te saate 

ilmuda Jumala ette, olete kõrvale pannud pidulikud mantlid, kroonid, auastmed, tiitlid ja kõik, mis kuulub 

maailma, et ilmuda kõrgeima kohtuniku ette lihtsate hingedena, kes annavad Looja ees aru neile usaldatud 

ülesandest. 

25 Mõistke, et te olete inimesed, kes on esimesest hetkest saadik hulkunud. Ühendage end nüüd ühes 

tahtes, siis saate kogeda Minu imesid ja öelda: Jumal on meile andeks andnud, Issand on meid 

üleküllastanud oma armastusega. 

26 Mõned teist tulevad siia lapse maapealses rõivastuses, teised noorukite või neitsite rõivastuses ja 

jälle teised vanamehe kujul. Nendes kehades võib teid avastada ainult Minu pilk. 

Ainult mina üksi tean, millist koormat igaüks kannab ja millist lepitust ta täidab. Ainult Mina näen neid 

okkasid, mis on teie jalgadesse puurinud, ja see on Minu armastus, mis need eemaldab, et seejärel teie 

haavad terveks teha. 

27 Ma tahan, et Minu Sõna, mille te saate kuni 1950. aastani, ühendaks teid kõiki, ja et see ei oleks 

valu. Aga seni, kuni te ütlete: "Sellises kohas ei ole tõde see, mida antakse edasi", hellitate oma südames 

lõhestatuse ja ebakõla seemneid. Teie ülbus ja edevus panevad teid tundma end teistest (vennaskondadest) 

üleolevana ja esimesena; kuid sel moel ei võta te Jumalikust Meistrist eeskuju. Sõna, kes on üks Isaga, sai 

inimeseks armastusest patuste vastu, kuid te ei suuda oma ülbust, oma valetunnet kõrvale heita, et 

armastada oma vendi nii, nagu ma olen teid õpetanud. 

28 Selleks, et Mind sellele rahvale teatavaks teha, pidin Ma oma hääle materiaalselt kuuldavaks 

tegema, kasutades selleks inimhääle kandjat, kes ei ole isegi mitte puhta mõistuse ja südamega. Te hindate 

oma vendade tegemisi ja kui te leiate, et nad on ebatäiuslikud, siis lükkate nad tagasi ja distantseerute 

neist. Aga ma küsin teilt: Kas see on see õpetus, mille ma teile olen andnud? Mis puutub uude Laatsarusse, 

siis ma olen öelnud sellele rahvale: "Tõuse ja käi!" Aga elu, mille ma olen talle andnud, on selleks, et ta 

pühendaks selle armastusele ja ligimese teenimisele. Aga te ei ole püüdnud elada Karjase alandlikkust, te 

olete kangekaelsed, kõvasüdamilised, ja sellepärast on teie keskel võitlus ja lõhestatus, mis teeb teid 

sõdivate rahvaste sarnaseks. Pea meeles, et ma ütlesin sulle: Ärge mõistke kohut oma venna üle, sest teie 

Jumal ja Issand tuleb õigel ajal teie üle kohut mõistma. Ärge jäljendage meeste halbu eeskujusid, käituge 

nagu teie Meister. Teil on täiuslik eeskuju, kes õpetab teid oma arenguteel tõotatud linna poole, kus teid 

ootab teie Isa armastus. 

29 Kas te tahate, et teie keskele ilmuksid need esimese ajastu prohvetid, kes teid tänavatel ja 

väljakutel hädahüüetega hoiatasid, et te peaksite kahetsema ja oma üleastumisi kahetsema? Tõesti, ma 

ütlen teile, et te peate neid hulluks ja ei usu neid! Kuid mõned tõusevad üles ja räägivad rahvahulkadele 

kirikute ja pühapaikade väravate juures, kuhu inimesed kogunevad, et pakkuda Minule jumalateenistust, 

ning nad paljastavad ebajumalate võltsimise ja kuulutavad jumalateenistust, mida Jumal tahab oma lastelt. 

30 Siin teie seas on iga häälekandja, vaimne instrument või nägija olnud prohvet. Nende hääled on 

üheskoos tõusnud üles, et õpetada sellele rahvale (päästmise) teed palve, halastuse teostamise ja Jumala 

kummardamise kaudu, tehes oma vendade vastu armastuse teoseid. Kuidas on võimalik, et te mõnikord 

eksite teelt kõrvale, kuigi see on tähistatud jumaliku armastuse verega? Kas on võimalik, et te ajate selle 

segamini teedega, mida mehed on tähistanud vendade verega? 

31 Teie südametunnistus teab, kui palju põhjust mul on, et ma nii teiega räägin. Aga teie süda on 

vastu ja usub, et ma räägin teile liiga karmilt. Siis küsite Minult kahetsusega ja pisaratega, kas te kuulute 

nende hulka, kes jätavad selle tee plekiliseks või täidavad oma vendade südamed valuga? Ma ütlen teile, et 

te ei lähe eksite, sest Minu tee on selge ja helendav, ja kes iganes avab oma silmad ja otsib seda, leiab selle 

peagi. 

32 Ma lõpetan oma Sõna ja hiljem tulevad inimesed kaugetest maadest, et küsida, kas on tõsi, et 

Jumal on tulnud teie juurde ja rääkinud teile kui Isandale. Mida te siis vastate ja milline on teie tunnistus? 
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33 Ma olen juba pikka aega koputanud teie südame uksele ja sellepärast ma ütlesin, et ma olen teie 

lähedal, kuid te ei ole avanud mulle uksi, et ma saaksin siseneda ja elada teie sees. Olen jäänud õue ja 

jätkanud kannatlikult koputamist. 

34 Üks tõsisemaid iseloomuvigu on silmakirjalikkus. Ärge rääkige valjusti armastusest seni, kuni te ei 

suuda mind oma kaasinimeses armastada. Kui paljud neist, kes Juudase suudlust hukka mõistsid, ei taha 

aru saada, et nad andsid oma vennale teeseldud vendluse suudluse ja reetsid teda tagantjärele! Kui paljusid 

neist, kes väidavad, et teenivad abivajajaid, näen ma raha eest valgust, tõde, heategevust toomas? - Miks, 

kui keegi sind oma küsimustega hirmutas, käitusid sa nagu Peetrus oma nõrkuse hetkedel, eitades Mind ja 

kinnitades, et sa isegi ei tunne Mind? Miks te kardate "inimõigust" ja mitte Mina? Aga tõesti, ma ütlen 

teile, et jumaliku õigluse ja teie pattude vahel on teie Taevase Ema Maarja eestpalve, kes alati teie eest 

eestpalvetab. 

35 Ma õpetan teid rahvahulki juhtima, kuigi ma olen teile juba Teisel ajastul näidanud, kuidas neid 

juhtida, ilma et nad väsiksid - nimelt, elustades neid Minu Sõna headuse kaudu, toidab neid kõrbes ja teeb 

imet, et sütitada nende südames usku. 

36 Ma olen teile öelnud, et 1950. aastaga lõpeb Minu kuulutus, mida Ma olen teiega koos kuulutanud 

häälekandjate meelte kaudu. Kuid samuti ütlen ma teile, et enne, kui ma selle lõpetan, on häälekandjaid, 

kelle meeled ma sulen enne ettenähtud aega nende ebapuhtuse ja vaimsuse puudumise tõttu. Aga seda 

tehakse, et nad ei ajaks kedagi segadusse õpetustega, mis ei sisalda Minu tõde. 

37 Minu valgus valgustab, kuid ei pimesta ega aja segadusse. Mina olen tõde. Uurige seda Sõna, siis 

see ilmutus ja teie südametunnistus ütleb teile, kas see õpetab teile tõelist elu. 

38 Pidage meeles, et see inimkond on seni elanud läbi kaks ajastut: Esimene, mida valgustas Jumaliku 

Seaduse tundmise valgus; teine, mida tugevdasid Jumaliku Armastuse õpetused, mille ma andsin teile 

Jeesuses. Juba hakkab uus aeg oma kiiri inimeste üle levitama, ja ometi külvavad ja lõikavad nad ikka veel 

kurja seemneid, hävitavad üksteist, teevad üksteisele kahju ja võitlevad vendade vastu surmani. 

39 Sajandid ja sajandid on möödunud, kuid inimesed ei ole ikka veel väsinud külvamast ja lõikamast 

nii palju kurja, nad ei ole väsinud ka nii palju pisaraid voolama panemast ega väsinud ka maa kasta 

inimverega. Millise kibeduse astmeni tühjendavad nad valukarika, et see peataks neid nende halastamatul 

teel ja viiks nad tagasi tõelisele teele? Teie Isa ei taha, et te jootsite pärmi, mis on jäänud selle kruusi 

põhja. Ometi on see see, mille poole te oma uhkuse ja vihkamisega püüdlete. 

40 Armsad inimesed, pidage meeles, et inimesed on näljased rahu järele. Miks te ei valmistu selleks, 

et tuua neile rõõmusõnumit oma armastuse tegudega, et tõsta neid usku ja tõelisse ellu? Miks mitte ulatada 

neile vennalikku, heldet ja siirast kätt, kutsudes neid mõtisklema ja palvetama? 

41 Kindlasti puutute kokku teadlaste ülbusega, kes usuvad, et nad teavad ja kontrollivad kõike, kes 

usuvad, et nad on avastanud lõpmatuse saladuse. Kuid millise tarkuse ja õiglusega ma neid vaevan, ja see 

on aeg, mil see rahvas, kes juba teab, kuidas tunnistada Minu Õpetusest, hakkab rääkima Vaimust, 

igavesest elust ja teadmisest vaimsest osadusest Jumalaga. Tema hääl jõuab maa rahvaste juurde ja see 

tunnistus on nagu idanev seeme, mis langeb viljakale pinnasele. 

42 Inimesed avavad oma vaimsed silmad valgusele. Aga tõesti, ma ütlen teile, enne seda peavad nad 

saama looduse poolt palju külaskäike, mis ehmatavad ja raputavad inimkonda. 

43 Kui kõik see on tehtud, ilmub Jumala halastamatu õiglus ja teeb lõpu nii suurele rüvetamisele ja nii 

mõõdutundetule uhkusele. 

44 Kui raske katsumus on möödas, pöörduvad paljud neist, kes olid Mind unustanud, palve poole, ja 

paljud, kes uskusid, et looduse saladuste avastamiseks ja tundmiseks on hädavajalik loobuda igasugusest 

vaimsest usust ja austusest Jumala vastu, mõistavad oma eksimust. Minu valgus voolab üle nende ja annab 

neile seda, mida nende vaene intelligentsus poleks kunagi avastanud. 

45 Teadlased on olnud väga tänamatu, sest nad on unustanud Tema, kes lõi kõik selle, mille üle nad 

täna nii uhked on, arvates, et nad on selle avastanud. 

46 Samuti on nad olnud rumalad ja rumalad, sest nad on olnud täis uhkust ja üleolekutunnet, uskudes, 

et nad on tunginud loomingu teadmistesse, kuigi nad tunnevad seda ainult pealiskaudselt. 

47 Keegi ei tungi Jumala salajase nõuande sisse, kui Ta ei pea heaks, et midagi selle sisust oma lastele 

avaldada. See peaks andma teile mõista, et igaüks, kes soovib teada saada, mida Issand varjab oma 

varjatud tarkuse pesas, peab seda otsima alandlikkuse, armastuse ja vaimulikkuse teel. 
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48 Kõrgeimad teadmised ei ole reserveeritud kõrgelt arenenud mõistusega inimestele, vaid kõrge 

vaimuküpsusega inimestele. 

49 Piisab, kui teie, selle Sõna tunnistajad ja kuulajad, teeksite teatavaks selle õpetuse, mille peale 

inimesed ei ole mõelnud, ja kohe, oma vaimust valgustatuna, teeksid nad teie sõnades minu tõe selgeks. 

50 Ma vajan hea tahtega inimesi, julgeid ja ustavaid inimesi, kes on tundlikud võõraste valu suhtes ja 

innukad Minu Seaduse täitmisel, nii et nad Minu saadikutena ületavad piire, läbivad riike ja levitavad 

teadmisi selle Jumaliku Sõnumi kohta - inimesi, kes selgitavad külastuste, Minu õigluse, sõdade, hävingu 

ja valu põhjusi; kes näitavad ka kindlat teed rahu ja tervise leidmiseks, olgu see siis hingele või kehale. 

51 Sellest rahvast tulevad välja minu uue Sõna kuulutajad, prohvetid, selle armastuse ja vaimsuse 

õpetuse viljelejad ja külvajad, mistõttu teie seas peab toimuma puhastamine ja kohtumõistmine. 

52 See Minu Vaimu ilmutus, mida Ma lubasin Teisel Ajastul, on see, mida te praegu näete, inimesed. 

Pidage meeles, et selle lõpp on juba lähedal. Kasutage kõiki Minu õpetusi, sest pärast 1950. aastat ei kuule 

neid enam sellisel kujul. Tund on kindlaks määratud ja Minu Tahe on tühistamatu. Kui ma ei peaks oma 

sõna, ei oleks ma enam teie Isa, sest ma langeksin nende inimeste tasemele, kes täna tugevdavad end 

kavatsuses ja homme reedavad end. 

53 Jumala nõuannetes ei saa olla muutusi, sest kuna Ta teab tulevikku, ei saa Ta eksida. 

54 Jumal on kõik algusest peale ette näinud, ülima õigluse ja täiuslikkusega. 

55 Mõistke, mida ma teile ütlen, et ka teie oleksite oma töödes püsivad, nagu teie Meister on teid 

õpetanud. 

56 Ma räägin teile sellest säravast valguspilvest, mida Minu teise ajastu jüngrid nägid Betaanias ja 

mida nägijad on nüüd näinud. Tõesti, Ma ütlen teile, isegi need, kes nägid Mind pilvede vahel lahkumas, 

ei mõistnud selle ilmutuse tähendust. Ka need, kes nägid Mind tol ajal vaimus laskumas, ei mõistnud selle 

"pilve" tähendust enne, kui Minu Sõna selgitas teile kõike seda ja Minu vaimsed sõnumitoojad tegid selle 

teile arusaadavaks oma üksikasjaliku ja selge sõnaga. - Isegi teise ajastu jüngrite juures, kui nad nägid oma 

Meistri ülestõusu, ilma et nad seda mõistaksid, oli kohal vaimne olend, kes seletas neile, et maailm näeb 

seda Jeesust, keda nad nägid pilvede vahel ülespoole hõljumas, laskumas samamoodi, st vaimus, uuel ajal. 

57 See praegune ilming on selle tõotuse täitumine, inimesed. Kui viis, kuidas Ma olen tulnud, tundub 

mõnele Minu lapsele liiga vähe muljetavaldav, siis selle põhjuseks on see, et nad ei ole suutnud vaimselt 

tõusta, et näha seda säravat valgust, millega Minu Vaim valgustab uut ajastut. 

58 Ka teisel ajastul tundsid paljud inimesed, kes unistasid tõotatud Messia tulekust, kui nad nägid 

Kristuse lihtsat väljanägemist, pettumust ja seetõttu eitasid Mind. Nad ei suutnud Jeesuse välise vaesuse 

kaudu avastada Taevariigi, Valguse ja Tõe Kuningriigi olemasolu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 76  
1 See on teie jaoks armupäev. Te tulete kuulama Minu armastavat Sõna, mis ujutab teie südame üle 

armastusega. Te värisete rõõmustusest, kui mõtlete, et te olete nende Minu jüngrite põlvkondade eelkäijad, 

kes peagi maa peale tulevad. Siis tunnistate Minu ees, et olete liiga kohmakad ja liiga nõrgad, et täita 

ülesannet, mis on Minu vääriline. Te kahtlete, sest te ei ole Mind mõistnud. Kuid ma ei saadaks teid nii 

rasket missiooni täitma, kui ma näeksin teid nõrgana, nagu te praegu olete. Minu õpetused tulevad teie 

juurde päevast päeva, et õpetada teid ja tugevdada teid, et ma saaksin teid lahingusse saata, niipea kui te 

olete oma usus tugevad. 

2 Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi arvab, et patused ei ole minu päästmist väärt, siis ta ei tunne mind. 

Ma ei taha ühegi oma lapse surma ja olen taas kord valmis ohverdama, et neid päästa ja viia nad tõelise elu 

juurde. Mõistke, et ei ole võimalik, et on olemas olend, mis - loodud konkreetse eesmärgi saavutamiseks - 

on võimeline põhjustama Looja tahte muutumist; ja te olete loodud tõusebemaks Minu juurde tõe teel. See 

on tee, mille inimesed on oma materialismi tõttu kaotanud ja mida ma näitan teile uuesti oma armastuse 

kaudu. 

3 Ma panen selle inimkonna, täpselt nagu Iisraeli rahva, murdma orjuse ahelad ja suunduma mäe 

jalamile, kus nad kuulevad Minu häält, mis näitab neile teed tõotatud maale. 

4 Ma ei andnud kogu inimkonnale armu kuulda Minu Sõna selles Kolmandas Ajastikus; Ma tegin 

seda ainult nendega, kes said Mind selles vormis tunda ja usuvad Mind. See ilmutus, see Sõna, on 

ettevalmistuseks, et kogu inimkond tunneks hiljem Minu kohalolekut ühes vormis: vaimsel kujul. 

5 Ärge kartke, inimesed, olge kindlad, et selles saatuse tunnis ei ole te üksi, sest loodus räägib ja 

loodusjõud tunnistavad ja täidavad Minu ettekuulutusi, et inimkond saaks teada, et see on Kolmas aeg, 

Püha Vaimu ilmumise aeg. 

6 Minu õigus tuleb iga olendi peale ja puudutab iga inimest, nii nagu Issanda ingel tuli Egiptuse 

peale ja täitis Minu kohtuotsuse, milles ainult need päästsid end, kes olid oma ukse märgistanud talleliha 

verega. 

7 Tõesti, ma ütlen teile, et sel ajal päästetakse kõik, kes jälgivad ja usuvad Päästja, Jumaliku 

Tallelõvi sõnasse ja lubadustesse, kes ohverdas end, et õpetada teid palvetama ja täitma täiusliku 

armastusega teie lepitusülesandeid, sest Minu Veri kaitseb teid nagu armastuse mantel. Aga kes ei valva, 

kes ei usu või kes teotab, see saab kannatada, et ta ärkaks oma letargiast üles. 

8 Aasta 1950 läheneb ja varsti saabub kohtumõistmise aeg, millest ma teile räägin, valguse ja 

pimeduse vahelise lahingu aeg. Valmistuge, inimesed, vaadake ja palvetage, tundke oma vendade valu. 

näete, kuidas kehad ja hinged muutuvad üha enam ja enam haigeks; täis hirmu neid varitsevate ohtude ees, 

otsige majakat, mis neid valgustaks ja palsamit, mis nende haigusi tervendaks. Olen valmistanud teid ette, 

et olla nende eksinud lammaste karjased ja tuua nad Minu juurde, et puhastada nende hinged, tervendada 

nende kehad ja sillutada neile teed, sisendades neile armastust ja õiglust, et nad saaksid alustada uut elu. 

9 Minu valgus on ilmunud sellele maale ja levib kõikjale; see kogub Minu ümber Minu lapsi 

kõikidest rassidest ja usutunnistustest. Teie, kes te nüüd kuulete Minu Sõna, olete saanud tagasi oma 

vaimsed anded, te olete tervenenud ja täis jõudu. Kui inimkond kogeb neid sündmusi, siis kutsub ta teid 

armuandjateks. Nad paluvad teil anda neile veidi sellest tõe, mille ma teile olen ilmutanud, ja nad 

kuulavad innukalt teie sõnu. On palju neid, kes peaksid seda raamatut juba lugema, kuid kes on oma 

tulekut edasi lükanud ja kes tulevad siis, kui Minu Sõna on lõpetatud. Aga selleks ajaks peate te olema 

valmis ja õpetama neid armastusega, nii nagu mina olen teid õpetanud. 

10 Ärge kartke pimedust, milles teie vennad elavad, ega "pidalitõbe" ega nende keele mõõka. Nad 

lähenevad teile, mõned vastumeelselt, teised mõistvalt, ja kõiki peate armastavalt juhendama. Ma olen 

rääkinud teile armastusega ja Minu sõnad on olnud hellituseks ja lohutuseks kõigile Minu lastele. Ma olen 

tulnud suurte inimhulkade ette, hoolimata sellest, et mõned usuvad Minu sõnu ja teised eitavad neid. Ma 

olen kasvatanud inimsüdant ilma igasuguse soosimiseta. See Minu armastuse kastmine teeb selle viljakaks 

ja lühikese aja jooksul muutub inimese elu. Pärast seda, kui Minu Sõna on lõppenud, jätkate te seal Minu 

jüngritena, järgite Minu samme ja tunnistate oma töödega Minu õpetuse tõesust. 

11 Ma tahan teha sinust tugeva rahva, võitleja, kes ületab takistused ja jõuab oma missiooni 

eesmärgini, et võita kõrge tasu, mida ma olen talle lubanud. Kui ma teid võitsin, andsin teile teada oma 
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vaimseid andeid ja teid varustati suureks päevatööks. Ärge pange neid vaimseid andeid proovile, pigem 

uskuge neisse ja ärge rikkuge usku. Ära pane Mind proovile, sest kui sa seda teed, siis ma näitan alati, kes 

ma olen! Aga kui ma teid proovile paneksin, siis te muutuksite nõrgaks. 

12 Kui te tahate ravida haigeid, tehke seda Minu nimel ja täitke oma ülesannet alandlikult. Kui ma 

teen teie vendade ja õdede elu lõpu nähtavaks, ärge paluge Minult nende elu pikendamist. Muutuge nende 

hingede juhatajateks, kes on kutsutud teispoolsusse ja kelle ma usaldan teie armu alla. Aga kui teie 

ülesanne on taastada keha tervis, tunda oma venna valu ja kasutada oma vaimseid andeid, nõustada ja 

julgustada, siis teie armastus teeb imet. 

13 Te soovitate Minule neid südameid, mis oma tundmatuse tõttu ei ole Minu õpetust vastu võtnud. 

Relvastuge kannatlikkusega, sest kui teil on usku Minu Sõnasse, siis külvate selle seemne kõikidesse 

südamesse ja ma annan teile usaldatud inimestele vajalikud tõendid nende veendumuste kohta. 

14 Ma tahan, et te mäletaksite alati Minu õpetusi, sest Ma ei ole tulnud, et rääkida tühja, vaid et panna 

oma valgus teie mõtetesse ja südamesse. Pidage meeles: kui te ei kasuta Minu õpetusi, lähevad paljud 

näljased, kes on Mind kaua oodanud, tühjade kätega minema, sest nad teavad, et Ma tulen parandama 

kõiki vigu. 

15 Minu väljavalitud on targalt laiali hajutatud kõikides rahvastes, neil kõigil on minu poolt antud 

missioon, mida nad peavad täitma. Mõned tulevad sellesse riiki ilmselt materiaalsetel põhjustel: mõned 

tulevad tööd otsides, teised puhkust otsides. Ma tahan, et te oleksite selleks ajaks valmis, et olla juba Minu 

jüngrid. Ainult sel viisil leiab Minu Sõna usku - läbi eeskuju ja usu, mida inimesed suudavad anda oma 

vendadele. 

16 Ma olen Jumalik Haldur, kes saadab teid õigel ajal välja, et hajutada seemet. Aga ma ei taha 

kuulda oma jüngrite käest järgmisi sõnu: "Meister, sa ütlesid mulle, et maa on valmis ja puhastatud, aga 

ma leidsin okkaid ja kive, mille peale ma komistasin." 

Aga ma vastan teile: Ma ei ole teile pakkunud lillelikku teed, ma olen teile öelnud, et see on sama tee, 

mida Jeesus käis teisel ajastul ja pärast teda kõik tema jüngrid. 

17 Te kõik võite Mind järgida, sest te olete puhtad. Enne kui ma tõmbasin teid enda juurde, 

puhastasin teid. Seepärast olete te väärt, et külvata Minu seemet oma vendade südamesse. Põllud on 

valmis, sest Eelija Vaim on sel ajal olnud nagu kellahelin, äratades üles kõik, kes magasid. Ta äratab teid, 

nii et te kuulete Minu häält ja te ei lase Meistril üksinda kõrbes rääkida. Kõik te, kes te värskendute, kui te 

kuulete Minu Sõna, olete ärganud selle vaimse Karjase armust. Tõesti, ma ütlen teile, kui ma näen teid 

kokku kogunemas ja mind kuulamas, siis on minus rõõmu, ja kui te ei lähene puule, et selle vilja süüa, siis 

on teie Isa kurb. 

18 Ma olen tulnud, et ühendada teid rahvaga, kes on juba ammu maailmas laiali pillatud; ma tahan 

ühendada kaksteist hõimu, et siis teha neist üks ja saata see rahumissiooniga inimkonna keskele. Aga kui 

ma näen nende laste tänamatust, tunnen ma ainult valu ja kurbust. 

19 Ma usaldan teile igavese elu puu, mille kuulsusrikas magus vili on tervis, rõõm ja rahu. Ma olen 

lubanud inimestel istutada erinevaid puid ja näinud, et enamik nende viljadest on olnud kibedad ja et 

nende kasvatajad on pannud inimkonda neid sööma. 

20 Minu sõna on kohtunud teie egoismiga. Seepärast olen ma käskinud teil tuua oma vendadele 

teatavaks, mida ma teile edasi annan. Aga te tahate ainult värskendada end Minu ilmingutega, ilma et 

võtaksite endale kohustusi teiste suhtes. Kuid Meister ei ole teid kutsunud, et õpetada teile kasutuid 

õpetusi, Ta on käskinud teil õppida seda jumalikku õppetundi, et te saaksite seda hiljem oma elus 

kasutada, rakendades seda oma ligimese suhtes. Avaldan teile praegu, et teie vaimul on vana võlg igaühe 

ees, kes tuleb teie juurde kannatuse, vajaduse või palvega. Mõtle, millise armastusega ma asetan nad sinu 

eluteele, et sa saaksid täita oma heategevuse, tehes nad oma heategevuse objektiks. 

21 Ma olen juba pikka aega rääkinud teile, et moodustada selle rahva seast uus apostlite rühm. Põlv 

põlvkondade järel on kuulnud Minu Sõna, kuid ma ei leia ikka veel neid, kes oma vankumatusega on 

Minu templi tugisambad. 

