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Huomautus tästä asiasta:  
 

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

ProVersion, varten, joka kääntää 12 kielelle.  

Tähän mennessä sillä on käännetty seuraavat niteet: 

 

Tilanne: joulukuu 2020  

 

Kolmas testamentti  

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

Seuraa: Japani ja kiina 

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

Todellisen elämän kirja 

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

nidettä olivat jo saatavilla englanniksi. 

Lisää käännöksiä seuraa.  

 

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

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

internetistä.  

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

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

henkilökohtaista, spiritualistista esimerkkikirjaani ovat saatavilla kotisivuiltani ladattavaksi ilmaiseksi 

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

elämän kirjaan.  

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

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

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

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

ylösnousemuksen vaihe ja paluu Isän syliin.  

 

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

Hosta, Herra kertoi minulle, tarkoittaa seuraavaa:  

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

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

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

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

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

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

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  

 

Anna Maria Hosta 

Rauhallinen Kristus maan päällä 

 

Sähköposti: a.m.hosta@web.de   
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Esipuhe  
 

Suurella ilolla ja kiitollisuudella seuraamme tätä "Todellisen elämän kirjan" III osaa sen matkalla 

kustantajan painotaloon. 

Olemme kääntäneet kirjan erittäin huolellisesti alkuperäisestä espanjankielisestä tekstistä "Libro de la 

Vida Verdadera". 

Suosittelemme, että lukijat lukevat pieniä osia kerrallaan, pohtivat ja meditoivat lukemaansa, jotta 

jumalallisten opetusten hengellinen merkitys voi avautua täysin. 

Löytäköön nide III, kuten kaksi edellistä nidettä, avoimet sydämet Meksikon Henkisen Ilmestystyön 

seuraajien keskuudessa. 

  Kääntäjät 
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Johdanto  
 

 

 Haluaisin aloittaa tämän "Todellisen elämän kirja" -sarjan kolmannen osan muutamalla sanalla, jotka 

osoittavat, että Kristus kiinnitti opetuksissaan erityistä huomiota saksalaisiin kuulijoihin, jotka olivat 

hyvin masentuneita kotimaansa kauheiden sotatapahtumien vuoksi.  

Kuten mainitsin II niteen "Johdannossa", olimme ryhmä saksalaisia, joita oli joskus jopa 20, jotka 

kuuntelivat jumalallisen Mestarin sunnuntaiaamun opetuksia keskellä meksikolaista yhteisöä. Meidät 

tunnettiin ja kunnioitettiin "ulkomaalaisina". Erityisesti vuosina 1942-1945, jolloin toinen 

maailmansota raivosi julmuuksineen, me saksalaiset löysimme turvaa ja lohtua Kristuksen sanoista 

meksikolaisessa yhteisössä. Sodan tapahtumat painoivat meitä kaikkia, ja kaukaisen kotimaan katkera 

kohtalo piinasi meitä. Jumala yksin tietää, kuinka monta kyyneltä vuodatettiin ja kuinka monta 

vilpitöntä rukousta nousi Hänen luokseen. Näiden vuosien aikana kävi niin, että Herra puhutteli eri 

yhteyksissä, mutta aina yllättäen, läsnä olevia saksalaisia suoraan opetuksensa aikana. 

Hän lohdutti ja kehotti meitä olemaan sinnikkäästi rukouksessa, sillä kun hänen hetkensä on tullut, 

hän lopettaa sodan, ja sitten ─ nopeammin ja nopeammin kuin ihmiset odottavat ─ kotimaamme 

jälleenrakentaminen tapahtuu. Mutta samalla hän myös kehotti meitä olemaan menemättä taas 

ylimielisesti omia teitämme, vaan asettamaan tahtomme hänen tahtonsa alle, sillä meillä oli vielä 

suuria tehtäviä täytettävänä hänen työssään. Hän kehotti myös tarkkaavaisesti kuuntelevaa 

meksikolaista seurakuntaa olemaan nousematta tuomareiksi, koska he eivät ymmärtäneet mitään 

sodan taustoista. Nämä sanat olivat balsamia haavoillemme, sillä saksalaisina kärsimme 

maailmanlaajuisesta syytöksestä, jonka mukaan olimme sodan päätekijöitä.  

Sillä on syvä merkityksensä, että hengellisen opetuksen meksikolaisissa seurakunnissa kuulijoina oli 

ulkomaalaisina lähes yksinomaan saksalaisia. Syynä on se, että jumalallisen Mestarin lausuman 

mukaan Saksan kansassa on suuri "Israelin siemen", eli että nämä ihmissielut ruumiillistuivat kauan 

sitten juutalaisiin. Ainoastaan Jumala tuntee nämä olennot, jotka ovat hajallaan kaikissa kansoissa ja 

uskonnoissa, ja tällä Kolmannella Aikakaudella Hän kokoaa heidät hengellisesti ja muodostaa heidän 

kanssaan Henkisen Israelinsa. 

Seuraavassa tuodaan laajemman lukijakunnan tietoisuuteen Kristuksen puhe saksalaisille 6. 

toukokuuta 1945 pidetyssä opetuksessa. 

Walter Maier 

Jumalallisen Mestarin sanat saksalaiselle kuulijaryhmälle 6. toukokuuta 1945 pidetyssä opetuksessa.  

Olkaa siunattuja, rakkaat lapseni, toivotan teidät tervetulleiksi. Katsokaa, siunattu Israelin kansa, 

teidän keskuudessanne ovat nämä minun rakkaat lapseni. Haluan, että he löytävät rinnaltanne Henkeni 

lämmön, kunnioituksen ja veljesrakkauden. Haluan, että ne saavat pesiä lähellä, hyvin lähellä 

sydäntäsi. Sillä muistakaa, että olen antanut heille suuren tehtävän. Armahda heitä, niin kuin minäkin 

olen armollinen sinulle. Älkää olko tuomareita, siunattu kansa, sillä totisesti minä sanon teille: siitä, 

mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, te ette tiedä mitään, vain minä tiedän; sillä te näette ja 

arvioitte asioita älykkyytenne mukaan. Mutta kaikkien tapahtumien takana on Minun käteni, on 

Minun oikeuteni, ovat Minun jumalalliset neuvoni ikuisuuden alusta lähtien, jolla ei ole alkua. Mitä 

voit siis arvioida oikein ja mitä voit jo tietää? Tämän (saksalaisen) kansan helmassa on monia Israelin 

siemeniä, suuri Juudan kylvö, sen kansanheimon, joka ensimmäisenä aikana tarttui aseisiin tehdäkseen 

Israelin kansalle läpimurron, avatakseen tien Kanaaniin. Nyt se tarttui aseisiin tehdäkseen itselleen 

tilaa maailman edessä. Mutta minä pysäytin sen, pysäytin sen ja sanoin sille: "Et saa olla ylimielinen 

maailmassa, koska kannat Juudan miekkaa".  
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Miettikää ja pysykää sinnikkäästi, sillä minä herätän teidät, jotka olette aina uskoneet minuun. Minä 

annan teille leipänne, kotinne. Minä teen sinusta tasa-arvoisen muiden kansojen kanssa ja teen heidät 

tasa-arvoisiksi kanssasi. Kukaan ei ole vähemmän tai enemmän arvoinen. Tulee aika, jolloin 

viimeisestä tulee taas ensimmäinen nöyryytensä vuoksi. Sen tähden minä sanon teille: Kuunnelkaa 

vain Sanaani, tutkikaa sitä ja antakaa huultenne olla hiljaa. Mutta te, rakkaat lapseni (tarkoittaen 

saksalaisia kuulijoita), tulkaa Vapahtajanne luo, älkää tuomarinne luo. Sinun rukouksesi on noussut 

kuin polttouhrilahja, kuin tuoksuva esanssi valtaistuimeni korkeuteen. Henkesi on päivästä ja yöstä 

toiseen ollut kuin kansasi, kansakuntasi vartija. Ah, jos vain kansani Israel tästä kansakunnasta 

(Meksikosta) täyttäisi hengellisen velvollisuutensa kuten te ─ kuinka pitkälle se olisi voinut edetä! 

Mutta älkää olko turhia tämän vuoksi, jatkakaa velvollisuutenne täyttämistä ja osoittakaa myös 

tulevaisuudessa kiihkoa, rakkautta ja kunnioitusta toisianne kohtaan, sillä ette tiedä sitä hetkeä, jolloin 

käteni lähettää teidät eteenpäin. Minä valmistelen sitten tietä, ja te pääsette eteenpäin. 

Olen jo kerran antanut sinut Joselle (seurakunnan johtajalle), ja toisen kerran annan sinut hänelle. 

Miksi? 

Että Hän valmistaisi teidät olemaan Kolminaisuus-Mariaanisen Henkisen Työni sanansaattajia, joka 

on ilmestynyt tänä Kolmantena Aikakautena tässä Meksikon kansakunnassa, ja että Hän lähettäisi 

teidät eteenpäin tämän merkin, tämän Työn, tämän rakkauden, tämän kiihkon ja tämän Lain kanssa, ja 

tämä, Kun olette kaukaisissa kansakunnissa, voitte ottaa yhteyttä poikaani Joseen, ja hän lyö iloisesti 

sydämenne sointukelloa ja laulaa hosannaa, koska siemen on kylvetty vieraaseen maahan, ja tulee 

hetki, jolloin Sanani julistetaan tuossa maassa. Milloin se hetki koittaa? Kun olette edenneet 

turvallisesti ja saaneet opetukseni. Pysykää aina yhdistyneinä kansani kanssa (tarkoittaen ennen 

kaikkea Meksikon kirkkoa), säilyttäkää lempeys ja nöyryys. Tällä hetkellä annan teidän jälleen kerran 

tuntea kohtuni lämmön. Pysy terveenä ja hyvinvoivana. Älkää pelätkö, teidän kauttanne tuhannet ja 

taas tuhannet saavat siunaukseni, ei vain teidän kansastanne. Älkää pyytäkö Minulta vain heitä, 

pyytäkää Minulta kaikkia. Tällä hetkellä annan hengellenne korkeamman kehitystason ja nostan 

suojelusenkelienne hengen korkeammalle henkisfäärille, niille voimaa täynnä oleville hengille, jotka 

olen valmistanut teitä varten. Nuo suojelijat ovat edelleen kanssanne täällä ja tuossa maassa.  

Älkää olko huolissanne, lapseni, vain pahat ja rikkaruohot kitketään pois. Minä säästän vehnän, minä 

säilytän hyvät kasvit, ja minä käytän niitä, ja ne kantavat hedelmää. Milloin? Kun olette valmiita 

hoitamaan niitä, sillä tämä on minun tahtoni. 

Ottakaa vastaan voimani, ottakaa vastaan rauhani ja pysykää sinnikkäästi vartiossa ja rukouksessa. 

Jatkakaa yhdistymistä Poikani Josen kanssa, niin että kun aika koittaa, voitte täyttää tehtävänne Hänen 

käskystään kuuliaisina Minun tahdolleni. 

Mitä pyydätte Minulta noille paikoille (kotimaassanne)? Kyllä, se on todellisuudessa sama asia, jota 

olette pyytäneet Minulta niin monta kertaa: rauha, anteeksianto, parantava balsami ja 

oikeudenmukaisuus, ja totisesti sanon teille: Minä, joka olen Jumalallinen Oikeudenmukaisuus, 

Rakkaus, Balsami, Täydellinen Korva, lähestyn tällä hetkellä ihmisiä ja peitän heidät kädelläni, vedän 

heidät syliini ja annan veren virrata kyljestäni, joka on balsamia monien sairaiden ihmisten 

parantamiseen. 

Henget, te, jotka katsotte näitä esirukoilijoita tuonpuoleisesta ─ näette, kuinka paljon olette 

saavuttaneet ja saavutatte edelleen. Ota vastaan valo, oi henkinen maailma, poistan varjot, kahleet ja 

veren. Tulvaan teitä rauhalla minun nimessäni, joka olen Isä, Poika ja Pyhä Henki. 

Jatkakaa valvomista, rakkaat lapseni, pysykää sinnikkäästi kärsimyksessä, lopulta olette täynnä iloa. 

Tulette luokseni vielä kerran itkien, mutta silloin sanon teille: karkottakaa suru sydämestänne ja 

ymmärtäkää, että Minä olen elämä ja johdatan teidät (todelliseen) elämään, sillä tämä on Minun 

tahtoni. 

Nouskaa, ottakaa risti ja seuratkaa minua, rakkaat lapseni. 
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Ohje 56  
1 Henkeni iloitessa näen teidän kuuntelevan Sanaani. Tulette väkijoukkoina näihin 

kokoontumispaikkoihin virkistäytymään rakkauden opetuksillani. Kaikki eivät tule kuuntelemaan Minua, 

useimmat tulevat toivoen helpotusta kärsimykseen tai vapautusta sydänsuruista. Monet ovat kutsuttuja, 

mutta harvat ovat niitä, jotka seuraavat minua. Täällä on paljon niitä, jotka olisivat halunneet kuulla 

Rabbi-äänen toisella aikakaudella, mutta joilla ei ollut tilaisuutta tuntea Häntä. On myös niitä, jotka 

olisivat voineet kuulla häntä, mutta eivät halunneet kuulla. Jotkut ja muut kuulevat sanani innokkaasti tänä 

aikana eivätkä odota, että vedän sen pois, jotta he voisivat myöhemmin valittaa uudelleen 

laiminlyönneistään. Siksi en puhu tyhjyyteen. Vaikka monet eivät ole kiinnostuneita Sanastani, on joitakin 

lapsiani, jotka osaavat varjella sitä kuin korvaamattoman arvokasta jalokiveä, jotta se voitaisiin tehdä 

tunnetuksi ihmiskunnalle, kun hetki koittaa. 

2 Olen tullut armon ja rakkauden kautta kaikkien luo ja antanut läsnäoloni näkyä monissa 

muodoissa. Jotkut ovat nähneet Minut hengellisillä kasvoillaan, toiset tuntevat voimani, joka saa heidän 

olemuksensa vapisemaan, toisia liikuttaa syvästi Sanani hengellinen merkitys, toiset taas tuntevat, kuinka 

Henkeni rauha syleilee heidän sydäntään. Sairaat kokevat, kuinka he toipuvat sairauksistaan Minun 

hyväilevien Sanojeni vaikutuksesta, ja syntiset tuntevat, että heitä katsoo läpitunkeva ja läpitunkeva katse, 

joka tunkeutuu heidän sieluunsa. Siellä te sanoitte: Herra on meidän kanssamme. 

Kun opetuslapseni kysyivät Minulta toisella aikakaudella, palaisinko, annoin heille lupauksen siitä, että 

olisin jälleen kerran ihmiskunnan keskellä, ja kerroin heille, mitkä olisivat ne merkit, jotka merkitsisivät 

paluuni ajankohtaa. Kului monia vuosisatoja ennen kuin nämä merkit ilmestyivät ja ilmoittivat uudesta 

ilmestyksestäni, jonka näette toteutuvan tänään. Jos 1800 vuoden jälkeen, jotka ovat olleet ihmiskunnan 

aikakausi, olen uskollisesti täyttänyt teille antamani lupauksen, uskotteko, että nyt, kun olen ilmoittanut 

lähteväni vuoteen 1950, Herra ei pidä sanaansa? 

3 Kun teologit ja ihmiset, jotka tutkivat menneiden aikojen kirjoituksia, näkivät merkkien täyttyvän, 

joilla ilmoitin teille paluustani ja läsnäolostani keskuudessanne, ja kun he näkivät, että aika kului ilman, 

että he näkivät Minun tulevan, he surullisesti sulkivat kirjansa ja uskoivat erehtyneensä ajasta ja merkeistä 

tietämättä, että he olivat tunnistaneet sen, mikä oli oikein. He eivät tienneet, että olen läsnä ja puhun teille 

tässä muodossa. Mutta sanon teille, että hyvin pian, kun ihmiskunta saa tietää todisteet siitä, että olin 

kanssanne, kaikki voivat nähdä, että ilmestymiseni tapahtui juuri sinä ajanjaksona, jolloin profetioiden oli 

määrä täyttyä. Mikä ilo tulee olemaan monissa sydämissä, ja mikä kiinnostus tulee olemaan kyselemään 

opetuslapsiltani ja samoin tutkimaan uusia kirjoituksia! 

4 Tuona aikana vain harvat eivät olleet ilmestykseni todistajia, vaan tuhannet ja taas tuhannet ihmiset 

tunsivat sydämensä sykkivän rakkaudesta tai pelosta kuullessaan Sanani. Monet heistä tulevat olemaan 

uskollisia todistajiani ja hyviä opetuslapsiani, jotka eivät hylkää Minua, kun Sanaani arvioidaan 

tuomioistuinten ja neuvostojen edessä, ja jotka todistavat totuudestani rakkauden teoillaan. 

5 Totisesti minä sanon teille, että tässä joukossa ei ole yhtäkään, jonka sattuma olisi tuonut tänne. 

Vakuutan teille jälleen kerran, että yksikään lehti ei liiku puusta ilman minun tahtoani. Jokaisen teistä 

elämässä on syy siihen, miksi olette tulleet tänne todistamaan Sanastani. Olette tulleet eri poluilta, eri 

lahkoista, uskonnollisista yhteisöistä ja opeista, kompastuneet polun kiviin ja keränneet henkeenne 

kokemuksen valoa. 

6 Kun tulet tänne, tunnet tuntemattoman voiman, selittämättömän nesteen, ja kysyt itseltäsi: Mitä 

tämä voisi olla? Mistä tulee tämä syvästi koskettava sana ja tämä sydämen läpi virtaava rauha? Minä olen 

vastannut teille: Isänne on se, joka vahvistaa teitä. Mutta en pakota teitä uskomaan läsnäolooni tässä 

muodossa, eikä ole tarpeen pakottaa teitä uskomaan, sillä olen selvästi ja konkreettisesti kanssanne, ja jopa 

herkkyyden hiven riittää havaitsemaan Minut. 

7 Nyt on aika saada teidät ymmärtämään, että vapaan tahtonne käyttö on väärin ja että teitä odottaa 

nyt henkisen tehtävän suorittaminen ihmiskunnan keskuudessa. Katsokaa, en arvioi aiempia tekojanne 

kertoakseni sitten, oletteko arvoinen saamaan tämän tehtävän vai ette. Sillä ei ole sattumaa, että teidät on 

tuotu tähän maailmaan, vaan se on ollut minun tahtoni. 
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8 Ajattele kohtaloasi, kysy siitä, mikä on sinulle selittämätöntä, ja minä vastaan sinulle. Kukaan, 

joka on kysynyt sydämen salaisesta kammiostani, ei ole jäänyt ilman vastausta. Sillä sillä hetkellä henkesi 

valo loistaa ja paljastaa ne suuret lahjat, jotka olet saanut Herraltasi. 

9 Haluan nähdä teidän kohottavan henkeänne ja etsivän viisauttani äärettömyydestä. Ottakaa mallia 

kirjailijoista ja tiedemiehistä, jotka yllätän keskellä yötä, kun toiset etsivät inspiraatiota ja toiset vastauksia 

luonnon peruskysymyksiin. En tarkoita käskeä teitä etsimään tältä planeetalta sellaista oppimista, joka tuo 

teille mainetta ihmisten keskuudessa. Haluan, että tuo kohoaminen ja suuruus on sisäistä ja että kaikki, 

mitä saavutatte kamppailussanne ja opiskelussanne, on elämän ja rakkauden hedelmä veljiänne kohtaan. 

10 Kun lähestyn oppineita, jotka ovat uppoutuneet pohdintoihinsa ja jotka ovat vanhentuneet 

opinnoissaan, kysyn heiltä: "Miksi te raadatte niin paljon? Kenen puolesta sinä niin kamppailet ja kärsit?" 

Mutta kukaan ei ole sanonut Minulle: "Mestari, taistelen ihmiskunnan rakkauden puolesta." He rakastavat 

tiedettä ja uhraavat sille elämänsä. Mutta niille, jotka jalojen päämäärien innoittamina osasivat kysyä, on 

paljastunut suurta tietoa, joka on aina antanut makean hedelmän ihmiskunnalle; tämä on todiste siitä, että 

Hän, joka on innoittanut tuon valon, on ollut Minä. Mutta ne, jotka ovat etsineet luontoa ilman rakkautta ja 

kunnioitusta, ovat juuttuneet polun alkupäähän tai langenneet turmioon, sillä heitä ei ole innoittanut 

hyvyys, vaan turhamaisuus, viha ja kunnianhimo. 

11 Mutta aivan kuten tiede on paljastettu ihmiselle, annan hänelle myös valoa henkeä varten 

inspiraation kautta. Tällä tavoin puhuin ensimmäisten aikojen patriarkoille, samoin innoitin Moosesta, 

jonka tein Sanani äänenkantajaksi puhumaan kansalleni, ja sanelin hänelle lakeja ja elämänohjeita, jotka 

hän kirjoitti muistiin, jotta ne jäisivät elämään ja myöhemmät sukupolvet tuntisivat ne. 

12 Kun Kristus oli ollut maan päällä, Hän valisti neljä apostolia opetuksestaan ja antoi heille 

mahdollisuuden muistaa Hänen jumalallinen Sanansa hengellisessä mietiskelyssään ja haltioitumisessaan, 

jotta he voisivat jättää ihmiskunnalle perinnöksi sen, minkä heidän henkensä kykeni vastaanottamaan 

älynsä avulla. He olivat Markus, Luukas, Matteus ja Johannes. 

13 Tulee päivä, jolloin kirjat heitetään tuleen hyödyttöminä, mikä tapahtuu, kun niiden hengellinen 

sisältö elää sydämessäsi ja noudatat niiden sisältämää lakia. Mutta sitä ennen tämä viimeinen testamentti 

yhdistetään taistelun tuloksena kahteen ensimmäiseen, kuten tapahtui ensimmäisen ja toisen testamentin 

kanssa. 

14 Tänään en ole rajoittanut itseäni puhumaan teille vain nykyhetkestä. Olen puhunut teille paljon 

menneistä ajoista, ja olen jopa antanut teille ennustuksia tulevaisuudesta etukäteen. Olen paljastanut teille 

sen, mikä oli ollut teiltä piilossa, olen korjannut sen, mikä oli väärennetty, ja olen paljastanut teille tulevat 

tapahtumat. 

15 Autuaita ovat ne, jotka valmistautuvat, sillä huomenna he osaavat lukea tätä opetusta hyvällä 

tahdolla, joka puhuu teille ihmiskunnan kohtalosta, kansojen tulevaisuudesta ja Valon voitosta, joka on 

rakkauden, rauhan ja oikeudenmukaisuuden voitto. Tämä opetus tekee ihmisestä todella vapaan, sillä kun 

hän luuli olevansa vapaa, kun hän pakeni omaatuntoaan ja lakejani, hän ei tiennyt, että hänellä oli sisällään 

ominaisuuksia, kykyjä ja lahjoja, joita hän ei osannut kehittää, minkä vuoksi hän ei ole ollut vapaa vaan 

itsensä orja, tietämättömyytensä orja. Kuinka tällainen ihmiskunta voisi tuntea valtakuntani rauhan 

sydämessään ja kantaa Minua sydämessään, kun ihmisten mielet ovat pimentyneet kunnianhimoisista, 

materialistisista tavoitteista, kun heidän sydämensä sykkii inhimillisille intohimoille ja heidän sielunsa 

ovat materialisoituneet? 

16 Tämä ihmiskunta on hengellisesti kuollut, mutta minä, jolla on valta herättää kuolleet henkiin, 

kutsun sen takaisin elämään ja tasoitan sille tietä aikaan, jolloin ihmiset vapauttavat sielunsa, tunnistavat 

lahjansa ja saavuttavat niiden avulla edistystä ja korkeampaa kehitystä. 

17 Tänään alatte käyttää kaikkia hengen kykyjä. Tämä nostaa sinut ylös kuilusta. 

18 Tässä on kansa, joka kaipaa sanaani myötätuntoisesti ja haluaa kerätä opetuksiani, koska he 

tietävät, että ymmärryksen ihmisen elimen kautta tapahtuvan ilmentymiseni aika on lyhyt. 

19 Oi opetuslapset, käyttäkää opetustani hyväksenne! Sen jälkeen lähde pelkäämättä levittämään 

Sanaani ja opetuksiani ihmisten keskuudessa. Älkää lannistuko niiden edessä, jotka yrittävät mitätöidä 

tehtävänne teorioilla. 

20 Ihmiskunta etsii tietämättä, mitä se haluaa. Tänään tulen kertomaan teille: olen se, mitä etsitte. 

Kuka ei kaipaisi rauhaa? Kuka ei kaipaisi tietää totuutta? Kuka ei haluaisi säilyttää terveyttään? 
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21 Teidän on etsittävä minua, sillä rauhaa ei ole maan päällä, ja hyväntahtoisia ihmisiä puuttuu. Mutta 

minun vanhurskauteni on tullut alas, Herran päivä on tullut. 

22 Jos ihminen tekee tahtoani, jopa luonnonvoimat kumartavat häntä palvelijoina. Niin kauan kuin 

ihminen jatkaa tottelemattomuuttaan, elementit vapautuvat ja saavat hänet ymmärtämään, ettei hän ole 

sopusoinnussa kaikkien luotujen asioiden kanssa. 

23 En tule lasteni vastustajaksi. Tulen vain tuhoamaan synnin, jotta voisitte tuntea valoni. 

24 Rukoilkaa, ihmiset, ja vakuutan teille, että otan vastaan uhrinne - en aineellisen, vaan sen, jonka 

henkenne antaa minulle. 

25 Oikeuteni on jokaisessa sydämessä, sekä siinä, joka avaa ovensa Minulle, että siinä, joka sulkee ne 

kutsuiltani. Katseeni on läpitunkeva ja pystyy löytämään kaiken, mitä ne pitävät sisällään. Joistakin olen 

löytänyt heidän rakkautensa ja nöyryytensä tarjouksen, toisista taas ilon olla kanssani ja kiitollisuuden 

saamistaan eduista. Joissakin löydän toivoa, toisissa tuskaa. Mutta totisesti, sanon teille, alttarini on joka 

hetki enemmän kyynelten kuin uhrien peitossa. 

26 Täällä kanssani te puhdistatte itsenne kaikista tahroista. Voi kunpa voisitte säilyttää tämän 

puhtauden koko elämänne ajan! Mutta tämä hengellisyyden ja veljeyden ilmapiiri, jonka luotte näillä 

yhteydenpidon ja opetuksen tunneilla, ei vallitse maailmassa. Synnin myrkyttämä ilma on hengittämäsi 

ilma. 

27 Mutta olette tunteneet, kuinka siinä määrin kuin teette opetuksestani omanne, lenkki toisensa 

jälkeen ketjusta, joka yhdistää teidät maailmaan, vähitellen putoaa teiltä pois. 

28 Minä tuomitsen sinut. Mutta katso, kuinka ystävällinen on tuomarisi sana. Ymmärtäkää, että 

tuomitsemisen sijasta annan teille anteeksiantoni, jotta ette tästä lähtien enää tekisi syntiä. Te itse julistatte 

tuomionne, kun tajuatte, että kipu on juuri se, joka teitä vaivaa. Sitten siunaan tämän katumuksen ja 

vapautan teidät kärsimyksen maljasta ohjeellani. Tämä on Jumalan tie, seuratkaa minua sitä pitkin. 

29 Se, joka kuuntelee omantuntonsa ääntä, tunnistaa ja ymmärtää rikkomuksensa ja hyväksyy samalla 

sovituksen. Mutta se, joka ei ymmärrä rikkomustensa vakavuutta, ei kykene poistamaan tahrojaan, ja niin 

kauan kuin näin ei tapahdu, hän ei voi tulla luokseni. 

30 Älä pakene kipua. Se, mikä sinun on kumottava, on syntiä. Kipu on aina pysäyttänyt sinut 

hengästyttävässä juoksussasi kuiluun. 

31 Tänään ette ole enää pieniä lapsia, ja voitte ymmärtää opetusteni merkityksen. Tiedätte myös, että 

sielunne ei syntynyt samaan aikaan kuin ruumiinne, ja että toisen alkuperä ei ole sama kuin toisen. Ne 

pienet lapset, joita kehdotat sylissäsi, kantavat sydämessään viattomuutta, mutta heidän sielussaan he 

kantavat menneisyyttä, joka on joskus pidempi ja synkempi kuin heidän omien vanhempiensa menneisyys. 

Kuinka suuri onkaan niiden vastuu, joiden tehtävänä on vaalia näitä sydämiä, jotta heidän sielunsa voivat 

edetä kehityksensä tiellä. 

32 Älkää katsoko lapsianne vähemmän rakkaudella tämän vuoksi. Muista, että et tiedä, keitä he ovat 

tai mitä he ovat tehneet. Pikemminkin lisätkää kiintymystänne ja rakkauttanne heitä kohtaan ja kiittäkää 

Isäänne siitä, että hän on asettanut armonsa sisällenne tehdäkseen teistä henkisten veljienne ja sisartenne 

oppaita ja neuvonantajia, joiden ruumiissa teistä tulee tilapäisiä vanhempia veren kautta. 

33 Vaikka ihmisillä ei olisikaan tätä hengellistä tietoa, he seisovat toistensa tukena kehityspolullaan, 

sillä tie täydellisyyteen luotiin kaikkia varten, ja kaikki kulkevat sen loppuun asti, jopa se, jonka uskotte 

olevan hyvin kaukana laistani. Voitteko kuvitella, että joku teistä ei tulisi luokseni, vaikka ikuisuus kulkisi 

hänen ylitseen? Olisiko täydellinen Isä voinut laiminlyödä ketään lapsistaan? 

34 Oppilaat, uskotteko te siis, että yksi ainoa maallinen elämä riittää hengelliselle olennolle sen 

tehtävän suorittamiseen ja itsensä täydellistämiseen? - Ei, Mestari, sanotte Minulle sisimmän 

vakaumuksenne kanssa. 

35 Tämä on "lihan ylösnousemus", mutta ei siinä muodossa, jossa ihmiset ovat sen käsittäneet. Kun 

lihasta on tullut jäykkä, se menee maan sisälle, kun taas sielu lähtee tuonpuoleiseen ja odottaa, kunnes 

oikeudenmukaisuuteni lähettää sen ulos uuteen ruumiiseen liittämistä varten. Näin sielu ja aine yhdistyvät 

tässä maailmassa, mutta eivät hengellisessä laaksossa. 

36 Koska Isä antaa teille useamman kuin yhden tilaisuuden tehtävänne täyttämiseen, teidän ei 

(kuitenkaan) pitäisi antaa sen yhden, joka teillä nyt on, mennä hukkaan, sillä kukaan ei tiedä, kuinka 
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monta maallista elämää oikeudenmukaisuuteni hänelle osoittaa. Sen vuoksi sekä vanhuksen että nuoren ja 

lapsen on kiirehdittävä täyttämään heille annettu tehtävä, jotta he voivat maksaa velkansa. 

37 Kerron teille myös, että tämä on kuolleiden ylösnousemuksen aika, sillä tämä Minun valoni 

sytyttää niiden uskon, jotka menehtyivät katumuksen, epätoivon ja katkeran kärsimyksen pimeyteen. 

38 Kuudes sinetti on avattu ja kirja on avattu edessänne. Lampunjalka valaisee maailmankaikkeuden, 

ja Jumalallinen Sana, jota symbolisoi tulinen kieli, puhuu sinulle äärettömyydestä. Toisella aikakaudella 

uhratun Karitsan ääni on se, joka yllättää ihmiset, valaisee heidät ja nostaa heidät armon elämään. 

39 Eläkää valppaasti, sillä pian ilmestyy monia profeettoja, ja on välttämätöntä, että osaatte erottaa 

oikeat vääristä. 

40 Ihmiset, joiden tehtävänä on luoda oikeudenmukaisuutta maan päälle ja joita käytetään 

Jumaluuteni välineinä, nuhtelevat kaikkia niitä, jotka saavat heidät kiinni valheesta, kaikkia niitä, jotka 

tekevät kauppaa opetuksestani ja jotka kätkevät häijyyden pyhyyden naamion taakse. 

41 Voi niitä, jotka lupaavat johdattaa ihmiset autuuteen, mutta syöksevät heidät sotaan ja sekasortoon! 

42 Haluan, että opetuslapseni tekevät itsensä tunnetuksi parantamalla sairaita, pelastamalla kadonneita 

ja palauttamalla heikkoja. Vapauttakaa itsenne hyödyttömyydestä, jotta voitte täyttää tämän pyhän 

tehtävänne, luopukaa kaikesta tarkoituksettomasta maallisesta ajanvietteestä, älkää pettäkö sydäntänne tai 

aistejanne väärillä kauneuksilla tai haitallisilla vaikutelmilla. 

43 Nostakaa henkenne niin, että voitte nauttia vain ikuisesta, kauniista ja hyvästä. Jos näin ei tapahdu, 

sielunne - joka on materialisoitunut elämänne kautta - kärsii paljon irrottautuakseen ruumiistaan ja 

kaikesta, mitä se jättää jälkeensä, ja se vaeltaa jonkin aikaa hämmentyneenä ja katkerassa tuskassa 

(henkisissä) tiloissa, kunnes se saavuttaa puhdistumisensa. 

44 Eläkää minun laissani, niin teidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Mutta älä kutsu tai halua sitä ennen 

aikojaan. 

Antakaa hänen tulla, sillä hän tottelee aina käskyjäni. Huolehtikaa siitä, että hän löytää teidät 

varustettuna, niin pääsette hengelliseen maailmaan valon lapsina. 

45 Istukaa tänään pöytääni ja syökää, jotta tämä leipä muuttaisi teidät ja jotta osaisitte tarjota sen 

myöhemmin sitä tarvitsevalle. 

46 Tuokaa tänään sanojeni ääreen ne, jotka löydätte matkallanne ilman terveyttä, rauhaa ja ihanteita. 

Huomenna, kun ääneni ei enää kuulu tässä muodossa, te otatte veljenne vastaan ja ravitsette heitä tällä 

elämän olemuksella. 

47 Mitään ei ole jätetty sattuman varaan, joten kaikki on tapahtunut tahtoni mukaan. Oikeuteni piilee 

siinä kohtalossa, jonka annan teille. Jos huomaatte, että polku on täynnä orjantappuroita, totisesti sanon 

teille, että se ei ollut Minun Tahtoni, joka sirotteli niitä polulle haavoittaakseen jalkojanne, vaan teidän on 

jatkettava polkua antautuen tietäen, että kärsimyksenne vapauttaa sielunne tahroista. 

48 Kun tämä antautuminen syntyy sydämessänne, tunnette armoni tasoittavan tietänne. 

49 Te, jotka nyt kuulette Sanaani, saatte sen balsamina haavoillenne. Mutta älkää tyytykö 

vastaanottamaan hyötyjäni haluamatta perehtyä opetukseni merkitykseen, sillä tulee hetki, jolloin ette enää 

kuule tätä Sanaa, ja jos ette ole osanneet valmistautua voidaksenne yhdistyä (minuun) hengestä henkeen 

tulevina aikoina, tunnette olonne orvoiksi. 

50 Haluan, että olet vahva sotilas lähestyvässä taistelussa, joka puolustaa hänen asiaansa, niin että 

häntä voidaan elämässä kutsua Jaakobin tavoin "vahvaksi ja viisaaksi Israeliksi"; että olet aina valmis 

ryntäämään vastaamaan Isän kutsuun. 

51 Älä horju epäilyn ja uskon välillä, sillä silloin askeleesi eivät voi koskaan olla varmoja eivätkä 

päätöksesi koskaan lujia. Älkää myöskään vaatiko Minulta todisteita uskoaksenne, sillä ette tiedä, missä 

muodossa oikeudenmukaisuuteni voisi antaa teille tämän todisteen. 

52 Ettekö tunne näkymätöntä apua, joka nostaa ylös ne, jotka ovat pudonneet suohon? Ettekö näe 

niitä suuria ihmisjoukkoja, jotka tulevat sairaina ja jotka saavat takaisin terveyden ja elämän ilon? Ettekö 

ole huomanneet, kuinka elämän pariat tulevat läsnäolooni, ja - kun heille paljastetaan heidän lahjansa - 

väkijoukot etsivät heitä ja jopa ihailevat heitä? 

53 Tutustukaa kaikkiin todisteisiin, jotka olen antanut teille voimastani ja läsnäolostani, ja tulette 

vakuuttuneiksi siitä, että olen antanut jokaiselle ihmeen, jotta he voivat uskoa tulooni tällä hetkellä. 
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54 Ymmärrä: Kun olet suunnannut askeleesi tiheälehtisen puun luo, kuulet Isäsi kaikkivaltiaan äänen 

sen varjossa. Opetuslapset hyödyntävät Läsnäoloani ja kysyvät Minulta, onko hedelmä, jota he vähitellen 

korjaavat, sallittua ja Jumaluudelleni mieluisaa. Vastaan teille tähän: Jos olette kylväneet minun 

siemeneni, saatte hyvän sadon. 

55 Miksi jotkut ihmiset elävät niin toimettomina? Nouse seisomaan ja tajua, miten hetket kuluvat 

ilman, että käytät niitä hyväksesi. Vielä on aikaa. Älkää ryhtykö työhön silloin, kun aikanne on jo vähissä, 

sillä silloin yritätte kulkea polkua valtavin askelin ettekä pysty saavuttamaan mitään hyvää tai korjaamaan 

mitään, sillä siemen tarvitsee aikaa tekemättömyyteen, kasvit kasvuun ja hedelmät kypsymiseen. 

56 Lähestyy jo vuosi 1950, jolloin vedän Sanani takaisin. Sinä vuonna minä merkitsen viimeiset 

lapseni, ja silloin on sata neljäkymmentäneljätuhatta täynnä. Ne, jotka ovat kuulleet Sanani ja tuntevat 

lahjansa ja tehtävänsä ja jotka ovat käyttäneet tätä armoa, tuntevat olonsa turvalliseksi. Mutta ne, jotka 

eivät halunneet ymmärtää tätä työtä, joutuvat kärsimään paljon, joutuvat tekemään monia ansioita ja 

uhrauksia päästäkseen sille korkeudelle, jossa rauhani asuu ja joka on kuin portti, joka avautuu Hengen 

edessä. 

57 Te, kolmannen aikakauden opetuslapset, jotka olette nähneet Pyhän Hengen tulevan, olette niitä, 

jotka tämän valon alla ymmärtävät nykyisyyttä, menneisyyttä ja joitakin tulevia opetuksia. Älkää epäilkö, 

että tämä on valaistumisen aikaa, mutta älkää olko liian luottavaisia. Näe, miten tiedemiehen lahjakkuus 

loistaa ennennäkemättömällä tavalla. Katso, kuinka paljon lapsi ymmärtää ensimmäisistä askelistaan. 

Ymmärtäkää, mitä maapallon ympärillä tapahtuu. - Olette edelleen haaksirikkoutuneita etsimässä (muita) 

haaksirikkoutuneita, jotka huutavat apua keskellä raivoavaa merta. 

58 Tutkikaa Sanaani syvällisesti, jotta saatte siitä todellisen tiedon ettekä kaikki muodosta eri teoriaa 

opetuksestani. Älkää odottako vainon aikaa ilman aseita, joilla voitte puolustautua. Nuo aseet ovat 

elämäntapasi, sanasi ja palvontasi. 

59 En pyydä teitä olemaan erehtymättömiä, sillä ainoa erehtymätön olen Minä. Vaadin teiltä kuitenkin 

vilpittömyyttä ja hyvää tahtoa kaikissa toimissanne. Loppuosan työskentelen täydentääkseni ja 

täydellistääkseni teidän työnne, sillä niin kuin teidän työnne ovat, niin on myös teidän palkkanne oleva. 

60 Jos joku teistä tuntee kateutta veljeään kohtaan, koska luulee, että Mestari rakastaa häntä 

enemmän, ja molemmat vaativat paikkaa oikealla puolellani, sanoisin heille, etten saa asettaa teitä oikealle 

puolelleni. Tämä on asia, joka jokaisen on selvitettävä omien ansioidensa mukaan. Totisesti sanon teille, 

etten voisi rakastaa yhtä lasta enemmän kuin toista. 

61 Toisen aikakauden apostoleistani rakastin Juudasta yhtä paljon kuin Johannesta. Nuo henget olivat 

pisaroita rakkauteni äärettömästä valtamerestä, ja kun ne palasivat Isän luo, vain Hän tiesi korkeissa 

neuvoissaan, mitä kukin oli saanut itselleen. 

62 Jotta ihmiskunta voisi tällä hetkellä lähteä seuraamaan Minua, perehtyä niihin mysteereihin, jotka 

olen selittänyt teille, ja täyttyä valolla, on välttämätöntä, että heillä on vapaus hengessä, ajatuksissa ja 

tahdossa. Ja siksi olen tullut vapauttamaan sieluja niiden ikeestä ja alkanut kukistaa valtaistuimia ja 

valtakuntia, kaataa valtikoita ja kruunuja. Olkaa vapaita, älkää etsikö valtakuntaanne tai taivaitanne täältä. 

Älkää tehkö tavallisista ihmisistä orjianne älkääkä olko turhamaisuuden orjia. 

Muistakaa, että sanoin teille: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, täällä ei ole minun 

valtaistuimeni eikä minun sotajoukkoni." Henkesi valtakunta ja sen palkinto eivät myöskään ole täällä. 

63 Puhuin teille totuudessa, ja puhun teille nytkin totuudessa. Näin pitkän ajanjakson jälkeen, jolloin 

olen antanut teille suuria ilmestyksiä, ei olisi oikein, että kysyisitte Minulta Pilatuksen tavoin: "Mikä on 

totuus?" "Mikä on totuus?" 

64 Haluatko tulla luokseni? Kaipaatko jonain päivänä päästä sinne, minne minua seuranneet ovat 

päässeet? - Olen jo antanut sinulle kaiken, mitä tarvitset tyydyttääksesi halusi. Jos kerran tulin ihmiseksi ja 

nyt puhun teille hengessä, se tapahtui näyttääkseni teille tien, joka johtaa täydellisyyteen. Minä olen 

Iankaikkinen Sana, joka sanon teille: Kuunnelkaa minua, sillä 1950 ei ole enää kaukana, ja silloin teistä 

näyttää siltä kuin taivaan portit olisivat sulkeutuneet. 

65 Kerroin teille kerran: "Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän." Nyt minä lisään: Hän, joka tunsi Pojan ja 

hänen kauttaan Isän, tuntee Totuuden Hengen, joka puhuu teille tänään. 
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66 Tulkaa kuudennen sinetin syliin täysin tietoisena tehtävästänne. Kutsukaa Minua, niin tulen 

puhumaan teille, mutta tehkää niin vain vuoteen 1950 asti, jolloin Tahtoni mukaan ihmismielen kautta 

tapahtuvan ilmentymiseni loppu on vahvistettu. 