22 Aasta 1950 saabub teie jaoks üllatavalt kiiresti ja kui te siis enam Minu Sõna ei kuule, siis tunnete 

end nagu orvud. 
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23 Minu õiglus peab teid vaevama, kuni mõistate, et peate ühinema ja moodustama harmoonilise ja 

vennaliku rahva. Need ajad lähenevad, ja nüüd, kui teil on veel aega end ette valmistada, ütlen ma teile 

armastusega: ärge oodake nagu magajad, kuni see tund saabub. 

24 (Erinevate kogukondade) ühinemine tundub teile raske ja võimatu teie leppimine ja vennastumine 

kõigi maailma rahvastega. Aga tõesti, ma ütlen teile, inimesed hakkavad lõpuks üksteist ära tundma ja 

armastama. 

25 Kui inimesed allutavad oma vaba tahte oma südametunnistusele ja tegutsevad kooskõlas jumaliku 

tahtega, tunnevad nad, et elu koormus muutub kergemaks ja miski ei väsita keha ega hinge. 

26 Kuidas Isa igatseb, et te kõik tunneksite end Minu suhtes lastena, mitte süüdistatuna! Iga kord, kui 

te lahkute maalt ja esitlete end Mulle, et anda aru oma eluülesande täitmisest, tunnete, et teid painab 

süüdistus, mida teie südametunnistus teile esitab. Kuid nüüd on aeg laulda võidu- ja rõõmulaulu teie 

saabumisel ülestõusmispõlve, sest te võite öelda oma Isale: "Issand, kõik on saavutatud!" 

27 Kui tee oleks olnud lai, oleks kogu inimkond juba jõudnud mäetipule. Aga kuna tee on olnud täis 

katsumusi ja värav kitsas, on olnud vaja omandada teeneid, et seda mööda edasi liikuda. 

28 Teil on võimatu juba siin maailmas aimata, mis või kuidas on Minu kuningriik, taevas ja au. Ma 

tahan, et te oleksite rahul teadmisega, et see on hinge täiuslikkuse seisund, millest alates ta kogeb, tunneb 

ja mõistab vaimu imelist elu, mida te praegu ei suuda mõista ega ette kujutada. 

29 Ma ütlen teile, et isegi need hinged, kes elavad kõrgematel tasanditel kui see, kus te olete, ei tea 

selle elu tegelikkust. Kas te teate, mida tähendab elada "Isa põues"? Kui sa seal elad, siis alles siis saad 

teada. Ainult ähmane aimdus, nõrk aimdus sellest saladusest puudutab teie südant kui stiimul teie 

arenguteel. 

30 Tulge Isa juurde armastuse kitsal teel, mis on halastus, mis on andestus, mis on alandlikkus, ja te 

võtate Temalt Tema mure. 

31 Inimesed, ma olen näinud teid maailma üle nutmas. Olge õnnistatud! Teie süda hakkab tundma 

võõrast valu. Ma olen näinud, kuidas te öises vaikuses tõstate oma mõtted Minu poole, et paluda Minult 

rahu ja palsamit inimkonnale. Tõesti, ma ütlen teile, te ei tea, kui palju on maailmale antud teie palve 

kaudu! 

32 Ärge muretsege, kui te selles elus ei koge oma palvete ja pisarate tulemust nende pärast, keda te 

isegi ei tunne. Valu tikker silub teie südant ja Minu Sõna liigutab teid igal hetkel heategevuseks. Täna 

mõistate, milline jõud teil on nii mõttevõime kui ka teiste võimete kaudu, mida te seni ei ole viljelenud. 

Teie sees on elu, mis on veel tundmatu. 

33 Kas te kujutate ette vaimu valu, kui ta vaimsesse orgu naastes mõistab, et ta ei ole suutnud oma 

ülesannet maailmas täita ega oma võimeid ja omadusi lihale ilmutada? Sel ajal annan teile uuesti oma 

õpetusi, kuigi ma olen neid juba andnud teile õpetuses, mille andsin teile Teisel ajastul, kuid te ei suutnud 

neid siis mõista. Kõike seda, mida te ei suutnud päris täpselt mõista, pidasite te saladuseks ja heitsite selle 

peale loori. See on see loor, mida ma nüüd oma valgusega lõhun, et saladused saaksid teile näidata oma 

tõelist olemust. 

34 Seepärast ütlesin teile, et te ei tunnista mõttejõudu. Täna ütlen teile, et mõte on hääl ja kuulmine, et 

see on relv ja kilp. See nii loob kui ka hävitab. Mõte lühendab vahemaad nende vahel, kes on üksteisest 

kaugel, ja leiab üles need, kelle jälje ta oli kaotanud. Tunne oma relvi enne lahingu algust. See, kes teab, 

kuidas end ette valmistada, on tugev ja võitmatu. Teil ei ole vaja kasutada mõrvarelvi. Teie mõõk on puhas 

ja vali mõte ning teie kilp usk ja armastus. Isegi vaikuses kõlab teie hääl kui rahusõnum. 

35 See on õpetus, mida ma teile praegu õpetan, ja tõesti, ma ütlen teile, et minu sõnad ei lähe kaduma, 

nii nagu ükski tilk Golgatal valatud verest ei olnud kasutu. Ma võtan vaid mõned hetked sellest ajast, mille 

olen teile andnud teie materiaalseks eluks, mille kaudu te võite saavutada igavese elu. Need hetked on 

hindamatud. 

36 Ma isegi ei palunud teil Minusse uskuda, kui te siia sattusite. Mina olin see, kes eelnesin teile ja 

andsin teile tõendeid, tervendades teie füüsilisi haigusi, andes rahu teie vaimule või midagi, mida te 

pidasite kättesaamatuks. Pärast seda, kui te uskusite Minusse ja pühendusite ustavalt Minu Seaduse 

täitmisele, andsin Ma igale oma ülesande, et ta ei kalduks teelt kõrvale ja võtaks endale ainult selle, mis 

talle kuulub, ning annaks oma vendadele halastust ja armastust, nagu Ma olen teinud teiega. 
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37 Kas te arvate, et kõik, kes õpetavad, on meistrid? Kas te arvate, et kõik, kes nimetavad end Jumala 

teenijateks, on Minu saadikud või et Ma olen neile andnud selle ülesande, mida nad täidavad? Kas te 

arvate, et kõigil, kes maailmas valitsevad, valitsevad ja käsutavad, on selle ülesande täitmiseks vajalikud 

oskused? Ei, inimesed! Kui vähesed on need, kes täidavad neile usaldatud missiooni tõeliselt! Samal ajal 

kui mõned haaravad positsiooni, mis neile ei kuulu, näevad need, kes peaksid seda hõivama, end 

alandatuna ja alandatuna. - Mina, kes ma olen teie Jumal, pidin tulema, et pakkuda teile vaimset osadust, 

ja mina, kes ma olen teie Kuningas, pidin tulema, et valitseda teid, et edendada teie hinge evolutsiooni 

teel. 

38 Minevikus kogusid te ainult sõnu, mida keegi ei õpetanud teile mõistma või tõlgendama ja mis 

ajasid teid ainult segadusse. Kes teist - pärast seda, kui ta on saanud Minu Sõna nagu seemne ja Minu 

valguse viljakat kastet, mis talle kõike selgitab - usub ikka veel põrgu igavesse tulle? - Ei ole. Täna te 

teate, et mitte hirm karistuse ees ei peaks panema teid täitma Minu Seadust, vaid teie armastus, mis on 

sündinud teie südame sügavast põhjast. Need ajad, mil teie hing värises hirmuliku ja halastamatu Jumala 

õigluse ees, on möödas. Seda, mida ma teile minevikus piltlikult ilmutasin, tõlgendati valesti. Ma tahan, et 

te teaksite järgmist: Kui patuse südametunnistuse õnnestub hinge pöörduda ära tema kiindumusest ainesse 

ja näidata talle kõik tema vead, siis toob arusaamine tema tänamatusest teda meeleparandusele ja häbi, 

mida ta kannatab, on nii tugev, et sellega võrreldes tundub vale ettekujutus materiaalsest tulest kui hinge 

puhastavast elemendist sulle nõrk. 

39 Südametunnistus on Jumala valgus ja see valgus on armastuse tuli, mis hävitab igasuguse 

ebapuhtuse. Vaata, see on see "tuli", milles hing sulatatakse uuesti, et tõusta taas täis valgust. 

40 Ma ütlen teile ka, et nii nagu südametunnistuses on olemas see tuli, mis ei ole materiaalne tuli, on 

ka hinges olemas pimedus ja hüljatus, mis ei ole nagu see, mis teil on maailmas, ega nagu see, mida te 

kujutate ette. 

41 Kuidas te usute, et kohtupäeval tõusevad surnute kehad üles ja ühinevad nende hingedega, et 

pääseda Jumala Kuningriiki? Kuidas saab sel viisil tõlgendada seda, mida teile muul ajal õpetati? 

42 Liha on sellest maailmast ja jääb sellesse, samal ajal kui vaim tõuseb vabaks ja pöördub tagasi elu 

juurde, millest ta tuli. "See, mis on sündinud lihast, on liha, ja see, mis on sündinud Minu Vaimust, on 

vaim." "Liha ülestõusmine" on hinge taaskehastumine, ja kui mõned usuvad, et see on inimlik teooria, ja 

teised teist usuvad, et see on uus ilmutus - tõesti, ma ütlen teile, ma olen alustanud inimkonna algusest 

peale, et seda ilmutust maailmale teatavaks teha! Selle kohta leiate tõendeid Pühakirja tekstist, mis annab 

tunnistust Minu tegudest. 

43 Kuid praegusel ajal on see ilmutus jõudnud teie vaimule, kui see oli kõrgemal arengustaadiumis, ja 

varsti on see õiglaselt aktsepteeritud kui üks kõige õiglasemaid ja armastavamaid Looja seadusi. Lükake 

tagasi mõte, mis teil oli "kohtupäevast", sest see ei ole üks teie päevadest, sest see on ajaperiood, ja 

"maailma lõpp" ei ole mitte selle planeedi lõpp, millel te elate, vaid selle isekas elu lõpp, mille te olete 

sellel loonud. 

44 Tõesti, ma ütlen teile: Te elate juba praegu päevast päeva 

Issand", siis olete juba Tema kohtu all. Praegu mõistetakse kohut nii elavate kui ka surnute üle, mineviku 

ja praeguste tegude üle kaalutakse (kohtuotsuse) kaalukausil. Avage oma silmad, et te saaksite olla 

tunnistajaks, et Jumalik õiglus annab end kõikjal tunda. 

45 Praegu peate jääma tugevaks, sest torm on vallandunud ja kiusatused varitsevad teid igal sammul. 

Jätke Soodoma ja Gomorra - patused linnad - ja ärge pöörake oma nägu tagasi, sest nad kutsuvad teid 

(jääma), ja kuna te olete end juba vabastanud, ärge vajutage tagasi nende rüppe, sest võib juhtuda, et pärast 

seda ei ole teil enam jõudu end neist eraldada. Minge viivitamatult rahu linna poole, selle linna poole, mis 

asub teie südames, kui aeg on käes. 

46 Kui kaua kohtuotsus kestab? - Te ei tea, aga tõesti, Ma ütlen teile, et puhastumise aega lühendab 

Minu Jumalik Halastus. - Teile, vanad, kes te olete sügavalt kurb, sest teie mõistus ütleb teile, et maa peal 

te enam ei koge Minu Seaduse võitu, ütlen tõtt: kes saab teile kindlalt öelda, et te ei tule siis tagasi 

maailma, et näha Minu Kuningriigi tulekut ja astuda veel üks samm evolutsiooniteel? Neile, kes ei tule 

tagasi, ütlen ma, et ma panen neid nägema oma õigluse võitu, ja nende olendite häält ja kohalolekut saab 

maa peal tunda. 
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47 Ma olen andnud teile uue õpetuse. Sellega olen ma hävitanud ekslikud arusaamad, sest te 

tõlgendasite varasemaid õpetusi maise-materiaalsel viisil. Mõistke, et ma räägin teiega erinevates 

vormides. Ühte ja sama õpetust esitan ma teile eri viisidel, nii et ei jää kedagi, kes ei mõista Minu Sõna. 

Pidage meeles, et kõigil neil, kes Mind kuulavad, ei ole ei vaim ega mõistus ühtmoodi arenenud. Ma tean, 

mida igaüks vajab; seepärast inimlikustan ja piiran oma Sõna, kuni teen selle kõigile ja igale minu lapsele 

arusaadavaks. 

48 Pärast seda, kui ma olen andnud teile oma õpetuse, ja et te teeksite sellest õigeid järeldusi ja teie 

tõlgendus oleks õige, saadan ma teile oma vaimseid sõnumitoojaid, minu Sõna sõnumitoojad ja 

tõlgendajad, et nad aitaksid teid teie uurimisel ja te leiaksite minu ilmutuste tähenduse. 

49 Ma tahan, et te mõistaksite, kui tähtis on Minu Sõna uurimine ja mõistmine, sest iga sõna sisaldab 

kas ilmutust või ettekuulutust, kohtuotsust või õpetust teie vaimule. 

50 Need, kes omistavad Minu Tööle selle tähtsuse, mis sellel kolmandal ajastul on, ja kes süvenevad 

Minu Sõna uurimisse, näevad paljude nende olemusse peidetud andide õitsemist ja avanemist. Õndsad on 

need, kes ärkavad oma Issanda hääle peale, sest kui nad asuvad oma ülesannet täitma, siis mõistavad nad, 

et nad ei olegi tõrjutud või armetud, nagu nad arvasid, ja nad saavad lisaks teada, et nende Isa ei ole neid 

kunagi unustanud. 

51 Need, kes rumaluse, uskmatuse või materialismi tõttu ei arenda sel ajal oma vaimseid andeid ja 

võimeid, leiavad end igal sammul suurtest sündmustest ja külaskäikudest, mis on määratud sel perioodil 

toimuma. Seepärast ütlen ma teile: Valmistuge, vaadake ja palvetage, äratage inimkond! 

52 Kas olete täheldanud oma vaimset ärkamist? Kas olete veendunud, et olete tõesti maganud? Siis 

tehke oma vendadele seda, mida Minu Sõna on teinud teile, ja te saate algatada dialoogi vaimult vaimule. 

53 Kui te räägite Minust ja annate tunnistust, rääkige selgelt, et te ei ajaks kedagi segadusse. Kas ma 

olen tulnud saladuste taha peidetuna või pimedusse varjutatuna? 

Ma olen tõepoolest tulnud vaimus, mis on teie inimsilmadele nähtamatu, kuid vaim ei tähenda salapära ega 

pimedust, vaid valgust, tõde ja selgust selle jaoks, kes oskab eelarvamusteta jälgida ja hea tahtega uurida. 

54 Ma lasen selle rahva, kes on näinud Minu ilmumist inimese intellektiorgani kaudu, teada: Selleks, 

et aeg, mille ta on sellele õppimisele pühendanud, ja võitlus, mida ta on pidanud, et jääda inimeste seas 

püsima, kannaks homme oma teenete väärilist vilja, kui see Sõna enam häälekandja kaudu ei kõla, peab ta 

olema kogunud oma südamesse kõik Minu õpetused, et ta oleks võimeline selle tõe kohta tunnistust 

andma. 

55 Minu rahvas ütleb Mulle oma südames: "Meister, me oleme aastaid kuulnud Sinu Jumalikku Sõna, 

kuid ei ole suutnud tungida Sinu õpetuse tuumani. Kuidas siis nende väheste aastate jooksul, mil me veel 

saame Sind kuulda, saame me saavutada selle varustatuse, mida Sa meilt nõuad?" Kuid ma ütlen teile, et 

kui te ei ole jõudnud nii kaugele, et mõista Minu ilmutust, siis ainult seetõttu, et teil puudub sisemine 

kogunemine ja mõtisklus, et paremini mõista õpetusi, mida Ma teile seni olen andnud. 

56 Ma tahan anda teile armu, mille kaudu te saate teha enda omaks kogu selle tarkuse, mille ma olen 

teile andnud oma Sõnas. Aga ärge arvake, et see arm on Minu viibimise pikendamine teie juures. Ei! Mis 

mõte oleks veel kauem jääda, kui ma olen teile kõik rääkinud ja jätnud selle kirja? See arm, millest ma 

teile räägin, saabub teile kohe pärast seda, kui Minu Sõna lakkab kõlama 1950. aastal. Siis annan teile 

aega, et pühenduda minu poolt antud lugematute õpetuste lugemisele. Te pühendute põhjalikule 

mõtisklusele ja õppimisele, mis aitab teil avastada kogu seda vaimset sisu, mida Sõna oma kuulutuses 

inimestele välja valas. 

57 Selle õppimise kaudu vaimustate end järk-järgult ning suurenevad teie teadmised ja varustatus. Siis 

hüüate te rõõmsalt: "Issand, ole õnnistatud, sest sa oled andnud meile võimaluse kasutada seda valguse 

rikkust, mille sa meile tõid ja mis on juba meie südamest kadunud". 

58 See on Ainusündinud Jumala kolmas testament, kes on ennast inimkonnale teatavaks teinud 

kolmes erinevas ilmutusviisis ja kolmes erinevas ajaperioodis. 

59 Te ei saa eitada, et Minu ilmumise ajal olid Minu armuannid teie juures, kuigi ka Minu õiglus oli 

kohal. Kõik see on aidanud teil mõista, et see oli tõepoolest jumalik ilmutus ja et on kindel, et inimkonna 

jaoks on alanud uus ajastu. 

60 Oo õnnistatud rahvad, kuigi te ei tunne Minu ligiolu ega ole teadlikud, et olete astunud uude 

ajastusse, mis on valguse ja õigluse ajastu, annan teile oma armastuse, andeksandmise ja õnnistuse. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 77  
1 Tere tulemast, armsad töölised, teie, kes te olete muutunud Minu kaaslasteks võitluses ja töös. 

2 Rõõmsalt pakuvad Mulle oma töö vilja need, kes on selle risti armastusega omaks võtnud, sest nad 

on õnnelikud, et teavad, et nad teenivad teie Isa. Teised tulevad Minu juurde kurvalt ja masendunult; nad 

on need, kes, kui nad kuulsid, et tänaval kutsutakse nende järel ketsereid, reetureid või nõidujaid, tundsid 

end hirmu ja häbi täis ning on sellest ajast saadik varjanud end kaasinimeste pilgu eest, ja kui nad viimaks 

räägivad Minu Tööst, siis teevad nad seda lühidalt, hirmu ja ebakindlusega. Millist vilja suudavad need 

kardetud südamed toota ja millist rahu võib neile tuua teadmine, et nad on selle õpetuse jüngrid? 

3 Ma tahan, et Minu jüngrid tunneksid end igal juhul isandatena, et nad tunnistaksid oma armastuse 

tegude kaudu oma vendade ees Minu õpetuse tõesust, oma nägu ülespoole tõstetud ja rahu südames, sest 

kõik see on tõendiks kindlast veendumusest tõesusest, millele nad on end pühendanud, ning tunnistuseks 

usust ja väärikusest oma vendade seas. 

4 Nõrkadele ja kartlikele räägin ma sõnadega, mis tõstavad nende masendunud hingi üles ja 

sütitavad nende usku. Ma veenan neid, et keegi maailmas ei saa neile esitada täiuslikumat ja vaimset 

õpetust kui see, mida ma teile praegu olen avaldanud. 

5 Kui see kindlustunne läbib nende südamed, ei peida nad end enam oma vendade pilgu eest, ei 

häbene ega vaiki enam. Nad tõstavad oma näo üles, panevad oma tegudesse valguse, mida Minu õpetus 

kiirgab, ja ei karda kellegi kohtuotsust, sest nad on oma südametunnistusega rahus. 

6 Ma olen andnud teile õpetuse ja selgitanud seda teile kergesti arusaadavate sõnadega, et te saaksite 

seda varsti praktiseerida. Ma olen õpetanud teile põhimõtteid, mis on teie südamesse kustumatult sisse 

raiutud, nii et saate neid meeles pidada igal eluhetkel, et saaksite ilma kartuseta ja hirmuta tunnistada Minu 

tõde, kui inimesed nõuavad teilt tõendeid. 

7 Ma ei ole teile pakkunud troone, kroone ega maailma aardeid, vaid teadmisi vaimu võimetest. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, et üks neist vaimu andidest on rohkem väärt kui kõik maailma kuningriigid. 

8 Aga ma ütlen teile: kuigi te teate, et see, mis ma olen teile andnud, on lõpmatu väärtusega, ärge 

muutuge selle tõttu ülbeks. Teadke, et mina, teie Kuningas, kõigi loodud asjade omanik, olen tulnud teie 

juurde alandlikult ja uhkeldamata. 

9 Igaüks, kes tahab tunda Minu Kuningriiki, elada selles ja omada selle rikkusi, peab need võitma 

armastuse ja alandlikkuse kaudu. 

10 Minu Vaim kutsub kõiki Minu Kuningriiki, mitte ainult selle maa elanikke, vaid kõigi rahvaste 

inimesi. Minu seeme on hajutatud üle kogu maailma; need on need, kes on märgistatud Talle verega, kes 

on tulnud ja tulevad jätkuvalt inimkonna hulka, et jagada rõõmusõnumit, raputada inimesi üles nende 

letargiast ja sillutada teed. Nad äratavad suuri rahvahulki ja näitavad neile teed spiritualiseerimiseni. Nad 

käivad rahvaste ees nagu see täht, mis juhtis maagisid teisel ajastul ja näitas neile Päästja sünnikohta. 

11 On ette nähtud, et Ma ilmutan end iga Minu tähistatud isiku kaudu ja Minu ilmingud on täis 

valgust, jõudu ja lohutust. Nad on Minu teejuhid, Minu prohvetid, Minu inspireeritud, nad on 

spirituaalsuse apostlid, arstid, teejuhid ja nõuandjad. Kõik see, millest ma teile räägin, oli juba kirjutatud ja 

ette nähtud. 

12 Siin oli teil kolmanda ajastu sõnumitooja, kelle suu kaudu rääkis Eelija, kes valmistas ette uue 

ajastu; teil olid häälekandjad, kelle vahendusel kõlas Minu Sõna. 

Teistes valdkondades saate Minu sõnumit erinevates vormides, mis on mõeldud vaimse ettevalmistuse 

jaoks, nagu see kuulutus on seda teie jaoks teinud. 

13 Sõnum on lühike, kuid kui see on antud, peavad need, kes selle vastu võtsid, asuma seda järgima 

oma armastuse töödega. 

14 Inimkond ühineb vaimselt nende sõnumite kaudu, sest nende kõigi olemus on üks: Minu tõde. 

15 Ärgu keegi moonutagu või muutku Minu ilmutuste tähendust, et kui teie kohtumise tund saabub, ei 

solvuks te erinevate tõlgenduste pärast. 

16 Teie, kes te saate selge ja ulatusliku ilmutuse, nagu on Minu valguskiir, millest on saanud Sõna, 

olete sel ajastul kõige vastutavamad selle Töö ja inimkonna ees. Õndsad on need jüngrid, kes on ustavad 

Minu õpetusele, õndsad on need, kes otsivad hoolega Minu Sõna, sest neis on tarkus. 
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17 Mõned käivad Minu kogunemistel harjumusest ja samal ajal, kui Minu Sõna räägib nende 

südamega, rändavad nende mõtted erinevatesse kohtadesse, olles hõivatud kas raskete murede või 

mõttetute plaanidega. Ma ütlen teile: ärge magage Minu õpetuste ajal, sest te ei tea, millal Ma teid raske 

missiooni täitmiseks kutsun. 

18 Te küsite Minult, miks Ma ilmutan end teadmatu inimese vahendusel, ja Ma ütlen teile, et tema 

teadmatus on tema treenimata meeles, kuid mitte tema vaimus, mis on juba arenenud. - mõned ütlevad: 

"Issand, millise täpsusega Sinu ennustused täide lähevad!" Teised ütlevad Mulle murega südames, et nad 

kardavad olla nagu reetur Minu apostlite seas, keda sunnib raske murede ja kohustuste koorem, mis neil on 

maa peal. Kuid ma ütlen teile: Vaadake mind, ma pean olema tähelepanelik kõigi maailmade ja kõigi 

universumi moodustavate olendite vajaduste suhtes, ometi tulen ma teie juurde, et tuua teile valgust, 

lootust või tilka tervendavat palsamit. 

19 Ma lubasin teile kord, et pöördun tagasi inimkonna juurde, ja siin ma olen, et seda lubadust täita, 

kuigi on möödunud juba mitu sajandit. Teie vaim igatses Minu juuresolekut oma rahusoovis, oma näljas 

tõe järele, oma igatsuses teadmiste järele, ja Minu Vaim on tulnud alla, et lasta teil kuulda õpetust 

vastavalt ajale, milles te elate. Kuidas saavad inimesed tahta jätkata sellist elu, nagu nad on seda siiani 

teinud? Ei ole enam ajastule kohane jääda vaimsesse stagnatsiooni või vaimsesse inertsusesse riituste ja 

traditsioonide praktiseerimisel. 

20 Inimesed peaksid juba paremini tundma oma Isa, tundma oma südames oma ligimese valu ja 

vaatama vaimu silmadega olenditele, kes on ilma valguseta, kes rändavad läbi ruumi ja täidavad oma 

kehastunud vennad valuga ja pimedusega, et nad saaksid neid oma palvetega juhtida vaimse tõusu teele. 

21 Teie paremal ja vasakul on abivajajad, isegi need, kes on surnud armuliku elu jaoks, ja te lasete 

neil mööda minna, sest te ei tea, mida nendega teha. Aga kui te ei tea, mida teha ühe oma venna suhtes, 

mida te siis teete, kui näete, kuidas maailmas sõjad puhkevad ja valu paljuneb ja ülevoolav on? Te tunnete 

end liiga tähtsusetuna ja jõuetuna, et kuidagi aidata neid, kes kannatavad. 

22 See oli vajalik, et ma tulin sel valusal ajal, et tuletada teile meelde unustatud õpetusi ja avaldada 

teile uusi õpetusi. Teil ei ole vaja teha imesid, nagu te neid ette kujutate. Tõesti, ma ütlen teile, et te teete 

sageli tõelisi imesid, mida ainult mina tean, sest isegi teie ei ole neist teadlikud. 