67 Otan vastaan sekä sen, joka ylistää Nimeäni sydämessään ja siunaa uutta ilmestystäni, että sen, 

joka tulee vain tuomitsemaan Sanaani - odottaen löytävänsä siitä virheen ja kieltävänsä sen. Kaikille 

minulla on oppitunti varattuna. Puhun lapsen ja vanhan miehen sydämelle, miehen ja naisen sydämelle, 

puhun filosofille ja tiedemiehelle. Kukaan ei ohita viisauttani huomaamatta. Sen tähden minä sanon 

ihmisille: Ottakaa sanastani se, mikä on tarkoitettu jokaiselle. 

68 Kerran sanoin teille: "Minä olen Tie". Vasta myöhemmin ymmärsitte, mitä Jeesus halusi sanoa 

noilla sanoilla, koska ymmärsitte, että "Tie" on rakkauden jumalallinen laki. 

69 Tänään sanon teille jälleen: "Minä olen tie, totuus ja elämä", ja jos etsitte Sanani olemusta tänä 

aikana, löydätte siitä rakkauden ikuisen lain, juuri sen tien, jonka olen merkinnyt teille maan päällä. 

70 Tuohon aikaan monet uskoivat, että Kristus ei ollut oikealla tiellä ja että hän oli vääristänyt lain. 

Siksi he taistelivat ja vainosivat häntä. Mutta totuus, kuten auringon valo, voittaa aina pimeyden. Nyt 

Sanaani vastaan taistellaan uudestaan, sillä jotkut uskovat löytävänsä sen merkityksestä ristiriitaisuuksia, 

epäselvyyksiä ja virheitä. Mutta sen valo tulee jälleen kerran loistamaan tämän ajan pimeyteen, ja 

ihmiskunta tulee tunnistamaan, että tie ja laki, jonka olen teille ilmoittanut, on sama kuin tuona aikana ja 

tulee aina olemaan. 

71 Kuunnelkaa Minua tänä aikana, jotta voitte käyttää jumalallista opetusta. Älkää toistako sitä, mitä 

monet tekivät toisella aikakaudella: Jeesusta kuunnellessaan he pilkkasivat häntä, mutta kun he näkivät 

Mestarin ihmeet ristillä ja vielä kuoleman jälkeenkin, heidät valtasi katumus ja pelko, koska he 

ymmärsivät, että Jumala oli kulkenut maailman läpi. Tietääkö kukaan, eivätkö nämä opetuslapset, joiden 

kautta teen itseni tunnetuksi, olleet niitä, jotka tuolloin eniten tuomitsivat ja pilkkasivat minua väärin? 

Katsokaa heitä nyt, kun he kestävät tuomion, pilkallisen katseen ja väkijoukon halveksunnan! Älkää 

kutsuko tätä kostoksi, se on oikeudenmukaisuutta, ja on välttämätöntä, että se, joka on tietämättömyydestä 

johtuvasta puutteesta kärsivä, kokee ja elää sen läpi itsessään, jotta hän voi myöhemmin ymmärtää 

virheensä. 

72 Tiedättekö, eivätkö nämä äänenkantajat olleet jonain toisena aikana niiden joukossa, jotka 

kaipasivat olla apostoleitani ja joutuivat odottamaan voidakseen palvella Minua? 

73 Ihmiskunta puhdistaa nyt itseään tuskan kautta, jotta rauhan ja henkistymisen valtakuntani voidaan 

perustaa ihmisten ja kansojen sydämiin. 

74 Vuonna 1924 ennustin teille kaiken sen, mitä nyt tapahtuu! 

75 Yksi kerrallaan he tulevat vähitellen Läsnäolooni, heidät on kutsuttu tällä hetkellä olemaan 

pioneerejani ja profeettojani, ja jokainen, joka on tuntenut kutsun sisällään, sanoo Minulle: "Herra, tässä 

minä olen, haluan tehdä yhteistyötä Työsi kanssa, käsketään, olen palvelijasi." 

76 Siitä hetkestä lähtien olen pyrkinyt tasoittamaan hänen sydämensä epätasaisuuksia Sanani taltalla, 

täyttämään hänet rakkaudella ja parantavalla voimalla, rauhalla ja hyvyydellä. Muistakaa, mitä olen 

sanonut teille: teidän huulenne puhuvat sydämenne runsaudesta. 

77 Haluan, että olette kuin puut, joiden varjo peittää monet. Mutta kuinka harvat teistä ovatkaan niitä, 

jotka todella oppivat antamaan varjoa kulkijalle. 

78 Olkaa kuin Isänne, joka on kuin mahtava puu, joka antaa varjoa ja tarjoaa hedelmänsä kaikille 

lapsilleen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 57  
1 Levätkää hetki väsyneestä vaelluksestanne, te, jotka kävelette maan tomun päällä, ja te, jotka elätte 

hengellisessä tilassa. 

2 Kun kuuntelette jumalallista sanaani, sielunne puhdistuu vähitellen. 

3 Teille, jotka elätte hengessä ja olette yhä kiinni aineellisissa tavoitteissa, sanon: kääntykää pois 

siitä, mikä ei enää kuulu teille. Sillä jos maa ei ole ihmisen ikuinen koti, se on sitä vielä vähemmän 

sielulle. Tuolla, hengellisessä laaksossa, teitä odottaa valoa täynnä oleva elämä, johon pääsette askel 

askeleelta hyvyyden polulla. 

Niille, jotka kuuntelevat minua ihmisinä, sanon, että niin kauan kuin heillä on tämä ruumis, joka seuraa 

heitä heidän maallisella elämänmatkallaan, heidän tulisi huolehtia siitä ja jatkaa sen hoitamista viimeiseen 

hetkeen asti. 

hetki on säilytettävä. Sillä hän on sauva, johon sielu nojaa, ja taisteluväline. Henki katsoo tätä elämää 

aineellisten silmiensä kautta, ja suunsa kautta hän puhuu ja voi lohduttaa veljiään. 

4 Olen tullut tällä kertaa varustamaan teitä, ja minun on puhuttava koko ihmiskunnalle auttaakseni 

heitä hengellisessä kehityksessä. 

5 Anna rauhan tulla sydämeesi nyt, sillä myöhemmin sinun on rukoiltava ja valvottava väsymättä 

muiden rauhan puolesta. 

6 Teette erittäin suuren ja ansiokkaan työn, jos annatte rauhaa ja tyyneyttä tuskan ja surun 

ravistelemille sydämille. Tulee aikoja, jolloin teidän on opittava perustamaan naapurienne onnellisuus 

tähän rauhaan. 

7 Opetuslapset ja tulokkaat, kun kuulette Sanaani, tunnette, että mielenne peittäneet varjot ja 

sydämessänne kantamanne taakka ovat poistuneet. Se oli kärsimyksen, huolen ja joskus katumuksen 

taakka, joka painoi sinua elämässä yhä enemmän ja enemmän. 

8 Älä unohda, että kukaan ei voi olla sinulle parempi auttaja kuin Jeesus. Kuunnelkaa Sanaani ja 

antakaa sen tulvia sydämeenne rauhalla. Se on balsamia haavoillenne. 

9 Sanani parantaa, hellii ja vahvistaa. Oppikaa se ja tuntekaa se, jotta voitte sen jälkeen voidella 

totuudellani ja rakkaudellani ne, jotka löydätte sairaina tieltänne. 

10 Ajat kuluvat, ja kun poikkeuksellisia tapahtumia tapahtuu, te huudatte: "Tämä oli jo ilmoitettu!" 

Sillä te muistatte, mitä olin ennustanut niin monta kertaa. 

11 Antakaa opetukseni hyvä uutinen jokaiselle, jonka voitte antaa Sanani saavuttaa, vaikka hän ei heti 

osoittaisikaan uskoa. Totisesti sanon teille, että jos puhutte hänelle rakkaudella, hänen henkensä ei 

koskaan unohda mitään, mitä olette hänelle kertoneet. 

12 Tämä on se ala, josta puhun teille - veljienne sydän ja henki. Siemen on minun opetukseni, jonka 

teidän tulee tehdä heille tunnetuksi, ja kristallinkirkas vesi on minun rakkauteni ja viisauteni, jolla teidän 

tulee kastella nuo pellot. 

13 Milloin ihmiset tuntevat hengellisen läsnäoloni? Milloin kuulen ihmiskunnan toivottavan Minut 

tervetulleeksi? 

14 Te, jotka olette kuulleet Minua ihmisen äänenkantajan kautta, älkää miettikö näiden veljienne 

puutteita, joiden kautta puhun teille tänään. Huomenna Sanani kirjoitetaan muistiin, ja äänenkantajan 

vaikutusvalta katoaa. 

15 Näin tämän ajan Sanani saavuttaa kaikki, jotka eivät ole kuulleet sitä - täynnä jumalallista olemusta 

ja täynnä puhtautta. 

16 Haluan, että ainoa merkki, jonka tämän julistuksen sanansaattajat esittävät, on totuus. Se on avain, 

kilpi ja miekka. 

17 Tämän ajan oppineet, tiedemiehet ja suurmiehet, jotka ovat ponnistelleet kovasti saadakseen 

maailman kunniaa, hämmästyvät, kun he näkevät uusien opetuslasteni - miesten, naisten ja lasten - 

julistavan nöyrästi jumalallisia opetuksia kerskailematta ylivertaisuudellaan ja ilman turhamaisuutta. 

18 Mitä enemmän sinulla on tietoa omistamasi omaisuuden arvosta, sitä todellisempaa ja aidompaa 

nöyryytesi pitäisi olla. 

19 Kuinka onnellinen onkaan se henki, joka - jätettyään ihmisjäännöksensä tähän sovituksen laaksoon 

- ymmärtää äärettömyydestä käsin, että se on jättänyt maan päälle jäljen valosta, totuudesta ja rakkaudesta. 
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20 Uudella kansallani Israelilla, joka on hengeltään samanlainen kuin aina, on tehtävänä viedä 

ilmestykseni kaikkialle maailmaan. Se näyttää ihmisille, missä he ovat rikkoneet lakia ja missä he ovat 

tulkinneet sanojani väärin. 

21 Miten pystytte suorittamaan näin korkean ja vaikean tehtävän? Rakkaudella ja innolla opetustani 

kohtaan ja hyvällä tahdolla olla apostolini. 

22 Joka tuntee myötätuntoa lähimmäistään kohtaan, joka tuntee toisten tuskan ja joka unohtaa oman 

kärsimyksensä ajatellessaan toisten kärsimyksiä, hänellä on siemen, balsami ja ravinto. Sen jälkeen hän 

oppii sopivan muodon välittääkseen sen, mitä hän on minulta saanut, ja ilmaistakseen sen, mikä nousee 

sydämestä ja hengestä. 

23 Tutkikaa opetusteni kirjaa omantuntonne valossa. Se kertoo, edistytkö vai oletko pysähdyksissä. 

24 Älkää ajatelko, että rakkauden lahja on uskottu vain etuoikeutetuille olennoille. Tietäkää, että 

teidän kaikkien kohtalona on se, ja että jotkut ennemmin ja toiset myöhemmin - te kaikki tulette 

rakastamaan niin kuin olen opettanut teille. 

25 Käyttäkää, käyttäkää näitä ilmestymiseni aikoja ja opiskelkaa Sanaani, jotta se ei tuntuisi teistä 

oudolta, kun näette niiden, joiden kautta annoin teille opetukseni, puhuvan ilman tempausta, hengestä 

henkeen olevassa liitossa Luojansa kanssa. 

26 Nostakaa henkeänne, kohottakaa moraalianne. Tämä on aina ollut ohjeeni. Jaakob näki Isän 

muodon taivaan tikapuiden korkeimmalla korkeudella. Mooses sai lain Siinain vuoren huipulla, ja Jeesus 

jätti teille jumalallisen saarnansa Taborin vuorella. 

27 Ymmärtäkää näiden ilmestysten symboliikka! - Mutta missä on se vuori, jolta puhun teille tällä 

hetkellä ja annan teille lakini? Te kaikki tiedätte, että vuori on täydellisyyttä, totuutta ja viisautta. 

28 Se, joka tuntee armoni tänä aikana, ei enää kylvä ohdakkeita tai orjantappuroita tielleen. Sillä 

hedelmä, jonka hän niittää, on usein katkerampi kuin se, jonka hän on kylvänyt. 

29 Katsokaa, että olette osa sitä siementä, jonka lupasin Jaakobille hänen unessaan, kun ilmoitin 

hänelle, että hänen jälkeläisiään olisi paljon kuin maan tomua ja että hänen siemenessään kaikki kansat 

siunattaisiin. 

30 Tänään (henkinen) lämpöni laskeutuu luoksesi antamaan elämää sydämeesi. Mutta tämä lämpö ei 

kuihduta kukkia, joita vaalin hengessäsi. Annan teille kaiken, ja mitä enemmän jaan tavaroitani lasteni 

kesken, sitä enemmän ne lisääntyvät. En pelkää rikkaan kurjan lailla jäädä lopulta vaille rikkauksia. - 

Pyytäkää, niin teille annetaan. Mitä sellaista voitte pyytää Minulta, mitä en myöntäisi teille? - Pyydän teitä 

vain tekemään itsestänne hyvyyteni arvoisia ja pyytämään Minulta oikein. 

31 Jokaisen kohtalona on saada se, mitä hänen on määrä saada elämänsä aikana. Jotkut ottavat sen 

vastaan ja käyttävät sitä oikeaan aikaan, toiset taas tuhlaavat sitä, ja jotkut eivät ole edes osanneet 

valmistautua sen vastaanottamiseen. 

Mutta kun he palasivat henkimaailmaan, he tulivat tietoisiksi kaikesta siitä, mikä oli tarkoitettu heille ja 

mitä he eivät tienneet, miten saada tai ansaita. 

32 Ääneni puhuu kaikille, ei ole yhtään ruumiillistunutta tai ruumiillistumatonta henkeä, jolle en olisi 

osoittanut sanaani, olkoon se sitten Isänä, Mestarina tai Tuomarina. Mutta ihminen ei ole osannut 

valmistautua ymmärtämään jumalallista kieltä, vaikka olen puhunut teille kaikin tavoin ja kaikilla kielillä. 

Milloin yhdistytte Jumaluuteeni hengestä henkeen kuullaksenne ääneni hengessänne, koska teidän on 

määrä tehdä niin? Valmistautukaa ainakin itse, te, jotka kuulette ääneni, jotta voitte saavuttaa tämän armon 

askel askeleelta, hengen kehityksen kautta. Ettekö ajattele, että on mitä luonnollisinta ja itsestäänselvintä, 

että henkenne voi olla yhteydessä Luojaansa ja kuulla Hänen äänensä missä tahansa se onkin? 

33 Ihmiset ovat kulkeneet pitkiä aikoja ilman, että he ovat ymmärtäneet tarkoitusta, jota varten heidät 

on luotu. 

34 Lapseni, ei ole tarpeen perehtyä maailman oppineisuuteen, jotta voisitte tunnistaa olemassaolonne 

perimmäisen tarkoituksen. Vain oppineet eivät voi tunnistaa Minua ja tuntea itseään. Kuinka useinkaan 

yksinkertainen ihminen, jolla ei ole maanpäällistä koulutusta, oivaltaa totuuden syvemmin. 

35 Tämä on syy siihen, miksi puhun teille selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, joka on 

ymmärrettävissä jokaiselle mielelle ja hengelle, miksi halusin tehdä itseni tunnetuksi kouluttamattoman ja 

jopa pohdiskelevan mielen kautta. Jos Minua ei ymmärretä, vaikka puhun ihmisille selvästi ja 

yksinkertaisesti, miten he voisivat ymmärtää Minua, jos puhuisin heille korkeammassa muodossa? - En 
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puhu teille salaperäisistä opetuksista. Mitä korkeampi ja täydellisempi hengellinen on, sitä selkeämmin, 

luonnollisemmin ja yksinkertaisemmin se näyttäytyy hengellesi. 

36 Tutkikaa hengellisesti ilmestyksiäni, mutta älkää tehkö niistä monimutkaisia teologisia oppeja. 

Koska Mestari on yksinkertainen, olkoot myös opetuslapset yksinkertaisia. Seuratkaa minua nöyrästi ja 

nöyrästi, niin minä teen teistä luvattua maata omistavia. Sillä se, joka elää tottelemattomuudessa, ei omista 

mitään. Ole sitä nöyrempi muita kohtaan, mitä enemmän sinulla on. 

37 Teidän korvanne, jotka eivät ole kuulleet imartelua, eivät saa nyt pettää ylimielisyydellä. Älkää 

antako turhamaisuuden sokaista silmiänne, jotka eivät ole koskaan kiinnittäneet huomiota luomistyöni 

ihmeisiin. Älkää etsikö muuta kruunua kuin veljienne hyväksi tekemienne rakkauden töiden hedelmää. 

38 Älä odota suotuisampia aikoja aloittaaksesi työsi. Sillä jos et hyödynnä tätä lyhyttä aikaa nyt, 

kaipaat sitä huomenna uudelleen. 

39 Kerron teille kaiken tämän, jotta voitte antaa todistuksenne ihmiskunnalle. Älkää pelätkö, ettei 

teitä uskota, sillä luonnonvoimat vahvistavat sananne. Maa vapisee, vedet puhkeavat, tuli raivoaa, tuulet 

päästetään valloilleen, meret vaahtoavat, ja kulkutaudit tuhoavat kokonaisia maita. Kipu pysäyttää 

ihmiskunnan hillittömän kehityksen. Sitten, kun ihmiskunta on puhdistanut itsensä materialismista, Sanani 

saavuttaa sydämet, eikä kukaan jää ilman sitä. 

40 Sydämesi on avautunut kuin kukka tarjotaksesi Minulle ylistyksesi ja kiitoksesi tuoksun. Sillä 

tiedät, että se oli armoni, joka poisti orjantappurot tieltäsi ja kuivasi kyyneleesi. 

41 Olen opettanut teille, että säästytte kärsimykseltä siten, että tulette lähemmäksi Laini täyttämistä. 

Olen kertonut teille, että tehdäksenne tämän teidän on käännyttävä pois monista mielikuvituksellisista 

uskonnollisista tavoista, joista ei ole teille mitään hyötyä. 

42 Heidän pelastuksensa toivo on herännyt niiden sydämissä, jotka ovat kuulleet minua tänä aikana. 

Haluan, että koet ilon siitä, että olet voittanut kaikki esteet polun päässä. 

43 Kanna sanaani suussasi. Teidän ei tarvitse käyttää samaa kieltä, jolla minä puhun teille. Puhukaa 

Minusta ja työstäni samalla kielellä, jolla puhutte veljillenne, ja vain silloin, kun yritätte toistaa lauseeni, 

tehkää se siinä muodossa, jossa olen puhunut teille. Mutta valmistautukaa, sillä tulee tilanteita, jolloin 

Minä olen se, joka puhun suunne kautta, ja silloin yksinkertainen ja maanläheinen kielenne katoaa 

paljastaakseen ilmaisultaan ja merkitykseltään jumalallisen Sanani. 

44 Pian tulevat ne joukot, joiden henki on tuhlannut aikaa eikä ole käyttänyt hyväkseen Isän tarjoamia 

mahdollisuuksia kehittyä ylöspäin. Kun he kuulevat ääneni, he ensin pysähtyvät, sitten he tuntevat 

katumusta, ja myöhemmin he tarttuvat työvälineisiin viljelläkseen peltojani ja korvatakseen menetetyn 

ajan. 

45 Nykyään he kulkevat kärsivän ohi huomaamatta veljensä tuskaa. Mutta sen jälkeen, kun Sanani 

ydin on koskettanut heitä sydämessä, he kääntävät katseensa lohdutuksen tarpeessa olevaan ja tuovat 

hänelle balsamia, jolla minä heidät paransin. Silloin he kysyvät itseltään: "Miksi en ole ennen nähnyt 

tuskaa kenessäkään, en edes leskissä, en orvoissa, en oikeuden nälkää näkevissä enkä hädässä olevissa?". 

Koska olin kuuro, sokea ja tunteeton. 

46 Se, joka on rakastanut lähimmäistään maan päällä - kuinka rauhallisesti ja onnellisesti hänen 

elämänsä kulkee ja kuinka lempeästi hänen tuskansa onkaan. Mutta se, joka ei kylvänyt rakkautta 

polulleen, ei ole koskaan saanut hetkeäkään todellista rauhaa, ja hän jättää tuskallisesti ruumiin, jossa hän 

asui. 

47 Tämä on synnin aika, jolloin näytän teille voimani rakentamalla rakkauden pyhäkön ihmisen 

sydämeen. Ihmisen ei tarvitse rakentaa temppeleitä tai palatseja Jumaluudelleni, sillä hengellisessä 

opetuksessani ei ole mitään tällaisia pyrkimyksiä. Nykyisin ihmiset tunnistavat Jumalan todellisen 

temppelin, jossa hän asuu. 

48 Näiden opetusten vuoksi, jotka annan teille tänään, veljet arvioivat teidät väärin. Mutta älkää 

pelätkö, sillä niiden merkityksessä on järkeä ja totuutta, joka pian tunnistetaan, kun vierailut leijuvat 

uhkaavasti ihmiskunnan yllä. 

49 Kaikki tulevat ymmärtämään, että rakkauteni on antanut jokaiselle teistä paikan pöydässäni, jotta 

kaikki, jotka nälkää ja janoavat vanhurskautta, voivat juoda siitä elämän viiniä ja syödä Hengen leipää..... 

Maa on pitänyt teitä vankeina pitkän aikaa, ja monet teistä ovat pudonneet ihmisten syntien luomaan 

suohon ja likaan. Tästä armoni vapauttaa teidät, kunnes kuuluu ääneni, joka kutsuu teidät valon tielle. Jos 
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Sanani on aina kuulunut sydämesi karussa autiomaassa, pysähdy nyt hetkeksi kuullaksesi sen. Sillä siitä 

löydät kristallinkirkasta ja raikasta vettä, joka sammuttaa totuuden janosi. 

50 Vahvistukaa opetuksessani. Älä ole enää hauras vene, jolla intohimojesi tai heikkoutesi aallot 

pelaavat peliään. Hyödyntäkää Sanassani olevaa hengellistä ja moraalista voimaa, ja totisesti sanon teille, 

että elämän myrskyt eivät enää ravistele teitä. 

51 Katsokaa, kuinka rangaistuksen sijasta teitä odotti iloinen yllätys Sanastani, joka antoi anteeksi 

teidän ja Rakkauteni puutteellisuudet, kun istutin teidät Pöytäni ääreen ilahduttaakseni teitä jumalallisella 

ruoalla. 

52 Ne, jotka ovat saaneet tänään anteeksiantoa kauttani, antavat huomenna anteeksi niille, jotka ovat 

loukanneet heitä, ja ne, jotka ovat saaneet Sanani hellästi sen jälkeen, kun he ovat jo pitkään juoneet 

katkeruuden maljan, antavat myöhemmin lohtua matkalla oleville sydämille. 

53 Ihminen on vienyt luonnolta monia salaisuuksia, ja tieteen avulla hän on muuttanut ihmiselämää. 

Tiedon valo loistaa mielessä, ja ihmiskunta etenee joka päivä tieteellisen edistyksen tiellä kohti 

päämäärää, jota se ei vielä pysty ennakoimaan. En kuitenkaan löydä rakkautta sivilisaationne sydämestä. 

54 Tulen aika ajoin ihmisten luo tuomaan heille lakini, muistuttamaan heitä opetuksestani ja 

toistamaan heille sanojani. Sillä tieteenne ilman rakkautta ei voi olla hyvää, edistyksenne ei voi olla aitoa 

ja kestävää, ellei se vapautu itsekkyydestä ja tee tilaa aktiiviselle lähimmäisenrakkaudelle. 

55 Jumaluuteni yhden tulemisen ja seuraavan tulemisen välillä kuluu tuhansia vuosia, ja kun paljastan 

itseni, puhun teille yhdestä ja samasta rakkauden opista. Siinä on tiivistettynä koko Laini ja koko oppini, 

kun sanon teille: "Rakastakaa toisianne". 

56 Sinä päivänä, kun ihmiset antavat rakkauden jumalallisen valon inspiroida tieteen ja edistyksensä, 

he tekevät tästä maailmasta uneksimattoman paratiisin, joka on täynnä elämää, valoa ja terveyttä. Sillä 

tämän päivän itsekkäälle tieteelle en paljasta kaikkia ihmeitä, joita minulla on ihmiskunnalle varattuna. 

57 Tänä aikana kerron teille, että paha ei tule voittamaan, sillä minun työssäni epätäydellinen ei voi 

pysyä pystyssä. Henkesi luotiin saavuttamaan korkein mahdollinen täydellisyyden aste kehityksensä 

kautta. 

58 Opetuslapseni ilmestyvät kaikkialle maailmaan, ja heidän tieltään hälvenee sumu, joka oli peittänyt 

totuuden. Heidän sydämeensä kaiverretaan opetussanani, aivan niin kuin minun käskyni kaiverrettiin 

kiveen joskus muinoin. 

59 Ihmiset, tässä on valoa, ruokkiutukaa siitä! Mutta tuhoa ensin se materialismin vaate, joka on 

peittänyt sinut ja joka ei enää koskaan tule peittämään sieluasi. 

60 Koko ihmiskunta ei puhdistaudu henkistymisen kautta. Luonnonvoimat tuovat myös tuomion 

uusille Sodomille ja Gomorrhalle valmistellakseen maata uusia sukupolvia varten. 

61 Tulva, joka puhdisti maan ihmisen epäpuhtauksista, ja tuli, joka laskeutui Sodoman päälle, ovat 

nykyään teille tuttuja legendoja. Kuitenkin koette tänä aikana myös, miten ihmiskunta järkkyy, kun maa 

vapisee ilman, veden ja tulen voiman alla. Lähetän teille kuitenkin uuden arkin, joka on minun lakini, jotta 

jokainen, joka siihen astuu, pelastuisi. 

62 Kaikki, jotka sanovat "Isä, Isä" vierailun hetkellä, eivät rakasta Minua, vaan ne, jotka aina 

harjoittavat rakkauttani lähimmäisiinsä. Nämä pelastetaan. 

63 Rakkaat opetuslapset, kaikki te, jotka seuraatte minua - pankaa askeleenne loistamaan hengellisesti 

yön varjoissa, jotta ne merkitsisivät valon polkua eksyneiden opastamiseksi. 

64 Ennen kuin ajattelitte tulla kuuntelemaan minua, olen jo ollut sydämissänne ja ottanut yhteyttä 

henkeenne, sillä hän on se, jota etsin. Tahtoni on, että ihmiset nousevat tällä hetkellä ylös, luopuvat 

välinpitämättömyydestään ja kääntyvät poispäin siitä kieroutuneesta ja moraalittomasta maailmasta, jonka 

he ovat luoneet. Haluan, että teistä tulee Pyhän Hengen opetuslapsia. 

65 Huolehtikaa siitä, että sielun ja ruumiillisen kuoren välillä vallitsee sopusointu, jotta voitte täyttää 

ohjeeni helposti. Alistakaa keho rakastavalla tavalla, käyttäkää ankaruutta tarvittaessa. Varo kuitenkin, 

ettei fanaattisuus sokaise sinua, jotta et toimi julmasti sen vuoksi. Muodostakaa olemuksestanne yksi tahto. 

66 Nyt ei ole aika pysähtyä tai vaipua uneen. Ymmärrä, että jokin sinua voimakkaampi asia pitää 

sinua hereillä, olipa se sitten henkinen häiriö tai fyysinen vaiva. Ainoastaan hereillä ollessanne voitte 

havaita inspiraationi, sillä se, joka "nukkuu", tekee henkensä vastaanottokyvyttömäksi, eikä voi nähdä 

valoa eikä ymmärtää elämää, koska hänen silmänsä suljetaan totuudelta. 
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67 Monet odottavat vain sanaa tullakseen luokseni. Siksi valmistelen teitä ja lähetän teidät maakuntiin 

jakamaan ilosanomaa. Siksi asetan janoiset tiellenne, jotta voitte tarjota heille tätä vettä, joka totuudessa 

sammuttaa janon. 

68 Olen opettanut teille, ettette käyttäydy kuin rikas ahne, joka kätkee aarteensa toisten silmiltä, 

tietäen, että tämä lahja, joka teillä on tänään, ei ole vain teitä varten, vaan kaikkia niitä tarvitsevia varten. 

Tahtoni on, että Sanani kaikuu koko maailmassa, ensin Äänenkantajan kautta ja sitten Sanansaattajieni 

kautta. 

69 Ne muutamat vuodet, jotka ovat jäljellä, jotta voin antaa teille Sanani, näette niiden menevän ohi 

kuin ne olisivat olleet vain hetki. Palauttakaa itsenne ennalleen ja vartioikaa Sanaani, jotta voitte lähtöni 

jälkeen tehdä sen tunnetuksi täydessä puhtaudessaan. 

70 Älä odota vuoteen 1950 asti, ennen kuin olet tyrmistynyt, koska et ole valmistautunut. Älä yritä 

kuroa menetettyä aikaa kiinni ennen sitä. Lähde nyt liikkeelle, käytä ja tutki opetuksiani, niin et eksy 

harhaan. Pysykää sinnikkäästi aktiivisessa hyväntekeväisyydessä, älkää katsoko pilkkua veljenne silmässä 

älkääkä kääntykö pois "spitaalisista", sillä johdatan heidät polullenne, jotta voitte parantaa heidät. 

71 Tulen pelastamaan teidät, kutsumaan teidät kaikki koolle. Minä kokoan teidät Sanani ympärille. 

72 Haluan, että saavutatte polun päätepisteen kuuliaisina ja nöyrinä. Polku on täynnä koettelemuksia; 

jokainen niistä on askel eteenpäin vuoren huipulle tai toinen askel taivaan tikkailla kohti täydellisyyttä. 

Kävele silmät kiinnitettynä äärettömyyteen. 

73 Siunaan niitä, jotka ovat uhranneet itsensä lähimmäisensä puolesta, niitä, jotka ovat hylänneet 

maailman nautinnot lohduttaakseen kärsiviä. Haluan, että esimerkkinne jäävät kirjoitettuna ikuisuuden 

kirjaan, ja että ihmisten on noustava ja seurattava minua. 

74 Minä annan ihmiskunnalle valon, sillä heidän tieteensä ei pelasta heitä, ja he ovat vihaisessa 

meressä. Mutta minä pelastan haaksirikkoutuneet, jotta heistä tulisi kalastajia, ja annan heille veneen, jotta 

he voivat tuoda toivoa ja pelastusta eksyneille. 

75 Nämä ovat kolmannen aikakauden opetuslapsia, uusia ihmisten kalastajia, jotka saavat oppaakseen 

opetukseni ja esimerkikseen ja kannustimekseen toisen aikakauden apostolieni elämän ja teot. 

76 Katsokaa ja rukoilkaa, opetuslapset; aina kun teette niin hengellisessä yhteydessä, tunnette rauhani. 

Jos juorut ja halventavat tuomiot vainoavat sinua, sulje korvasi, sillä ne eivät ole kohtalokkaita. Jos 

noudatatte jumalallisia opetuksiani, saatte matkan varrella todisteita kiitollisuudesta ja kunnioituksesta, ja 

nämä elävöittävät ja rohkaisevat teitä. 

77 Mitä enemmän työskentelet, sitä lyhyemmältä aika ja polku tuntuvat. Kun maailma aiheuttaa 

sinulle tuskaa ja huomaat, ettei siinä ole ketään, joka voisi lohduttaa sinua, pane valituksesi Minun eteeni, 

ja Minä lohdutan sinua. 

Te kaikki kannatte hengessänne Minun valoani, tuota jumalallista kipinää, joka ei koskaan sammu. 

Mutta vaikka tuo valo valaisee joidenkin sydämen, huomaan, että toisten, jotka ovat olleet vastahakoisia 

tuolle valolle, sydän on pimeyden peitossa. - Otan kaikki vastaan ja toivotan teidät tervetulleiksi tähän 

rakkauden pöytään. Kun otatte tätä viiniä ja syötte tätä leipää, muistakaa opetussanani. 

78 Nauttikaa tästä juhlasta, sillä ette tule aina nauttimaan siitä. Tyydyttäkää nälkänne ja janonne 

ikuisesti, sillä hyvin pian teidän on kuljettava pitkiä matkoja ja tarvitsette rohkeutta sekä kehon ja hengen 

voimaa. 

79 Varkaan lailla olen tullut sydämiinne tänä aikana, yllättänyt jotkut ja herättänyt toiset, sanoessani 

teille: Katso, tässä on Mestarinne, kuunnelkaa häntä ja puhdistakaa elämänne, jotta voitte todistaa 

teoillanne minun tulemisestani. Jos näin ei tehdä, ihmisen ymmärryselimet pilkkaavat ja kieltävät Sanani 

ja julistukseni. Tee, että tekosi saavat syntiset tekemään parannuksen, ja että heidän huulensa, jotka ovat 

tunteneet vain pilkkaa, puhuvat minun nimeäni rakkaudella. 

80 Laitan sanani huulillesi, jotta voit pelastaa eksyneen. 

81 Vaikka ihmiset ovatkin tehneet maasta saastan ja vääryyden maailman, teidän ponnistelujenne ja 

ansioidenne avulla se muutetaan rauhan ja henkistymisen maailmaksi, ja teillä on apuni tässä työssä joka 

hetki. 

82 Voi ihmiskuntaa, jos laupeus ja aktiivinen lähimmäisenrakkaus eivät vihdoinkin puhkea heidän 

sydämiinsä! Voi ihmiskuntaa, jos se ei viimein saavuta täyttä tietoa pahoista teoistaan! Heidän oma 

kätensä päästää luonnonvoimien raivon valloilleen ja pyrkii kaatamaan kansojen päälle tuskan ja 
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katkeruuden maljan. Jopa silloin, kun he niittävät työnsä tuloksen, jotkut sanovat silti: "Se on Jumalan 

rangaistus." Tämä on Jumalan rangaistus. 

83 Olen antanut teille vain todisteita rakkaudesta. Lähetin teidät maahan, joka oli kuin hedelmällinen, 

rakastava ja hellä äiti. Minä annoin teille elämän tulen, ilman, joka on Luojan henkäys, ja veden, joka on 

hedelmällisyyttä ja virkistystä. Mutta te olette käyttäneet kaikkea kylvääksenne tuhoa ja kuolemaa. Kaikki 

on häpäisty ja tulee häpäisemään entistä enemmän. Sinun jokesi tulevat olemaan verta, sinun tulesi tulee 

olemaan tuhoa, ilma paisuu kuoleman henkäyksestä, ja koko maa järkkyy kouristuksissa. Oikeuden 

hetkellä monet sanovat Minulle: "Herra, anna anteeksi, minulla oli tumma side silmieni edessä." 

84 Annan heille anteeksi ja kerron heille, että tällä hetkellä kukaan ei ole tietämätön hengessä. 

85 Kaiken luodun omistajana vaadin sinulta tiliä kaikesta, mitä maan päällä on tapahtunut. Silloin 

opitte, kuinka mikään ei pääse pakoon läpitunkevaa katsettani eikä mitään poisteta Todellisen elämän 

kirjasta. 

86 Salli Mestarin astua sydämeesi, kutsu Minut kotiisi, anna Minun elää kanssasi. 

Seuraavat sanat koskevat kaikkia maailman kansoja: 

Armahtakaa veljiänne ja itseänne ja poistakaa uhka, joka leijuu ihmiskunnan yllä. Pienellä 

hyvällä tahdolla voit saavuttaa rauhan vaikeimpinakin hetkinä! 

87 Olen koputtanut ovellesi jo pitkään. Tunnistakaa koputukseni sen lempeästä luonteesta; älkää 

antako itsenne hengelliseen uneen, jotta - kun lopulta avaatte sen - se ei olisi Jumalan käsi. 

Kuolema kolkuttaa. Kristuksen, hänen apostolinsa Johanneksen ja profeettojen ilmoittamat ajat ovat 

tulleet. Ihmisten silmissä nämä ajat ovat odottaneet kauan. Mutta sanon teille, että ikuisuuden 

näkökulmasta katsottuna on kulunut vain hetki. Muistakaa, että teille kerrottiin, että ne, jotka pysyvät 

uskollisina rakkauden lailleni loppuun asti, pelastuisivat. 

Valvokaa, rukoilkaa ja pysykää sinnikkäästi hyvyydessä, ettette hukkuisi tässä intohimojen, epätoivon 

ja kuoleman myllertämässä meressä. Tuomion hetkellä jumalallinen lakini on kaikkien kanssa, rakkauteni 

on ikuisesti kanssanne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 58  
1 Tämä Poikani, jonka ymmärryselimen kautta annan teille tämän viestin, ei väitä, että häntä 

pidetään Jeesuksena. Hän on yksi niistä monista äänenkantajista, jotka olen valmistanut tänä aikana 

antamaan jumalallisen sanani tavoittaa teidät. 

2 Varustautukaa niin, että tämä ääni saavuttaa sydämenne ja te nousette todelliseen elämään. 

3 Totisesti minä sanon teille: minun sanani on hengen leipä. Siksi jokainen, joka syö sitä, ei enää 

koskaan ole nälkäinen. 

4 Olkaa kuin lapset minun edessäni, niin minä sanon teille, kuten toisella aikakaudella: "Antakaa 

lasten tulla minun luokseni, sillä heidän on taivasten valtakunta." 

5 Minun valtakuntani on niitä varten, jotka ovat sydämeltään puhtaita. Siksi, nyt kun tiedätte, älkää 

pitäkö ketään poissa läsnäolostani: ei aikuista, joka tulee Mestarin eteen syntisenä - sillä hän tulee 

puhdistamaan itsensä Sanani avulla ─ eikä lasta. Sillä vaikka luulette, että hänen ymmärryksensä Teokseni 

opetuksista on vähäistä, hänellä on henki, joka on usein kehittyneempi kuin teillä. 

6 Tänä aikana, kun ilmentän itseni ihmisen älyelimen kautta, selitän teille aiempia opetuksiani. 

Henkeni lepää kaiken lihan ja jokaisen hengen päällä tällä hetkellä, jotta kaikki tuntisivat jumalallisen 

läsnäoloni ja jotta voisitte nähdä polun, joka johtaa ikuisuuteen. 

7 Jos ihmiskunta on tulkinnut väärin menneiden aikojen opetuksiani, voitte myös tänä päivänä 

langeta tähän virheeseen. Tämä on syy siihen, että vaikka tulen hengessä, teen opetuksistani lyhyeksi aikaa 

fyysisesti kuultavia, jotta ne olisivat teille ymmärrettäviä, koska ette osanneet valmistautua katsomalla ja 

rukoilemalla. 

8 Ymmärtäkää, että henkisen opetukseni tarkoituksena on henkenne täydellistäminen, jotta se voi 

saavuttaa rauhan ja onnellisuuden, jonka jokainen henki saa totuuteni tuntemisen kautta. 

9 Ennen kuin annoin sinulle ristisi, vahvistin sinua ja kuivasin kyyneleesi. Autuas on se, joka on 

itkenyt rinnallani, sillä hän saa tuntea tuskansa katoavan. Autuas on se, joka lakiani toteltuaan tuntee iloa 

hengessään, sillä se on hänen ansioidensa hedelmä. 

10 Jos haluatte seurata minua, tulkaa aina luokseni puhtaalla sydämellä. Et tarvitse jalokiviä tai 

arvokkaita vaatteita. Haluan vain puhtautta sieluunne ja ruumiiseenne, jotta voitte kantaa Minua 

sisällänne. 

11 Sanani on selkeä, mutta joskus te ette halua ymmärtää sitä. Toisella aikakaudella puhuin paljon 

vertauksin ja vertauskuvin, koska sen aikakauden ihmiset ymmärsivät Minua vain tällä tavoin. Silti he 

käyttivät joissakin tilanteissa tekosyynä sitä, etteivät he ymmärrä Minua, ja tämä johtuu siitä, että ihmiset 

haluavat koskettaa Jumalallista käsillään ja he kaihtavat aineellisia luopumisia ja henkistymistä, jotka ovat 

keinoja, joiden avulla he voivat nähdä Jumaluuden valon. 

12 Olkaa hengellisiä, olkaa sydämeltänne puhtaita, niin ette koskaan tule surullisiksi Herran juhlissa 

ja ymmärrätte ja tunnette kaiken, mitä Hän puhuu teille. Et tunne itseäsi arvottomaksi, eikä sinulla ole 

halua lähteä. Siksi se, joka nousee pöydästäni, tekee sen vain saarnatakseen elämänsä ja tekojensa avulla 

opetusteni totuutta. 

13 Opetuslapset, minä olen sydämessänne. Jeesus siis kuoli puolestasi asuakseen sydämessäsi 

ikuisesti. Sielunne kehittyy kuulemalla Sanaani. Katso, opetuslasteni tekojen kautta minut tullaan 

tuntemaan tänä aikana. 

14 Kipu on puhdistanut ruumiillisen kuorenne ja sielunne niin, että voitte ajatuksissanne, rukouksen 

kautta, sijoittaa itsenne jopa kaukaisiin paikkoihin täyttääksenne vaikean tehtävänne tehdä rauha ja tuoda 

valoa veljillenne. 

15 Kun ruumiisi jättää päivittäisen kamppailunsa kesken ja lepää vuoteessa, sielu käyttää tämän ajan 

vapautuakseen ja työllistyäkseen sille sopivilla tehtävillä: Herran töillä. Mutta jos sydämesi sen sijaan, että 

lepäisi huolista ja erilaisista murheista tai nousisi rukoukseen, antautuu katkeruudelle, henki on jatkuvasti 

kiireinen voittamaan ruumiinsa heikkoudet ja laiminlyö siten muut tehtävät. Tällä tavoin menetätte uskon 

ja hengellisyyden puutteessa hyveenne sen sijaan, että muistaisitte, että - se, joka luopuu 

velvollisuuksistaan muita kohtaan huolehtiakseen vain itsestään - on itsekäs lähimmäistään kohtaan eikä 

siksi ole armollinen sielulleen. 
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16 Toteuttakaa opetuksiani käytännössä, jotta teistä tulisi vahvoja ja jotta teillä olisi tyyneyttä 

hengessänne ja hyvyyttä huulillanne, kun ovellenne tulee niitä, jotka hylkäävät teidät ja panettelevat teitä. 

17 Jos olette aktiivisia tässä valmistelussa, tulette näkemään, että rukouksenne kautta suru, jonka he 

pystyivät kätkemään, pakenee noista sydämistä, todisteena siitä, että he olivat opetuslasteni kanssa. 