23 Ma palun ainult, et teie usk oleks suur, et te harrastaksite vaimset palvet ja et te püsiksite pidevalt 

heas, siis saavad teie silmad olema suurte imede tunnistajateks. 

24 Ma lubasin inimkonnale, et tulen tagasi ühel teisel ajal, ja siin ma olen, täites oma lubadust. Ma 

pidin taas tulema, et lõpetada õpetus, mille olin teile kahe ajastu jooksul ilmutanud, mille viimane osa oli 

salvestatud selleks Kolmandaks Ajaks. 

25 Teie süda ei oodanud Mind, sest tal ei olnud teadmisi Minu tagasituleku lubadusest, sest Minu 

Sõna ja Minu ettekuulutused Teisest ajastust on vaevalt teada. See oli teie vaim, kes võttis Mind vastu, sest 

ta hoidis Minu lubadust endas ja suutis tunnetada Looja kohalolekut südametunnistuse äratamise kaudu 

ning hindas jumaliku Sõna olemust, kui see puudutas teie südamete õrnu lõngaid. 

26 See on olnud armuaeg, mil te pidite Minu tahte kohaselt tundma vaimse kohalolekut väga lähedalt, 

sest Ma inimlikustasin oma Sõna, lubasin vaimse maailma kasutamist maapealsetes asjades teatud piirini 

ja lubasin teil vaimse nägemise ande abil näha midagi kaugemast ja ka tulevikust. 

27 Kõik need vaimsed ilmingud on teie mõistuse lühikeseks ajaks pimestanud, sest ma leian, et te 

olete segaduses. Te kuulete Minu Sõna ja kuigi see on selge, ei suuda te selle tähendust mõista. Te teate, et 

see õpetus on tulnud Minult, mis on vaba igasugusest inimlikust mõjust, ja ometi segate selle kokku 

ebajumala kummardajatele ja fanaatikutele omaste kultuste ja riitustega. Te teate piisavalt hästi, et see 

õpetus on vaimne, ja te tahaksite, et see oleks midagi käegakatsutavat või materiaalsele silmale nähtavat. 

28 Teid on pimestanud valguse tulv, mis on teie vaimu üle valanud. Te ei ole veel võimelised 

avastama selle ilmutuse olemust. Kuid tõesti, ma ütlen teile, et see segadus on ainult ajutine ja kui te 

tungite Minu Sõna tuumani, siis saate tõe ja vaimustuse teadmised nii õpetuse tõlgendamisel kui ka selle 

praktiseerimisel. 

29 Mitte kõik teie sees ei ole olnud ebatäiuslik ja ebapuhas, vaid midagi oli olemas, mis võimaldas 

teil emotsionaalselt haarata kolmanda ajastu sõnumit, ja see miski on olnud teie tundlikkus vaimse suhtes, 

mistõttu ma nimetasin teid spiritismi pioneerideks maa rahvaste seas. 
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30 See sõnum, mille te saate oma Meistrilt häälekandja kaudu, on olnud ettevalmistav õpetus, sest 

Minu kuulutus sellisel kujul lõpeb varsti, ja siis hakkate minuga vaimust vaimule ühinema ning lähete 

rahvaste ja rahvaste juurde, et anda edasi spirituaalsuse sõnumit, mis kuulutab inimkonnale, et kolmas 

ajastu on alanud, et vaimne ajastu on alanud. 

31 Kuni te ei mõista ega mõista spiritismi õpetust, ei luba ma teil alustada jutlustamist, sest Minu 

Sõna on jumalik nisu, mida ei tohi kunagi segada teise seemne või õledega. 

32 Enne, kui teie meelest tuleb valgus, on teie keskel võitlused. Kuid see võitlus peab puhkema nii, et 

see sunnib teid mõtlema ja süvenema Minu Tööle, kuni te seda täpselt ja selgelt ära tunnete, kuni avastate 

selle tõe ja olemuse. Siis, kui see võitlus lõpeb, kui meeleolud rahunevad ja keeristormid vaibuvad, 

lähevad inimesed pimedusest valgusse ja saavad rahu õpetuse, jumaliku moraali õpetuse ning sügava ja 

tõese tarkuse kuulutajateks, mis avab inimestele kõige ootamatumaid saladusi, mis aitavad neil olla 

vaimselt suured, targad, tugevad ja kõrged. 

33 Otsige hinge surematust, praktiseerides Minu Armastusõpetust. Põllud on sobivas seisukorras, et 

külvata sinna Minu seemet. Tunnistage, et kõikjal valitseb segadus, inimesed on nagu tuuled, kes ei tea, 

kust nad tulevad ega kuhu nad lähevad. See oli vajalik, et Minu Valgus ilmuks inimkonna teele. Valgus on 

juba koidanud, ma olen selle välja saatnud, inimestele on vaja ainult silmad avada. Praegu valmistan teid 

ette, et te õpetaksite oma vendi tõstma oma silmad lõpmatusse, kus nad saavad näha jumalikku valgust. 

34 Aga tõesti, ma ütlen teile, kui kõvasti ja külmalt ma löön teie südameid, kuigi nad tundide kaupa 

kuulevad seda Taevalist õpetust; teie halastuse väravad ei ole veel avatud. Ma olen õpetanud teid 

külastama haigeid tema voodis, külastama vanglaid ja haiglaid, et viia valguskiiret nendesse 

lepituspaikadesse. Ma olen õpetanud teid andma tarku nõuandeid või tõelise lohutuse sõna. Kas te teate, 

milleks ma teid kõiki neid kohti külastama saadan? Et need, kes suudavad tunda oma kaasinimeste valu, 

saaksid praktiseerida heategevust, ja et külma südamega inimesed, kui nad seisavad silmitsi nende 

valupiltidega, liigutuksid ja nende südames hakkaks idanema kaastunde ja halastuse seeme. 

35 Veenduge, et teie olemasolu maa peal oleks viljakas, et ühel päeval, kui te sisenete Minu 

juuresolekusse, ei peaks te kahetsusega tunnistama, et te ei osanud aega ära kasutada ja et teie elu oli 

vaimselt viljatu. 

36 See on hetk, mil teie südametunnistus räägib ja ütleb teile, kas olete töötanud puhtuses või mitte, 

kas olete elanud üksteisega kooskõlas, kas olete võtnud abivajajaid, haigeid ja vaeseid vastu armastuse ja 

halastusega. 

37 Palvetage, armsad jüngrid, et head innustused saadaksid teid alati ja et te ei langeks homme 

kiusatusse. Ma tahan, et te oleksite ühendatud Minu töös, armastaksite üksteist ja elaksite oma vendade 

teenimiseks. 

38 Iga kogunemiskoht, kus te pakute Mulle oma armastust, on nagu oks; kõik koos moodustavad 

võimsa puu. Mõned oksad on suured ja tugevad, teised on veel väikesed ja nõrgad, kuid kõik on olulised, 

sest nende ühendusest tuleb värskust, varju ja varjupaika rändajatele. Igaüks hoolitseb oma oksa eest, sest 

lähenevad keeristormid, mis raputavad puu lehestikku vägivaldselt ja raevukalt. See katsumus on vajalik, 

et kuivad lehed ja mädanenud viljad langeksid, nii et teie juures varjupaika otsivad rahvahulgad leiaksid 

oma väsinud jäsemetele kasulikku varju ja küpsed viljad rahuldaksid nende nälga. 

39 Kuivad lehed ja halvad viljad on kõik need rituaalsed toimingud ja kombed, mida te olete Minu 

Tööle sisse viinud, kuigi need ei kuulu sinna - ja kuna te olete neid päevast päeva ja aastast aastasse 

järjekindlalt praktiseerinud, siis lõpuks vaatate te neid nii, nagu oleksid need ise Seadus. 

40 Ma tahan, et te avaksite oma silmad tõele, et te saaksite teadvustada Minu õpetuse puhtust ja 

vabaneksite järk-järgult kõigest üleliigsest, mida te olete lisanud oma religioossetele tavadele. 

41 Torm läheneb, kuid see ei tule mitte selleks, et teid hävitada, vaid selleks, et jätta teile väga suurt 

kasu, kui te jääte arukaks ja oskate selle õpetusi kasutada. Aga kui te oma fanatismi tõttu oma tavade külge 

klammerdute ja ei kasuta seda katset, siis satute sügavasse stagnatsiooni, mille kestvust te ei tea. Pärast 

seda tuleb uus, veelgi tugevam keeristorm, mis rebib teid unest, vigadest ja sõnakuulmatusest välja. 

42 Mõelge hoolikalt Minu uue ilmumise eesmärgile ja te jõuate järeldusele, et Ma tulin, et vabastada 

teid maailma meistritest, teadmatuse ja fanatismi ahelatest, millega Ma vabastan teie vaimu, et aidata tal 

tõusta Minu juurde ja teenida oma ligimest, kasutades oma vaimseid võimeid. Aga kas te tahate pärast 

seda, kui ma olen teile selle vabaduse andnud, uuesti pimedusse ja veelgi kurvemasse ikke langeda? Mõtle 
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selle üle arenenud ja õpetatud vaimu küpsusega, et saaksid mõõta tagajärgi, mida uus sõnakuulmatus sulle 

võib tuua. 

43 Olge juba praegu veendunud, et ma ei ole teid kutsunud kummardama uusi sümboleid, vaid 

õppima armastuse õpetust. Mõistke, et isegi Minu tahe ei ole, et te peaksite alati koos jääma nende 

kohtumispaikade soojuses, vaid et niipea, kui olete tugevad, peaksite asuma õppetundi, mida olete 

õppinud, ellu viima. Pole mingit tähtsust, et te peaksite eemalduma neist, kes kuulasid koos teiega 

Meistrit, sest lõpuks olete te igavesti ühinenud vaimselt. 

44 Pidage meeles, et ma olen teile öelnud, et teadlased, teoloogid ja filosoofid tulevad teie juurde, et 

teid küsitleda, ja et te ei tohi vääritu kummardamise ja segaste sõnadega varjata selle valguse sära, mille 

ma teie vaimus süütasin, ega hägustada sellise laitmatu töö siirust, nagu teile on usaldatud, vaid näidata 

küsitlejatele tarkust, mille ma teile andsin. 

45 Mõelge oma lastele, nendele homsetele põlvkondadele, kes vaatavad teid kui privilegeeritud 

olendeid, sest teil on olnud võrratu õnn kuulata Püha Vaimu häält Tema häälekandjate kaudu, ja kes 

loomulikult tahavad näha teie töödes voorust ja puhtust, vaimulikkust ja tarkust, mille te olete Minult 

pärandina saanud. Kas te olete kunagi sellele kõigele mõelnud? - Siiski, kui te varustate end, saate kõik 

teenida Mind, saate kõik olla head ja tõsta end Minu juurde. Kui see ei oleks nii, ei oleks ma teid 

kolmandal ajastul kutsunud. 

46 Nüüd olete te inimesed, kuid ma teen teist inglid, kes elavad Minu Valguse Kuningriigis. Täna 

seisate te proovile, puhastate end selles külastuspaagis, millest te väljute puhtana ja tugevana. 

47 Nii nagu ma osutan teie puudustele, et te saaksite neid parandada, õnnistan ja kiidan ka teie häid 

omadusi ja häid tegusid. Kas te arvate, et ma ei näinud teid haigete eest palvetamas? Kas te arvate, et Ma 

ei näinud teie jõupingutusi, et levitada teadmisi Minu Õpetusest, ja et Ma ei märganud teie jõupingutusi, et 

uuendada end, samuti teie loobumisi ja ohvreid, et teenida Minu Halastust? Ma tean seda kõike, Ma näen 

seda kõike ja tõestuseks on see, et iga hea töö puhul, mida te teete, panen teid tundma Minu rahu ja 

sügavat rahulolu, sest te olete teinud head. 

48 Nendel hetkedel kuulen ma, kuidas te mulle ütlete: "Isa, kui palju valu jätab sõda inimkonna teele. 

Me võime "võidelda" haigeid, kes on meie käeulatuses, kuid mida saame teha nende heaks, kes 

kannatavad kaugetes riikides?" Meister ütleb kõigile teile, kes te suudate oma vendade pärast nutta: 

Jätkake nende külastamist ja "võidmist", kelleni te jõuate, ja palvetage nende eest, kes on kaugel, sest ma 

teen seda, mida te ei suuda teha. Varsti saabub aeg, mil te peate levima üle maailma ja viima Minu 

sõnumit vaimsest vabadusest, rahust ja päästest rahvastele; varsti saabub aeg, mil Minu sõnumitoojad 

panevad inimkonna tundma Minu tervendava palsami leebust Minu Sõna olemuses. 

49 Sööge nüüd kõik minu Sõna leiba ja tundke oma Isa andestust, istuge kõik laua taha. Ma ei küsi 

teilt, kes pesi enne leiva võtmist käsi ja kes mitte. Ma tahan, et nii see, kes oskab valmistada oma südant 

ette Minu Sõna kuulamiseks, kui ka see, kes tuleb ilma selle ettevalmistuseta, saaks rõõmu tunda Jumaliku 

Leiva söömisest, sest kõik on Minu lapsed ja kõik ma muudan Tõe apostliteks. Puu, allikas ja tee on kõigi 

jaoks. 

50 Vaata, siin on Tõe Vaim 20. sajandil, kes seletab seda, mida Ta rääkis teisel ajastul ja mida te ei 

ole suutnud tõlgendada. Minu toonased apostlid olid Mind kuulates segaduses ja omavahel arutades ütlesid 

nad: "Tundub, et Meister on aeg-ajalt enesele vastu." Kuid tuli aeg, mil nad olid täis Püha Vaimu ja 

mõistsid Minu Sõna suurust, nad mõistsid, et inimkeel on liiga vilets, et väljendada jumalikku, ja seetõttu 

uskusid nad mõnikord, et Meistri õpetus oli eksinud. 

51 Nad jätkasid Minu päästetööd ning kirjutasid armastuse ja alandlikkusega oma nime oma Meistri 

nime kõrvale ja andsid seega tunnistust Minu tõe kohta. 

52 Vaata, kui palju aega on sellest ajast alates möödunud selle inimkonna üle, kes nimetab end 

Kristuse-usklikuks ja tunnustab Minu apostleid kui Meistri järeltulijaid, kuid on üha enam ja enam 

eemaldanud selle elu olemuse ja seemne oma südamest, jättes alles vaid Minu Nime, mida ta ei oska ei 

austusega hääldada ega oma tegudega austada. 

53 Otsige Minu nime maa peal ja te leiate selle enamiku inimeste huultelt; otsige Minu kohalolekut ja 

te leiate selle ainult inimkätega tehtud kujutistes. Otsige Minu jälgi ja te ei leia neid inimeste südametes, 

sest seal on need kustutatud. 
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54 See rahvas on kuulanud Mind praegusel ajal ja kuulnud seda ilmutuslause, mis on öelnud teile: 

"Teie ja need (vanad) olete samad." Kes mõistab selle ütluse tähendust, ütleb siis iseendale: "Kuidas on 

võimalik, et ma püsin tänamatuses ja sulgen end igaveseks oma isekuses?". Kuid selle mõtiskluse peale 

ärkab ta üles ja asub oma missiooni täitma. 

55 Ma ütlen teile, et inimestel on vaja teada, et nende hinged on tulnud maa peale mitu korda ja nad ei 

ole veel mõistnud, kuidas tõusta Minu Seaduse teel, et jõuda mäe tippu. 

56 Käesoleva sajandi keskel ma lõpetan selle Sõna, mis on viljakas seeme täna sinus ja homme kõigis 

Minu lastes. 

57 Uurige Minu Sõna ja otsige selle sisimas elu jumalikku olemust, siis kogete ülimat õndsust, kui 

olete külvajad Issanda põllul. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 78  
1 Minu juhiste selgus ja lihtsus on andnud teile julgust astuda esimesi samme Kolmandas Ajastikus, 

ja juba hakkate oma jumalikke sõnu põrnitsema. Te hakkate mõistma, et kaasinimese valu kõrvaldamine 

ning tema armastuse ja halastuse näitamine on südamele värskendav. 

2 Ärge nimetage Mind ebaõiglaseks, kui valu ja katsumused teid lühikest aega vaevavad. Te peate 

teadma, et need tugevdavad hinge ja et lisaks sellele on see rahvas alati olnud Minu tahte tööriistad, et 

anda selle kaudu inimkonnale eeskuju. Olge tugevad, et oma visiitidel annaksite tunnistust armastusest ja 

kuulekusest Minu Tahte suhtes. 

3 Mõelge ja mõistke kõiki õpetusi, mida ma teile praegu annan, ja ärge kasutage neid halvasti, sest 

siis naasete te rikutud riiete ja kibedat südant täis nagu kadunud poeg tähendamissõnas. Tehke oma 

südamest viljahoidla ja hoidke seal jumalikku seemet. Kui saabub aeg, kutsun ma inimesed kokku ja 

kutsun neid tulema sellesse riiki, mis avab oma uksed võõrastele, kodututele, kes otsivad rahu, valgust ja 

tervist. Ja teie südamete uksed on siis avatud nagu Teise Jeruusalemma, Vaimse Linna uksed, mille 

pimestav valgelisus on heledam kui lumehelbed ja mille väravad seisavad avatud igavikust Issanda laste 

ootuses. 

4 Suur on selle maa elanike vaimne missioon. Seepärast valmistage oma südamed ette, et anda 

varjupaika igale kaasinimesele, kes teile läheneb, sõltumata rassist, nahavärvist või väljanägemisest. 

5 Teie vaim ei ole veel võimeline mõistma kogu selle ilmutuse ulatust, mille ta praegu on saanud, 

kuid teie süda tajub, et midagi suurt on teie juurde tulnud. Teie vana maailm on kadunud, sest te kuulsite 

Minu Sõna, sest see paljastas teie isekuse. See maailm oli väike, sest see piirdus isiklike kalduvustega, 

sellega, mida te maa peal omate, ja teie ebatäiusliku ettekujutusega sellest, mis on Jumala Seadus. Nüüd 

on teie silmapiir avardunud lõpmatuseni ja te tajute selles tundmatut maailma, mille te lõpuks vallutate 

oma vaimse ülespoole liikumise kaudu. Täna näete igas inimeses venda ja igas inimeses Minu 

Jumalikkuse last. Täna näete inimelu kui sammu teie lõpmatul trepil, mis viib teid Looja poole. Täna te 

teate, et Jumal ei unusta neid, kes kannatavad selles nutulaadal, et kõik saavad Tema armastuse valguse. 

6 Jüngrid, jääge rahusse, mille ma teile annan, ärge laske maailmal oma ahvatlustega seda teilt ära 

võtta, sest te peaksite palvetama oma ligimese eest. Aga kuidas saate te neist mõelda, kui teie südames ei 

ole rahu? Võitke oma eluraskused, ärge pidage neid ületamatuteks; jõud, mis on inimeses, on suur; see, 

millest teil on puudu, on usk. Jääge kindlaks usus ja heades tegudes, ja nende abil liigutate te mägesid. 

7 Ärge arvake, et teie elu on viljatu, kui te arvate, et te ei ole teinud suuri tegusid. Kui see on puhas, 

siis olete saavutanud midagi head, sest ma olen teile öelnud, et "viimased" tunnevad Mind "esimeste" 

kaudu. Võtke see ülesanne rõõmuga vastu. 

8 Ma võtan vastu mõnede südamete kaebuse, milles nad esitavad Mulle, et nende sugulaste seas on 

uskmatuid, kes on eksinud. Nad ütlevad Mulle, et nad on nendega palju rääkinud ja ei ole midagi 

saavutanud. Ma ütlen teile, et te peate õppima rääkima tegudega, isegi vaikides, et te peaksite olema 

tundlikud, et te ei oleksite kohmakad. Kui te valmistate end ette, kui te püsite, siis muutub teie pilk 

läbilöövaks ja te ei jäta siis vahele sobivat hetke, mil peate andma sellele südamele lõpliku kuju oma 

"tikkuriga". Teie võit näitab teile, et need, keda te pidasite oma kangekaelsuses tugevaks, olid tegelikult 

nõrgad. Rakendage Minu jumalikke nõuandeid praktikasse ja peagi saate tunnistajaks Minu tõele. Ma 

annan teile selle armu, sest mul on teile rohkem anda, kui te peate minult paluma. 

9 Teie sugulaste hulgas on neid, kes on sageli oma keelega Minu tööd rebenenud ja teie südame 

veritsema pannud. Ma ei hakka teile kätte maksma, sest Minu õiglus on täiuslik; kuid varsti ma kannatan 

neid, sest on saabunud aeg, mil "iga silm näeb Mind". 

10 Küsige endalt: Kas te oleksite siin ja kuulaksite Mind, kui valu ei oleks teid vaevanud? Oli mõned, 

kes teotasid, kes sõimasid ja lükkasid Mind tagasi; kuid valu oli neist tugevam ja painutas neid. Siis tulid 

nad siia Minu ilmutusele ja nutsid meeleparandusest. Täna õnnistavad nad seda valu, mis pani nad Minu 

juurde tulema. 

11 Teie peate palvetama nende eest, kes mind täna eitavad. Andke neile mõista, et ma tulen teie hinge 

järele ihaldades, sest ma näen, et nad nälgivad ja janunevad Minu jumalikku elujõudu. Ma ei pöördu teie 

asja poole, sest tal on kõik, mida ta vajab, olemas maa peal. 
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12 Ma pean teile ütlema: ärge arvake, et hing vajab tingimata inimkeha ja elu maailmas, et areneda. 

Kuid õppetunnid, mida ta selles maailmas saab, on tema täiuslikkusele väga kasulikud. 

13 Mateeria aitab hinge tema arengus, tema kogemustes, tema lepituses ja võitlustes; see on tema 

ülesanne, ja te võite leida selle kinnitust selles Minu Jumalikkuse avaldumises inimese kaudu, kus Ma 

kasutan tema aju ja kasutan seda vastuvõtva seadmena, et edastada Minu sõnumit. Mõistke, et mitte ainult 

hing ei ole määratud vaimseks, vaid et isegi kõige väiksem asi materiaalses on loodud vaimsetel 

eesmärkidel. 

14 Mõtlemapaneva impulsi ja üleskutse adresseerin ma teie hingele, et see saaks domineeriva ainelise 

mõju üle sõita ja anda oma valgust südamele ja mõistusele, kasutades selleks intuitsiooni annet. 

15 See Minu valgus tähistab teie hingele teed tema vabanemisele, see Minu Õpetus pakub talle 

vahendeid, et tõusta inimelust kõrgemale ja olla kõigi oma tegude direktor, oma tunnete peremees, mitte 

alandlike kirgede ori ega nõrkuste ja vajaduste ohver. 

16 Kui hing laseb end valitseda kõige selle mõjul, mis teda maa peal ümbritseb, siis muutub ta lõpuks 

oma kehaga sellisel määral üheks, et ta unustab oma tõelise olemuse, et ta kaugeneb Vaimsest Elust nii 

kaugele, et muutub sellele võõraks, ja nii juhtub, et kui tema keha sureb, on ta paratamatult segaduses ja 

häiritud. 

17 Kui kergesti sureb keha, kuid kui raske on hingel, kes ei osanud end ette valmistada, vabaneda oma 

sügavast segadusest. 

18 Samal ajal kui mõned jäävad oma segaduses oma surnud kehaga seotud, jäävad teised, säilitades 

oma hinges oma kehaliste kestade muljeid, jätkuvalt uskuma, et nad on inimesed ja ei suuda tõusta neile 

vastavasse koju, jäädes seotud sellega, mida nad maailmas armastasid. 

19 Maal ei ole kibedamat karikat ega tugevamat valu kui segaduses olevate hingede valu. Takistused, 

suutmatus mõista, mis nende ümber toimub, kahetsus, koduigatsus selle järele, mille nad maha jätsid, 

üksindus, vaikus ja võimetus tõusta, kujutavad endast tuld, milles nad peavad end puhastama, kuni nad 

jõuavad valguseni. 

20 Kas te arvate, et see on liialdus, kui ma ütlen teile, et miljonid hinged lahkuvad sellest maailmast 

segaduses? See on inimeste teadmatuse tulemus, mis tuleneb nende vähesest vaimsest mõtisklemisest ja 

palvest. 

21 Minu Teise Ajastu Õpetus näitas inimestele Vaimset elu, kuid selle asemel, et mõista Minu 

Õpetusi ja täita Minu käske, lõid nad Minu Õpetuste ümber religioosseid kogukondi, mis piirdusid vaid 

väliste riituste ja tseremooniate järgimisega, mis ei andnud nende hingele rohkem valgust, vaid viisid nad 

eemale oma vaimsete ülesannete täitmise teelt. 

22 Mõned teist küsivad Minult, kas nad langevad pimedusse, kui nad lahkuvad sellest elust. Sellele 

ma ütlen neile: Kui nad ei ole Minu Sõna uurinud ega praktiseerinud, siis ei ole neile midagi kasu sellest, 

et nad on olnud nende rahvahulkade seas, kes kuulavad Minu valguse õpetust. 

23 Mida hing hellitab, seda ta ka lõikab; see on seadus ja õiglus. 

24 Mina, teie Päästja, olen teile alati näidanud õiget teed ja ma olen teile näidanud vahendeid, kuidas 

vältida valu, segadust ja pimedust. 

25 Täna tulen ma selle ülesande täitmiseks veel kord teie juurde ja valgustan teie ebakindlaid teid, 

raputan teid letargiast välja ja tuletan teile meelde, et teie hing ootab uut kodu, kuhu ta peab tulema 

varustatud, et seal igavesti elada ja nautida. 

26 Ma tulen teie juurde, et teid äratada ja küsida: Kes teie seast on oma tahtmise järgi jünger? Ei 

keegi, mina olen teid kutsunud. Selleks, et kuulda Minu Sõna uuesti, pidite te mitu korda maa peal olema. 

Ühe kehastuse ja järgmise kehastuse vahel andsin teile mõttepausi ja ettevalmistuse uueks maapealseks 

eluks. 

27 Niikaua kui hing on mateerias, jagab ta selle väsimust, ja ta vajab pärast lahingut puhkeaega ning 

mõtisklust, et kujundada plaan, mida ta peab järgima, enne kui ta alustab uut lahingut. Ilma nende 

vaheaegadeta või puhkepausideta teeksite te oma teel väga vähe edusamme. Kuid on vaja, et õiglane ja 

puhas õpetus õpetaks teile need õppetunnid täies selguses, nii et teie süda, olles veendunud selles tões, 

saaks teada paljude nähtuste ja sündmuste põhjuse, mida te ilma Minu ilmutuseta ei suudaks kunagi 

mõista. Minu armulikus armastuses peitub aeg, elu, kõigi saatus, miski ei pääse Minu võimu alt. 
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28 Te õppisite Mind kõigepealt tundma Isa, kes on halastamatu oma õigluses teie üleastumiste suhtes. 

See Isa muutis end teie suhtes kõige lahkemaks ja armastavamaks Isandaks. Kuid te ei mõistnud, kuidas 

Tema õpetusi õigesti tõlgendada, uskudes, et Ta karistab neid, kes Teda ei armasta, igavese tulega. Nüüd 

ma näitan teile, et Isa ei lükka oma lapsi tagasi ainult sellepärast, et nad ei armasta Teda; ma näitan teile, et 

Jumalikul Armastusel ei ole piire ja et see Armastus ja see Õiglus väljenduvad reinkarnatsiooni seaduses, 

mida ma teile selgitasin. Nüüd mõistate, et selle Jumaliku Seaduse tõttu ei ole ühtegi rikkumist, olgu see 

kui raske tahes, mis vääriks hinge igavest karistust. Kuid selleks, et tulla Minu juurde, peate te kõigepealt 

selle üleastumise heastama. 

29 Mida ma teiega saavutaksin, kui ma teile tegelikult karistuseks igavest tuld annaksin? Kuidas te 

tahaksite igavesti teotada Jumalat, keda te peate ebaõiglaseks, julmaks ja kättemaksuhimuliseks! 

30 Minu kui Isa kohus on anda teile igal sammul võimalusi täiuslikkuseks ja näidata teile õiget teed 

täiusliku õpetuse kaudu. Ma olen õpetanud teid andestama oma vaenlastele ja armastama neid, ja ma olen 

teile öelnud: tehke oma kaasinimestele seda, mida ma olen teinud teile, vastavalt teie enda kogemusele. 

Kas Ma annaksin teile selle kohta näite, kui te kogeksite, et Ma karistan neid, kes Mind ei armasta, igavese 

hukkamõistuga? Kas te arvate, et mul ei ole jõudu panna neid, kes Mind vihkasid, Mind armastama? Need 

on need, kellele ma ei anna igavest karistust, vaid piisavalt aega, et valgus, uuenemine ja lõpuks ka 

armastus neist välja purskaks. Nii nagu keegi ootab, et maa oleks viljakas, et seeme saaks selles idaneda, 

nii ootan ka mina, et te täidaksite minu käsku, mis ütleb teile: 

"Armastage üksteist." 

31 Kes saab teie vaimu tunnetada selles maailmas? Mitte religioossete kogukondade vaimulikud, sest 

kuna nad ei tunne iseennast, siis on nad veel vähem võimelised tundma teisi. Teie vanemad, kogu oma 

empaatiavõime juures, on vaevalt võimelised ületama südamekünnist. Inimkond teab vaimust vähe, väga 

vähe, sest ta on selle valguse ümbritsnud saladusega; kuid seal ei ole mingit saladust, vaid ainult 

teadmatus. Kes siis tulevikus võiks juhtida inimeste vaimu valguse teedele? Kes suudaks seda oma 

suurtest vigadest vabastada? Ainult Minu õpetus, see õpetus, mille Ma kirjutan teie vaimus. Sellest 

purskab välja valgus, mis näitab teile teed, hääl, mis juhib teid. Kuid teadke, et igaüks, kes ei pööra 

tähelepanu sellele häälele, mis laseb end kuuldavaks teha oma armastusega täidetud südames, eitab oma 

loodud olemise päritolu. Sest sel hetkel, kui ma sünnitasin ta oma Vaimust, süütasin temas selle jumaliku 

säde, mis on südametunnistus, nii et see kordab talle kogu tema eksistentsi jooksul, et ta on minu laps. 

32 Tõesti, ma ütlen teile, et patt ja segadus hinges on igavikuga võrreldes ainult ajutised, mistõttu ei 

saa puhastamine ja kohtumõistmine olla igavene. 

33 Nüüd hakkate teadvustama, mida olete teinud seoses oma hingega ja õpetuste aardega, mida te ei 

ole kasutanud. Teie südametunnistuse hääl muutub selgemaks ja kuuldavamaks, see räägib teile 

minevikust, olevikust ja valmistab teid ette tulevikuks. Õppige seda häält ära tundma, sest selles ma räägin 

teiega, ja kui te seda kuulete, siis uskuge sellesse. Häda teile, kui te kahtlete! See hääl juhatab teid alati hea 

poole; kui aga peaksite kuulma häält, mis teid kurja poole meelitab, siis ei ole see teie südametunnistuse 

hääl - see on teie kirgede hääl, mille teile annab meelte maailma mõju. 

34 Homme võitlevad nad teie vastu, sest te usute sellesse õpetusse. Sest nii nagu te kiirustate ja 

püüate seda Sõna mõista, nii valmistuvad ka inimesed teie vastu võitlema. Nad teevad inimlike teadmiste 

ja oskustega imet, et tõestada teile, et nad valdavad tõde. Te aga teete vaimseid imesid oma vendade vastu 

suunatud armastuse tegude kaudu, ilma uhkeldamata. 

35 Eelija, teerajaja, kuulutab inimkonnale uuesti Issanda vaimset kohalolekut, Tõe Vaimu tulekut, kes 

selgitab ja paljastab taaskehastumise saladuse. 

36 Ma annan teile selle teadmise, sest maailm ümbritseb teid ega lase teil põgeneda ida või lääne, 

põhja või lõuna suunas. Siis kasutage volitusi, mis ma olen teile andnud, et vabastada end oma rõhujatest. 

37 Ärge kartke, sest te ei ole maailmas ainsad, kes on otsinud oma hinge vabanemist. Sel ajal on 

inimesed tõusnud üles valguse, tõe ja vaimu ülespoole arenemise sooviga. 

38 Tuletage meelde Eelija, kes esimesel ajastul andis tunnistust tõelisest Jumalast. Kuula: 

39 Iisraeli rahvas langes ebajumalateenistusse ja kummardas paganlikku jumalat. Et veenda neid 

nende eksimuses ja jumalakartuses, rääkis Eelija mäel kogunenud rahva juuresolekul ebajumala 

preestritele: "Püstitage kuiva puidu põletusohvri altar ja asetage sellele ohvriloom. Ma valmistan veel ühe 
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põletusohvri altari samamoodi. Siis kutsuge oma jumalate nimesid, ja mina kutsun oma Issanda nime, ja 

jumal, kes saadab tule alla, et ohver ära süüa, tunnistatakse tõeliseks jumalaks." 

40 Ebajumal jäi oma preestrite palvetele kurdiks. Eelija ütles neile: "Hüüdke valjemini, et teie Jumal 

teid kuuleks, et ta ärkaks üles, sest võib-olla ta on maganud." Kui ebajumala kummardajad pidasid oma 

pingutusi asjatuks, pühendas prohvet end palvele ja palus oma Issandat, et ta näitaks end kui elavat ja 

tõelist Jumalat. Vaevalt oli Eelija oma palve lõpetanud, kui taevast tuli alla kiir ja põletusohvri süütas ära. 

41 Rahvas tunnistas Baali preestrite pettust ja mõistis samal ajal, et Jehoova, Eelija Jumal, on ainus 

tõeline Jumal. 

42 See Eelija, kes tol ajal oli lubatud selleks ajaks, on taas kord teie seas. Jumalik Meister lubas teile 

Teist korda, ja ta on õigel ajal tulnud. 

43 Olgu Eelija igaühes teist, eriti siis, kui te leiate end proovilepaneku all. Aga siis pidage meeles, et 

Eelija on kogu armastus, usk ja alandlikkus, nii et te võiksite teda jäljendada ja siis täitub prohvetlus teie 

sees. 

44 Tänapäeval on palju erinevaid ebajumalateenistusi. Teadus, sõda, kuld, võim, religioosne fanatism, 

naudingud on teised arvukad ebajumalad, millele inimesed vabatahtlikult alluvad. 

45 Toitke endid Minu Sõnaga, et te oleksite tugevad. Pidage meeles, et te peate kuulama palju sõnu, 

mis on vastuolus sellega, mida ma teile õpetasin, ja ükski neist ei tohi teid segadusse ajada ega kahtlema 

panna. 

46 Raamat on avatud, lugege selles, sest nii nagu teie Isa on tarkuse raamat, võite ka teie olla oma 

vendadele õpetuse ja kogemuste raamatuks. 

47 Elu, mis teid ümbritseb, on üks Jumala Raamatu paljudest lehekülgedest. Seepärast olen ma teile 

mitu korda öelnud: õppige igapäevast õppetundi, mida elu teile annab. Sel ajal peate saama headeks 

nõuandjateks, kes räägivad sõnadega ja ka tegudega. Kas te võiksite rääkida uuendusest, kui teie vennad 

teid varjatud kohtades üllatasid? Kas te suudaksite õpetada neid rahulikult elama, kui nad avastaksid, et 

teie kodus ei ole harmooniat? 

48 Ma näen, et paljud selle rahva südamed on ikka veel unes, sest nad ei taha mõista, et päev on juba 

lähedal, mil Ma lõpetan oma õpetuste andmise teile sellisel kujul. Aga kui nad näevad, et raamat on 

suletud, siis nutavad nad oma arusaamatuse pärast, kuid siis on juba liiga hilja. 

49 Õnnelikud on need, kes varustavad end ja leiavad end valmisolekuks kuuletuda oma Meistri 

tahtele, sest nad teavad, kuidas ühineda Minuga mõtetes uue perioodi alguses, ja hüüavad: "Issand, Sinu 

raamat on veel avatud." 

50 Ma olen võrrelnud oma Sõna nisuteraga, mille ma külvasin teie südamesse lõpmatu armastusega. 

Süda on pinnas, kus see hakkab idanema, sest teie süda on varustatud tundlikkusega; kuid selle muljeid 

edastab ta vaimule, mis tõeliselt säilitab Minu Sõna. Isegi kui süda unustab oma Isa ja ei löö enam elu eest, 

jääb see seeme vaimus säilima ja tuleb aeg, mil see idaneb. See aeg võib olla lähedal või kaugel, sõltuvalt 

sellest, kas hing on ärganud Looja armastuse poole. Aga kuna hinge areng kuulub igavikku, ei ole Isa 

kannatamatust. Teie olete need, kes - kas siis inimolenditena või vaimse olendina - kes peavad kiirustama 

oma samme, et vältida kurbi kogemusi hea praktiseerimise kaudu. 

51 Jumaliku tarkuse raamatu, mis oli seitsme pitseriga suletud, avas Talle. See oli Jumaliku Meistri 

armastus inimkonna vastu, mis põhjustas tema varjatud nõuannete saladuste ilmutamise. Kuues pitser 

avaldab sel ajal oma sisu ja räägib sügavatest tõdedest, laseb teil näha oma maailma tulevikku ja sillutab 

teed vaimsesse igavikku. 

52 Ma olen teile õpetanud, et tarkust saadakse palve kaudu, kuid ma ei taha, et te oma palveid 

pikemaks venitaksite. Ma olen nõudnud teilt viieminutilist palvet, ja selle all pean silmas, et te peaksite 

palvetama lühidalt, et saaksite neil hetkedel tõeliselt pühenduda oma Isale; ülejäänud aja aga peaksite 

pühendama oma vaimsetele ja materiaalsetele kohustustele oma vendade suhtes. 

53 Külvake oma eluteel armastust, halastust ja häid tegusid, ja siis, kui te lahkute mateeriast ja 

vabastate oma hinge sellest, tõuseb ta selle asemel, et laskuda lepituse madalikule, nendesse 

maailmadesse, kus ta lõikab kogu oma külvatud vilja valguse vaimude seas. Kui te ei käitu nii, siis lõikate 

oma teel valu, ja selles ei saa te Mind süüdistada, sest Mina ei loonud valu, kuigi Ma lõin kõik, mis teid 

ümbritseb. Valu on teie looming, see on teie puuduste tulemus. Ma luban teil tühjendada kannatuste 
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karikat, sest ma tean, et te suudate end täiustada ainult siis, kui te teate oma tegude tulemust, sest vilja 

järgi tunnete te puu ära. 

54 Jüngrid, valmistage Minu Sõnast mälestusraamat, mille abil te saate oma hinge värskendada, et 

homme saaksite tuua selle tunnistuse ja õnne oma vendadele. Minu Sõna peab jõudma maailma lõppu ja 

puudutama kõiki hingi, muutes inimeste elu. Minu Sõna teeb ime, et rahu naaseb sellele maale. 

55 Loodusjõud ilmutavad end vaenulikult ja vägivaldselt ainult seetõttu, et nende ja inimeste vahel 

puudub harmoonia. Kui inimesed elavad samasuguses kuulekuses Minu seadustele, milles elavad 

ülejäänud loodud, siis tunnevad nad siinsel planeedil ära Igavese Elu kuju, selle Paradiisi, mis annab 

varjupaiga neile, kes puhastavad end ja tõusevad üles armastuse teel, millele Kristus pidevalt osutab. 

56 Praegu on Iisraeli rahvas tõusmas uuele elule maa peal. Täna elab see ikka veel vangistatuna, kuid 

Minu valgus vabastab selle nüüd. Nende ees näidatakse teed ja jumalikku tõotust, kutsudes neid üles 

pitsitama oma sandaalid, võtma jalutuskeppi, palvetama Jehoova ees ja taanduma kõrbesse jumalikku 

häält, Jumala seadust ja tema imesid ihaldades. 

57 Juba algab ärkamine, juba olete kuulnud Eelija, uue Vabastaja häält. Ta on toonud teid uue Siioni 

mäe jalamile, mis tõuseb teie vaimu ees selles Kolmandas Ajastikus, et te kuuleksite Issanda elavat häält 

läbi inimliku mõistmisorgani. 

58 Kui te kuulsite Jumalikku Häält, jäite selle kuuldes vaimustusse, kuid see teatas teile, et selle 

ilmumine on lühike, nii et te võite jätkata alustatud teekonda, mis viib teie vaimu tõotatud maa väravate 

juurde. 

59 Ka mujal maailmas on rahvad nüüd ärkamas, sest Eelija koputab nende uksele. 

60 Ma olen teid nimetanud Iisraeliks, sest te kogute kolmanda ajastu ilmutuste olemuse, sest teie olete 

need, kes annavad Minu Sõnale vaimse ja õige tõlgenduse, ja sest teiega kordub selle rahva ajalugu - koos 

selle katsumuste, võitluste ja lahingutega, et jõuda tõotatud maale, ja lõpuks triumfiga, mis seisnes 

ideaalide vallutamises ja valdamises. 

61 Teadke, et te olete Iisrael, pidage meeles, et te olete Jumala rahvas, tehke see ideaal enda omaks, et 

te oleksite julgemad pikal palverännakul; kuid ärge kuulutage, et te olete Iisraeli lapsed, sest nad ei mõista 

teid, vaid pigem teevad teie sõnade üle nalja. Kes arvab, et uus Iisrael on Iisrael Vaimu järgi? 

62 Hoidke seda teadmist, mida teie Isa on teile ilmutanud, oma südames. Aga kui luurajad ja 

asjatundmatud tulevad teie juurde ja küsivad teilt: "Kas te olete Iisraeli rahvas?", siis vastake neile nii, 

nagu Ma vastasin variseridele ja asjatundmatutele, kui nad küsisid Minult, kas Ma olen Jumala Poeg: "Teie 

ütlesite seda." 

63 Olles seda teile öelnud, teadke, et see rahvas, kes alles hakkab kogunema, kutsub teisi kogukondi 

oma teele kaasa tulema - kutsudes neid mitte niivõrd sõnade kui eeskujuga - ja et nad puhastavad vaimse 

tee okastest, nii et need, kes järgnevad, leiavad tee haritud olevat; sest ma kutsun kõiki maailma rahvaid ja 

rahvusi, sest Iisraeli Uus Rahvas moodustub kõikidest rassidest, klassidest ja usutunnistustest pärit 

inimestest. 

64 Need, kes usuvad, et tõeline Iisraeli rahvas oli esimese ajastu rahvas, on eksinud; see oli vaid selle 

rahva kujutis, kes aja jooksul saab olema tõeline Jumala rahvas, millesse kõik inimesed peavad sulanduma, 

armastades oma Isa oma inimvendades ja -õdesid. Nii ütles seadus esimesel ajastul: "Sa pead armastama 

Jumalat kogu oma südamest ja kogu oma hingest. Armasta oma ligimest nagu iseennast." Nii ütles Kristus 

teisel ajastul, kui ta õpetas inimkonnale uut käsku: "Armastage üksteist". Neile, kes täidavad neid 

kõrgeimaid käske, kuulutas Eelija sel ajal, et nad näevad Isa kogu Tema kirkuses. 

65 Igaühele usaldatakse oma ülesanne ja igaühele ilmutatakse tema vaimsed anded, nii et kõigil on 

endas vahendid hea külvamiseks ja valguse levitamiseks. Ka neil päevil usaldati igale hõimule ülesanne ja 

talle avaldati tema vaimsed anded, nii et kõik üheskoos pakkusid Isale üleandmise, harmoonia ja usu vilja. 

66 Armsad inimesed, ma annan teile kõik, mida te vajate rändamiseks. Teie reisikott saab olema täis 

Minu õnnistusi ja te ei pea kartma, et need saavad otsa. Kui aga peaks tekkima kitsikus, et teie usku 

proovile panna, siis ärge unustage, et Iisrael õppis Mooseselt esimestel päevadel, et kes usub Issandasse, 

see ei hukku kunagi. 

67 Vaata ja palveta, Iisrael! Oo inimesed, kes on määratud kandma läbi maailma spirituaalsuse lippu, 

õppige kandma oma südames elamut, oma vaimus lepingu laegast ja oma südametunnistuses seadust. 
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68 Minge välja ja kuulutage oma vendadele, et vabaduse tund on saabunud ja et hääl, mida öösel 

vaikuses kuulda on, on Eelija hääl, kes kiirustab maailma ühest otsast teise ja äratab magama jäänud 

hinged. Ärge kartke oma vendade pilkamist ja põlgust, aga kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta vihkas 

mind enne teid. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 79  
1 Mõned on kuulnud Minu Sõna varakult, teised on tulnud hilja, kuid tõesti, Ma ütlen teile, et mitte 

see, kui kaua või lühikest aega te Mind kuulasite, ei anna teile vaimset arengut ja edasiminekut, vaid see, 

kui innukalt ja armastusega te Minu Õpetust omaks võtate ja milline on teie töödes olev halastus. 

2 Tulge Minu juurde, teie, kes te olete väsinud, kurvad ja näljased armastuse järele, need, keda 

inimkond on halvasti kohelnud. Tulge minu juurde, te, kes te olete haiged. Ma panen teid tundma Minu 

halastuse magusat armastust. Ma kõrvaldan teie mure ja teen teist rahu, valguse ja usu lapsed. - Te küsite 

Minult, miks Ma olen teie juurde tulnud: Sest ma näen, et te olete unustanud tee, kuidas naasta emakasse, 

kust te välja tulite, ja ma näitan seda teile uuesti. 

3 See tee on Minu seadus ja seda järgides saavutab hing surematuse. Ma näitan teile värava, mis on 

sama kitsas kui tee, mida ma teile omal ajal oma õpetusega näitasin. 

4 Ma ehitan praegu uuesti seda templit, millele ma viitasin, kui ütlesin oma jüngritele, kes imetlevalt 

vaatasid Saalomoni templit: "Tõesti, ma ütlen teile, mitte üks kivi ei jää sellest teise peale, vaid ma ehitan 

selle uuesti üles kolme päevaga." Ma tahtsin öelda, et iga väline kultus, ükskõik kui suurejooneline see 

inimestele ka ei tundu, kaob inimeste südamest ja ma tõstan selle asemele tõelise, vaimse Minu 

Jumalikkuse templi. Nüüd on kolmas aeg, see tähendab, kolmas päev, mil ma lõpetan oma templi 

ülesehitamise. 

5 Jüngrid, Minu Sõna voolab teie mõtetesse, nii et kui saabub tund, mil te seda enam ei kuule, ei ole 

teie südames nälga ega janu, et mind kuulda. 

6 Armastage üksteist juba siin maa peal ja pidage meeles, et teid kõiki ühendavad lahutamatud 

vaimsed sidemed ja et paratamatult saabub aeg, mil te kõik ühinete vaimses maailmas. Ärge tekitage selle 

elu eest ainult enesesüüdistusi ja ärge oodake, kuni peate häbenema nende ees, keda olete solvanud. 

7 Need, kes on arendanud nägemise ande, saavad tunnistada Minu Kohalolekust; aga need, kes ei ole 

suutnud seda arendada ja kellel puudub usk, ütlevad: "Ma tahan näha, et uskuda. 

8 Sa tahad, et Ma näitaksin sulle oma haava, et sa seda vaatleksid ja uputaksid oma sõrmed sellesse. 

Aga ma ütlen teile: Toomas palus seda tõestust ja see anti talle, kuid pärast seda ta nuttis oma usu 

puudumise pärast ja andis oma elu, et tunnistada Minu õpetust. Kui ma annaksin teile selle armu, kas te 

teeksite nii, nagu see jünger tegi? 

9 Päev, mil ma annan teile oma õpetuse, on armu päev, sest Minu Vaimu rahu valab välja kogu 

universumi peale. Kõigi loodud asjade piiramatu Isandana teen oma kohalolekut kõikjal tuntavaks ja 

nõuan, et iga olend ja loodu näitaks mulle oma ülesande täitmist. Lõpuks otsin ma oma templit inimese 

südames, et elada tempos. 

10 Inimesed, kes kuulevad Minu Sõna, ei tea, kas nende teod, kui nad need Minu ette toovad, 

osutuvad Mulle meelepäraseks. Oh, kui te ainult tunneksite hirmu asemel rõõmu, kui Minu Jumalik 

Kiirgus laskub. Kuid teie usk on väike ja teie eelaimus ei ole teile veel rääkinud eelseisvast lahingust, 

mistõttu on vaja, et ma ütlen teile, et valguse all, mida Kuues Pitser levitab, ühinevad kõik usundid, 

religioonid ja sektid maa peal, et pakkuda ühtset kummardust ühele Jumalale, keda kõik otsivad. 

11 Nendele kuivadele põldudele on langenud valu viljakandev vihm ja varsti on nad vastuvõtlikud 

vaimse seemne vastuvõtmiseks. Ma olen praegu moodustamas rahvast, mis kasvab päevast päeva. Ma 

moodustan selle kõikide rasside inimestest ja selle esimene ülesanne on teha oma armastuse töödega maa 

sisse karjad, et hiljem külvata Minu tõe seemned. 

12 Kui palju on teil veel vaja mõtiskleda Minu õpetuse üle ja valmistada oma südant ette, et pakkuda 

tõelist tunnistust ja eeskuju oma vendadele oma tegude armastuse ja halastuse kaudu! 

13 Kasutage neid õpetusi, sest see on hetk, mil Minu valgus, kui see jõuab hääle kandja 

meeleorganini, muutub sõnadeks tema huultel ja räägib teile Vaimsest Kuningriigist, kuhu teid kõiki 

kutsutakse elama. 

14 Ma räägin inimesele, kelle olemus pärineb Jumala loomingulisest allikast ja kes, olles saanud oma 

vaimus jumalikku hingamist, on võimeline mõistma ja hoidma vaimset ühendust oma Isaga. 

15 Mina olen teie Isa, Minu Vaimust tuli mõte teid ellu äratada, ja see inspiratsioon sai teoks. Minu 

Vaimus oli tahe luua teid, ja inimene sai loodud. Ma tahtsin, et te oleksite Minuga sarnased, nagu see peab 
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olema isa ja tema laste vahel, ja ma andsin teile vaimu, ja selle vaimu kaudu olete Minule kõige lähemal 

kõigist olenditest. 

16 Ma olen usaldanud vaimule ülesande materiaalses maailmas, et ta leiaks seal oma arenguks laia 

valdkonna, kogemuste ning väikeste ja suurte katsumuste maailma, mis oleks astmelaud, proovikivi ja 

lepituse org. 

17 Inimkeha usaldati vaimule, et ta leiaks selles kõige tõhusamad ja täiuslikumad vahendid enda 

arendamiseks - keha, mis on varustatud ajuga, et vaim saaks selle kaudu oma intelligentsust ilmutada; 

tundlike närvide kandja, et ta saaks tajuda kõiki kehalisi aistinguid. Ka süda istutati kehasse, et armastusel 

ja kõikidel sellest lähtuvatel headel tunnetel oleks inimlik vahendaja. Aga ma tahtsin, et see Isa poolt nii 

suure armuga varustatud olend, mis pidi olema temas kehastunud hinge tugi, oleks nõrk, et hing saaks 

selles võidelda ega annaks end kunagi lihalike kalduvuste kätte. 

18 Liha oma nõrkuses on isekeskis ja meeleline, ta armastab madalat ja seetõttu tuleb teda valitseda. 

Kes saaks seda ülesannet paremini täita kui hing, kes on varustatud jõu, valguse, intelligentsuse ja tahtega? 

- Selleks, et hinge edasiminek ja areng oleks Jumala ja tema enda ees teenekas, on talle antud vaba tahe 

valida hea või kurja tee, nii et ta saaks iseenda kaudu tõusta või langeda. 

19 Nii tekkis inimese sees lahing, hinge ja mateeria lahing. Kes väljub lahingust võitjana? - Hingel ei 

olnud relvi, sest ta oli alles oma arengutee alguses; maailm ja mateeria seevastu omasid palju relvi, millega 

teda võita, palju kiusatusi, millega teda kukutada, ja palju lõksu, millega teda hävitada. 

20 Isa - ettenägelik ja halastav ning hinge võitu ja päästmist taotlev - süütas temas valguse, mis pidi 

toimima majakana kogu teel, juhatades teda pimeduses - sisemine kohtunik iga teostatud teo juures, 

nõuandja, kes pidi alati õhutama inimest head tegema ja seega hoidma teda vigade tegemast. See valgus, 

mis jõuab hinge kaudu inimese materiaalsesse ossa, on südametunnistus, on jumalik säde, mis ei kustu 

kunagi, kohtunik, keda ei saa kunagi altkäemaksu anda, majakas, kes ei muuda kunagi oma positsiooni, 

teejuht, kes ei eksi kunagi mööda teed. 