18 Jos taas yritätte puolustaa opetustani vastaamalla iskuun isku iskulla ja herjaukseen herjauksella, 

tulette näkemään, kuinka ihmiset lyövät teidät ja löytävät syitä todistaa, että ette voi olla opetuslapsiani, 

koska teiltä puuttuu rakkaus ja laupeus lähimmäistä kohtaan. 

19 Älä anna kelvottomien ajatusten tuhota pyhäkköä, jonka olen rakentanut sydämeesi. Eläkää 

hereillä, rukoilkaa, etteivät myrskyt kaada teitä. 

20 Kun kuulette tämän ajan profeettojen, joita kutsutte näkijöiksi, puhuvan teille näyissään vaaroista 

ja ennustavan vierailuja, nostakaa ajatuksenne Minun puoleeni ja pyytäkää Minulta voimaa kestää tai 

valoa välttääksesi tuon jyrkänteen, ja rukoilkaa armoani kaikkien veljienne puolesta. 

21 On aika rukoilla. Rauhassa olevat kodit rukoilkoot tuhoutuneiden kotien puolesta. Niiden leskien, 

jotka ovat löytäneet antautumisen ja lohdutuksen, pitäisi ajatella niitä, jotka kivun turruttamina elävät 

ilman tarkoitusta ja päämäärää. 

22 Äidit, jotka iloitsette nähdessänne itsenne lastenne ympäröimänä - lähettäkää lohtunne niille, jotka 

ovat menettäneet heidät sodassa. Ei ole tärkeää, että silmäsi näkevät menestyksen. Uskonne riittäköön 

teille ja että haluatte jakaa veljienne ja sisartenne tuskan, jotta voin antaa rauhani, lohdutukseni ja 

hyväilyni, leivän ja anteeksiannon niille, joiden puolesta rukoilette. 

23 Olen antanut teille lahjoja, jotta voitte ansioidenne kautta päästä lupauksen maahan. 

24 Autan teitä aina varustautumaan, jotta voitte olla vahvoja ja nousta tämän asian hyviksi sotureiksi, 

kun sekasorto puhkeaa ja kansat nousevat kansoja vastaan ja kansakunnat kansoja vastaan. 

25 Tänään sanon teille: Tervetuloa maan pyhiinvaeltaja, joka on seurannut jumalallista valoa jo jonkin 

aikaa! - Oi tämän maailman ohikiitävät asukkaat, jotka olette täällä tänään ettekä tiedä, minne henkenne 

menee huomenna! Totisesti minä sanon teille: teitä ei odota kuolema, vaan iankaikkinen elämä, sillä minä 

en ole antanut sielulle kuolemaa. Mutta haluan, että kutsuni hetkellä olette kuin vertaukseni uskolliset 

neitsyet, jotka odottavat siveän puolison saapumista lampun palaessa, jotta sillä hetkellä, kun kuulette 

ääneni kutsuvan teitä, voitte jättää taaksenne katkeruuden maljan, jonka olette juoneet tässä maailmassa, ja 

jotta tuona hetkenä kukaan ei voi riistää teiltä sitä, minkä olette melkein saavuttaneet niin suurella tuskalla. 

26 Täällä kehosi silmät, jotka ovat väsyneet itkemiseen, sulkeutuvat, kun taas henkesi silmät 

avautuvat todelliseen elämään, kun ylität ikuisuuden kynnyksen, jossa Isäsi odottaa sinua ja antaa sinulle 

lupaamansa palkkion. 

27 Kuinka moni armon elämälle kuollut onkaan noussut tänä aikana, kun he ovat kuulleet tämän 

sanan! Kuinka monet heikot ovatkaan nousseet ylös täynnä voimaa! Kuinka monet pelokkaat ja 

epätoivoiset ovatkaan saaneet rohkeutta ja löytäneet rauhan! 

28 Ne joukot, joista ilmoitin tämän julistuksen ensimmäisinä päivinä, ovat nämä; ne "kuolleet" ja 

tarvitsevaiset, joiden sanoin tulevan, ovat te itse. 

29 Yksinäisyydessänne ja katkeruudessanne olette odottaneet päivästä toiseen hetkeä, joka toisi teille 

ilosanoman tulemisestani. Huhu Läsnäolostani ja ihmeistäni on houkutellut teitä, ja olette tulleet puun 

varjoon, jossa odotin teitä, ja täällä teistä on tulossa Jumalallisen Mestarin opetuslapsia. 

30 Olen kanssanne vielä jonkin aikaa, jotta voitte painaa opetukseni henkeenne ettekä lankea 

epäpyhiin tai väärennöksiin. Haluan, että sydämenne vahvistaa sanan, jota Mestari opettaa teille rakkauden 

teoilla, kun huulenne alkavat puhua opetuksestani. 

31 Varokaa haavoittamasta veljienne sydäntä älkääkä sammuttako heidän uskonsa valoa, sillä näiden 

ihmisjoukkojen joukossa on uusia opetuslapsiani. Älkää johdattako heitä harhaan tältä tieltä. Älkää luulko, 

että olette ainoat, joita käytän tällä kertaa. Sinua kutsutaan "ensimmäiseksi" ja heitä "viimeiseksi". Jopa ne, 

jotka ovat väsyneitä vaelteluun ja kärsimykseen, tulevat ja sanovat Minulle: "Isä, tulen Sinun luoksesi 

uupuneena. Toivon, että olisin tavannut Sinut paljon aikaisemmin elämäni matkalla. Olisin säästynyt 

monilta kärsimyksiltäni ja virheiltäni." Mutta sanon teille, että yksikään puun lehti ei liiku ilman Minun 

Tahtoani, ja niiden, jotka puhuvat Minulle tällä tavoin, tulisi tietää, että jopa työntekijöitteni joukossa on 

niitä, jotka sanovat Minulle sydämessään: "Kuinka onnellinen olisinkaan, jos olisin edelleen vapaa 

nauttimaan kaikesta siitä, mitä maailma tarjoaa minulle." Tämä on se, joka ei osannut käyttää hyväkseen 
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koettelemuksia, jotka ovat elämän antamia opetuksia, eikä hän kyennyt ymmärtämään opetusteni 

merkitystä. Siksi hän on heikko, ja heikkoudessaan hän johtaa itsensä kiusaukseen. 

32 Kuka voisi kätkeä minulta mitään aikomuksiaan tai ajatuksiaan - minulta, joka asuu jokaisen 

ihmisen sydämessä? Älkää siis hämmästykö, kun sanon teille, että keskuudestanne tulee esiin niitä, jotka 

vainoavat teitä ja pyrkivät tuhoamaan sen, minkä olen luonut. Jotkut niistä, jotka kutsuvat itseään tänään 

Herran opetuslapsiksi ja työntekijöiksi, nousevat huomenna opetustani vastaan ja taistelevat niitä vastaan, 

joita he kutsuivat veljikseen. Siksi sanon teille aina: Katsokaa ja rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen. 

33 Kukin tyytyköön siihen lahjaan ja tehtävään, joka hänelle on uskottu, älköönkä lähtekö kaduille ja 

maakuntiin, ellei hänelle ole osoitettu oikeaa hetkeä ja ellei häntä ole opastettu tehtäväänsä. Kerron tämän, 

koska jotkut opettavat valmistautumatta, ja on myös niitä, jotka tekevät itsestään johtajia ilman tarvittavia 

välineitä. Mutta muille, jotka ajattelevat, etteivät he pysty täyttämään heille uskomiani tehtäviä, sanon: 

Miksi luulette, ettei ole mahdollista täyttää sitä, minkä Hän on uskonut teille, joka tietää, mihin jokainen 

Hänen lapsistaan kykenee? Miten teidän mielestänne Minun ilmentymiseni pitäisi tapahtua tällä hetkellä, 

ei esimerkiksi ihmisen älyllisen elimen kautta? 

34 Jotkut ovat epäilleet julistustani tässä muodossa ja pitäneet äänen kantajaa huijarina. Mutta olen 

myös käyttänyt niitä, jotka epäilivät, kutsunut ja valmistanut heidät täyttämään tehtävän, jota he epäilivät, 

ja antanut heille todisteita totuudellisuudestani. 

Monet heistä olivat parhaita äänenkantajiani, koska he työskentelivät sen jälkeen uskolla ja ilolla. Kun 

he tajusivat, että jumalalliset sanat tulivat heidän huuliltaan, he käänsivät katseensa Minuun siunatakseen 

nimeäni. 

35 Siitä lähtien he ovat tehneet minun tahtoani eivätkä omaa tahtoaan, sillä he ymmärtävät, että 

jokainen, joka tekee omaa tahtoaan maan päällä, tekee sen kirkastaakseen itseään ja siksi etääntyy 

minusta. 

36 Mestari kertoo sinulle: Tänään Sanani ohjaa, korjaa ja opastaa teitä; vuoden 1950 jälkeen vain 

omatuntonne ohjaa teitä. Välittäkää opetukseni eteenpäin täydessä puhtaudessaan, näyttäkää työni 

täydessä kirkkaudessa. 

37 En ole kutsunut teitä hukkumaan tässä taistelussa, päinvastoin, haluan teidän voittavan voiton 

hyvinä sotilaina. Mutta tämä voitto tulee olemaan sen rauhan voitto, jonka olette kylväneet, sen terveyden 

voitto, jonka olette palauttaneet sairaille, sen valon voitto, jonka olette sytyttäneet pimeyteen. 

38 Työntekijät, te, jotka tulette näyttämään minulle työtänne, minä otan teidät vastaan. Tulette teille 

uskomiltani pelloilta ja kysytte Minulta: "Jumalallinen Mestari, onko työni, kamppailuni miellyttävää 

Teille?" "Jumalallinen Mestari, onko työni, kamppailuni miellyttävää Teille?" Mutta Mestari vastaa 

sinulle: Teidän työnne eivät ole vielä täydellisiä, ette ole vielä opetuslapsiani. Näen teidät pieninä lapsina, 

joita rakastan hyvin paljon, ja hyväksyn sen (tehtävänne) suorittamisen, jonka esitätte Minulle. Henkenne 

suoristuu ja ottaa ensimmäiset askeleet, tekee kehostanne tottelevaisen ja kuuntelee uusia opetuksiani 

nykyisellä ilmestyskaudella. 

39 Ensimmäisenä aikakautena tunsitte Jehovan nimen ja koitte ilmestykseni sen Israelin kansan 

helmassa, johon kuuluitte, ja sanoin teille: "Katso, tämä on tie"; ja tie, josta puhuin teille, oli laki. 

Myöhemmin lihaksi tullut Sanani Jeesuksessa puhui teille, ja teitä valistettiin vertauksillani ja käskyilläni, 

ja niiden avulla kerroin teille: Jokainen, joka täyttää lakini rakastamalla lähimmäistään ja antamalla 

hänelle anteeksi, on laini tiellä. - Ja nykypäivän 

olette jälleen samalla evoluutionne polulla, ja sama Jumalallinen Henki on kanssanne opettamassa teitä ja 

ohjaamassa askeleitanne. Olen tullut loistavana valona, ja jokainen, joka valmistautuu, voi nähdä minut. 

40 Ihmiskunta ei ole tällä hetkellä lähtenyt täyttämään käskyjäni, mutta minä odotan heitä. Olen 

kaikkina aikoina hoitanut sieluja, mutta te ette ole tarjonneet Minulle hedelmää, joka on Minun arvoinen. 

Olen säätänyt täydelliset lait kaikille olennoille, mutta ihmisen sielu, joka on Luojan mestariteos, ei ole 

täydellistänyt itseään. Vaikka olen jatkuvasti innoittanut ja neuvonut sitä, se ei ole kuunnellut Jumalaansa 

eikä totellut Häntä. 

41 Ette ole käyttäneet hyväksenne niitä kykyjä, jotka olen teille antanut, ja tuotatte vain tuskaa eteeni. 

Jos teissä on kipua, se johtuu siitä, että olette rikkoneet lakia. Vaikka teille on annettu voimaa, olette olleet 

heikkoja. 



U 58 

24 

42 Haluan teidän tietävän, että olette etuoikeutetuin olento kaikkien tämän maailman luotujen 

joukossa, sillä teille on annettu sielu ja henki. Olen antanut teille vapaan tahdon, jotta voitte omasta 

vapaasta tahdostanne valita oikean tien, joka johtaa luokseni. En tarjoa teille kukkaloistoa, vaan 

rukouksen, katumuksen ja kamppailun polkua, ja tälle polulle omatuntonne johdattaa teitä. 

43 Lähestyy aika, jolloin tulette luokseni henkiolentoina. Olette kolmannessa ajassa, evoluution 

kuudennessa vaiheessa, lähellä sen täydellisen elämän kynnystä, joka odottaa teitä. Haluatteko tulla 

luokseni ja nauttia rauhasta, jonka olen luvannut teille ensimmäisistä ajoista lähtien? Te kaikki sanotte 

Minulle: "Kyllä, Mestari, sillä malja, jota juomme, on katkera, ja päivän työmme on raskas. Työsi 

vaikeutuu päivä päivältä, ja kohtaat lähimmäistesi ymmärtämättömyyttä. Mutta Sanani, joka on balsamia, 

lievittää kipuasi. Se armon lähde, jonka olit antanut kuivua, pulppuaa tänään uudestaan ja antaa sinulle 

voimaa. 

44 Ajatelkaa, että vuosi 1950 lähestyy, eivätkä ihmiset ole yhtenäisiä. Kunkin heimon kaksitoista 

tuhatta henkeä ei ole vielä varustettu. Mutta kun tuo vuosi tulee, ettekä te näytä Minulle sitä lukumäärää, 

jota olen teiltä pyytänyt, kuka pystyy merkitsemään valitut sen jälkeen? Merkitsettekö heidät ja osoitatteko 

heidän kohtalonsa? - Ei, ihmiset, vain minä kirjoitan lähtemättömillä kirjaimilla kullekin hengelle 

kuuluvan tehtävän. 

45 Mikä halu Minussa onkaan paljastaa Työni muissa kansakunnissa! - Lähestyy aika, jolloin tämä 

ilmentymä on saatettava päätökseen, eivätkä nämä huulet enää puhu tässä muodossa. 

46 Minä olen se, joka puhun tänä aikana, joka hoivaan ja valmistelen sieluja. Sillä maan päällä ei ole 

hengen herroja. 

47 Ja aivan kuten nämä väkijoukot täällä, jotka aiemmin olivat pieniä, ovat tänä päivänä lisääntyneet, 

niin minä kokoan opetuslapseni muihin kansoihin. 

48 Kun tunnistatte jatkuvan kamppailuni, sanotte Minulle: "Mestari, kuinka suuri onkaan Sinun työsi, 

kuinka runsas onkaan Sinun Sanasi ja kuinka paljon rakkautta ja voimaa Sinä vuodatat siihen! Sydämet 

muuttuvat ja sairaat paranevat, koska he tuntevat läsnäolosi." - Kuunnelkaa minua loppuun asti, jotta voitte 

oppia minulta. 

49 Olen tehnyt itseni tunnetuksi hengellisesti kaikissa kansoissa, kuten kirjoitettu on. Profeetat 

sanoivat: "Sodan ja ahdistuksen aikana Pyhä Henki tulee tekemään itsensä tunnetuksi ihmisille." 

Ihmiskunta etsii Minua, kaipaa Sanaani, mutta heidän pelkonsa ja hämmennyksensä on niin suurta, etteivät 

he onnistu löytämään Minua, vaikka olen niin lähellä heitä. Joissakin kaupungeissa kirkot on tuhottu, 

kirjat on heitetty tuleen, uskoa vastaan on taisteltu, pyhät lait on kielletty, ja joissakin kansakunnissa 

Minun Nimeni on pyyhitty pois niiden asukkaiden sydämistä. Olen kuitenkin ilmoittanut teille, että 

taivasten valtakunta löytää paikkansa ihmisten sydämissä. Kuka voisi tuhota sisäisen temppelin, jos 

osaatte rakentaa sen sieluunne? Kuinka suuri onkaan taistelu, joka teitä odottaa, ihmiset! 

50 Pian maailma saa tietää, että Israelin kansa, joka on ruumiillistunut eri kansoihin, on palannut 

maan päälle, ja aion käyttää heitä hyväkseni. Ihmiset oppivat, että te ette ole tuon kansan verisiä jälkeläisiä 

vaan hengellisiä jälkeläisiä, ja kuten menneinä aikoina, te olette todistajia tulemisestani ja ilmestyksistäni. 

51 Te, jotka edustatte Minua, viette viestini ihmiskunnalle. Olen lähettänyt teidät valistamaan maata, 

saarnaamaan hyvyyttä ja todistamaan totuudesta. Asetatte hengen sielun ja ruumiin yläpuolelle ja opetatte, 

että se on oppaanne. Silloin kaikki materialismi kaatuu, ja sielu nousee jälleen ja tulee oppilaakseni. 

52 Unohdatte tällä hetkellä kärsimyksenne ajatellaksenne muiden kärsimyksiä, koska tiedätte, että 

muissa maissa tuska on täyttänyt niiden asukkaiden maljan, ja tämä tuska saavuttaa Minut, sillä - mitä 

kärsimystä lapsi voisi tuntea, joka ei saavuttaisi myös Isää? Mutta tämä kipu puhdistaa ja valaisee ihmistä, 

se saa hänet tuntemaan oikeudenmukaisuuden varoitussignaalin ja saa hänet palaamaan "tielle". Vain kipu 

saa hänet miettimään ja saamaan takaisin menettämänsä terveyden ja rauhan. 

53 Läsnäoloni ja rakkauteni on kaikkien lasteni kanssa tänä koettelemuksen hetkenä. 

54 Tämän ajan kutsuttujen joukossa on niitä, jotka pyysivät Isältä toista vapauden aikaa, jonka myös 

annoin heille. Mutta kun tuli aika, jolloin heidän piti antaa tili, kysyin heiltä: "Mitä olette tehneet sillä 

vapaudella, jota pyysitte minulta? 

Vastatkaa minulle vain: "Olemme tehneet tahtomme, ja hedelmä, jonka olemme niittäneet, on hyvin 

katkera." 
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55 Nämä ovat palanneet luokseni väsyneinä, katkeroituneina ja inhoavina hedelmistä, joita he niin 

kaipasivat - hedelmistä, jotka ovat myrkyllisiä ja tappavia. 

56 Herra odotti heitä. Hän tiesi, että heidän oli tultava takaisin, ja kun he olivat palanneet, kysyin 

heiltä, haluavatko he yhä jatkaa maallisen nautinnon tiellä vai kantaa Mestarin rakkauden ristiä ja seurata 

Häntä, ja he sanoivat Minulle sydämestään, että he seuraisivat Minua loppuun asti. 

57 Kaikille teille sanon: Rukoilkaa, jotta teillä olisi valta kehonne yli. 

58 Vaikka suuri osa ihmiskunnasta kärsii tällä hetkellä, koska väkivallan laki vallitsee yhä ihmisten 

keskuudessa ja koska epäoikeudenmukaisuus vallitsee, tulen alas ja ilmestyn henkisesti keskuuteenne 

ravitsemaan teitä, jotta voisitte uudistaa itseänne, ymmärtää Jumalalliset ohjeeni ja tehdä täydellisiä tekoja 

ihmisten keskuudessa. Tätä tarkoitusta varten olen istuttanut puita, jotka ovat suuria ja pieniä yhteisöjä eri 

kaupungeissa, maakunnissa ja kylissä - puita, jotka antavat varjoa kulkijalle, joka kulkee pitkiä teitä ja 

laajojen aavikoiden halki, ja jotka antavat elämän hedelmiä nälkäisille. Rakastakaa näitä puita, hoitakaa 

niitä myötätunnolla ja innolla. Älkää ruoskitko heitä kuin pyörremyrsky, koska näette, että joistakin on 

poistettu lehdet ja toiset ovat vanhentuneita, sillä niiden oksista tulee uusia puita. Älkää unohtako sitä 

päivää, jolloin saitte ensimmäisen varjon ja söitte ensimmäisen hedelmän. 

59 Olen katsonut teitä kuin pieniä lapsia. Kun alatte ottaa ensimmäisiä askeleitanne työntekijöinä, 

annan teille ensin pieniä peltoja, jotta opitte kylvämään. Nuo ensimmäiset kentät ovat rakkaittenne 

sydämet, ovat ystäviänne ja vihollisianne. Annan teille inspiraatiota kutakin tapausta varten. 

60 Sitten, kun myrsky on iskenyt pelloillenne, miehet ovat löytäneet teidät hengeltään terästäytyneinä, 

ja kun on tullut niiton ja sadonkorjuun aika, kannatte sydämissänne riemuiten korjattua viljaa Isän 

viljavarastoon - juuri sitä viljaa, joka on tulevaisuudessa ruokanne iankaikkisuuden ajan. 

61 Mestari on jo pitkään kutsunut teitä kylvämään Hänen pelloilleen, mutta jotkut ovat olleet kuuroja 

ja torjuneet ensimmäisen kutsun. Mutta Isä odottaa heitä edelleen, sillä hän tiesi, että toisen kutsun 

yhteydessä he ryntäisivät sisään täynnä parannusta ja pyytäisivät häneltä anteeksiantoa. 

62 Uskoakseen ja seuratakseen Minua jotkut pyysivät Minulta todisteeksi terveyttä ja sisäistä rauhaa, 

jota he eivät löytäneet maan päältä, ja kun he tulivat terveiksi ja näkivät rauhan vallitsevan kodeissaan ja 

elämässään, he sanoivat Minulle: "Se olet sinä, Isä!" 