21 Need on need kolm osa, mis moodustavad inimese, st tema kolm loomust - jumalik-hingeline, 

hingeline ja materiaalne täiuslikus ühenduses, et hing saaks võitu katsumuste, kirgede ja maailma tormide 

üle ja lõpuks omandada Vaimse Kuningriigi. 

22 Kui te mõtlete, et patt, eksimused, kired ja kurjus kõigis oma vormides on alati inimeste seas 

valitsenud, kas te arvate, et võib öelda, et vaim on kaotanud lahingu või et südametunnistus ei ole kuulda 

võetud? - Hetkel võite sellega leppida, sest need ei ole olnud väikesed katsumused, mida inimesed on 

pidanud taluma, ja seetõttu ei ole paljud neist üle saanud, ja oli vaja, et nad oma languses tühjendaksid 

kannatuste karika, et nad ärkaksid ja kuulaksid seda häält, mida nii kaua on kuulda olnud. 

23 Nüüd on südametunnistuse, kohtuotsuse ja lõpliku arvustuse aeg, nii nagu teine aeg oli 

spirituaalsuse koidik ja esimene aeg oli loodusseaduse aeg. 

24 Ma olen ilmutanud end inimkonnale kolmes erinevas vormis, kuid need kolm vormi esindavad üht 

ja sama olemust; seepärast näevad mõned kolm jumalust seal, kus on ainult üks. 

25 Ma olen Üks ja luban teil omistada Mulle Kolmainsust ainult siis, kui mõistate, et Esimesel Kord 

ilmutasin Ma end Õigluses, et Teisel Kord ilmutasin Ma teile Oma Armastuse ja et Ma säilitasin Tarkuse 

selleks viimaseks Kordaks. 

26 Tarkus on raamat, mis avaneb täna teie ees ja näitab teile selle sisu, mis sisaldab lõpmatut valgust, 

kujuteldamatuid ilmutusi ja kunagi saavutamata teadmisi. Ainult seal saate teada, mis on teie taga olemas, 

ja siis suudate endale selgitada paljude Minu praeguste ja varasemate õpetuste põhjust. 

27 Mida te teate tulevikust? Mida teab inimene sellest, mis tuleb pärast seda elu? Mida te teate sellest, 

miks te sünnite ja miks te surete? 

28 Kõike seda, mida te nimetate Jumala ebaõigluseks või saatuse irooniaks, mida te peaksite 

nimetama õigluseks, selgitate te endale selgesti, kui te saate teada õppetunde, mis teile Kolmanda Ajastu 

Tarkuse Raamatu kaudu teie südametunnistuse kaudu ilmsiks tuuakse. 

29 Kas teile ei olnud ennustatud, et kõik silmad vaatavad Mind sel ajal? Sellega tahtsin ma teile öelda, 

et te kõik teaksite, mis tõde ma olen. 

30 Kuidas te võite eeldada - kuigi te olete olnud Püha Vaimu valguses -, et te võiksite jääda igavesti 

pimedusse? 
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31 Vaadake inimesi, kes hävitavad ja vihkavad üksteist, röövivad üksteiselt võimu, kartmata 

kuritegusid, pettust või reetmist. On inimesi, kes surevad miljonite kaupa oma kaasinimeste ohvrina, ja 

teisi, kes hukkuvad pahede mõjul. Kas neis on valgust? Kas vaim, mis neis elab, räägib? See, mis seal on, 

on pimedus ja valu, mis on tingitud vaba tahte ande väärkasutamisest ja sisemise hääle kuulamata 

jätmisest ning sellest, et nad ei pööranud oma tähelepanu sellele Jumala sädemele, mida te kõik kannate 

oma olemuses ja mis on see jumalik valguskiir, mida te nimetate südametunnistuseks. 

32 Inimene on vajunud kuristikku ja kuni selleni on südametunnistus teda saatnud, oodates sobivat 

aega, et teda kuulata. Varsti kõlab see hääl maailmas sellise vägivallaga, mida te ei oska veel ette kujutada. 

Kuid see paneb inimkonna tõusma oma uhkuse, materialismi ja patu kuristikust, pesema end kahetsuse 

pisaravooludes ja hakkama arenema ülespoole, spirituaalsuse teel. Ma aitan kõiki oma lapsi, sest mina 

olen ülestõusmine ja elu, mis äratab "surnud" üles nende hauast. Selles elus, mida ma täna inimkonnale 

pakun, täidavad inimesed Minu Tahet ja loobuvad armastusest vabast tahtest, olles veendunud, et igaüks, 

kes täidab Isa Tahet, ei ole ei sulane ega ori, vaid tõeline Jumala laps. Siis tunnete te tõelist õnne ja 

täiuslikku rahu, mis on armastuse ja tarkuse vili. 

33 Inimesed, te palute Minult andestust kõigi vigade eest, mida olete teinud, sest Minu Sõna on teie 

hingi sügavalt liigutanud. Aga ma küsin teilt: Miks te ei tunne samasugust kahetsust, kui teie 

südametunnistus ei kiida teie tegusid heaks? Kas see sisemine hääl ja see, mis avaldub nende 

häälekandjate kaudu, on teineteisest erinevad? Mõelge ja mõistke, et te ei kuule Mind alati sellisel kujul, et 

teid kahetsema panna. On vaja, et te vaimseks muutuksite vähehaaval ja kuulaksite päevast päeva 

selgemalt oma südametunnistuse häält, mis on teie sees olemas kui tarkuse ja armastuse raamat. 

34 Mõistke, et kuigi loomine näib olevat lõpule viidud, on kõik arenev, muutuv ja täiustuv. Kas teie 

hing saab sellest jumalikust seadusest pääseda? Ei, mu lapsed. Keegi ei saa öelda viimast sõna vaimse, 

teaduse või elu kohta, sest need on Minu teosed, millel ei ole lõppu. 

35 Ma õpetan teid võtma väärikalt oma koha, mille olen igaühele määranud, ning järgima aupaklikult 

ja samal ajal kindlalt teed, mille Minu isalik armastus on teie jaoks ette näinud. Minu taevane Sõna 

valgustab nii seda, kes on peremehe positsioonil, kui ka seda, kes täidab alluva ülesannet; see on nagu 

päikese valgus, mis paistab kõigile. 

36 Inimesed maa peal ei ole veel saavutanud oma suurimaid tegusid, neid, mis annavad Minu 

Isasüdamele jumalikku rahulolu. Nende teosed, mis on inimlikust vaatenurgast imelised, osutuvad siiski 

väikesteks, kui nende autorid neid Minu armastuse seaduste järgi hindavad. See on põhjus, miks paljud 

teadlased ei taha vaeva näha vaimsete asjadega, sest nad teavad, et olemas on Tema, kes teab kõike - 

Tema, kes näeb kõike ja mõistab kohut. Nad eelistavad eitada Minu olemasolu, arvates, et nii vaigistavad 

nad oma südametunnistuse hääle. 

37 Ärge arvake, et ma hindan oma lapsi halvasti sellepärast, et nad tahavad teada looduse saladusi. Ei, 

Minu tarkus on jumalikku pärandit, mida ma oma lastele hoian. Kuid ma hindan teadlaste eesmärke või 

kavatsusi, kui need ei ole kooskõlas eesmärkidega, milleks looduse saladused neile ilmutati. 

38 Kui ma ütlen teile, et Minu tarkus saab teie omaks, kas te usute, et ühest maapealsest elust piisab, 

et teada saada kõike, mida mul on teile avaldada? Kui ma ütlen teile, et te ei saa omandada inimteadust, 

ilma et te läbiksite pika arengutee, siis veel vähem saate te omandada teadmisi vaimsest ilma oma vaimu 

täieliku arenguta. 

39 Ma ei aseta spiritualiseerimist teaduse vastu, sest see viga oli inimeste viga, mitte kunagi minu 

oma. Vastupidi, ma õpetan teid vaimset ja materiaalset, inimlikku ja jumalikku, mööduvat ja igavest 

ühtlustama. Sellegipoolest selgitan teile, et selleks, et kõndida elu radadel, tuleb kõigepealt teada teed, 

mida teie südametunnistus teile sillutab, mille vaimne seadus pärineb Jumalikust Vaimust. 

40 Inimene usub, et ta tegutseb oma tahte järgi, ta usub, et on vaba igast kõrgemast mõjust temale ja 

lõpuks peab ennast iseseisvaks ja oma saatuse kujundajaks, aimamata, et tuleb tund, mil kõik mõistavad, et 

see oli Minu tahe, mis nende peal teostati. 

41 Maal saab näha palju jumaliku õigluse tegusid; nende hulgas saate te ka tunnistajaks teadlastele, 

kes otsivad üles harimatuid, lihtsaid inimesi, kes kannavad oma südames spirituaalsuse seemet või kes on 

arendanud vaimu ja vaimu vahelise dialoogi ande, et kuulda nende kaudu ilmutusi, mida nende mõistus ei 

ole avastanud. 
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42 Teile, inimesed, kes te Mind kuulate, ütlen veel kord, et võtaksite kuulda Minu õpetusi, sest 

läheneb aeg, mil see ilmutus lõpeb, ja siis saab tugevaks see, kes toitis, õppis ja hoidis vaimset hüve; aga 

nõrgaks jääb see, kes ei mõistnud seda või ei tõlgendanud seda oma maitse järgi. 

43 Kas te näete, kui palju rahvahulgad ümbritsevad Mind sel ajal, mil ma avaldun inimliku 

mõistmisorgani kaudu? Tõesti, ma ütlen teile, et pärast 1950. aastat on vähe neid, kes mind järgivad. 

44 Täna te ei saa aru, mida ma teile ütlen, aga siis te saate aru. 

45 Vaadake oma vaimuga redelit, mis tõuseb teie ees lõpmatusse. See on nagu valgusküllane tee, mis 

kutsub teid tulema Isa sülle, mis on rahu ja väljendamatu rõõmu süli. 

46 Ma leidsin teid eksinuna, nagu ilma kompassita laevajätjad, nagu eksinud rändajad kõrbes; kuid 

ma saatsin teile valguse, mis aitas teil leida tee täis lootust, usku ja lohutust, mis julgustas ja sisendas teie 

vaimu elujõuga ja energiaga, et minna tõotatud eesmärgi poole. 

47 Leetri lõpus, seal üleval, on kodu, kuhu te kõik olete määratud, kuid kuhu te peate jõudma teenete, 

usu, suure armastuse ja piiritu halastuse kaudu, purustades takistusi, võideldes vasturääkivusi ja võideldes 

vaenlasi, kuni jõuate lõpuks Uude Lubatud Maale, mis ei ole sellest maailmast. 

48 See redel on sirge tee, kus ei ole lõkse ega labürinte, mille kaudu tahan, et te mõistaksite, et te ei 

leia raskusi Minu Seaduse täitmisel. 

49 Kõndige kindlalt sellel teel, võitle oma tõusu eest, ma teen teid tugevaks. Mõista: Kui see ei ole 

Minu jõud ja Minu valgus - milliste relvadega te võitlete ja kaitsete end? Kui ma ei annaks teile oma 

valgusmõõka - millega te siis oma kiusatusi ületaksite? Kui ma ei kataks teid oma mantliga - kuidas 

saaksite te end vabastada oma vaenlastest? Aga tõesti, Ma ütlen teile, isegi Minu kaitse ja Minu mõõga 

valguse peate te saavutama oma teenetega! 

50 Teie jalajäljed peaksid jääma nähtavaks teie ees avaneval vaimsel teel. Nad peaksid olema 

eeskujuks heade tegude, loobumiste, õilsate tegude, suure armastuse ja piirideta halastuse poolest. 

51 Igaühe saatus on määratud tema vaimse ja inimliku ülesandega. Mõlemad peavad olema omavahel 

kooskõlas ja suunatud samale eesmärgile. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma ei arvesta mitte ainult teie 

vaimseid tegusid, vaid ka materiaalseid, sest ka nende kaudu võib vaim omandada teeneid, kui neis on 

armastust ja halastust teie vendade vastu. 

52 Te ei ole oma rändamisel üksi; teie ees on palju olendeid - mõned väga lähedal ja teised kaugemal 

-, kes samuti samm-sammult edasi lähevad ning kes jälgivad ja palvetavad nende eest, kes nende taga 

rändavad. Neil ei ole soovi jõuda üksi või olla esimesed, vaid sillutada teed oma vendadele, et ühel päeval 

oleks esimeste rõõm kõigi rõõm. 

53 Kui kuulsusrikas on see tee Minu silmis! Kuidas Minu vaim värskendub, kui ta näeb Minu laste 

edusamme ja nende püüdlusi tõusta uute täiuslikkusastmete saavutamise suunas! 

54 Kõikidest maailmadest ja teispoolsetest sfääridest on olemas olendid, mõned vaimus ja teised 

kehastunud, ja nad kõik täidavad erinevaid ülesandeid. See on lõpmatus (teispoolsed maailmad), kuhu te 

rajate oma kodu, et nautida homme vaimu rahu. 

55 Niikaua kui te ikka veel eesmärgi poole liigute - rahustage oma mõistus, mis mõnikord meenutab 

tormi, ja kuulake Minu Sõna, pöörake sellele tähelepanu ja mõtestage seda, sest see on teie päästmise 

majaka valgus. Paljud on tulnud Minu juurde kui laevahukkunu, kuid Ma olen andnud neile oma rahu, mis 

on olnud nagu päästepaat, ja Ma olen saatnud nad uuesti merele, et otsida oma eksinud vendi. 

56 Need, kes olid kindlad, et hukkuvad, ja kes äkki tundsid, et õrn käsi päästis nad kuristikust, 

mõistavad loomulikult oma kaasinimesi, kui nad näevad neid samas olukorras ja ulatavad neile oma käe. 

57 Igaüks, kes ei tunne Minu armastust, ei suuda seda oma vendadele tuntavaks teha, kuid igaüks, kes 

suudab seda tunda kogu oma elu jooksul, annab tunnistust Minust ja leiab sügavat õnne, tehes oma 

vendadele seda, mida Isa on teinud talle. 

58 Oo armsad inimesed, Meister tahab, et te mõistaksite Tema õpetust ja tegutseksite Tema juhiste 

kohaselt. Ma olen teile öelnud, et Minu Õpetus on kitsas tee, sest kui te ühelt poolt sellest kõrvale kaldute, 

siis eemaldute Minu Armastuse Seadustest, ja teiselt poolt on oht langeda fanatismi, mis tähendab 

pimedust ja stagnatsiooni. Kiusatusi on mõlemal pool teed, kuid Jumalik Valgus paistab alati ees 

horisondil, kutsudes teie vaimu ülespoole arenema ja täiustuma headuse sirgel ja kitsal teel. 

59 Keegi küsib Minult südames: "Kas pääste leidmiseks on hädavajalik armastada?" Aga peremees 

vastab: Ei, ei ole "kohustuslik" armastada, et leida päästet, sest armastust ei anta sundkorras, vaid see peab 
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tekkima loomulikult ja spontaanselt. See, kes selle küsimuse esitas, tegi seda ainult sellepärast, et see 

tunne ei ole temas veel sündinud; kuid lõpuks idaneb ja õitseb temas, ja siis mõistab ta, et armastus hinges 

on midagi, mis sünnib temaga koos nagu viljad maa peal; et on kõige loomulikum, et ta kannab oma 

südames seemet, mis on elu idu. Seega on armastus hinges igaviku seemneks. 

60 Te olete aru saanud, õpilased, kuid kohe tekib teil kahtlus, kas see inimkond suudab ennast päästa 

armastuse kaudu, sest just see on see, mis tal puudub. Vastuseks ütlen teile, et armastus on nagu jumalik 

seeme, mis ei saa kunagi surra, mis on peidetud inimsüdame kõige salajasemasse nurka, ja kui see ei ole 

veel idanenud, siis ainult seetõttu, et seda ei ole kastetud tõe veega, sest vesi, mida ta on saanud, on olnud 

ainult näiline armastus. Egoism, valetamine, silmakirjalikkus, tühjad sõnad (teeseldud) "valguse" kohta - 

see on see, mis hoiab inimkonna südant päevast päeva üleval. Kuid kas on võimalik, et süda toitub 

millestki, mis ei sisalda igaviku elu olemust? 

61 Mina, Jumalik Külvaja, kes maad armastusega künnib, et anda neile elu, tulin neid kastma Oma 

Verega, ja nüüd, sel Kolmandal Ajal, annan teile järjekordse tõendi armastuse seemne väe ja elu kohta. 

62 Kui ma kutsusin teid "töölisteks Minu põllul", siis mitte sellepärast, et te juba tegelikult olete, vaid 

sellepärast, et ma tahan, et te töötaksite minuga koos selles jumalikus ülesandes, et päästa oma vennad 

armastusest. 

63 Te olete kaugele rännanud ja ma ütlen teile praegu: peatuge ja puhake! Läbi kõigi elu 

keerdkäikude olete jäänud Minu rajale truuks. Jätke selja taha kogu kibestumus, mida olete eluteel 

kogenud. Kui te hakkate seda seemet (Minu Sõna) oma südamesse imendama, mõistate, et Ma annan teile 

üha rohkem ja rohkem ja ei nõua teilt selle eest aru. Kuid teadke, et teil on kohustus seda seemet oma elus 

kasvatada, sest tuleb päev, mil ma ilmun oma maade valitsejana ja nõuan teie töö eest aruannet. Töötage 

armastuse ja innuga, aga ka lihtsuse ja loomulikkusega. Ma ei taha, et nad teid fanaatikuteks nimetaksid, 

Ma ei taha, et Minu Töö muutuks teie mõtetes kinnisideeks. Edastage Minu tõde tõelise heategevuse 

kaudu ja ärge küsige midagi vastu, sest Ma teen teile õigust. 

64 Olge rõõmsad teadmises, et teie Isa on teile usaldanud ilusa ülesande, ja pidage alati meeles, et kui 

teie rist on raske, on teil Kõigevägevam abiks. Ronige mööda järsku mäenõlva, sest teid ei pruugi oodata 

mitte Golgata, vaid Minu isalik armastus. 

65 Jälgige, et seda ilmutust ei võltsiks keegi. Puhastage oma pühendumist nii palju kui võimalik ning 

suurendage oma arusaamist ja vaimsust. Minu Töö on igati täiuslik; kuid kui te peaksite kunagi avastama 

midagi, mida te peate ebatäiuslikuks, siis teadke, et see ebatäiuslikkus ei ole mitte jumalik, vaid inimlik. - 

Palvetage kõigi maailma rahvaste eest, mõistke, kuidas neid puhastatakse päevast päeva valuga ja kuidas 

neid pidevalt patuga määritakse. Palvetage, et see muutuks neis valguseks ja et - kui nad tunnevad ära aja, 

mil nad on puhtad - nad teaksid, kuidas seda puhtust säilitada. Sest siis on nad väärt, et Ma oleksin 

nendega ja piisavalt tundlikud, et tunda Minu kohalolekut. 

66 Ma õnnistan kõiki rahvaid - neid, kes mind armastavad, ja neid, kes mind tõrjuvad - nii neid, kes 

mind järgivad, kui ka neid, kes on minust eemaldunud. Kõik on kutsutud sisenema Minu Kohalolekusse ja 

varem või hiljem leiavad nad tee, mis viib nad Isa koju, kes neid armastavalt ootab. 

67 Te kõik jõuate lauda, kus "esimesed" on end värskendanud, ja te kogete, et ka teid ootab piisavalt 

kohti ja toitu. Rakendage seda tähendamissõna nii materiaalses kui ka vaimses elus ja te mõistate, et neil, 

kes täidavad inimelu ja vaimse elu seadusi, ei ole vaja tunda valu. Mõelge selle õpetuse üle ja keskenduge 

oma südame sisimale osale, kuulake oma südametunnistuse häält. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 80  
1 inimesed, ma olen teid varjutanud oma armuannetega, et teid ohjeldada ja panna teid kuulama 

Minu Sõna. Ma olen sel mälestusajal pidanud pidu, et kui te enam ei kuule Minu Sõna, siis olete 

varustatud ja teie kogunemised on nagu vennaskonna pidusöök, kuhu tormavad need, kes ei kuulnud seda 

häält ja kes tulevad teie järele ihaldades. Aga kui Minu Sõna jõuab massidesse kogu oma puhtuses ja 

vaimses olemuses, siis hüüavad nad: "Püha Vaim on tõepoolest valguse meie peale välja valanud!" ja nad 

mõistavad Minu õpetust, milles Ma ütlesin teile: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb. 

Jumal on tulemas." 

2 Nad ei põlvita enam palvetamiseks, sest nad on õppinud oma mõtteid ülespoole saatma, soovides 

vaimset osadust oma Isandaga. Teie vaim tugevneb, võitluse ajal on ta väsimatu jumaliku sõna levitamisel 

teoste, sõnade ja mõtete kaudu. Ta otsib üles abivajajad, et tuua talle vaimset sõnumit. Teinekord täidab ta 

oma missiooni oma magamistoa eraldatuses, palvetades oma vendade eest. 

3 Tulevad valusad ajad, mil paljud inimesed, kes arvavad, et nad on valmis inimesi vaimselt aitama, 

ei suuda midagi või väga vähe teha, sest nad on tegelenud ainult sellega, et täita oma meeled maailma 

õppimise ja teadusega, ja nad on jätnud oma südame tühjaks. 

4 Teie, kes te Mind kuulete, peaksite valmistama teed neile, kes võtavad Mind vaimus vastu. See ei 

ole olnud juhus, mis on toonud Minu Kohalikkusesse need, kes on saanud Minu õpetuse, nagu ka ei ole 

juhus see, mis arendab Vaimu andeid neis, kes tunnevad Minu Kohalikkust ilma inimese häälekandja 

vajaduseta. 

5 Tundlikkus, ettekujutus, ilmutus, prohvetlus, inspiratsioon, nägemine, päästmise and, sisemine 

sõna - kõik need ja teised anded tulevad Vaimust välja ja nende kaudu kinnitavad inimesed, et inimeste 

jaoks on alanud uus aeg. 

6 Täna kahtlete, et need vaimsed anded on olemas, sest mõned varjavad neid maailma eest, kartes 

selle arvamust; homme on nende omamine kõige loomulikum ja ilusam asi. Ma tulen teie juurde sel 

Kolmandal Ajal, sest te olete kehaliselt ja hingeliselt haige. Terved ei vaja arsti ega õiged puhastust. 

7 Minu Isalik Armastus on unustanud kõik solvangud, mida inimkond on Minu vastu heitnud, ja 

Minu Armastus on voolanud ammendamatult, et anda neile elu. Sajandeid on möödunud paljude 

põlvkondade patuste, vendade mõrtsukate üle, ja kuna inimene kaotab üha enam ja enam lootust pääste 

leidmiseks, tulen ja jätkan oma usaldust teie peale, teades, et te lõpuks armastate Mind. Teie armastus 

päästab teid sel ajal. 

8 Täna ei küsi Isa: Kes on võimeline ja valmis päästma inimsugu oma verega? Samuti ei vasta 

Jeesus: Issand, mina olen Tall, kes on valmis sillutama teed inimkonna lepitamiseks oma vere ja 

armastusega. 

9 Ma ei saada ka oma "Sõna" sel ajal inimeseks saama. See ajastu on teie jaoks läbi, jättes maha selle 

õpetuse ja ülespoole suunatud arengu teie vaimus. Nüüd olen alustanud uut vaimse arengu ajastut, kus te 

olete need, kes teenivad teened. 

10 Jumala "Sõna", mis on Vaim, Valgus ja Elu, tuli vabatahtlikult alla oma Kuningriigist, et rääkida 

otse oma lastega. Kristus oli inimeste seas alandlikkuse eeskuju, mis puudutab Tema kehalis-maist 

olemust; mis puudutab Tema vaimu, siis oli Ta täiuslikkus. 

11 Kui "Talle" saabus viimane hetk maa peal, rääkis ta Isale sama leebusega, millega ta võttis vastu 

oma missiooni: "Kõik on täidetud". See ohver on suurim armastuse ja halastuse õppetund, mille ma 

inimkonnale andsin. See Töö oli nagu seeme, mis langes igale hingele. 

12 Miks mõned ootavad Tõe Vaimu inimesena, et seda ohvrit uuesti tuua? Sel ajal olen ma tulnud 

vaimus, nagu ma pakkusin, et valada oma valgust inspiratsiooni kujul inimeste sekka, et nad selle valguse 

poolt valgustatuna leiaksid päästmise omaenda teenete kaudu. Kas teile tundub raske armastada ja aidata 

teid elus? 

13 Ma ei palu teil kõike maha jätta, nagu ma palusin neil, kes järgnesid mulle teisel ajastul. Mõned 

neist jätsid oma vanemad, teised oma elukaaslase; nad jätsid oma maja, oma kalda, oma kalapaadi ja 

võrgud - kõik see jätsid nad maha, et järgida Jeesust. Samuti ei ütle ma teile, et teil on vaja praegu oma 

verd valada. 
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14 Ma olen teile öelnud, et seal, kus igaüks teist elab, saab ta päevast päeva palju teha. Otsige oma 

olemuse sisimas seda head tuuma, mille ma olen paigutanud igasse Minu Jumalikkuse lapsesse; see tuum 

ei kuulu südamele, vaid vaimule. 

15 Ärge unustage, et teie päritolu on Minu armastuses. Täna on teie süda isekuse tõttu paadunud, kuid 

kui see muutub taas vastuvõtlikuks igale vaimsele inspiratsioonile, siis tunneb ta armastust oma ligimeste 

vastu ja tunneb teiste valu kaasa, nagu oleks see teie enda oma. Siis suudate te täita käsku, mis ütleb teile: 

"Armastage üksteist". 

16 See on Minu relv: see on armastus, mida Ma ei ole kunagi teie eest varjanud ja mida Ma alati 

selgelt näitan võitluses patu pimeduse vastu. Kes tahab olla Minu sõdur, võtke armastuse mõõk. Seega 

võin ma rääkida ainult rahvale, kes on sajandite ja ajastute jooksul valusalt kokku pandud. 

17 Teie vaim on saavutanud rahu ning loodab ja loodab ainult Minu Tahte peale. 

18 Sel ajal tuli Eelija eelkäijana, et valmistada inimese vaimu ette ühinemiseks Minuga. Eelija sõna 

äratab teid, äratab teid ja teeb teid valvsaks, sest tema valgus on nagu välgukiir. 

19 Teie vaim on praegusel ajal võimeline mõistma, kes on Eelija. Te olete juba ammu vaimse 

lapsepõlve selja taha jätnud. See on usk ja eelaimus, mis on muutnud Minu Kohaloleku ja iga Minu 

ilmutuse teile tuntavaks sel ajal, mil Minu Õpetus annab inimestele tõelist suurust - mitte seda valet, mida 

maailm annab, vaid seda, mis tuleneb alandlikkusest ja voorusest. 

20 Igaüht, kes asub minema ja järgib mind, ootab ees raske ülesanne. Ilma ristita ei saa keegi Mind 

eeskujuks võtta; kuid tõesti, ütlen teile, rist, mille ma panen teie õlgadele, ei ole selleks, et teid alla suruda, 

vaid et toetada teid teie elu kurval teel. Kes oma risti ära viskab, see peab langema, kes seda armastab, see 

jõuab eesmärgini, kes seda maa peal kannab kuni hetkeni, mil ta viimast hingetõmbeid teeb, see kogeb sel 

hetkel, kuidas tema rist teda üles tõstab, üles kannab ja Minu juurde viib. Igaüks, keda surm üllatab, kui ta 

kannab oma risti õlgadel, ei pea kartma tundmatusse kukkumist. Seal avanevad paljud saladused, mida 

inimene ei suutnud dešifreerida. Kas te arvate, et Isa eelistab, et te oleksite maa peal teadmatuses? Ei, 

inimesed, ma olen pidev saladuste paljastamise allikas inimestele. Ometi nõuavad nad, et nad oleksid 

pimedad sellele, mis on ilmutatud, ja kurdid Minu hääle suhtes. 

21 Need, kes usuvad Minusse, teavad, et Ma olen puhas ja õiglane; aga kuna inimene armastab kurja, 

siis meelitab teda ebapuhtus ja patt ahvatleb teda. Ta eelistab oma kirgede piiramatust oma hinge 

valgustatusele. Patu tõmme inimese jaoks on samasugune nagu see, mida tunnete tühjuse ja kuristiku 

sügavuse ees. Kui raske tundub sellele, kes on langenud ja ei tunne Mind, ennast päästa, ja kui lihtne 

tundub teistele ennast päästa, sest nad arvavad, et kui nad oma elu viimasel hetkel oma üleastumisi 

tunnistavad, siis piisab sellest, et saada pattude andeksandmine ja koht Issanda kuningriigis! 

22 Teadke, et ainult meeleparanduse vesi peseb plekid ära, mitte hirm kohtu ees; et see, mis teid 

Issandale lähemale toob, on kahetseva hinge kõigi tema üleastumiste heastamine. 

23 Kõik usuvad Minusse, isegi kui kõik ei tunnista seda, kõik ei armasta Mind. Ärge uskuge 

ateistidesse, ma ei näe ateiste, ega neid ei saa olla olemas. Liha võib Mind eitada, kuid mitte vaim. Kas 

keegi saab eitada oma füüsilist isa, isegi kui ta ei ole teda tundnud? Samuti ei saa vaim eitada oma vaimset 

Isa, isegi kui ta ei tunne teda. Kas puul võib olla vilja, mida varem ei ole olnud? 

24 Aegade algusest peale õpetan ja kohtlen teid armastusega. Kui te nimetate Minu õigust 

põhjendamatult karistuseks või hukkamõistuks, siis ütlen teile, et ma karistan ja mõistan teie üle kohut 

armastusega. - Ma räägin teile sel viisil, sest te elate ajal, mil hirm Minu õiguse ees ei pane teid enam 

kuuletuma Minu käskudele, vaid pöörduge Minu armastuse, Minu seaduse poole, sest selles on teie Isa 

armastus. Aga kui te tahate, et Minu seadused ei mõistaks teie üle kohut, siis õppige neid Minu õpetuse 

kaudu ja elage nende järgi. Kuidas tahate elada te oma tahtmise järgi teelt kõrvale, ilma et ootamatu valu 

teid tabaks? Igaüks, kes rikub seadusi, saab neist kohe kannatada. 

Kas sa tahad veel suuremaid armastuse tõendeid? 

25 See loodus, mille olen teile usaldanud, on tõeline elu ja tervise allikas. Jooge vett ja te elate ilma 

raskusteta; teil on jõudu, valgust ja rõõmu oma eluteel ning teie vaim täidab paremini oma saatust. Kuidas 

te saate väita, et olete kehaliselt ja hingeliselt terved, kui te ei otsi neid hüvesid sealt, kus nad on? Te otsite 

keha tervist maa peal arstilt, kelle süda ei ole alati armuline, ja te otsite hinge tervist, loobudes millestki 

materiaalsest, et loobuda sellest oma südametunnistuse hääle ees. 
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26 Tõesti, ma ütlen teile, et loodusel on sarnane kere nagu armastaval emal; värskendage end selle 

juures, niikaua kui te selles elate; sest ka hing saab osa keha rõõmudest, mille vahendusel annab Issand 

talle nii palju ja nii ilusaid armastuse õpetusi. 

27 Tänapäeval elab inimkond kaugel igast eluallikast, sellest ka tema viletsus. Selle tulemusena usub 

maailm, et ma peaksin lõpetama oma õigluse inimeste seas, et rahu ja heaolu saaks tagasi, samas kui ainus 

asi, mida te peate tegema, on naasta seaduse teele. Inimene ütleb, et ta püüdleb ideaali poole, kuid ma 

ütlen talle: kas seda ideaali on võimalik saavutada, kõndides ilma valguseta teel? 

28 Inimesed on loonud maailma vastavalt oma kujutlusvõimele, vastavalt oma tahtele. Ma olen 

lasknud neil seda saada, et mitte võtta neilt nende vaba tahet; kuid selle maailma hävitavad nad ise, mis on 

tõendiks, et nad on ehitanud jooksva liiva peale. "Kuidas on võimalik," ütlevad vägevad, "et nii palju 

jõudu peaks kustuma?" Ja ometi hävivad impeeriumid, troonid, skeptrid, teadus ja rikkused. Üks nõrk 

hõng, ja ainult ajaloo kirjutamine kogub veel kokku nii palju vale suuruse jäänuseid! 

29 Vale ma nimetan teie maailma; sest kuigi teie nägu naerab, on teie süda, kui mitte täis kibedust, 

siis täis pahatahtlikkust. Ja kui te olete seda juba teinud inimelust, siis mida te saate öelda kõigest, mida te 

olete teinud ja jätnud tegemata seoses elu ja seadustega, mis puudutavad teie vaimu? Te olete lasknud 

sellel eemalduda nii kaugele igavese elu allikast, tõe, õigluse ja armastuse allikast, mis on teie Loojas, et 

kuigi see peaks olema peremees maailmas ja materiaalsest kõrgemal, on sellest saanud väärkoheldud ja 

alandatud ori. Vaim allub niivõrd keha nõrkustele ja kalduvustele. Lõpuks on ta järele andnud, sest ta 

tunneb armastust liha vastu, millega ta on seotud. Hoolimata armastusest, mida hing tunneb maailma 

vastu, vaatamata liigsele materialismile, mille ta on saavutanud, ei ole olemas kedagi, kes ei oleks tundnud 

kasvõi hetkekski soovi minna sellest elust väljapoole, vaimse maailma. Ei ole kedagi, kes poleks siin juba 

kogenud sisemise ülestõusmise hetke, kes poleks tundnud selle elu olemasolu ja rahu. Minu vaimsed 

ilmutused selles maailmas on kutse Minu kuningriiki. 

30 Tuleb päev, mil kogu inimkond saab teada Minu õpetusi. Paljud eitavad neid ja ütlevad isegi, et 

need õpetused andis kiusaja. Aga kui keegi Minu lastest neid usub ja praktiseerib, siis näeb ta, kuidas isegi 

need, kes Mind eitasid, kannavad head vilja selle tõe tunnistuseks. 

31 Olge kehaliselt ja hingeliselt terved ja võtke eeskujuks head patriarhid, need, kes oskasid Isa ees 

ohverdada ja kes nautisid oma kohustuste täitmisest maa peal. Ma räägin teiega, inimesed, ja ma räägin 

inimkonnaga. Teile, Iisraeli rahvas, räägin ma sellepärast, et kuigi te kuulete Mind, ei käi te täielikult õigel 

teel, vaid püüate kõndida parema jalaga Minu teel, samal ajal kui te kõnnite teise jalaga selle kõrval. 

32 Ma ütlen teile kõigile: Ma olen tervis, ma olen tee, tõde ja elu. 

33 Eelija vaim viib teid Minu juuresolekusse ja aitab teil saada vääriliseks Minu tulekuks teie juurde. 

Ärge lükkake Eelija sel ajal tagasi, nagu te lükkasite tagasi Kristuse teisel ajal ja Moosese esimesel ajal. 

34 Mõtle, et Eelija on võtnud ära loori, millega sa varjasid palju saladusi, et sa võiksid näha Isa au. 

35 Olge alandlik ja kuulekas, et anda oma vaimule võimalus täita oma ülesannet. See on kogemuste, 

arengu ja teadmiste valguse omanik. 

36 Vaim sünnib Minus, tal on oma lapsepõlv, areng ja täius; erinevalt "lihast", mis vananeb ja sureb, 

kasvab ta alati teadmistes ja armastuses, s.t. täiuses. Te teate, et te tulite Minust välja, kuid te ei tea, 

kuidas. Te teate ka, et peate Isa juurde tagasi pöörduma, kuid te ei tea, kuidas. Need on Minu kõrged 

nõuanded, need on saladus, mida te peate austama. 

37 Ma olen pannud inimesele suurust, kuid mitte seda, mille poole ta maa peal püüdleb. Suurus, 

millest ma räägin, on ohvrimeelsus, armastus, alandlikkus, halastus. Inimene põgeneb pidevalt nende 

vooruste eest, eemaldudes seeläbi oma tõelisest suurusest ja väärikusest, mille Isa on talle kui oma lapsele 

andnud. 

38 Te põgenete alandlikkust, sest arvate, et see tähendab vaesust. Te põgenete katsumuste eest, sest 

viletsus hirmutab teid, mõistmata, et need vabastavad teie hinge. Te põgenete ka vaimse eest, sest arvate, 

et sellesse teadmisse süvenemine on ajaraiskamine, mõistmata, et te põlgate kõrgemat valgust kui mis 

tahes inimteadus. 

39 Seepärast olen ma teile öelnud, et on palju neid, kes hoolimata sellest, et nad väidavad, et 

armastavad Mind, ei armasta Mind, ja kuigi nad väidavad, et usuvad Minusse, ei ole neil usku. Nad on 

läinud nii kaugele, et ütlevad Mulle, et nad on valmis Mulle järgnema, kuid nad tahavad Mulle järgneda 

ilma ristita. Ometi olen ma neile öelnud, et igaüks, kes tahab mind järgida, peab võtma oma risti ja järgima 
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mind. Igaüks, kes armastusega oma risti omaks võtab, jõuab mäe tippu, kus ta hingab välja oma viimase 

hingamise siin maa peal, et olla ülestõusnud igavesse ellu. 

40 Vaimne elu, mida mõned igatsevad, kardavad, eitavad ja isegi pilkavad teised; kuid see ootab teid 

kõiki paratamatult. See on emakas, mis tervitab kõiki, käsi, mis ulatab sulle oma käe, Vaimu Isamaa - 

mõistetamatu saladus isegi õppinud inimestele. Kuid Minu saladustesse saab tungida alati, kui selle värava 

avamiseks kasutate armastuse võtit. 

41 Mõistke, et Isa on inimese eksistentsi algusest peale olnud lapsele pidev saladuste ilmutus. 

Rõõmustage mõtte üle, et kui inimene ei ole teie elu (maa peal) nii paljude ajastute jooksul jõudnud oma 

teaduse piirini, siis avastab ta ka igavesti uusi ilu, uusi imesid, uusi olendeid, teisi maailmu, niipea kui ta 

astub spirituaalsuse teedele. Need uued kogemused panevad lapse armastama oma Loojat üha 

täiuslikumalt, armastusega, mis on sarnane sellega, mis mul on teie vastu. Just selle nii valju ja suure 

tunnetuse tõttu, mis mul on inimkonna vastu, sain ma inimeseks, et te saaksite Mind enda lähedusse. Kuid 

pärast seda ohvrit näen, et selle aja inimesed on selle armastuse suhtes kurdid, pimedad ja tänamatu, et nad 

on loonud endale maailma, kus nad ei pea kuuletuma Minu käskudele, Minu õiglastele seadustele, Minu 

armastuse õpetusele. 

42 Kuristik meelitab inimesi, keelatu ahvatleb neid, nad kasutavad oma tahtevabadust omal moel. 

Inimkonna jaoks, kes on nii sõltuvuses kirgedest, kasu ja maiste naudingute tagaajamisest, näib selle 

allakäik olevat vältimatu. Tundub, et hingel on väga raske leida lunastust, ja ta ei mõista, et jumalikus 

õigluses, oma Isa armastuses, võib ta leida tee, mille kaudu ta saab end puhastada, areneda ülespoole ja 

leida lunastuse. 

43 Kõik inimesed usuvad Minu olemasolusse, sest neil on vaim ja nad on säilitanud sügava sisemise 

teadmise, et Ma olen olemas. Isegi see, kes mind eitab, usub minusse, sest minu kohalolu on temas ja 

kõiges, mis teda ümbritseb. Kuid inimene on allunud materiaalsetele stiimulitele ja ahvatlustele. Ja 

pimedus, mille ta on sel viisil loonud, on see, mis ei võimalda inimkonnal näha seda hiilgust, millega Püha 

Vaim talle praegu läheneb. Kuid ei ole olemas inimjõudu ega vaimu, mis suudaks võita Minu väge, Minu 

valgust või Minu armastust. Aga kui lapsed tulevad nuttes Isa ette, siis ühed paluvad andestust ja saavad 

oma alandlikkuse eest andeks; teised aga küsivad Minult: "Isa, miks Sa mind karistasid?" Neile ma ütlen: 

Ma ei karista kunagi; te ainult lõikate oma teel seda, mida te külvasite. Te ei suutnud säilitada keha ja 

hinge tervist; aga kes Minu seadusi vaidlustab või rikub, mõistab nende põhjal kohut. 

44 Kui elate kooskõlas loodusseaduste ja vaimsete seadustega, siis olete alati terved nii kehaliselt kui 

ka hingeliselt. 

45 Inimkond omab tänapäeval palju teadust, kuid koos sellega on ta loonud võõrandava maailma, mis 

lahutab teda sellest, mis on loomulik, elu allikast, looduse elementidest, mille ma olen talle usaldanud selle 

säilitamiseks ja värskendamiseks. Kuidas saab inimene, kes niimoodi elab, olla kehaliselt ja hingeliselt 

terve? 

46 Maa on nagu ema, kes sirutab oma käed, et sind sündimisest alates omaks võtta; õhk, mida sa 

sellel hingad, sarnaneb Minu jumaliku hingamisega; majesteetlik kuninglik täht on oma hiilguses nagu 

tulekahju, Kõigevägevuse kuju, sest ta on valgus, soojus ja elu. Teie loomuses on ka vesi, mis on nagu 

tõde, sest see on kristallselge, läbipaistev ja puhas; see kustutab piinava janu, puhastab ja puhastab; selle 

mõjul muutuvad põllud viljakaks ja seemned idanevad. Need neli elementi, mis on ühendatud jumaliku 

tarkuse seadustega, moodustavad oma ühtsuses ja harmoonias teie kodu. Selleks, et sellel elada, seda 

teadlikult nautida ja elada täielikus kooskõlas selle seadustega, andsin ma inimesele ohtralt kõiki eluks 

vajalikke omadusi, võimeid ja meeli. 

47 Miks siis, kui te olete kindel, et ma armastan teid, nimetate mind ebaõiglaseks, kui te kannatate 

omaenda süü tõttu, ja ütlete, et Isa karistab teid? 

48 Minu armastus on muutumatu, see ei saa olla suurem, sest see on täiuslik, ega saa kunagi 

väheneda. Ma andsin teile selle tõestuse, kui ma andsin teile selle elu, mis on teie varjupaik ja mis alati 

näitab end teie suhtes heldelt ja emalikult. Kas sa oled ühegi päeva jooksul päikest igatsenud? Kas õhk on 

kunagi jätnud teid elustamata? Kas mered on kuivanud või kas jõed, mille vesi peseb kogu maad, on 

lakanud voolamast? Ja planeet oma pöörete ajal, kas ta on kunagi teie jalgade alt välja pääsenud, et teid 

tühjusse paisata? 
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49 Ma ei ole eksinud selles, mida ma olen loonud, kuid inimene on mööda läinud tähistatud teest ja 

elust; kuid varsti pöördub ta Minu juurde tagasi nagu kadunud poeg, kes raiskas kogu oma pärandi. Oma 

teadusega on ta loonud uue maailma, vale kuningriigi. Ta on teinud seadusi, püstitanud endale trooni ning 

varustanud end skeptri ja krooniga. Kuid kui lühiajaline ja petlik on tema hiilgus: piisab ühest nõrgestatud 

hingetõmbest Minu õiglusest, et tema alused kõiguksid ja kogu tema kuningriik laguneks. Kuid rahu, 

õigluse ja armastuse kuningriik on kaugel inimese südamest, kes ei ole suutnud seda võita. 

50 Naudingud ja rahuldused, mida inimeste töö neile pakub, on ainult kujuteldavad. Nende südant 

närivad valu, rahutus ja pettumus, mis peituvad naeratuse maski taha. See on see, mida on tehtud inimese 

elust, ja mis puutub vaimu ellu ja seda reguleerivatesse seadustesse, siis need on moonutatud, sest on 

unustatud, et on olemas ka jõud ja elemendid, mis elustavad vaimu ja millega inimene peab püsima 

kontaktis, et taluda katsumusi ja kiusatusi ning astuda vastu kõikidele takistustele ja vasturääkivustele oma 

tõusuteel täiuslikkusele. 

51 See valgus, mis jõuab iga vaimuni lõpmatusest, ei tule Kuningatähest; see jõud, mille vaim saab 

ülestõusmisest, ei ole maalt tulev väljavool; armastuse, tõe ja tervise allikas, mis kustutab vaimu janu 

teadmiste järele, ei ole teie merede vesi ega teie allikad; atmosfäär, mis teid ümbritseb, ei ole pelgalt 

materiaalne, see on väljavool, hingamine ja inspiratsioon, mille inimvaim saab otse kõigi asjade Loojalt, 

Temalt, kes lõi elu ja juhib seda oma täiuslike ja muutumatute seadustega. 

52 Kui inimene paneks natuke head tahet, et pöörduda tagasi tõe teele, siis tunneks ta kohe stiimulina 

rahu hellust. Kuid alati, kui hing materialiseerub mateeria mõjul, allub ta selle küüsi ja selle asemel, et olla 

selle elu peremees, roolimees, kes juhib tema laeva, muutub ta inimlike nõrkuste ja kalduvuste orjaks ning 

kannatab tormides laevahukku. 

53 Ma olen teile juba öelnud, et hing tuleb enne keha, nii nagu keha tuleb enne riietust. See aine, mida 

te valdate, on vaid ajutine riietus hingele. 

54 Keegi ei ole sündinud juhuslikult, ja ükskõik kui tähtsusetuks, võimetuks ja õnnetuks inimene end 

ka ei pea, on ta siiski loodud Ülimalt Kõrgeima Olendi armust, kes armastab teda sama palju kui olendeid, 

keda ta peab kõrgemaks, ja tal on saatus, mis viib teda, nagu kõiki teisi, Jumala sülle. 

55 Kas te näete neid inimesi, kes rändavad tänavatel kui tõrjutud, kes lohistavad endaga kaasa pahed 

ja viletsuse, teadmata, kes nad on ja kuhu nad lähevad? Kas sa tead inimestest, kes elavad ikka veel 

metsades, mis on röövloomade poolt varitsetud? Minu isalik armastus ei ole kedagi unustanud, neil kõigil 

on täita oma ülesanne, nad kõik omavad arengu idu ja on teel, kus teened, pingutused ja võitlus viivad 

vaimu etappide kaupa Minu juurde. 

56 Kus on keegi, kes - kasvõi hetkekski - ei oleks igatsenud Minu rahu ja soovinud vabaneda 

maapealsest elust? Iga vaim tunneb koduigatsust maailma järele, kus ta varem elas, kodu järele, kus ta 

sündis. See maailm ootab kõiki Minu lapsi ja kutsub neid nautima igavest elu, mida mõned igatsevad, 

teised aga ootavad ainult surma lõppemist, sest nende hing on segaduses ja nad elavad ilma lootuse ja 

usuta. Mis võiks neid olendeid panna võitlema oma uuendamise eest? Mis võiks äratada neis igatsust 

igaviku järele? Nad ootavad ainult, et ei oleks enam mingit olemist, vaikust ja lõppu. 

57 Aga "maailma valgus" on naasnud, "tee ja tõde", et äratada teid ellu oma andestuse kaudu, et 

hellitada teie väsinud nägu, et lohutada teie südant ja panna see, kes arvas, et ta ei ole vääriline, kuulma 

Minu häält, mis ütleb talle: Ma armastan sind, tule minu juurde! 

58 Aga nii nagu ma äratan sinus igatsust igaviku ja täiuslikkuse järele, ütlen ma sulle ka: Seepärast 

ära usu, et ma tahan, et sa ei hooliks materiaalsest elust. Ärge tõlgendage Minu õpetusi valesti. Kõik, mis 

on loodud ja maa peale pandud, teenib teie õnne. 

59 Patriarhid ja õiglased näitasid teile oma eeskujuga, kuidas elada õnnelikult maa peal, nautides 

looduslikke hüvesid ja täites samal ajal vaimset seadust. 

Võtke neist eeskuju ja te saate terveks ja tugevaks. Ma tahan, et teie seas oleks tugev rahvas, kes võitleb ja 

kaitseb tõde. Kui ma õpetaksin teid loodusest eralduma, pöörduks see teie vastu. 

60 Jumala puhul ei ole vastuolusid, kuigi inimesed arvavad mõnikord, et nad leiavad neid Minu 

õpetustes. Et aidata teil neid mõista, olen avanud teie silmad valgusele ja öelnud teile: Kui soovite oma 

keha tervist, siis naaske oma Ema, Looduse, kätesse, kellest teie füüsiline kest tekkis, kelle emakas te end 

hällistasite, kellega te ühinete, kui tema sisemus teid uuesti vastu võtab, ja kellega te ühinete, kui ta teid 

uuesti vastu võtab. Ma olen teile ka öelnud: Kui te tahate omada tugevat ja tervet hinge ning lootust saada 
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tasu, mida ma olen teile lubanud, siis elage Minu Seaduse järgi, täites käske, mis ütlevad teile: "Armasta 

oma Jumalat kogu oma südamest ja hingest" ja "Armastage üksteist". 

61 Minu Seaduse täitmiseks ei piisa sellest, et te räägite Minust, ega sellest, et te olete Minu Töö 

suured uurijad, kes usuvad, et te olete Minu apostlid; sest suurem on Minu ees see lihtne meel, kes ei oska 

Minu Sõna väljendada, vaid kes oskab hoopis oma vendade seas armastust ja halastust rakendada. 

62 Teisel ajastul piisas Mulle inimkonna ümberkujundamiseks kolmest aastast ja kaheteistkümnest 

inimesest. Tänapäeval ei ole aastatepikkusest ettevalmistusest ja suurest õpilaste arvust piisanud. 

63 Põhjus on selles, et olete liiga kiindunud materjali külge. Te mõtlete Minust vaid viis minutit, 

ülejäänud aja pühendate te maistele asjadele. 

64 Ma sisendan teile uut julgust, et te ei jääks oma arenguteel seisma. Vaadake, sest varsti näete 

maailma isandate lõppu, ja kui nad astuvad tagasi, ei ole enam ühtegi orja. Siis peab inimkond end üheks 

perekonnaks. Inimeste südames puhkeb vastastikuse hea tahte säde ja neile saabub rahu. 

65 Kadunud hinged, hinged ilma rahu ja seaduseta, tulge siia! Teid ei oota pimedus ega olematus, see 

on Minu isalik armastus, see on kõigi maailmade ja olendite harmoonia. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 81  
1 Te tulete sel päeval, et meenutada uut lepingut, mille te olete oma Isaga sõlminud. Sel 

kohtumõistmise ajal on Minu Vaim teie keskel, et nõuda esimesi aruandeid teie tööst, teie tegudest, ja 

küsida, mida te olete teinud alates hetkest, mil te lubasite Mulle täita Minu Seadust: armastage üksteist. 

2 Selle hulga seas on siin "esimesed", kellele ma usaldasin vastutuse "põldude" ja "tööliste" eest, 

kellele ma andsin kristallselget vennaskonna vett, et nad sellega "puid" kastaksid. 

3 Kas sinu südametunnistus ei tee sulle midagi ette? Kas suu on avanenud ainult selleks, et anda nõu, 

õpetada ja juhendada? Või on see rääkinud nagu kahe teraga mõõk, mis haavab paremal ja vasakul? Kas te 

olete käinud vaimsel teel ja jätnud jälgi ühtsusest, rahust ja heast tahtest või olete talle halba eeskuju 

andnud? 

4 Kui Minu Sõna muutub aeg-ajalt karmiks, siis selle põhjuseks on see, et Ma ei taha, et Minu rahva 

seas oleks vale, pahe või pettus. Kui see, kes kogudust juhib, annab halba eeskuju, siis saavad need, kes 

teda järgivad, takistusi. Sel kohtumõistmise ajal näitan ma teile igal hetkel teie külvatud vilja. Ärge 

vaidlustage Minu õiglust, pidage eelnevalt meeles, et Ma olen ennekõike ammendamatu headuse allikas. 

5 Ma ei saa vaadata teid kui väikseid lapsi, kelle puhul kõik puudused on vaadatud; sest kui teie 

vaim sõlmis sel ajal lepingu Minu Jumalikkusega, oli ta juba suure osa teekonnast varem läbinud. See, kes 

oli Minu Seaduse jünger esimesel ajal, Jeesuse Õpetussõna jünger teisel ajal, peab muutuma Meistri 

sarnaseks praeguses arenguetapis. 