63 Autuas on se, joka tunnistaa teot, joita tunnustan joka hetki tiellään, sillä hän tuo iloa Isälleen. Voi 

sitä, joka epäilee tai luottaa, sillä hän tuntee itsensä hylätyksi, eksyneeksi ja heikoksi. 

64 Kuulkaa, opetuslapset: Toisella aikakaudella Jeesus lähti eräänä päivänä venheeseen 

opetuslastensa seurassa. Meri oli tyyni, ja nuo ihmiset iloitsivat Mestarin sanoista. Sen jälkeen Jeesus 

nukahti, mutta kun meri alkoi vaahdota ja myrsky uhkasi, Jeesus jatkoi nukkumista. Muutaman hetken 

ajan vene oli aaltojen leikkikalu, ja pelko valtasi nuo sydämet siinä määrin, että he herättivät Mestarin 

pelokkaalla äänellä ja sanoivat hänelle: "Herra, pelasta meidät, me menemme hukkaan." Silloin Jeesus 

katsoi heitä rakastavasti, ojensi kätensä vettä vastaan, joka heti tyyntyi, ja kääntyi opetuslastensa puoleen 

ja nuhteli heidän epäilyksiään sanoilla: "Oi te vähäuskoiset!" 

65 Joskus näen sinutkin, heikon uskossa. Usein riittää, että leipä pöydälläsi on vähissä tai että työn 

portit sulkeutuvat lyhyeksi aikaa, ja jo epäilys valtaa sinut ja unohdat, että olet veneessä Jeesuksen kanssa, 

joka myös sanoo sinulle: "Oi vähäuskoiset miehet!". 

66 Kun annan teille armolahjoja, te uskotte Minuun, mutta kun koettelen teitä, te epäilette. 

67 Älkää ajatelko, että voisin lähettää teille kipua, sillä en ole luonut sitä. Se on ihmisen sydämestä 

syntynyt siemen, jota käytän, jotta sen hedelmät herättäisivät ja valaisisivat häntä. Sillä minä olen se, joka 

saa valon nousemaan esiin tästä pimeydestä. 

68 Kuinka monet ovatkaan koettelemustensa tuskassa kutsuneet Minua epätäydelliseksi ja 

epäoikeudenmukaiseksi Jumalaksi tajuamatta, että he ovat itse kylväneet sen kärsimyksen, jonka he kohta 

niittävät, ja että vain sen kautta he tulevat puhtaiksi ja vapaiksi velkataakastaan. 

69 Milloin ihmiskunta poistaa tuskan? Milloin heidän sotansa ja syntinsä loppuvat? Ääneni, kuin 

kello, sanoo sieluille tänä aikana: Herätkää! Nouse ylös! Kuunnelkaa omaatuntoanne, jotta voitte kulkea 

lain tietä antaumuksella ja nöyrästi. Teille on luvattu rauhan ja armon aika, jolloin kipu ja kyyneleet 

katoavat. 

Mutta ensin teidän on taisteltava ja sinniteltävä hyvässä. 
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70 Kun kaikki ihmiset ryhtyvät toteuttamaan tätä ihannetta, nykyisin vallitseva Baabelin sekasorto 

katoaa, ja sen sijaan kaikki kansat syleilevät toisiaan veljinä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 59  
1 Tervetuloa Mestariin, kaikki te! - Ketkä teistä ovat opetuslapsia? Ketkä teistä ovat lapsioppilaita? 

Et tiedä. Monet luulevat olevansa jo mestareita, mutta näen, etteivät he ole ymmärtäneet edes ensimmäistä 

oppituntia. Toiset taas tuntevat itsensä kyvyttömiksi opettamaan ja sulkevat huulensa, vaikka he voisivat 

jo alkaa opettaa sanoillaan ja teoillaan. 

2 Olen aina rajoittanut itseäni, jotta ihmiset tuntisivat ja ymmärtäisivät Minua. Jos olisin tuona 

toisena aikakautena, ilmestykseni yhteydessä, tullut Kristuksena - Jumalana enkä ihmisenä, ihmiset 

olisivat oikeutetusti moittineet Minua ja sanoneet: "Herra, emme voi ottaa Sinusta mallia, sillä Sinä olet 

Jumala ja me olemme ihmisiä." 

3 Nyt olen tuonut teille uusia opetuksia. Ovi kätkettyyn viisauteeni on avautunut ihmiskunnalle vielä 

kerran, ja haluan tämän olevan ilon aihe kansalleni. 

4 Ihmisten joukossa on joitakin, jotka sanovat Minulle sydämessään: "Jos Sinä rakastat meitä niin 

paljon - miksi me kärsimme niin paljon?". Miksi lähetit meidät maan päälle kärsimään?" - Annan anteeksi 

pilkkauksenne, sillä se johtuu tietämättömyydestänne, ja kerron teille, että juuri teidän rikkomuksenne ja 

lankeemuksenne ovat vähitellen riistäneet teiltä (hyvät) lahjat ja ominaisuudet, ja että tästä syystä olette 

jääneet vailla hyveellisyyttä, vaikka olette rikkaita hengeltänne. Siksi teidän on nyt hankittava ansioita, 

jotta voitte edetä kehityspolullanne. Tästä syystä avaan teille sydämeni sisimmän kammion erottelematta 

ihmisiä toisistaan, jotta jokainen voi saada tästä armosta sen, mitä tuntee sielustaan puuttuvan - olipa se 

sitten rauha, valo tai voima. Mutta älkää unohtako, että se on tuskan sulatusuuni, jossa henki vahvistuu ja 

jossa saavutetaan ansioita, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi kohoaminen. Puhun teille 

vuorenhuipulta, ja kunkin sisäisen kohoamisen mukaan te nousette ylös ja lähestytte Minua. Kun olette 

kuulleet Minua, laskeudutte jälleen maanpäälliseen laaksoon, jossa yhä asutte - mutta ette kuiluihin, jotka 

ihminen on synneillään luonut. 

5 "Laakso", josta puhun teille, on harmoniaa henkisen kanssa, jota ette ole vielä saavuttaneet. - 

Jokaiselle hengelle on uskottu ruumis, jotta se voisi ilmentää itseään tässä aineellisessa maailmassa. Tässä 

ruumiissa, joka on viisauteni mestariteos, on aivot, joissa ilmenee älykkyys, ja sydän, josta lähtevät hyveet 

ja jalot tunteet. 

6 Monet olen löytänyt kadotuksen kuilusta, ja heidän luokseen olen tullut alas pelastamaan heitä. 

Rakkauteni langenneita kohtaan sai heidät kuuntelemaan rakastavaa ääntäni, joka sanoi heille: "Missä te 

olette, lapseni?" 

7 "Katso, tässä on minun valoni, seuraa minua!" 

8 Ensimmäisellä kerralla uskonne oli hämärtynyt, lapseni eivät enää ymmärtäneet oman 

omantuntonsa kieltä, ja Isän oli tarpeen tulla heidän luokseen sanomaan: "Ottakaa tämä kivi, johon minun 

lakini on kaiverrettu. Älkää unohtako, että tämä näyttää teille tien, joka johtaa vuoren huipulle, jossa 

odotan teitä. Ja he vannoivat tuon kiven edessä, johon lakini oli kaiverrettu, lähteä liikkeelle ja kulkea 

kohti kohtalonsa päämäärää. - Mutta aika kului, ja matkalla ilmeni ahdistuksia ja kärsimyksiä, jotka ajan 

mittaan kasvoivat yhä suuremmiksi. Silloin he nostivat kasvonsa ja äänensä Isän puoleen ja sanoivat: "Me 

emme ymmärrä sinua. Pitkään olemme kamppailleet ja vaeltaneet näkemättä vaelluksemme loppua, 

emmekä ole saavuttaneet rauhaa, jonka lupasit sydämillemme." 

9 Kansa lankesi takaisin tottelemattomuuteensa, mutta Isä etsi heitä uudestaan ja lähestyi heitä yhä 

enemmän puhuakseen heille Isänä ja Ystävänä. Mutta nuo eivät tunnistaneet häntä ja sanoivat hänelle: 

"Sinä et voi olla meidän Jumalamme, sillä hän on aina ollut korkealla." 

10 Syynä oli se, että hän tuli heidän luokseen täydellisenä totuutena, kun taas ihmiset etsivät totuutta 

oman mielensä mukaan, ja niinpä he johtivat jumalallisen Ihmisen täyteen suuttumusta ja teloittivat hänet. 

Tuo Ihminen, joka oli kaikki voima ja viisaus, ei antanut ihmisille sitä, mitä he ymmärryksen puutteessa 

vaativat. Hän oli puhdas, ja vain puhtaat ja täydelliset teot saattoivat lähteä hänestä. Hän nousi kuitenkin 

jopa kuolemasta elämään ja teki näin selväksi, että kaiken luodun tekijä ei voinut kuolla. Ja kun Herra 

astui valtakuntaansa uudestaan, täydellisyyden vuorella, ihmiset tunnustivat, että hän, joka oli ollut heidän 

kanssaan, oli itse Jumala, sillä hänen tekonsa ja ihmeensä ylittivät ihmisen kyvyn. He muistivat, että Hän 

oli sanonut olevansa Tie, ja kun he kaipasivat päästä vuoren korkeudelle, jossa Herra asui, he tulivat 
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(kadotuksen) kuilusta elämän tasolle, jossa he näkivät valon, joka auttoi heitä jatkamaan matkaa. Mutta tie 

oli täynnä orjantappuroita. 

Sitten he muistivat, että heidän Isänsä on kaiken rakkauden yläpuolella ja että Hän oli ilmoittanut 

heille, että Hän tulisi takaisin heidän luokseen, kun heidän tuskansa oli hyvin suuri, ja niin he alkoivat 

kysyä Herraltaan sydämensä pohjasta: "Isä, miksi Sinä et tule? Sinä olet rakkaus ja anteeksianto - miksi 

olet rankaissut meitä?" Ja he näkivät sen ajan, jolloin heidän Herransa tulisi alas vuorelta kolmannen 

kerran. 

Kun hän tuli heidän luokseen, hän kysyi heiltä: "Mitä te haluatte minulta?" Hän kysyi: "Mitä te haluatte 

minulta?". Ja he vastasivat hänelle: "Isä, pelasta meidät!" Silloin Herra kysyi heiltä: "Tuletteko te ulos 

kuilusta? Ylitä maanpäälliset alanko ja nouse vuorelle, vain Minun ääneni innoittamana, joka on ainoa 

asia, jota sinun tulisi kuunnella tänä aikana." 

Jotkut epäilivät, koska he eivät nähneet Isäänsä ihmisen läsnä ollessa. Mutta toiset uskoivat edelleen, 

että heidän kuulemansa ääni tuli heidän Herraltaan. He nousivat ylös täynnä uskoa jatkaakseen matkaansa 

sen jumalallisen inspiraation johdattamina, joka oli valona heidän polullaan. 

11 Opetuslapset, te olette niitä. Mutta totisesti sanon teille, että en ole lähettänyt ketään elämään 

kuiluun. Olen lähettänyt teidät elämään armon maanpäällisessä laaksossa, jotta voisitte sieltä nousta Isänne 

asuinpaikkaan. Ihmiset ovat avanneet jalkojensa eteen kuiluja, joihin he syöksyvät. Nyt kysyn teiltä: 

Uskotteko, että tämän sanan avulla, jonka olen antanut teille ihmismielen välityksellä, voitte päästä 

taivasten valtakuntaan? Oletko vakuuttunut siitä, että löydät pelastuksen, jos uskot ja toteutat kuulemasi? 

12 Autuas on se, joka uskoo tähän Sanaan ja tähän ilmestykseen, sillä hän pääsee vuoren huipulle. 

Mutta sille, joka ei usko, sanon, että tämä on kolmas kerta, kun hän kieltää minut tai ei tunnista minua. 

Sillä sen, joka kerran uskoo minuun, on aina tunnistettava minut, koska sanani "maku" ja olemus eivät 

koskaan muutu. 

13 Ne, jotka epäilevät, jätän sinne, missä he ovat tänään, jotta he voivat herätä itsensä kautta. Jos en 

antaisi ihmisten tietää tekojensa seurauksia - voisivatko he tietää, milloin he ovat toimineet hyvin tai 

pahasti? Omatunto puhuu heille kaikista heidän teoistaan, jotta he tekisivät parannuksen pahoista teoistaan 

ja täyttäisivät lakini rakkauden teoillaan, joka käskee heitä: "Rakastakaa toisianne!" 

14 Kristus sanoi kerran ihmisille, jotka arvioivat Hänet väärin: "Teidän on odotettava, kunnes tulen 

takaisin!". Siksi tänään, kun olen jälleen kanssanne, kutsun teitä kertoakseni teille, että teidän on 

siirryttävä pois kuilusta ja seurattava jälkiäni. 

15 Mitä Isä tekee niille, jotka ovat epäilleet Hänen läsnäoloaan kaikkina aikoina? Hän altistaa heidät 

suurille koettelemuksille ja koskettaa heidän sydämensä herkimpiä säikeitä, jotta usko, rakkaus ja halu 

palvella Häntä heräävät heissä. Totisesti minä sanon teille: jokaiseen pimeyteen tulee valo, ja rauha tulee 

sinne, missä pitkään oli vain tuskan huokauksia. 

16 Jokaisessa sydämessä löydän erilaisen käsityksen Jumaluudestani. Voin kertoa teille, että löydän 

erilaisen Jumalan jokaisen teistä uskomuksista. Tämä johtuu siitä, että kukin on eri kehitysvaiheessa. 

17 Vielä kerran näytän teille "vuoren". Koska se on näkymätön ruumiillesi, näytän sen uskosi silmille. 

Siinain vuorella annoin teille valon ensimmäisellä aikakaudella, ja Taborin vuorella muuntauduin toisella 

aikakaudella antaakseni teille merkkejä jumaluudestani. 

18 Haluan nähdä teidät sellaisina, jotka uskovat kolmanteen tulemiseeni. Olen sanonut teille, että sen, 

joka haluaa seurata minua, on otettava ristinsä vastaan ja seurattava minua vuoren korkeudelle. Mutta 

tiedätte jo, että Jeesuksen tie on nöyryyden ja uhrauksen tie, ja se on merkitty verellä Golgatalle asti. 

Tiedätte, että minua vainottiin panettelun, kostonhimon, halveksunnan, epäuskon ja kateuden vuoksi. 

Mutta sanon teille vielä kerran: Joka haluaa seurata minua, ottakoon ristinsä ja kulkekoon minun jälkiäni. 

19 Miksi sinä pelkäät? En pyydä teiltä mitään mahdotonta, vaan ainoastaan sitä, että rukoilette 

vilpittömästi, harjoitatte aktiivista hyväntekeväisyyttä ja luovutte siitä, mikä on tarpeetonta. Onko siinä 

mitään mahdotonta? - Jos hengellisyys olisi vallinnut ihmisten keskuudessa alusta alkaen, en olisi ottanut 

ruumiillista muotoa tässä maailmassa, ja ihmiset olisivat inspiraationsa, omantuntonsa ja ilmestyslahjansa 

avulla saavuttaneet hengelle luvatun valtakunnan. 

20 Vuoden 1950 jälkeen Henkeni ei enää ilmene merkityksellisellä tavalla ihmisten keskuudessa. 

Vuoren korkeudelta, jossa asun, näen teidän nousevan askel askeleelta, kunnes saavutte luokseni. 
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21 Olette vaeltajia, jotka ovat tulleet etsimään pelastustanne, toivoen löytävänsä totuuden. Kannoit 

raskasta ristiä harteillasi ja etsit auttajaa, joka auttaisi sinua kantamaan sitä. Mutta jos olet jäänyt tänne, se 

johtuu siitä, että olet löytänyt etsimäsi. 

22 Kuka - joka on todella omaksunut tämän sanan hengellisellä ilolla - voisi jättää Mestarinsa? Kuka 

voisi eksyä tietämättömyydestä? Kuka voisi sanoa Minulle, ettei ole oppinut minulta mitään? 

23 Ketä tahansa, joka ei ole saanut tätä jumalallista opetusta aidolla rakkaudella ja aidolla 

mielenkiinnolla opiskellakseen sitä, en voi kutsua oppilaakseni, vaan ainoastaan lapsekseni. 

24 En ole ruokkinut ketään erikseen, enkä jättänyt häntä ulos. Kaikki olen asettanut pöytääni, ja olen 

jakanut leivän ja viinin tasapuolisesti. 

25 Haluan, että teistä kaikista tulee työläisiä pelloillani, mutta työläisiä, jotka ovat varustettuja ja 

täysin omistautuneita tehtävälleen; jotka osaavat viljellä siemeneni eivätkä anna jyrsivän madon tunkeutua 

pelloilleen, kun se pyrkii syömään hedelmän. 

26 Opetuslapset, opiskelkaa tätä oppituntia, jotta voitte kysyä omallatunnoltanne, oletteko vakaasti 

tiellä, ymmärrättekö opetuksen, voitteko jo kutsua itseänne työntekijöiksi viinitarhassani. 

27 Armoni on paljastunut sinulle. 

En ole kysynyt keneltäkään hänen tekojaan, ennen kuin hän aloitti työnsä minun tielläni, ja totisesti sanon 

teille, että niiden joukossa, jotka seuraavat minua, on se, joka tahrasi kätensä veljensä verellä. Kukaan muu 

maan päällä ei olisi voinut muuttaa tuota pahantekijää hyväntekeväisyyden antajaksi kuin Minä. Minun 

anteeksiantoni ja rakkauteni Sana lunastivat hänet ja herättivät hänen sydämessään uinuvat jalot tunteet. 

28 Jos olen kutsunut joitakin vankiloissa olleita istumaan pöytääni ja muodostamaan heidän kanssaan 

uuden opetuslapseuden, älköön kukaan tuomitko tätä toimintaa. Sillä totisesti en tullut parantamaan 

terveitä tai pelastamaan vanhurskaita. Tulin etsimään niitä, jotka tarvitsivat Minua - tässä näkyy armoni. 

Tulin muuttamaan kuonan käyttökelpoiseksi elementiksi - tässä näkyy voimani. 

29 Vain puhtaana voitte tulla luokseni, ja vain kun puhdistatte sydämenne, voitte ottaa minut vastaan. 

Vai enkö ansaitse tätä tarjoustanne? Huomaan, että kun aiotte ottaa kotianne vastaan henkilön, jota pidätte 

tärkeänä, siivoatte ja siistitte kaiken tehdäksenne itsenne hänen arvoisensa. 

30 Eikö teistä ole oikein, että joka päivä, kun aamunkoiton valo nousee, käytätte aikaa 

valmistautuaksenne ja puhdistaaksenne sisäisesti kantamaan Minua sydämessänne? 

31 Puhun teille yksinkertaisella tavalla, koska teillä on yksinkertainen mieli. Jos olisit rikas maan 

päällä, et kuuntelisi minua. En etsi juhlavaatteita tai palatseja ihmisten keskuudesta. Kysykää näkijöiltä 

Mestarianne ympäröivästä hengellisestä loistosta, ja ymmärrätte, ettei mikään maailmassa vedä vertoja 

sille. 

32 Kuunnelkaa näiden profeettojen ääntä, jotka usein opastavat teitä heidän ilmestystensä kautta. 

Uskokaa heidän sanojaan tietäen, että tällä hetkellä käytän vähiten - sitä, jota pidätte liian epätäydellisenä 

saadaksenne Mestarin armon. 

33 Sydämesi on täynnä rauhaa, koska olen kanssasi. 

34 Tulen puhumaan teille ja antamaan teille opetukseni. Tänä aikana en tullut ihmiseksi maan päällä 

enkä etsinyt palmun varjoa puhuakseni ihmisille sieltä käsin, eikä jalkani koskettanut maan tomua. 

35 Opetan teille täydellistä rakkautta Luojaanne kohtaan. Enkö ole sen arvoinen, että rakastat minua 

niin? 

36 Jälki, jonka jätin teille toisella aikakaudella, palveli tekemään veljiä niistä, jotka elivät vihollisina, 

ja kohottamaan hengellisesti niitä, jotka jo osasivat elää veljinä. Tänään, kun ette näe Minua fyysisillä 

silmillä, tahtoni on, että näette Minut uskon katseella. Mutta teidän keskuudessanne on monia, jotka 

uskovat vain siihen, mitä heidän kätensä koskettavat, ja epäilevät kaikkea sitä, mikä on näkökentän ja 

ymmärryksen ulkopuolella. He ovat ne, jotka sanovat Minulle: "Isä, miksi et tee ihmeitä niin kuin 

ennenkin, niin että me uskoisimme Sinuun?" - Totisesti sanon teille, että se aika on ohi, ja jos väitätte 

uskovanne Minuun ja tunnistavanne Minut - miksi haluatte ihmeitä? Uskokaa uskon vuoksi! 

37 Yhdistäkää silloinen Sanani tämän päivän sanaan. Vertaile sen olemusta ja huomaat, että se on 

sama. Muistakaa, että sanoin teille: "Puun tunnistaa hedelmistään." Antakaa Sanani tunkeutua 

sydämeenne, kunnes se saavuttaa Hengen, joka kertoo teille, Keneltä tämä Sana tulee. 

38 Ellette anna Hengen testata tämän hedelmän makua, kuinka uskallatte kieltää, että Isä puhuu teille? 
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39 Miksi jotkut, vaikka he eivät ymmärrä Työtäni, eivät voi erottaa itseään Minusta? Koska heidän 

henkensä on vakuuttunut Läsnäolostani. Miksi muut, jotka yhä epäilevät, eivät koskaan jätä minua 

kuuntelematta? Sillä vaikka he kantavat epäilyksiä sydämissään, henki pitää heidät loitolla, koska se 

tunnistaa totuuden. Jos nuo sydämet pysyvät sinnikkäinä, heidän synkät epäilyksensä katoavat. 

40 Te, jotka tunnette olonne kylläiseksi Sanastani, älkää menkö pois (maailman) autiomaahan älkääkä 

varastoiko vain itsellenne sitä ruokaa, jonka olen teille antanut. Kutsuin teidät tyydyttämään nälkänne, 

jotta voisitte sen jälkeen tehdä saman veljillenne, nälkäisille. 

41 Nyt kun sielusi saa valoa tämän Sanan kautta - anna sen olla, se haluaa tuntea Minut, se haluaa 

tietää, kuka on Hän, joka valaisee sitä, se haluaa tietää polun, joka johtaa sen määränpäähänsä. 

42 Autuaita ovat ne, jotka rikkovat orjuuden kahleet, jotka sitovat heidät maailmaan, ollakseen 

kanssani. Autuaita ovat ne, jotka voittavat heikkoudet tarpeettomia asioita ja inhimillisiä intohimoja 

kohtaan säilyttääkseen mielen ja sydämen puhtauden, sillä Sanani putoaa kuin siemen hedelmälliseen 

maahan. 

43 Älkää luulko - koska olette kuulleet Minua tänä aikana - että olette saavuttaneet täydellisyyden. 

Teidän on ponnisteltava paljon polulla ja pantava opetukseni käytäntöön, jotta saavutatte tuon 

täydellisyyden rakkauden tekojenne kautta. 

44 Täällä maan päällä henkenne ei saavuta suurinta kohoaan, ja siksi sanon teille: Älkää luulko, että 

tämä elämä on ainoa, älkääkä katsoko ruumistanne ikään kuin se olisi ikuinen. Totisesti sanon teille, että 

tämä ruumiin asia, jota rakastatte niin paljon, on vain teidän ristinne. 

45 Tarttukaa Sanaani, ymmärtäkää, että sen yksinkertaisuudessa piilee olemukseni, joka on elämää, 

parantumista ja rauhaa. Miehet voivat puhua sinulle kaunopuheisilla sanoilla. Mutta antaa teille elämän 

ydin, jonka yksinkertainen Sanani sisältää - siihen he eivät koskaan pysty. 

46 Nykyään kuulen ihmisten puhuvan laista, oikeudesta, rauhasta, tasa-arvosta ja veljeydestä. Mutta 

totisesti sanon teille, että missä ei ole rakkautta, siellä ei ole totuutta eikä oikeutta, saati sitten rauhaa. 

47 Kun puhun teille rakkaudesta, tarkoitan kaikkia olentoja yhdistävää jumalallista sidettä. En tarkoita 

rakkautta sellaisena kuin ihmiset sen ymmärtävät. Missä on itsekkyyttä ja alhaisia intohimoja, siellä ei ole 

todellista rakkautta. Rakastan sekä sitä, joka kieltää ja vahingoittaa minua, että sitä, joka tunnustaa minut 

ja kunnioittaa minua teoillaan. 

48 Jos jotkut ovat onnellisia, koska he tietävät, että Minä rakastan heitä, ja toiset suhtautuvat heihin 

välinpitämättömästi, isällinen vaippani peittää edelleen kaikki, koska rakkaus on muuttumatonta. 

49 Kukaan ei voi estää Minua rakastamasta sinua, sen enempää kuin kukaan voi estää aurinkoa 

lähettämästä sinulle valoaan. Mutta älkää unohtako, että Minä olen myös Tuomari ja että kukaan ei voi 

estää tai välttää tuomiotani, aivan kuten kukaan ihminen ei voi itsestään pysäyttää luonnonvoimia, kun ne 

pääsevät valloilleen. 

50 Kulkekaa minun laissani, niin ymmärrätte, että minun oikeuteni on armoton. Täyttäkää ohjeeni, ja 

saatte tuntea rauhaa jopa elämän myrskyissä. 

51 Ihmiskunta on jakautunut, koska sitä ei ohjaa yksi ainoa laki. Jokaisella kansakunnalla on omat 

lakinsa. Jokainen kansa noudattaa erilaista opetusta, ja kun astutte koteihin, (huomaatte, että) kaikki isät 

myös ohjaavat lapsiaan eri tavoin. 

52 Paljastin ihmiselle tieteen lahjan, joka on valo. Mutta ihminen on luonut sillä pimeyttä ja 

aiheuttanut tuskaa ja tuhoa. 

53 Ihmiset luulevat olevansa inhimillisen kehityksen huipulla. Tähän minä kysyn heiltä: Onko teillä 

rauha maan päällä? Onko kodeissa veljeyttä miesten kesken, moraalia ja hyveellisyyttä? Kunnioitatko 

lähimmäistesi elämää? Otatko huomioon heikot? - Totisesti sanon teille, että jos nämä hyveet olisivat 

teissä läsnä, teillä olisi ihmiselämän korkeimmat arvot. 

54 Hämmennys vallitsee ihmisten keskuudessa, koska olette nostaneet jalustalle ne, jotka ovat 

johtaneet teidät turmioon. Älkää siis kysykö, miksi olen tullut ihmisten luokse, älkääkä tuomitko sitä, että 

teen itseni tunnetuksi syntisten ja tietämättömien kautta, sillä kaikki, mitä pidätte epätäydellisenä, ei ole 

sitä. 

55 Ihminen on täydellisin asia, joka maailmassa on olemassa. Hänessä on Luojan kaltaisuutta. Hänellä 

on sisällään se kolminaisuus, jonka löydätte Jumalastanne: Henki, sielu ja ruumis, kolme potenssia, jotka 

yhdistettyinä muodostavat täydellisen olennon. 
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56 Ruumis voisi olla olemassa ilman henkeä, ainoastaan elollisen ruumiillisen elämän avulla, mutta 

silloin se ei olisi ihminen. Sillä olisi sielu, mutta se olisi vailla hengen omantunnon ääntä, jolloin se ei 

voisi ohjata itseään, eikä se olisi myöskään korkein olento, joka tuntisi lain hengen kautta, erottaisi hyvän 

pahasta ja ottaisi vastaan kaikki jumalalliset ilmoitukset. 

57 Tämä on kolmannen aikakauden valo. Mutta koetelkaa sitä, joka sanoo, ettei Jumala puhu teille, 

vaan tämä mies täällä. Totisesti sanon teille, niin kauan kuin jumalallinen säteeni ei valaise hänen 

mieltään, ette pysty saamaan häneltä hengellisen arvon ja totuuden sanoja, vaikka uhkaisitte häntä 

kuolemalla. 

58 Siinä ei ole mitään outoa, että aivan kuten henki käyttää ruumistaan puhuakseen ja tehdäkseen 

itsensä tunnetuksi, se irrottautuu siitä lyhyeksi ajaksi, jotta kaikkien henkien Isä voi tehdä itsensä 

tunnetuksi hänen tilallaan: Jumala. 

59 Tulen luoksenne, koska ette tiedä, miten tulla luokseni, ja opetan, että miellyttävin Isän tavoittama 

rukous on se, joka nousee hengestänne hiljaisuudessa. Tämä rukous vetää puoleensa säteeni, jonka kautta 

kuulette Minut. Laulut ja sanat eivät ilahduta Jumaluuttani. 

60 Enemmän kuin hyveellisiä, etsin keskuudestanne hädänalaisia, tietämättömiä, syntisiä, 

paljastaakseni teille armoni ja muuttaakseni teidät opetuslapsikseni. 

61 Tänä aikana minun on puhdistettava sielusi ja kehosi kaikista tahroista, jotta voit saavuttaa 

todellisen kohoamisen. 

62 Kuuntelen sekä sitä, joka osaa nousta puhtaassa muodossa kutsuakseen Minua, että sitä, joka 

tietämättömyydessään etsii Minua kaikkein epätäydellisimmän kultin kautta. Peitän heidät kaikki 

rakkauteni vaipalla. 

63 Teidän, jotka kuulette Minua tänä aikana, ei pitäisi uskoa, että olette henkistymisen huipulla, sillä 

teiltä puuttuu vielä paljon tuon kehitysasteen saavuttamiseen. Älkää myöskään uskoko, että olette pieniä 

lapsia tai aloittelijoita Minun laissani, sillä vaikka otatte ensimmäiset askeleenne tällä kolmannella 

aikakaudella, olitte myös Herran opetuslapsia menneinä aikoina. 

Kun henkesi kuuli minut tuolloin, se vapisi, ja sen jälkeen, kun se tutki Sanaani, se ymmärsi vähitellen 

kunnioituksen, jota Isä odottaa lapsiltaan. 

64 Jos et ole vapaa koettelemuksista tällä tiellä, vaikka seuraat minua, se johtuu yksinkertaisesti siitä, 

ettet ole vielä päässyt Isän asunnolle, jossa Hän odottaa sinua saadakseen sinut tuntemaan todellista rauhaa 

ja täydellistä onnea. 

65 Nyt minä sanon teille: Älkää väsykö, älkää perääntykö piikkejä ja esteitä vastaan. Rukoilkaa, niin 

tunnette Minut lähellänne ja huomaatte, että olen hyvä kumppani matkallanne. 

66 Älkää olko epätoivoisia älkääkä olko kuin materialistit, jotka näkevät vain sen, mitä aineellinen 

elämä heille tarjoaa. 

67 Jokaisen, joka on eksynyt harhaan, on jäljitettävä askeleensa ja palattava lähtöpisteeseen 

löytääkseen mielenrauhan. 

68 On välttämätöntä, että ymmärrätte, mitä olen kutsunut teidät tekemään kolmannella aikakaudella, 

että tiedätte vastuunne ja tehtävänne. Sillä te ette ole vastuussa vain itsestänne, vaan myös teille uskottujen 

henkilöiden määrästä. 

69 Miksi sinä pelkäät? Tarkoittaako "rakastakaa toisianne" uhrausta? Ettekö näe, kuinka teidän 

veljenne kansakunnissa itkevät? 

70 Sota on levittänyt vaippansa monien maan kansojen ylle, ja tämä aiheuttaa nälän, ruton ja 

kuoleman vapautumisen. 

71 Älkää jättäkö ovea auki sodalle, sillä se tulee sisään kuin varas ja yllättää teidät. Katsokaa ja 

rukoilkaa! 

72 Rikkaruohot kitketään ihmisten sydämistä juurineen, ja hyvä siemen säilyy, jotta sen avulla 

voidaan muodostaa uusi ihmiskunta. 

73 Monet miehet ja naiset alkavat kaivata lakiani, sanaani ja rauhaani, koska heillä on niin paljon 

tuskaa ja tuhoa. Silti he eivät tiedä, mihin ohjata askeleensa löytääkseen Minut. Eikö olisi ilo tulla heidän 

luokseen noina hetkinä ja kertoa heille: "Tämä on tie, täällä on Jumalallinen Mestari." Eikö olisi ilo tulla 

heidän luokseen noina hetkinä ja kertoa heille: "Tämä on tie, täällä on Jumalallinen Mestari." 
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74 Tunnistakaa, kuinka hautaatte jokaisen sivun opetuksesta, jonka annan teille, ymmärtämättä sen 

tarkoitusta. 

75 Minä olen Kirja, Sana ja Valo. Voitko kieltää Minut salaamalla totuuden? 

76 Siunaan sinua, koska olet valmistanut sydämesi turvapaikaksi. Pellot, jotka ovat sydämiänne, ovat 

avanneet sisimpänsä vastaanottamaan armoni kastetta, joka saa Sanani siemenen itämään. 

77 Minun pöydässäni ketään ei ole palveltu paremmin kuin toista, ketään ei ole suosittu tai 

nöyryytetty. Ihmiset rakastavat Minua eri tavoin: toiset kiihkeästi, sinnikkäästi ja uskollisesti, toiset 

kylmänä, torjuvasti ja horjuvasti. Jos kaikki ihmiset, jotka etsivät rauhaa, löytävät sen Minusta, he 

ymmärtävät, että Kristuksen Sanalla ja Hänen lupauksillaan on ikuinen elämä ja että jokainen, joka löytää 

Minut tänä aikana, ei enää koskaan eroa Minusta, koska tänä aikana ruumiillistunut henki on saavuttanut 

korkean kehityksen, joka on kokemusta ja valoa. 

78 Jätän teidät soihtuina ihmiskunnan keskelle. Teidän tekojenne kautta usko syttyy monissa 

sydämissä. Tarkkaile tekojasi, sanojasi ja jopa ajatuksiasi! 

79 Älä koskaan anna vasemman kätesi tietää, mitä oikea kätesi tekee, silloin rakkautesi siemen on 

runsas ja hedelmällinen. 

80 Mitä olet tehnyt Mestarin opetuksella? En vieläkään näe uudistustanne. Mutta älkää odottako, että 

oikeudenmukaisuuteni koettelee maailmaanne saadaksenne teidät työskentelemään rauhan puolesta. 

81 Koska tunnet etukäteen, että sinulle on annettu anteeksi, et saa käyttää tätä anteeksiantoa väärin. 

82 Kaksi mennyttä aikakautta (ensimmäinen ja toinen aika) kului ilman, että henkesi täytti kohtalonsa 

uskollisuudessa. Tänään sen eteen on avautunut uusi tilaisuus, jotta se voi ansioidensa ansiosta täyttää 

maan rauhalla ja kurjuus ja tuska voi poistua siltä. Se on tilaisuus, jolloin voitte painaa esimerkkinne 

veljienne sydämiin, jotta he voivat erottautua paheista ja pahasta ja saada sielun ja ruumiin terveyden 

takaisin uudistumisen kautta. 

83 Totisesti sanon teille, jos lähestytte tehtävänne suorittamista tällä hetkellä valvomatta* ja 

rukoilematta, näette maan pinnan peittyvän ruumiilla. 
* Tämä raamatullinen ilmaus ei tarkoita ainoastaan hengellistä valppautta, vaan ennen kaikkea esirukousta 

toisten puolesta, maailman puolesta ja vastuun tuntemista siitä. 

84 Ymmärtäkää, ihmiset, että teitä ei koskaan lähetetty Maahan olemaan välinpitämättömiä sen 

suhteen, mitä ihmiskunnassa tapahtuu. 

85 Katsokaa ja rukoilkaa, älkää odottako tämän vuoden tuovan teille lohtua. Nämä ovat taistelun, 

toipumisen ja pohdinnan aikoja. 

86 Älkää luopuko lahjoistani, sillä silloin olisitte kuin maan pariat. 

87 Rukoilkaa kansojen rauhan puolesta. Olen puhunut omantunnon kautta ihmisille, niille, jotka 

hallitsevat näitä kansoja, ja olen nähnyt, että heidän sydämensä on kuriton, että he eivät aja siitä ulos 

vihaansa ja kunnianhimoa. 

88 Vartioi uskoasi, innostustasi todistaa totuuteni, äläkä murehdi veljiesi sinulle aiheuttamista 

koettelemuksista, koska rakastat minua. Sillä Minun Työni, Minun oppini ja Minun lakini ovat 

tuhoutumattomia ja tahrattomia. Kerron teille tämän, koska teitä tullaan vainoamaan, koska olette 

opetuslapsiani. Paha tahto ja valhe ajavat sinua takaa. Mutta siksi teidän ei pitäisi piiloutua katakombeihin 

rukoilemaan ja pyrkimään palvelemaan Minua. Nuo ajat ovat ohi. 

89 Olen vapauttanut henkenne, eikä kukaan pysty pysäyttämään sitä sen kehityksessä. 

90 Yksityiskohtaiset ohjeeni tällä kolmannella aikakaudella nostavat teidät kaikki korkeammalle 

evoluutiotasolle, josta käsin näette ainoan Jumalanne. Silloin sielussanne on rauha, ja tämä rauha on 

samanlainen kuin se autuus, jonka koette, kun valloitettuanne Luvatun maan ja ravittuanne itsenne 

ikuisella ravinnolla koette sen autuuden, että rakastatte taivaallista Isäänne ja olette hänen rakastamiaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 60  
1 Tulkaa pöytääni syömään opetukseni leipää. 

2 Oi ihmiset, te kuulette nyt "Sanan"! 

3 Näen innokkuutesi seurata minua. Sinulle ei ollut väliä, että sydämesi on haavoittunut rakkaistasi; 

se on repeytynyt. Mutta henkesi vaatteen minä näen ehjänä, sillä sinne ei ihmisen pahuus pääse. 

4 Autuaita ovat ne, joita pilkataan ja haavoitetaan asiani tähden ja jotka silti ottavat ristinsä vastaan 

nöyrästi ja rakkaudella, sillä he tulevat kokemaan veljissään muutoksen ihmeitä. 

5 Kaikilla minua kuuntelevilla ihmisillä ei ole uskoa. Löydän heidän joukostaan uusia fariseuksia, 

jotka piiloutuvat ja yrittävät turhaan löytää totuudesta petosta. 

6 Olen tullut opettamaan teitä kohottamaan sielunne, jotta voisitte löytää tämän Sanan olemuksen, 

joka on kaiken inhimillisen epätäydellisyyden yläpuolella. 

7 Levitän henkisen olemuksen, joka kumpuaa tästä sanasta, jonka annan teille, kaikkiin maan 

kansoihin, sillä se on yhdistymisen siemen. Tämä opetus saa ihmiskunnan pohtimaan ja ymmärtämään 

monia (hengellisiä) näkemyksiä. 

8 Rikkinäiset siteet yhdistyvät ja rotujen väliset erot katoavat henkistymisen ansiosta. Sillä vain yksi 

ja ainoa todellinen Jumala on olemassa. 

9 Näin alatte muodostaa yhtä perhettä maan päällä, ja jätän teille suuren, äärettömän soihdun, joka 

valaisee kaikkien lasteni henkistä tietä. 

10 Lävistetty kylkini päästää yhä ulos veden virran, joka on teille pelastus ja parantava balsami. 

11 Tasoitan tietä ulkomaalaisille tulla tähän kansakuntaan ja kuulla Sanani tämän julistuksen kautta. 

12 Jos sanoin teille toisella aikakaudella: "Joka tuntee Pojan, tuntee Isän", sanon teille tänään, kun 

puhun teille Pyhänä Henkenä: Minä olen Kristus, ja minä olen Isä, sillä Sana, joka puhui Kristuksessa, oli 

Jumalan Sana, joka on sama, jonka te saatte tänään. 

13 Oli välttämätöntä, että puhuin teille symbolien, vertauskuvien ja vertauskuvien avulla, jotta voisitte 

ymmärtää ne henkistämisen opetukset, jotka olen tuonut teille tänä aikana. 

14 Mutta on tullut hetki, jolloin poistatte kaikki ulkoiset palvonnan teot Jumalan palvonnasta ja etsitte 

Minua hengessä. 

15 Ymmärtäkää, etten tule aineelliseen kotiin, johon kehonne astuvat. Tulen kotiin, jonka ajatuksenne 

valmistavat Minulle. 

16 Iloitkaa tänään sanastani. Kun vuosi 1950 koittaa, Henkeni ei jätä teitä, sillä se on teissä ja kaikissa 

luoduissa olennoissa. Mutta te ette enää kuule minua tässä muodossa. Kun tulin henkisesti tekemään itseni 

tunnetuksi ihmiskunnalle, te nousette sen jälkeen henkisesti luokseni. 

17 Tulette pelokkaina Mestarin eteen kysyäksenne Minulta: "Herra, miellyttääkö siemenemme 

Sinua?" "Kyllä." - Vastaan teille tähän: Jos olet puhunut rakkaudella, jos olet osoittanut laupeutta sairaille, 

jos olet antanut anteeksi rikkomukset, olet ollut Isällesi mieliksi. 

18 Kylvä hyvä siemen, niin saat niittää hyvää hedelmää. Jos kylvätte rakkautta ja niitätte pettymystä 

maailmassa, älkää menettäkö uskoanne ja jättäkää asianne Minun huolekseni, sillä Minä olen se, jota 

palvelette ja jolta saatte palkkion. 

19 Olen opettanut teitä kylvämään maailmassa, jotta voitte korjata taivaassa. 

20 Älkää etsikö palkkaanne maan päältä älkääkä unohtako, että valtakuntani ei ole tästä maailmasta. 

21 Tänä aikana luonnonvoimat päästetään valloilleen puhdistamaan valittuni ja varustamaan heidät 

julistamaan Sanaani. 

22 Inspiraationi valaisee niitä, jotka ovat etsineet Minua ja joiden on määrä olla opetuslapsiani. Elian 

ääni on kuin soiva kello, joka herättää henget ja julistaa läsnäoloani. 

23 Teos, jonka tarjoan teille, on arkki, jossa ne, jotka astuvat siihen, pelastuvat, sillä siihen mennessä, 

kun saatte viimeisen näistä viesteistä, elementit päästetään valloilleen ja ne ruoskivat ihmisiä. Sinutkin 

koetellaan, ja silloin tiedän, millaisen uskon ja luottamuksen olet asettanut Minuun. Teidät tutkitaan, ja 

monet veljistänne, jotka ovat tietämättömyyttään tuominneet teidät huonosti, liittyvät teihin, kun he 

oppivat tuntemaan opetukseni. Tänä aikana eivät ainoastaan ihmiset saa opetustani, vaan myös 

hengellisessä laaksossa elävät henget nostetaan korkeammalle tasolle. 
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24 Rakkaat opetuslapset, valvokaa työtäni innokkaasti, noudattakaa ohjeitani, ja te tulette todistamaan 

minusta heidän kanssaan. Myös Maria, rakastava Äitinne, laskeutuu luoksenne ja täyttää teidät armolla, 

opettaa teille täydellistä rakkautta ja muuttaa sydämenne laupeuden lähteeksi, niin että voitte tehdä suuria 

rakkauden tekoja veljienne keskuudessa ja tuntea totuuden. Hän on työtoverini, ja sen lisäksi, että Sanani 

on Mestarina ja Tuomarina, on hänen Sanansa myös Äitinä ja Puolustajana. Rakastakaa häntä, ihmiset, ja 

kutsukaa hänen nimeään. Totisesti sanon teille, että Maria valvoo teitä ja seisoo tukenanne, ei ainoastaan 

näinä koettelemusten päivinä, vaan ikuisesti. 