6 Ma usaldan teie hoolde hea, meeldiva ja magusa vilja, mis annab elu, et te tunneksite kontrasti 

sellele kibedale maitsele ja hävingule, mida kurja puu vili on põhjustanud inimeste seas. 

7 Ma näen maad ja vett määrdunud inimeste verega, ma näen inimesi, kes ei hooli üksteisest, nagu 

oleksid nad eri liiki olendid, ja tapavad üksteist ilma kaastunde või halastuseta. Selle ambitsioonika 

võimuhimu ja vihkamise puu on kasvatanud inimesed ja selle vili on mürgitanud maa rahvaid. Ärge 

lubage sellel seemnel teie keskele tungida. 

8 Täna ei saa Jeesuse hääl tõusta ja öelda: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad", 

sest teie vaim kannab endas teadmist Minu armastuse õpetusest. 

9 Eelija avas värava uude ajastusse, ta valmistas ette Issanda teed. Ta on valmistanud teid ette, et 

võtta vastu Minu ilmutuse ja Minu õpetuse esimesed viljad. Mõistke Minu õpetusi ja andke neist tunnistust 

oma tegudega. 

10 Sel ajal lastakse lahti Kuues pitser, selle valgus levib üle maailma, et mehed ja naised, kes 

kuulevad Minu häält, võiksid õigel ajal ärgata ja tõusta võitlusse. 

11 Tee on üks, te juba teate seda. Te peaksite seda järgima, et te sellest kunagi kõrvale ei kalduks. See 

on see tee, mille ma olen teile ette määranud, sest te tulite minust välja. Praegusel ajal olen andnud teile 

võimaluse koguneda kogunemiskohtadesse, et kuulda Minu armastuse õpetusi, ja et te saaksite neis vastu 

võtta abivajajate hulga, kes päevast päeva koputavad teie uksele, mis on Minu oma. 

12 Kuidas peaksite end igal uuel päeval sisemiselt kohandama, et võtta vastu abivajajaid? Absoluutse 

alandlikkusega, mitte aga edevuse krooniga ja skeptriga. 

13 Kui see rahvas on vaimselt ühinenud, annan sellest teada kogu maailmale. 

14 Ma usaldan teile osa oma tööst, mis on valgem kui lumehelbeke ja puhtam kui teie allikate vesi. 

Ma tahan, et see jääks nii arengutee lõpuni. 

15 Nagu oleks teie südames helisenud kell, nii et täna on teile meelde jäänud, et see on armupäev, 

päev, mil Meister tuleb alla, et rääkida oma jüngritega. Minu Vaim ilmub teie keskele ja avaneb nagu 

raamat täis tarkust. Teie vaim näitab end Minu ees nagu tühi leht ja ma kirjutan sellele oma juhised. 

16 Minu Vaimu valgus, mis on valatud kogu mateeria ja vaimu peale, täites esimestel aegadel antud 

lubadust, laskub nende väljavalitute, keda nimetatakse Häälekandjateks, mõtetesse, et muuta Jumalik 

õpetus teile kuuldavaks. 

17 Mõned võtavad Minu kuulutuse vastu täis usku, teised aga tunnevad Mind kuulates, et nende 

südames on tekkinud kahtlus. Kuid ma ei noomita neid, sest kahtlus paneb neid süvenema Minu õpetuse 

õppimisse ja seeläbi leiavad nad lõpuks ka usu. 

18 Inimkonda ootab uus elu. Asi ei ole selles, et loodus muutub, vaid põhjus on selles, et selle õpetuse 

abil ennast vaimseks muutes vaatab inimene kõike armastuse, usu ja halastuse silmadega, see tähendab, et 



U 81 

153 

inimene näeb elu vaimu kaudu. Täna, kui te vaatate seda, mis teid ümbritseb, siis tunnete ja mõistate 

materiaalsele keskendunud meelega ja egoistliku südamega. See elu peab teile tunduma pisarate orguna, 

pattude maailmana ja kohati isegi karistuspaigana. Teie silmad ei avasta ilu, vaim ei leia endale kohta, ei 

toitu ega erguta. Aga kui te lasete vaimul hõljuda ja see vaatleb ülaltpoolt seda, mis teid ümbritseb ja 

ümbritseb, siis peate oma Isa ees kummardama ja tunnistama, et olete olnud kurdid, pimedad ja tundmatud 

tema jumaliku kohaloleku suhtes, mis ilmutab end kõiges, mis on olemas nii vaimselt kui ka materiaalselt. 

19 Siis langeb kibedus sinust ära ja sa tunned headust, mis voolab kõigist loodud asjadest, sest kõik 

on Jumaliku Puu vili. 

20 Inimkonna tänased kannatused tulenevad vaba tahte halvast kasutamisest ja sõnakuulmatusest 

Minu Seaduse vastu. Tema viimased viljad on nii kibedad, et ta viskab need endast kaugele, ja see avab 

tema silmad valgusele ja südame meeleparandusele. 

21 Tehke keha sõnakuulelikuks ja kuulekaks, et see ei oleks teie vaimule takistuseks. Alistage see, 

kuni olete teinud sellest parima tööriista ja parima kaaslase oma vaimse ülesande täitmisel. Lubage 

valgusel, mida Kuues Pitser kiirgab, olla nii vaimu kui ka liha poolt vaadeldav, sest te teate, et see valgus 

valgub kogu olemusele. 

22 Mõistke Minu õpetusi ja te saate olema Minu head jüngrid, kes, kui on kätte jõudnud tund, otsivad 

üles oma vennad ja esitavad seitsme pitseri ilmutuse. Ärge peatage oma samme, mõeldes, et te ei ole Minu 

armu väärilised oma liha tegude tõttu. Ma olen teile juba öelnud, et peatage selle metsiku ja nõrga olendi 

meeletu kurss, mis on teile maa peal usaldatud, ja omandage selles võitluses teeneid, et saada Minu armu. 

23 Nüüd ei ole aeg tunda kurbust või häbi oma mineviku pärast. Pidage lihtsalt meeles, et peate oma 

hinge puhastama. Nüüd on aeg tunda, et te olete kõige õnnelikumad maa peal, sest te kuulete Minu Sõna 

jumalikku kontserti. Jah, inimesed, Minu valguskiir muutub inspiratsiooniks ja inimlikeks sõnadeks, et te 

saaksite Minu kohalolekut sellisel kujul. Lõpetage oma mineviku mõtlemine ja mõelge hoopis oma 

tuleviku peale. 

24 Valmistage oma armastuse relvad ette, et pidada lahingut inimlike ideede ja teooriatega. 

Tugevdage oma südant usus, et te ei tunneks end väikeste, asjatundmatute ja nõrkade inimeste ees, keda te 

nimetate haritlasteks ja teadlasteks, sest nad võivad küll midagi teada teadusest ja religioonist, kuid Minu 

uutest ilmutustest ei tea nad midagi. 

25 Kui ma olen kutsunud teid uuendama, siis selleks, et kord puhas mõistus ja süda peegeldaksid 

Minu jumalikku valgust. 

26 Ma olen näinud, kuidas paljud teist on otsinud ja mõistnud kohut Minu Sõna üle; ometi ei ole Ma 

teid noominud, sest Ma tean, et homme tõusevad nende hulgast, kes Minu üle kohut mõistavad, innukad 

jüngrid. Hiljem õpetate te omal moel ja teid pilgatakse. Pidage siis meeles Meistri õpetust ja selle asemel, 

et pahandada oma vendadele nende kahtluse ja mõnitamise pärast, andestage neile, teades, et nende seas 

on neid, kes oma otsustest ümber ütlevad ja usku tulevad. 

27 Keegi ei tunne kohustust olla Minu Sõdur. 

Järgige Mind niipea, kui teie tahe on kindel ja teie armastus ajendab teid Minu õpetusi ellu viima. Aeg 

möödub ja siis mõistate ja hindate kõike seda, mida Issand teile selles Kolmandas Ajastikus andis, ning te 

tunnete siis valu selle pärast, et ei olnud mõistev ja kuulekad, kui Ma teile oma Sõna andsin. Kuid ma 

annan teile veel mõned lühikesed ajavahemikud, et oma vigu tasa teha ja kaotatud aega tasa teha. 

28 Samal ajal kui maailm meelitab teid oma keha kaudu, kutsub Minu hääl teid vaimsetesse 

sfääridesse, kuhu te sisenete puhastena igast plekist ja valgusega täidetuna. Seal kõlab Minu hääl teie 

südametunnistuses ja ütleb teile, kas te olete oma ülesande maa peal täitnud ja kas te võite juba tõusta veel 

ühe astme võrra vaimse täiuslikkuse redelil. 

29 Täna, päeval, mille te pühendate puhkamisele, tulen ma alla, et teid nautida. See on hetk, mil te 

mõistate paremini, et te ei saa elada ainult leivast, vaid vajate Minu Sõna, mis on teie vaimne toit. Paljud 

teist tulevad Mind kuulama, kuid te kõik ei usu Minu kohalolusse. Mõned eelistaksid pigem Mind näha, 

kui kuulda Mind nende mõistuseorganite kaudu, või vähemalt kuulda Minu häält lõpmatuses, Vaimses 

Ruumis. Aga kuidas te tahate Mind vaimselt näha ja kuulda, kui olete täielikult seotud füüsiliste meeltega? 

Seepärast peaksite te töötama enda kallal, et saavutada see kõrge vaimne vibratsioon, millest ma teid 

teavitan inimese intellektiorgani kaudu. Pärast seda aega, mil Ma avaldun sellisel kujul, saate te saada 

Minu inspiratsiooni vaimult vaimule. See on täiuslik vaimne ühendus. 
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30 Te olete üllatunud teaduse arengu üle. Mõistke, et paar sajandit tagasi ei oleks te uskunud, mida 

inimene on tänapäeval saavutanud tänu oma vaimu arengule ja materiaalse loomuse püsivusele. 

31 Miks te ei peaks vaimselt arenema, kui te püsima jääte? Miks te väidate, et teile ilmutatakse uusi 

õpetusi, kui te ei ole seniseid veel mõistnud? 

32 Minu olemasolusse uskujad ja kõigi aegade mitteusklikud oleksid pigem näinud Mind täna 

inimsilmadele nähtavana, materialiseerununa mingis vormis. Aga miks peate te omistama Mulle kuju, kui 

mul ei ole sellist kuju nagu vaim? Ma olen nähtav ja puudutatav nii teie keha kui ka teie vaimu silmadele, 

kuid teil on vaja teada, kuidas näha. On ebaõiglane öelda, et Jumal varjab end teie pilgu eest - öelda, et ma 

olen isekas, sest ma ei lase end kuulda ega näha neil, keda ma nimetan oma Jumalikkuse lasteks. Ma olen 

alati valmis laskma teil Mind näha, kuid kuna te peate end pimedaks vaimse suhtes, kuigi kõik on teie 

käeulatuses, ei ole te võimelised seda nägema ja te ei saa teadlikuks Minu Kohalolekust, kuigi te puutute 

Minuga kokku. 

33 Igal ajastul pidi tulema Jumala saatja, kes õpetab inimesi otsima oma Issandat, palvetama, Teda 

kummardama, Teda tundma, vaatama, kuulma ja tõlgendama. Sel ajastul tuli Eelija, et valmistada teed, et 

inimhing saaks vastu võtta Püha Vaimu kohalolu ja ilmutuse. 

34 Selleks, et Eelija hääl ja sammud oleksid kuuldavad ja tuntavad maailmas, mis oma materialismi 

tõttu on kurt iga vaimse ilmutuse suhtes, valmistasin ma ette mehe, kes oma elu küpsuse saavutamisel 

oleks saanud selle suure Vaimu valguse läbi teada, kes inspireeris teda, kes tegi tema vahendusel imelisi 

tegusid ja kes valmistas inimkonda tema valguse kaudu uue aja saabumiseks ette. Eelija pidi sillutama 

teed, millel oli palju okkaid, palju umbrohtu ja ka kive. See oli religioosne fanatism, teadmatus, mis tahes 

inspiratsiooni tagakiusamine, mida peeti uudseks. Kuid Eelija inspireeris seadusi, valmistas südameid ette 

ja külvas seemne, mis soodustas jumaliku ilmutuse avanemist ja rahva vaimset täitumist, kes maailma 

kõige varjatud nurgas ootas näidatud aega, et asuda oma ülesannet täitma. 

35 See mees, kelle Mina valisin Eelija häälekandjaks, kandis nime Roque Rojas. Ta teatas 1866. 

aastal maailmale, et inimkonna jaoks on koitmas uus ajastu, mida hakkab valitsema sama seadus, mida 

Issand näitas kolmes ajastus, millest ma olen teile alati rääkinud: Armastage üksteist! 

36 Vaid vähesed olid võimelised tõesti tundma Jumala sõnumitooja kohalolekut. Ta oli veel kord 

hääl, mis kutsus kõrbes, ja veel kord valmistas ta inimeste südamed Issanda tulekuks ette. Nii vabastati 

kuues pitser, laske selle sisu näha ja valati see õigluse ja valguse jõena inimkonna peale. Nii täitusid paljud 

tõotused ja ettekuulutused. 

37 Eelija, nagu ka Jeesus ja Mooses, valgustas teie vaimu silmi, et te näeksite Isa. Mooses õpetas 

teile: "Armasta oma ligimest nagu iseennast." Jeesus ütles teile: "Armastage üksteist." Eelija käskis teil 

oma vendade vastu üha enam halastust tunda ja lisas kohe: "ja te näete Minu Isa kogu Tema hiilguses." 

38 See on "Sõna", mis praegu teiega räägib. Ma ei saanud inimeseks, kuid te võite avastada sarnasusi 

Minu endise ilmumise ja selle ilmumise vahel: nii nagu ka 

Kui Jeesuse häll oli vaene ja Tema surm toimus maailma patu ristil, siis ka koht, kus täna sündis 

Kolmanda Ajastu Valgus, ei saa olla vaesem ja tagasihoidlikum, ja rist, millelt Ma annan teile oma viimase 

sõna, on inimene ise, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen. 

39 Selle vahendaja kaudu, kelle kaudu ma teiega räägin, olen ka mina saanud pilkamist, piitsutamist, 

kahtlusi, haavamist. See oli Minu tahe, sest Minu rist on nüüd teie. 

40 Täna ütlen ma teile: Kuna teie silmad on avanenud valgusele, siis tunnetage, kuidas teie maailm, 

selle teadus, moraal ja religioossed kogukonnad lähenevad oma eksistentsi lõpule. Kõigest sellest jääb ellu 

ainult hing, kes tõuseb oma möödunud elu varemetel uuele vaimsele ajastule. 

41 Kõik märgid, mis on ette kuulutatud Minu uue ilmutuse kuulutamiseks teie seas, on juba teoks 

saanud. Kas maailm ootab edasisi ilminguid ja seega jätkab Minu tulemise ootamist? Kas ta teeb nii, nagu 

tegi juudi rahvas, kes valdas Messia tuleku ettekuulutusi, oli nende täitumise tunnistajaks, võttis oma 

keskel vastu Päästja, kuid ei tundnud teda ära ja ootab teda ikka veel? See kogemus on liiga raske ja kurb 

selleks, et inimkond ikka veel oma materialismile takerduks. Kuna ettekuulutused ja visiidid on täide 

läinud ja Ma ei ole ilmunud sünagoogis ega üheski kirikus, kas maailm ei arva, et Ma pean end peagi 

kusagil ilmutama, sest Ma ei saa minna vastuollu Minu Sõnaga? 

42 Jüngrid, hoidke kinni Minu õpetusest, et homme saaksite Minust tunnistust anda. 
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43 Ärge kartke viletsust, see on ainult ajutine ja selles peate te palvetama ja võtma eeskujuks Iiobi 

kannatlikkust. Küllus tuleb tagasi ja siis ei ole teil piisavalt sõnu, et Mind tänada. 

44 Kui ükskord haigus teid masendab, oh õnnistatud haiged, ärge heitke end meeleheitele; teie vaim 

ei ole haige. Tõstke end palves Minu juurde ja teie usk ja vaimulikkus taastavad teie kehalise tervise. 

Palvetage sellisel kujul, nagu ma olen teid õpetanud: vaimselt. 

45 Mõistke, et teil on oma Meistri valgus. Jeesus on teile jätkuvalt täiuslik eeskuju, mida järgida. Ei 

enne ega pärast Teda ei leia te maailmas võrdväärset eeskuju. 

46 Jeesus, Kristus, on olnud kõige selgem õpetlikum näide, mille ma teile maa peal andsin, et näidata 

teile, kui suur on Isa armastus ja tarkus. Jeesus oli elav sõnum, mille Looja saatis maa peale, et te saaksite 

teada Tema kõrgeid omadusi, kes teid lõi. Inimesed nägid Jehoovas vihast ja andestamatut Jumalat, 

kohutavat ja kättemaksuhimulist kohtumõistjat, kuid Jeesuse kaudu vabastasin teid teie eksimusest. 

47 Vaadake Meistris inimeseks saanud jumalikku armastust. Ta mõistis kõik teie teod oma alandliku, 

ohvrimeelse ja halastava elu kaudu, kuid selle asemel, et teid surmaga karistada, pakkus Ta teile oma verd, 

et te tunneksite tõelist elu, armastuse elu. See jumalik sõnum valgustas inimkonna elu, ja see sõna, mille 

Jumalik Meister andis inimestele, sai alguse usukogukondadest ja sektidest, mille kaudu inimesed on Mind 

otsinud ja otsivad Mind siiani. Aga tõesti, ma ütlen teile, nad ei ole veel aru saanud selle sõnumi sisust. 

Inimkond jõuab tõepoolest uskuda, et Jumala armastus oma laste vastu on piiramatu, sest Ta suri Jeesuses 

armastusest inimkonna vastu. Ta on isegi sisemiselt liigutatud Jeesuse kannatustest Tema kohtumõistjate 

ja hukkamõistjate ees ning tunnustab Pojas tasapisi ka Isa, kuid vaimset sisu, kogu selle ulatust, mida 

Issand tahtis inimestele öelda selle ilmutuse kaudu, mis algas neitsist ja lõppes "pilves" Petaanias, ei ole 

tänaseni õigesti tõlgendatud. 

48 Ma pidin tagasi tulema samal "pilvel", milles "Sõna" tõusis Isa juurde, et anda teile selgitust ja 

näidata teile kogu selle tõelist sisu, mis teile Jeesuse sünni, elu, tegude ja surmaga ilmsiks tuli. 

49 Tõe Vaim, keda Kristus omal ajal lubas, on see jumalik ilmutus, mis on valgustanud pimedust ja 

selgitanud saladusi, milleni inimeste mõistus või süda ei ole suutnud tungida. 

50 Minu seadus on alati sama, see ei ole ühel korral vähem sügavam kui teisel. See on teie vaim, mis 

mõnikord peegeldab Issanda valgust paremini kui teinekord. See sõltub sellest, millise arengu on teie vaim 

saavutanud. 

51 Täna ütlen ma teile: Vaimne bankett ootab teid, istuge laua taha ja sööge sellest toidust. Ma olen 

andnud teile sel ajal ka leiva paljunemise, sest tuhanded ja tuhanded kuulavad praegu Minu sõna paljudes 

provintsides. 

52 Ma pärandan teile pärandi, ilma et teie patt oleks põhjuseks, miks teid ei peeta vääriliseks. Minu 

Kuningriigi väravad jäävad avatuks, oodates neid, kes saabuvad siia pärast seda. Seal on teie ees Minu 

halastus, mida te ei osanud oodata, et see läheb nii kaugele, et suhelda teiega. 

53 Nüüd, kui maailmas on armastuse puudus - tunnetage oma Meistri puhast armastust, et saaksite 

toituda kõigist oma haavadest. 

54 Kui teie süda tuleb Minu juurde täis asjatuid seemneid, umbrohtu ja okkasid, siis ma annan sellele 

andeks, puhastan selle ja panen selle õitsema. Ma ootan vaid, et te püüdleksite ülespoole, siis ma avaldan 

teile kõik, mida ma veel teie vaimu jaoks valmis hoian. Aga kui te olete siis selle omandanud, mida ma 

teile luban, siis ei otsi te katakombe, et end inimeste pilgu eest varjata; vastupidi, te astute välja 

päevavalgusse ja selles heleduses paljastate selle tõe. Avage oma süda, meel ja kuulmine, et lasta Minu 

õpetustel tungida oma hinge. 

55 Mis aega sa ootad, et Minult õppida? Kas ootate oma unest ärkamisega kuni 1950. aastani? Ei, 

Minu rahvas, sest siis te ei kuule enam Minu Sõna. On vaja, et te jõuaksite absoluutsele veendumusele, et 

te tulite maailma, et teenida oma vendi. 

56 Te vaatate üksteisele otsa ja mõistate, et ma olen moodustanud kogukonna patustest, teadmatutest, 

ja te kardate, et te ei suuda katsumustes vastu pidada. Aga ma tean, mida ma teen; teie ainus asi on uskuda, 

usaldada ja olla kuulekad. Tuleb päev, mil te pakute mulle seemet, mida ma olen teilt palunud. 

57 Inimesed, valmistuge, laske uutel rahvahulkadel tulla teie juurde. Nende seast tulevad need, keda 

Minu Armastus valib, et Ma nende vahendusel saaksin kuulutada oma Sõna; sest te teate väga hästi, et teie 

mõistus ei saa neid valida. Ainult mina tean igaühe saatust ja andeid. 
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58 Puhastage oma meeled, tõstke need üles, et saaksite sel hetkel ühineda nende puhaste vaimudega, 

kes elavad Minu lähedal. Saatke üles palve, mis on inspireeritud armastusest Jumala vastu, isegi teie valust 

või kahetsusest üleastumiste pärast, mida olete toime pannud, samuti tänusõnad saadud hüvede eest. See 

toob teie vaimu lähemale Isale. 

59 Kõik, mis teid ümbritseb, on suunatud teie puhastamisele, kuid mitte kõik ei ole seda nii võtnud. 

Ära lase valu, mida sa oma kibeduse karikast jood, olla viljatu. Valust võite saada valgust, mis on tarkus, 

õrnus, tugevus ja tundlikkus. 

60 Ärge kartke, et vaimumaailma jõudes peate mõtlema sellele, mida olete maa peal pattu teinud. Kui 

te lasete end valust puhtaks pesta ja kahetsus purskab teie südamest, kui te pingutate, et oma üleastumisi 

heastada, siis tulete Minu ette väärikalt ja puhtana ning keegi, isegi mitte teie südametunnistus, ei julge 

mainida teie mineviku puudusi. 

61 Täiuslikus kodus on koht igale vaimule, mis ootab oma omaniku saabumist ajas või igavikus. 

Armastuse, halastuse, usu ja teenete redelil sisenete te ükshaaval Minu Kuningriiki. 

62 Näidake oma lastele head eeskuju, mis on neile saagiks nende teel, et jätkata nende tõusu Minu 

juurde. Ärge pidage neid vaimselt tähtsusetuks, sest te näete neid kehaliselt lastena. Jälgige neid ja te 

näete, et nende võimed on rohkem arenenud kui teie omad. Nad õpivad Minu õpetusi teie kaudu, kuid 

pärast seda õpetavad nad teid neid mõistma. 

63 Teie, kes te olete täna noored inimesed, olete vanaduseni jõudes kogenud palju imesid uute 

spiritistide põlvkondade kaudu. 

64 Ma ütlen pereisadele, et nii nagu nad muretsevad oma laste materiaalse tuleviku pärast, peaksid 

nad muretsema ka vaimse tuleviku pärast, sest nad on selles osas maailma toonud oma missiooni. 

65 Pidage meeles, et need olendid on juba enne lihaks saamist teie eest palvetanud; nad on teid 

kaitsnud ja seisnud teie kõrval teie võitluses elu eest. Nüüd on teie ülesanne toetada neid esimestel 

sammudel, mida nad järk-järgult maa peal nõrga liha abil astuvad. 

66 Tulge minu juurde, jüngrid. Siin on rahu, mitte selle teesklus, mida maailm teile annab, vaid see, 

mis voolab Minu Vaimust. Täitke sellega oma süda, et te kuulaksite Mind ja mõistaksite Mind ning 

seejärel rakendaksite Minu juhiseid praktikas. 

67 Igale Minu töölistele on määratud teatud arv südameid. See on maa, mida igaüks neist peab 

töötama, et see kannaks vilja ja ta saaks lõpuks näidata mulle rikkalikku saaki. 

68 Keegi ei oleks võimeline ehitama sellist templit nagu see, mida ma ehitan teie vaimus. 

Universaalse Looja armastus ehitab seda pühakoda lõpmatu kannatlikkusega. See tempel on hävimatu, ja 

kui inimeste ehitatud templid lagunevad kivi kivi järel aja ja tormide mõjul, siis see tempel püsib 

vankumatult, sest selle vundament on ankurdatud teie vaimus ja selle tornid puudutavad taevariiki. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 82  
1 Miks tunnevad mõned Minu lapsed, et nad ei ole väärt, et kutsuda Mind Isaks? Tulge Minu juurde, 

patused, jätke oma valukoorem selja taha. Tõstke oma nägu ja vaadake Minu poole, Minu armastus teeb 

teid vääriliseks. Kui mina ei anna sulle andeks, kes siis sulle andeks annab? 

2 Te igatsesite rahu, sest teie südametunnistus nuhtles teid oma vigade pärast, kuni te jõudsite Minu 

Sõna ilmutusele ja teie nutmine pesi teid puhtaks. Ainult mina tean, kellele ja kellele ma sel viisil räägin, 

ja ainult nemad teavad, kellele need sõnad on adresseeritud. 

3 Pikka aega ei ole te õnnistanud Minu Nime; teie piinad ja kannatused panid teid uskuma, et olete 

lõputus põrgus. Põhjus on selles, et teie silmad olid suletud tõe ees, selle valguse ees, mis näitab teile Minu 

kohalolekut kõikjal. Teid ümbritseva looduse hiilgusest ei piisanud teile, samuti ei piisanud imelisest 

viisist, kuidas igapäevane leib teie huultele jõudis, et uskuda Minu õnnistustesse. Sa nägid oma ümbruses 

ainult pimedust ja tundsid ainult oma kannatuste tuld. 

Aga kui te olite kokkuvarisemisele lähedal, tuli Jumalik Abistaja, et teid üles tõsta ja aidata teil oma risti 

kanda. 

4 Teie silmad avanevad üha enam valguse ja usu elule. Ütle mulle kogu südamest: Issand, kui pime 

ma olin, kui häiritud oli mu süda! Täna näen ma sinu kohalolekut igal sammul ja igas kohas ning tunnen 

sinu õnnistusi. 

5 Tõesti, Ma ütlen teile, et need, kes on palju kannatanud ja Mind sageli vigastanud, armastavad 

Mind kõige innukamalt, nende südamed valavad pidevalt ohvrit Minu Jumalikkusele. See ei ole 

materiaalsed kingitused, psalmid ega maapealsed altarid. Nad teavad, et kõige meeldivamad ohvrid ja 

austus Minule on armastuse teod, mida nad teevad oma vendade heaks. 

6 Armsad lapsed, teie, kes te olete tulnud Minu juurde nagu kadunud poeg, ärge unustage armastust, 

millega Ma teid vastu võtsin, ja alandlikkust, millega te siia tulite - oleks kurb, kui te muutuksite oma 

vendade suhtes ülbeks, niipea kui tunnete end elus taas rahulikult, või isekaks nende suhtes, kes otsivad 

teid üles, et küsida teilt midagi sellest, mis teil täna on, sest siis oleksite Minu silmis tänamatud lapsed. 

Jälgige ja palvetage alati, et te ei satuks kiusatusse. 

7 Mõistke, armsad jüngrid, et see eksistents, mida te täna naudite, on hea võimalus arendada oma 

hinge ülespoole. Mõne jaoks on see viimane kehastus, teised peavad naasma Maale. - See on õige aeg, et 

teiega sel viisil rääkida; ärgu keegi solvaku või imestagu. 

8 Jeesus ilmutas teile sel ajal palju tundmatuid õpetusi ja tegi palju tegusid, mis algul tekitasid 

segadust, kuid mida hiljem tunnistati tõelisteks jumalikeks ilmutusteks. Võtke arvesse äsja öeldut, et te ei 

langetaks praegu kergemeelselt otsuseid, ilma et oleksite eelnevalt põhjalikult uurinud Minu õpetusi. 

9 Kui inimkond oleks olnud võimeline mõistma Esimese ja Teise Ajastu ettekuulutusi, ei oleks ta 

segaduses nende elluviimise ees. Sama juhtus teisel ajastul, kui Messias sündis inimeste seas, nagu see 

toimub ka praegu, kui ma olen tulnud Vaimus. 

10 Minu õpetuse tähendus on mõlemal ajal sama. See valmistab teid ette selleks, et muuta see elu 

armastavaks, kuigi ajutiseks koduks, kus mehed vaatavad üksteist kui vendi ja kohtlevad üksteist nagu 

vennad ning näitavad üksteisele tõelise vendluse soojust. - Valmistage hing ka selleks, et pärast seda elu 

siseneda nendesse maailmadesse või kodudesse, mis Issandal on oma lastele ette nähtud. Minu soov on, et 

kui te sinna jõuate, ei tunne te end võõrandununa, vaid teie spirituaalsus ja sisemine teadmine paneb teid 

nägema kõike, millega te kokku puutute, nii nagu oleksite seal varemgi olnud. Selles on palju tõde, kui te 

juba olete siin vaimulikuga kontaktis palve kaudu. 

11 Avage oma vaimsed silmad, kuni näete valguse sära, mida Minu Tõde kiirgab, nii et te ei tunneks 

end pimedusse varjutatuna, kui te teisele kodule üle astute. 

12 Nii paljude eluruumide seas, mida Isa koda omab, ei ole ühtki pimeduse maailma, kõigis neis on 

Tema valgus; kuid kui hinged sisenevad neisse oma teadmatuse tõttu silmad kinni seotud, kuidas saavad 

nad siis seda hiilgust näha? 

13 Kui te küsite pimedalt inimeselt siin maailmas, mida ta näeb, siis ta vastab: ainult pimedust. Mitte 

sellepärast, et päikesevalgust ei ole, vaid sellepärast, et ta ei näe seda. 

14 Mõistke, et armastus, millega Ma teile oma õpetust annan, on väga suur, isegi kui nende arv, kes 

kogunevad Mind kuulama, on väike. 
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15 Teie seas on neid, kes annavad tunnistust, et see on kolmas aeg, mil Püha Vaim räägib kõigile 

inimestele südametunnistuse kaudu. 

16 Nende rahvahulkade hulgas on vaimud, kes kuulusid muul ajal Iisraeli hõimude hulka, keda 

nimetati "Jumala rahvaks", sest neile oli usaldatud Seadus ja ilmutused, et nad levitaksid neid kogu 

maailmas. Mõned neist olenditest tulevad maa peale viimast korda, et täita oma missiooni ja viia lõpule 

vaimne heastamine. Oma tõusu ajal moodustavad nad astmed, mille kaudu saavad tõusta nende vennad, 

kes (esialgu) veel Maa orgu jäävad. 

17 Valgus ja armastus, mida Minu Sõna omab, on teinud ime, mis paneb puhtaid ja kauneid lilli 

võrsuma mullast; vaata, et su hing eralduks sinu kehast, mis on täis puhtust ja valgust, kui ta muutub mulla 

tolmuks. 

18 Oo, vaimud, kes alles võtavad vastu Minu õpetust, olge alandlikud ja kuulevad, kui te kord Minu 

juuresolekusse tulete, ja lubage, et teiega tehtaks ainult Minu Tahe! Mitu korda olete te maa peal 

kehastunud, sest olete seda palavalt Isa käest palunud. Nüüd ma ütlen teile, et te ei tohi enam minult seda 

küsida. Laske, et Minu Tahe toimuks teie jaoks. 

19 Iga kord, kui te olete tulnud maailma, sest ma olen nii käskinud, olen nõudnud teilt 

tagasipöördumise järel vältimatult aruannet oma tegude kohta. Mis juhtub siis, kui te naasete pärast seda, 

kui te olete tulnud (maa peale), sest te olete seda Issandalt palunud? Kuidas teie kohtuprotsess lõpeb ja 

kuidas te ise vastate? 

20 Te imestate, kui kuulate Minu õpetust, ja ütlete oma südames: "Kui täiuslik on Meistri õpetus. 

Selle kohta ütlen teile, et need on veel väikesed, sest nende kõigi eesmärk on ainult parandada ja 

kujundada ebatäiuslikke olendeid. Kui olete saavutanud vaimse täiuslikkuse, siis kuulete Jumala Sõna 

täies ulatuses. 

21 Nüüd on teie vaim inimliku meeleorgani kaudu kogenud Minu uue ilmutuse aega ja selle kaudu 

tunnete te Minu jumalikku kohalolekut. Minu ilmutus on taas kord olnud Meistri ilmutus, mina olen see, 

kes annab teile õpetust, kuid mul on ka teenrid, kes teile pärast seda selgitavad teile saadud õpetust. Nad ei 

ole inimesed, sest tõesti, Ma ütlen teile, et maa peal ei ole kedagi, kes suudaks Minu uusi ilmutusi õigesti 

tõlgendada. See on valguse vaimne maailm, mis tuleb teile appi, et te ei langeks eksituse ohvriks ega 

moodustaks uusi saladusi õpetustest, mis on selged nagu päevavalgus. 

22 Kõik on selle vaimse töö teostamiseks ette valmistatud. Mitte ainult teie vaim ei ole sellele teele 

astumiseks ette valmistatud, vaid ka teie liha, maa, millel te kõnnite, keskkond teie ümber, kõik on ette 

valmistatud nii, et Minu valgus peaks paistma teie olemuse sügavustes. 

23 Hing puhastas end sealpoolt eelnevates kehastumistes saadud plekkidest, keha pesi end valudes ja 

pisaratega, maa nõudis inimestelt tagasi oma algse puhtuse ning keskkond oli küllastunud palvetest ja 

palvetest. Täiuslikkuse redelil laskus Issand oma rahva juurde ja jõudis astmele, millel te olite, ning sealt 

tegi Ta oma hääle teile kuuldavaks oma sõnumitoojate ja häälekandjate kaudu. 

24 Kui palju õpetusi, kui palju juhiseid ma olen teile andnud sellest hetkest alates, kui ma teile oma 

esimese ilmutuse andsin. Nende kaudu saate te minu tahte kohaselt aru, et ma ei lahuta inimesi, vaid 

ühendan neid. Teile, kes te usukogukonda tunnistate, ütlen: lugege Minu Jumaliku Armastuse ja Tarkuse 

Raamatut, et te õpiksite olema vaimus ühtsed kõigi oma vendadega, olenemata usutunnistusest, 

religioonist või ideoloogiast. 

25 Alguses on see teile raske, kuid kui olete selle õpetuse mõistnud, samastute tegelikult kõigi 

inimestega, sest tunnete, et iga teie naabri sisimas vibreerib vaim, mis Jumala lapsena peab olema teie 

vend. 

26 Õppige, armsad inimesed, et te saaksite kolmanda ajastu jüngriks, keda eristab tema vaimulikkus. 

27 Mõelge ja te mõistate, et te elate õigel ajal, et uurida Minu Õpetust. Tulge, jüngrid, tulge Minu 

juurde, sest Ma kergitan teie ristikoormat. Ma aitan teil saada selle koha, mis on igaühele teist ette nähtud 

tõotatud maal. 

28 Tundke Minu armastust oma olemuses, et te mõistaksite, et Ma olen olemas, ja tunnetaksite 

jumalikku soovi teid päästa. Minu valgus on valatud kogu inimkonna peale, sest ükski olend ei pääse Minu 

pilgu eest. 

29 Mis saab inimestest, kui ma keelaksin neile oma vaimse valguse praegusel katsumuse ja valu ajal? 

Pimedus ähmastaks nende mõistuse, nende mõtlemine läheks segadusse ja - kord ilma lootuseta - 
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inimkond tormaks surma poole ja hukkuks kuristikku. Aga kui inimesed toidavad salaja lootust päästele, 

hoolimata sellest kaosest, milles nad vaeva näevad, siis sellepärast, et Minu Jumalik Valgus sisendab 

neisse vaimuga usaldust ja õpetab neid ootama kõike Kõigevägevama Jumala lõpmatult jõult. 

30 Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu Sõna muudab teie praeguse maailma ja kogu teie elu. Tänapäeva 

inimeste jaoks on maailm ja selle rõõmud nende elu mõte. Kuid varsti hindavad nad vaimu rohkem kui 

keha ja keha rohkem kui riideid ning selle asemel, et joosta maise hiilguse järele, otsivad nad hinge 

surematust. 

31 Alguses valitseb fanatism vaimse pärast, selle poole püüdlemine viiakse äärmuseni, kuid seejärel 

rahunevad südamed ja spiritualiseerumine õitseb täis tõde ja puhtust. 

32 Kui te vaatate maailma, kuidas seda raputavad sõjad, kuidas see vaevleb näljast või kuidas seda 

raputab loodusjõudude vägivald, siis on alati neid, kes ütlevad, et see on Minu õiglus, mis hävitab 

inimkonna; kuid tõesti, Ma ütlen teile, et Ma ei ole tulnud teid hävitama, vaid päästma. Need, kes usuvad, 

et nende elu on juurdunud ainult nende materiaalses kehas, ja kes ei usu hinge püsimajäämisse, näevad 

oma sammu ülestõusmisse kui oma eksistentsi lõppu ja peavad Mind seetõttu halastamatuks ja julmaks. 

33 Kui te vaid mõistaksite, et sageli on vaja surra maailmale, et elada edasi vaimses, ja et mõnikord 

on ainult raske valu või julm surm võimeline äratama ja raputama materialismis lõtvunud hinge. 

34 Mida te teate elust ja surmast? Mida te teate vaimust? Väga vähe, ja sellepärast ma õpetan teid, et 

te teaksite, kuidas elada kooskõlas teid ümbritseva elu hiilgusega. 

35 Praegusel ajal on maailmas nälg, keha ja hinge nälg. Teid piinab rohkem keha nälg ja see paneb 

teid ütlema mulle: "Issand, minevikus sa saatsid oma rahvale kõrbes manna, et nad ei hukkuks. Pärast seda 

usaldasid Sa neile õnnistustest rikka maa, Jaakobi kaevu veest jõid tema lapsed ja lapselapsed ja paljud 

teised põlvkonnad, ja kui Sa tulid maailma õpetama oma sõnaga ja viisid rahvahulgad kõrbesse, siis Sa 

halastasid nende väsimuse ja nälja üle ja tegid imesid, et neil oleks leiba ja kala süüa. Miks ei liiguta Sind 

täna meie nälg ja viletsus, kui Sa näed, et me nii palju kannatame, et saada igapäevast leiba?" 

36 Kui ma ütleksin teile, et vastus kõigile neile küsimustele on teie südametunnistuses, siis te ei usuks 

seda. Seepärast pean ma rääkima teile ja ütlema, et ma ei ole teid millestki ilma jätnud, mida ma olen teile 

maailmas teie elatamiseks ja ülalpidamiseks andnud. Kõik on olemas, kuid kui see ei jõua kõigini, siis 

selle põhjuseks on see, et te olete neid seemneid kastnud isekuse ja kõlvatuse, mitte vennalikkuse 

vihmaga. 

37 Seepärast on vaja, et õigluse valgus laskuks hingedele, ja see on Minu inspiratsioon, mis valab 

praegu igale inimesele. 

38 Kui inimesed tüdinevad oma kibedatest viljadest ja pööravad oma pilgu Minu poole, avastavad 

nad, et Vaimne Elu ja materiaalne loodus ei ole kunagi oma vilju Issanda lastele eitanud. Need on olemas 

igas olendis, ja inimene on see, kes on sulgenud oma silmad mõistuse ees ja oma aimduse igavese elu ees. 

Siis tunnistavad need, kes varem pilkasid, et selle elu kõrbes ei olnud kunagi puudust mannast, et Jaakobi 

kaev annab ikka veel kristallselget vett ja et Issand teeb päevast päeva imet, et inimkond ei hukkuks näljast 

ega janust. 

39 Kui inimese vaim avab oma silmad valguse ees, näeb ta uut elu sees, mida ta seni arvas, et tunneb 

täiesti hästi, kuid mida ta tegelikult ei ole kunagi hinnanud. 

40 Ma tulen teie juurde kui Jumalik Arst, kes pöördub nende poole, kes on kehaliselt ja hingeliselt 

haiged, et taastada nende kaotatud tervis. Ma äratan uuele elule need, kes on surnud tõe ja tõelise elu eest. 

Minu halastus on valmis kuivatama nende pisaraid, kes on palju nutnud. Ma võin neid kõiki ühe 

tervendava palsamiga, mis on armastuse palsam. 

41 Tere tulemast vaestele, nutvatele ja neile, kes kannatavad nälga ja janunevad õigluse järele maa 

peal ja kes kannatavad kõike kannatlikult, sest ma otsin neid, et tasuda nende alistumist ja usku. 

42 See ajastu on võimalus saavutada vaimu areng ülespoole. Kõik, isegi kannatused, töötavad selle 

nimel, et pöörata inimkonda eemale materialismist, mis on teda orjastanud. 

43 inimesed tõusevad Pühale mäele, mille tipus nad Minuga kohtuvad; kuid enne neid olen Ma juba 

läbinud uue Kolgata inimeste südametes ja Mind naelutatakse veel kord Minu missiooniristi külge. 

44 Pattudele, vihkamisele ja pahedele ma ei ehita uut maailma, ma ehitan uuenduse, kogemuse ja 

meeleparanduse kindlale alusele, ma muudan kõike sinus. Isegi pimedusest puhkeb valgus ja surmast loo 

ma elu. 
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45 Kuigi inimesed on rüvetanud ja häbistanud maa - homme teevad nad oma heade tegudega selle 

kodu vääriliseks, mida tunnustatakse kui tõotuse maad, kuhu nad tulevad, et täita õilsaid ülesandeid. Kes 

siis võiks kahelda maailma muutumises? 

46 Ma ütlen teile: Kui see inimkond peaks oma jumalakartmatuse tõttu, oma ära pöördumise tõttu 

õiglusest ja headusest, olema veelgi enam Minu vastu, ilmun Ma selle teele täis hiilgust, nagu Ma tegin 

seda Sauli ees, ja panen nad kuulma Minu häält. Siis näete, kuidas paljud neist, kes mind teadvustamata 

taga kiusasid, hakkavad muudetud ja valgustatud kujul minuga kaasa minema headuse, armastuse ja 

õigluse teedel. Neile ma ütlen: "Peatu, rändaja, ja joo sellest kristallselge veega allikast. Puhake raskest 

eluteest, mille ma olen teile peale pannud. Usaldage oma mured Minule ja lubage Minu pilgul tungida 

sügavale teie hinge, sest Ma tahan teid täita armu ja lohutada teid. 

47 Kes teie seast võiks öelda oma Isandale, et ta ei kannata kurbust, et tal on rahu südames, et ta on 

selles võitlust ja külaskäike täis elus võidutsenud? Ma näen, et te kruiisite katsumuste meres, ja seepärast 

tahan teid julgustada. Õppige lugema selles eluraamatus, mille ma teile igaveseks ette panen, sest homme 

saate te meistriteks. Igaüks teist võtku Minust eeskuju ja täitke seadust, et olla hingelt ja kehalt terve. Te 

kohtate oma teel palju õpetusi, mis ei vii teid Minu juurde; Ma näitan teile sirget, kõige lühemat teed, mis 

on spirituaalsuse tee. 

48 Teisel ajastul andsin ma teile oma Sõna vaid kolmeks aastaks ja valmistasin nende jooksul oma 

jüngrid ette. Selles Kolmandas Ajastikus olen Ma teile palju aastaid kauem rääkinud, kuid Minu jüngrid ei 

ole edenenud ega Minu apostlid ole jätnud maailma maha, et Mind järgida. 

49 Kes tahab Mind järgida, pange jalga liivakandaalid ja ärge võtke teist reisikotti, sest Minu teel ei 

ole tal puudust. 

50 Arendage oma vaimset nägemist, et kolmandal ajastul saaksite näha, mis toimub vaimsetel aladel. 

Siis saate te maailmale kuulutada, et ma olen tulnud alla, et valgustada iga vaimu. Valmistage end 

sisemiselt ette, et te tunneksite Mind ja mõistaksite, kuidas võtta vastu seda, mida Ma teile annan. Ma 

jätan inimkonnale raamatu ja iga selle lehekülg on armastuse tõestus. Sa ühendad selle raamatu Moosese 

ja Minu apostlite varasemate kirjutistega, ja ka Minu jüngrite teosed kõigist aegadest kirjutatakse sellesse 

raamatusse, mis sisaldab Minu tarkust. 

51 Kui te ei suuda veel pakkuda Mulle suurt saaki, siis palvetage ja paluge Minult jõudu. Vaata, et su 

lamp paistaks suurema heledusega ja valgustaks su teed. Ma olen näinud teid nutmas, kui te kogete, et 

takistused ei lase teil töötada. Te olete mulle öelnud: "Meister, puhastage meie tee okastest, et me 

saaksime edasi liikuda." - Tehke oma kehakest, mille ma olen teile andnud, armastavalt teotahteliseks ja 

ärge näidake end nõrgana ega tõrjuvana. Ära ütle mulle, et sa oled nõrk, sest ma olen sind tugevaks teinud. 

Ärge öelge, et teie missiooni täitmine on ohver. Töötage armastusega ja teie teosed jäävad kirja. Ronige 

täiuslikkuse mäele, kuni leiate Minu Kohalolu. Toetuge Eelija poolt teile pakutavale saagile, vaadake tema 

eeskuju. Ta, keda sümboliseerib sauale toetuv eakas mees, ei puhka hetkekski, ta on alati oma eksinud 

lammaste järele valvsalt väljas, et neid päästa ja viia nad Minu ligiolu. Tema vaim ei kõhkle 

sõnakuulmatuse ja vastumeelsuse ees, tema innukus ja visadus ei kõigu. Nii on ka teil. Minge teele ja ärge 

kartke maailma ega kiusatust. Olge tugevad selle Vaimu kaudu, mille ma olen teile andnud. 

52 Paljud maad on juba ette valmistatud ja ootavad töölisi, kuid nad ei ole veel õppinud oma 

ülesannet täitma. Kui tunnete oma missiooni täielikku tähendust, võtate meelsasti selle tee ja täidate oma 

saatuse. Ärge seadke sel ajal piirid aktiivsele heategevusele, kuid ärge minge ka nii kaugele, et ohverdate 

ennast; te võite väsida ja loobuda ristist. 

53 Kui olete ravinud haigeid ja kõrvaldanud nende tumedad mõtted, siis nende uinuv vaim ärkab ja 

tõuseb uuele elule. Ma kaitsen teid alati, kui te elate Minu Seaduste kohaselt, sest teadlased tulevad teie 

juurde ja kutsuvad teid üles andma aru, et te ravite haigeid, ilma et oleksite maailma koolides 

doktorikraadi omandanud, ja mehed, kes juhivad teie rahva saatusi, küsivad teilt samuti, mis on teie 

Seadus, ja te räägite siis Minu ilmutusest sel ajal ja Minu ilmutustest. 

54 Andke tunnistust Minu õpetusest, ülistage Minu nime oma tegude kaudu ja teie ohvrid tulevad 

Minu juurde. 

55 Minu juurde tulevad haiged, pidalitõbised, vaevatud, need, kellel ei ole rahu südames, ja ka need, 

kes on pattu teinud või teotanud; neid kõiki ma tervendan ihu ja hingega. 
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56 Tõesti, ma ütlen teile, et see haige, kes oskab hoida, mõista ja rakendada ühte Minu Elu Sõnadest, 

saab terveks, sest ta hoiab oma südames tilka Minu Jumalikku palsamit. 

57 Ma olen andnud teile tunnistust Minu jõust ja armastusest, et te saaksite kindlalt kõndida seda teed. 

Võtke vastu see lootuse sõnum, et te oleksite tugevad sel ajal, mil patt on levinud nagu nakkushaigus. 

58 Mittefüüsiline pidalitõbi on levinud üle maa, söövitades südameid ning hävitades usu ja vooruse. 

Vaimsete rättidega kaetud inimesed elavad mööda, nad teavad, et keegi ei saa seda viletsust paljastada, 

sest inimesed ei näe kaugemale sellest, mis on asi. Aga südametunnistuse tund läheneb, see on sama, kui 

te ütleksite, et Issanda päev ehk Tema kohus on ukse ees. Siis tekib mõnes häbi ja teistes meeleparandus. 

59 Need, kes kuulevad seda kuuma ja halastamatut sisemist häält, tunnevad endas tuld, mis hävitab ja 

puhastab. Sellele kohtumõistmise tulele ei suuda vastu pidada patt ega miski, mis ei ole puhas. Ainult hing 

suudab sellele vastu seista, sest ta on varustatud jumaliku väega. Seega, kui ta on läbinud oma 

südametunnistuse tule, tõuseb ta uuesti üles, puhastatud oma vigadest. 

60 Ma olen teile minevikus sageli rääkinud sellest tulest, sellest kohtumõistmisest, sellest 

lepitamisest; kuid allegooriaid, millega neid õpetusi esitati, võtsite te materiaalses mõttes ja teie 

kujutlusvõime devalveeris nende ilmutuste reaalsust. 

61 Kui palju võltsitud tõlgendusi on inimesed neile jumalikele õpetustele andnud. Nad panevad Mind 

ilmsiks kohutava julmuse kohtunikuna. Kui palju absurdsusi on inimmeel loonud ja seejärel neile 

kõrgeima tõena peale surunud. 

62 Täna tulen ma vaimus, et panna teid mõistma ja elama Minu jumalikke õpetusi. 

63 Lindude palve on nende laul, inimeste palve on nende kõvemad mõtted, mis tõusevad Minu juurde. 

Kõigil loodud asjadel on oma Looja jaoks kingitus. Ka Isal on iga Tema loodud olendi jaoks oma kingitus. 

Ometi on inimkonnas häda, viletsus ja valu. See on vaba tahte kasutamise tulemus ilma südametunnistuse 

häält kuulamata, see on jumaliku ja materiaalse vahelise harmoonia puudumine inimeste elus; kuid kogu 

see valu, mis täna maailma tabab, äratab ta üles oma sügavast unest. Ühel päeval, kui inimkond mõistab 

tõde ja häälestab oma elu vastavalt sellele, avastab ta vaimse ja teda ümbritseva materiaalse looduse 

harmoonia. 

64 Minu uus Sõna jõuab inimkonnani kui valguse sõnum, mis hajutab teadmatuse pimeduse. 

65 Ma valmistan sel ajal ette uusi hingede kalureid, kes päästavad hukkunuid rahututest lainetest. 

Nende kalurite hulgas on neid, kes kuulevad sel ajal Minu Sõna, samuti on neid, kes, ilma et oleksid Mind 

kuulnud, on äratanud endas sisemise tajumise ja inspiratsiooni andeid, et võtta vastu Minu ilmutusi. Nad 

ilmuvad erinevatesse punktidesse maa peal ja oskavad ühineda ja ühineda, et olla lahingus tugevad. 

66 Minu uutel jüngritel on palju viise ja vahendeid selle õnnistatud seemne levitamiseks; kuid ärge 

kunagi unustage alandlikkust ja lihtsust, sest nii tulin ma teie juurde ja samal viisil peate te lähenema 

südamele, kodudele ja rahvastele. Kui te tulete sel viisil, siis teid tunnustatakse kui vaimse sõnumi 

sõnumitoojaid ja teie võitlus kannab tõelise spirituaalsuse, uuenemise ja vendluse vilju. 

67 Teisel ajastul, kui Jeesus oli oma jumaliku missiooni ristil lõpule viinud, pööras Ta oma pilgu 

lõpmatusse ja ütles: "Kõik on lõppenud". 

68 Kui Ma annan teile oma viimase sõna inimliku mõistmisorgani kaudu selles Kolmandas Ajastikus, 

kordan Ma samu sõnu, nii nagu Ma neid viimast korda välja ütlen, kui te kõik olete kord vaimus Lootuse 

Maal, kus te näete Mind laskumas Minu Lunastuse Ristilt, et öelda teile uuesti: "Kõik on lõpule viidud." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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