25 Pidän kansaani vastuullisena näistä rakkauden ilmentymistä, jotka luovutan heille. Jokainen, joka 

on oppinut minulta, valmistautukaa ja opettakaa "viimeistä" totuuttani. 

26 Monet, jotka janoavat ja janoavat Jumalallista Sanaani, tulevat luoksenne ja tyydyttävät 

tiedonhalunsa opetuksellani. Minä katson teitä tuonpuoleisesta, ja jokainen hyvä työ, jonka teette veljienne 

hyväksi, tulee siunatuksi ja sen hedelmät moninkertaistuvat. Toisaalta jokainen laini rikkominen tai sen 

vääristäminen tuomitaan ja rangaistaan täydellisen oikeudenmukaisuuteni kautta. 

27 Usko ja toimi ilman fanaattisuutta. Nouskaa ylös ja asettukaa sellaiselle tasolle, jolta käsin voitte 

opettaa kaikkia veljiänne uskontunnustuksista ja opeista välittämättä. Älkää epäröikö tehdä hyvää apua 

tarvitsevalle vain siksi, että hän harjoittaa takapajuista tai epätäydellistä Jumalan palvontaa. Anna 

pikemminkin epäitsekkään työsi voittaa hänen sydämensä. Älkää sulkeutuko ryhmiin ja rajoittako siten 

toiminta-alaanne. Olkaa valkeus jokaiselle hengelle ja balsami jokaisessa ahdistuksessa. 

28 Olet kuin kulkija, joka asettuu puun varjoon lepäämään ja jatkaa sitten matkaansa. Kun jano vaivaa 

sinua - tässä minun ohjeissani on kristallinkirkkaan veden lähde. Kun voimasi ovat lopussa - lepää. Jos 

suru valtaa sydämesi, odota, niin kuulet yölaulun laulun, joka saa sinut unohtamaan elämän 

vastoinkäymiset. Mutta kun sinulle tulee nälkä, katkaise kypsä hedelmä puusta ja syö. 

29 Tässä Mestari puhuu teille yksinkertaisin vertauksin, jotta ymmärtäisitte opetukseni. 

30 En halua, että pysähdytte matkalla, enkä halua, että pysytte hiljaa huomenna, kun ihmiset kysyvät 

teiltä siitä, mitä olette kuulleet minulta. Minun tahtoni ei ole, että te moititte Minua epätoivossa vuoden 

1950 jälkeen, koska olen etääntynyt teistä. 

31 Tunnistakaa, miten lempeästi ja vakaasti olen tullut antamaan teille Sanani ja opettamaan teitä 

välittämään jumalallisia sanojani tavu tavulta. 

32 Opetuslapset, en vaadi teiltä, että saavutatte täydellisyyden teoissanne ja sanoissanne. Vaadin teiltä 

kuitenkin kaikkea sitä puhtautta, avuliaisuutta ja vilpittömyyttä, johon kykenette. 

33 Pitäkää luontoni sydämessänne, niin että kun puhutte, sananne ovat sen läpäisemiä ja liikuttavat 

veljienne sydämiä. Jos sanassasi ei ole tätä ominaisuutta, sinua ei uskota, ja sinut jätetään saarnaamaan 

yksin autiomaahan, tuuli vie nuo sanat pois, etkä ole kylvänyt mitään. Mikä kannustaa häntä, joka näin 

ponnistelee, tekemään päiväntyönsä? Hänen on vajottava epätoivoon. 

34 Nytkin sanon teille, että teidän on täytettävä itsenne voimalla ja rohkeudella taistelua varten. Älkää 

nimittäin odottako, että joku lohduttaisi teitä aina, kun olette mureita ja katkeria. 

35 Mutta jos osaatte valmistautua jo tänään, ette koskaan tunne oloanne hylätyksi, ettekä tunne, etten 

ole kanssanne, vaikka ette enää kuule Sanaani. Jos etsit Minua ja rakastat Minua, tunnet läsnäoloni 

kaikkialla, missä olet, ja sillä hetkellä, kun tarvitset sitä. 

36 Etsikää Minua aina ja parhaalla mahdollisella tavalla, niin löydätte Minusta Isän, Mestarin ja 

Ystävän. 

37 En ole koskaan kieltäytynyt armostani sitä pyytävältä, vaikka hän olisi tullut "spitaalin peitossa". 

En ole koskaan kieltänyt ketään ottamasta leipää pöydästäni. 

38 Näin minä valmistan teidät, sillä teidän huuliltanne tulee minun sanani, ja se on lohdutus, profetia, 

balsami ja puolustus ihmiskunnan ahdistuksissa. 

39 Katsokaa sodan jättämiä kärsimyksen jälkiä, ja silti ihmiset eivät halua herätä hengellisestä 

passiivisuudestaan. Mutta pian maailmassa tapahtuu tapahtumia, jotka ravistelevat ihmiskuntaa ja saavat 

sen muuttamaan suuntaa. 

40 Luonnonvoimat vaativat oikeutta, ja kun ne päästetään valloilleen, ne saavat osan maan pinnasta 

katoamaan ja muuttumaan mereksi, ja meret katoavat ja maa ilmestyy niiden tilalle. 
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41 Tulivuoret purkautuvat ilmoittaakseen tuomion ajasta, ja koko luonto sekoitetaan ja ravistellaan 

rajusti. Rukoilkaa, että käyttäydytte hyvien opetuslasten tavoin, sillä tämä on sopiva aika, jolloin 

kolminaisuus- ja marialaishenkinen opetus voi levitä sydämiin. 

42 Tulette tänään iloiten luokseni laulamaan "Hosanna", koska olette kuulleet ääneni ja sanani 

kolmella aikakaudella ja koska tunnustatte, että olen ainoa Jumala, joka on ilmoittanut itsensä 

ihmiskunnalle kolmella aikakaudella. 

43 Ette näe Kolminaisuudessani mitään mysteeriä, koska totuudessa sitä ei ole. Minä olen yksi 

Jumala, joka on ilmoittanut itsensä kolmessa ajassa. Ihmiset hämmentyvät, kun he syventyvät 

näkemyksiinsä ja tieteisiinsä. 

44 Opetuskirja on avoinna edessänne, mutta Mestari valitsee oppitunnin. Silloin tunnette, että 

muututte noviiseista opetuslapsiksi sen rakkauden, uskon ja tahdon mukaan, jota käytätte kuunnellessanne 

Minua. 

45 Jotkut eivät ole ymmärtäneet minua, vaikka he kuulevat minut ja uskovat läsnäolooni. Toiset, jotka 

ovat ymmärtäneet ilmestykseni suuruuden, eivät ole nousseet uudistumaan ja täyttämään tehtäväänsä. 

Toiset taas haluavat levittää opetustani ihmisten keskuudessa, mutta he pelkäävät ihmisyyttä ja tuntevat, 

että heidän huulensa vaikenevat. Ja on myös niitä, jotka ovat sanoneet Minulle: "Mestari, anna minun 

nauttia maailman nautinnoista, ja kun kyllästyn niihin, tulen luoksesi." - Oi te tietämättömät, jotka puhutte 

näin Herralle ottamatta huomioon, että ette tiedä elämänne viimeistä päivää! Mutta kun näet sen tulevan, 

taistelet kuoleman, voittamattoman, kanssa. Mutta sielunne irrottautuu lihasta ja kuulee silloin 

omantuntonsa äänen kertovan sille, että se on läsnäolossani ilman hyviä tekoja, tyhjin käsin, ja että se on 

menettänyt tilaisuuden tulla lähemmäksi Isäänsä. 

46 Minä valitsen nyt ihmisten joukosta ne, jotka seuraavat minua täynnä uskoa ja lujuutta, jotta he 

levittäisivät lakia koko maailmaan Herransa esimerkin mukaisesti. Tiedätte, etten suosi ketään, mutta ette 

ole kaikki valmiita tulemaan valituiksi. 

47 Ihmiskunnan ensimmäisistä ajoista lähtien olen käyttänyt hyväkseni niitä, jotka ovat 

varustautuneet, niitä, jotka ovat perehtyneet opetukseeni, välittääkseen viestini ja lakini muille heidän 

välityksellään. 

48 Kun minä puhuin Aabrahamille, hän kuuli sanani, ja uskon kautta hän näki Herransa. Tuo ääni 

sanoi patriarkalle: "Minä näen, että olet vanhurskas maan päällä, ja minä teen liiton kanssasi. Minun 

tahtoni on saada aikaan, että teistä syntyy lukuisia sukupolvia, jotka muodostavat kansan, joka tuntee 

minut ja rakastaa minua, ja heissä kaikki maan kansat tulevat siunatuiksi." 

49 Annoin Aabrahamille pojan, jonka hän nimesi Iisakiksi ja jota hän rakasti suuresti, ja koetellakseni 

hänen uskoaan ja tottelevaisuuttaan vaadin häntä uhraamaan hänet. Aabraham vapisi lihassaan ja 

sielussaan, mutta koska hän ymmärsi, että kyseessä oli jumalallinen käsky, jonka hän oli saanut, hän pyysi 

rukouksessaan vain voimaa tuon korkeimman tehtävän suorittamiseen ja valmistautui poikansa 

uhraamiseen. 

50 Tämä riitti Minulle, ja kun Aabrahamin käsivarsi nousi työntämään, pidin hänen kätensä takaisin, 

palautin hänelle rakkaan Pojan elämän ja annoin hänelle rauhansuudelmani. Vain yksi valituistani pystyi 

läpäisemään tuon testin; siksi valitsin hänet, jotta hänen esimerkkinsä kirjoitettaisiin muistiin hänen 

aikansa ja myöhempien aikojen ihmisiä varten. 

51 Sen jälkeen Jehova lähetti teille sanansa, joka tuli ihmiseksi Jeesuksessa, jonka te koettelitte ja 

jonka elämää vaaditte minulta, jotta voisitte uskoa. Ja minun ääretön rakkauteni, joka on teille 

käsittämätön, luovutti hänet teille kuin nöyrän karitsan, jotta hänen verensä hyväksymisen kautta te 

nousisitte iankaikkiseen elämään. Nyt voitte hyvin mitata rakkauteni teitä syntisiä kohtaan. 

52 Tänään etsin sinua uudestaan. En kuitenkaan kirjoita lakia kiveen enkä ruumiillistu Sanani 

ihmisessä. Pyhä Henkeni tulee puhumaan Minun innoittamani ihmisen mielen kautta valmistellakseen 

teitä, jotta voitte sen jälkeen astua suoraan hengestä henkeen yhteyteen Jumaluuteni kanssa. 

53 Elian Henki avasi portit tähän aikakauteen, jossa olen paljastanut teille uudet opetukset, jotka 

sisältyvät Seitsemän sinetin kirjan kuudennelle sivulle, Elämän kirjaan, jonka valo valaisee maailman 

viimeisenkin kolkan. 

54 Te kuulutte hengellisesti Aabrahamin sukulinjaan, siihen kansaan, jossa kaikki profetiat ja 

lupaukset, jotka annoin teille patriarkkojen kautta, ovat täyttyneet kautta aikojen. 
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55 Nyt minä annan teille uuden testamentin, joka on kuin arkki, jotta ihmiskunta pelastuisi siinä. 

56 Tehkää työtä, kylväkää, mutta tehkää se Minun lakini puitteissa. Kun olen sanonut teille: Minun 

Tahtoni on sinun Tahtosi ja sinun Tahtosi on Minun Tahtoni, voin toistaa tämän sinulle, mutta aina vain 

silloin, kun aikomuksesi ovat sallittuja. Muistakaa, ettei teistä olisi pitänyt tulla mitään 

epäoikeudenmukaista, koska olette syntyneet vanhurskaina ja puhtaina Jumalan helmasta. Minä annoin 

teille siunauksia täynnä olevan maan, jotta ihmiset voisivat käyttää sitä väliaikaisena kotinaan. 

57 Jos olen tehnyt itseni ihmisille tunnetuksi kaikkina aikoina, miksi he tuntevat tarvetta tehdä kuvani 

omin käsin palvellakseen minua siinä? 

58 Ihmiset, teidän sovitustyönne tällä kertaa on ollut etsiä suosta korvaamattoman arvokas jalokivi. 

Millä tavalla? Koska olette menettäneet perintönne menneinä aikoina maan päällä, jota asutte ja jonka 

olette muuttaneet haisevaksi lammikoksi. Tulit läsnäolooni ilman sitä, ja Minun täytyi lähettää sinut 

etsimään sitä, jotta palatessasi luokseni esittelisit sen Minulle. Tämä jalokivi on hyveiden kokonaisuus. 

Tehkää hyvää, ja mitä enemmän harjoitatte sitä, sitä voimakkaampia ovat sen antamat valonsäteet. 

59 Älkää syyttäkö Minua siitä, että tulen opettamaan teitä tuskan ja ahdistuksen aikoina, sillä Minä en 

luonut kipua. 

60 Olkaa hyviä työntekijöitäni, ja lähetän teidät maakuntiin julistamaan tätä opetusta. Älkää siis 

opettako mitään hyödytöntä älkääkä sekoittako todellista uskoa hengelliseen taikauskoisiin ajatuksiin. Jos 

lisäisitte tällaisia ajatuksia työhöni, olisi paljon parempi, että olisitte hiljaa. 

61 Puhukaa totuudestani, ja palkitsen teidät inspiraatiollani, kuten olen palkinnut tämän kansan ja 

äänenkantajieni henkisen heräämisen antamalla Sanani virrata yhä runsaammin. 

62 Tunne jumalallinen läsnäoloni keskuudessasi. Minun tahtoni on ollut yllättää kansani tänä päivänä. 

63 Tänään kysyn teiltä: Mitä olette tehneet teille uskomallani työllä? Mitä olette tehneet opetuksillani 

ja miten olette välittäneet viestini veljillenne? - Ihmiset, olette hiljaa kysymyksilleni, sillä tiedätte, että 

omatuntonne on jo esittänyt teille juuri nämä kysymykset. 

64 Tunnette olonne Mestaria kohtaan kuin pienet lapset ja itkette hiljaa. Annan teille anteeksi ja suon 

teille vielä yhden ajanjakson, jotta teistä voi sen aikana tulla vihdoin todellisia opetuslapsia. 

65 Tiedätte hyvin, että teiltä ei ole puuttunut opetusta, että olen antanut teille monia kannustimia 

matkallanne, jotta voisitte jatkaa tiellä. Todellakin, näytän itseni tuomarina, mutta ensin annan teidän 

tuntea isällisen rakkauteni. 

66 Ihmiset, jos antaisin kansoille rauhan teidän uudistumisenne ja parantumisenne vuoksi, ottaisitteko 

tämän ehdon ilolla vastaan ja pyrkisittekö täyttämään sen? - Miettikää, mitä sanon teille, opetuslapset! 

67 Olen tullut täynnä rakkautta ja lempeyttä, jotta oppisitte rakastamaan toisianne ja jotta teistä tulisi 

nöyriä. Minä olen esimerkki ja kirja. Kuunnelkaa Kristusta uudestaan, sillä hän on tie, totuus ja elämä. 

68 Minä en ole tehnyt itseäni tunnetuksi, vaan myös Maria, teidän rakastavin Äitinne, ja Elia, teidän 

Henkinen Paimenenne, jotta ymmärtäisitte, että tämä on viimeinen ajanjakso, jolloin Jumala tekee itsensä 

fyysisesti havaittavaksi ihmismielen avulla, jotta ihminen näkisi, kuulisi ja tuntisi sen. 

69 Jos te, jotka olette kuulleet tämän Sanan, omaksutte sen rakkaudella ja teette sen tunnetuksi, niin 

kuin minä olen teitä opettanut, totisesti minä sanon teille, että teidän siemenenne jatkuu seitsemänteen 

sukupolveen asti. Mutta jos et ole kuuliainen ja armollinen, kipu tuntuu lapsissasi ja heidän jälkeläisissään. 

70 Teillä on paljon tehtävää yhteisönne helmassa, mutta jotta ansionne voidaan laskea, teidän on 

yhdistettävä ajatuksenne ja tahtonne, rakastettava toisianne kuin veljiä ja sisaria ja oltava valmiita 

antamaan anteeksi loukkaukset. Silloin olette murtaneet kahleet, jotka sitovat teidät materialismiin, 

itserakkauteen ja egoismiin, ja alatte elää ja kärsiä toisten puolesta. 

71 Elia on kanssasi, ja hänen valonsa valaisee sinua, jotta voit täydentää pyhäkköä sydämessäsi, aivan 

kuten hän antoi sinulle rohkeutta työntää epäjumalasi pois jalustoiltaan. Elian säde on aina tullut 

hävittämään epäjumalanpalveluksen, taikauskon ja tietämättömyyden ja saanut ihmiset tunnistamaan 

totuuden Jumalan voiman. 

72 Ihmiset, etsikää tänä ahdistuksen aikana turvaa Marian rauhan vaipan alta ja rukoilkaa kaikkien 

ihmisten puolesta, sekä niiden, jotka tunnustavat hänet Jumalalliseksi äidiksi, että niiden, jotka eivät 

tunnusta. 

73 Katso, miten sota leviää kuin öljy veteen. Rikkaruohot kitketään juurineen, niin että maa puhdistuu 

uudestaan. 
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74 Valvokaa ja rukoilkaa kansanne rauhan puolesta ja pitäkää Sanani sydämissänne, sillä olette vielä 

siinä ajassa, jolloin voitte kuulla sen. Mutta pian tämä aika on ohi. 

75 Otan vastaan tämän kansan rukouksen, joka myös lähettää vetoomuksensa taivaan kuningattarelle, 

joka antaa teille hellyyttä ja laskee hengellisen kukan sydämeenne. 

76 Siunattuja ovat ne, jotka seuraavat jalanjälkiäni. Kuulette ääneni, jonka lähetän teille 

täydellisyydestä, äänen, joka kuuluu kaikkialla maailmankaikkeudessa monissa muodoissa. 

77 Kukaan ei voi piiloutua Luojan katseelta, sillä Hän on kaikkialla läsnä. Seuraan sinua kaikkialle, 

minne menetkin, kuin oma varjosi. Mikään ajatus ei voi välttyä Jumaluudeltani, eikä ole mitään työtä, joka 

olisi jäänyt Minulle piiloon tai tuntemattomaksi. Olen sekä niiden vanhurskaiden henkien kanssa, jotka 

asuvat korkeissa kodeissa, että niiden kanssa, joiden henkinen sekavuus on saanut heidät luomaan 

pimeyden maailmoja ja asumaan niissä. 

78 Olen kaikkien kanssa. Toisille olen odotettu, toisille vainottu. Pyhä Henki vetää nyt pois pimeän 

verhon, joka peitti teidät, niin että jokainen silmä voi virkistyä tässä valossa. Minä olen Iankaikkinen 

Elämä, joka etsii "kuolleita" herättääkseen heidät. 

79 Nouskaa hengellisesti rukouksissanne niin, että voitte päästä ikuisuuden kynnyksille, jossa aika ei 

kulje ja jossa kaikki on rauhaa ja autuutta; sillä siellä tulette tyytyväisiksi todelliseen elämään. 

80 Ottakaa huomioon, että jokaiselle tulee vääjäämättä hetki, jolloin hän astuu ikuisesti tuohon 

maailmaan. Miksi sitten haluatte välttämättä elää tässä maailmassa? Kuinka vähäistä onkaan uskosi ja 

toivosi hengelliseen elämään, kun pidät niin tiukasti kiinni maasta, ja kun näen, että toivot näkeväsi siellä 

uudelleen ne, jotka olivat sukulaisiasi ja jotka nyt elävät hengellisessä maailmassa, tätä paremmissa 

maailmoissa. Miksi haluatte heidän tulevan uudelleen Kyynelten laaksoon itkemään ja syömään katkeraa 

leipää, kun he voivat jo nyt nähdä Luvatun maan heijastuksen sieltä, missä he asuvat? 

81 Tunnette, että Isän oikeudenmukaisuus ilmenee kaikkialla maailmankaikkeudessa. Mutta sanon 

teille, ettette saa sekoittaa oikeudenmukaisuuttani rangaistukseen tavanomaisessa mielessä. Nykyinen aika 

on yllättänyt teidät valmistautumattomina, koska olette jättäneet ajat ja lahjanne käyttämättä, ja tästä 

syystä tunnette itsenne kuritetuksi. 

82 Opetuslapset, herätkää ja ymmärtäkää, missä ajassa elätte. Sanon teille: Aivan kuten kukaan ei 

pysty pysäyttämään oikeudenmukaisuuttani, niin kukaan ei voi sulkea portteja tuonpuoleiseen, jonka 

armoni on avannut teille. Kukaan ei pysty estämään valon, toivon ja viisauden viestien saapumista noista 

maailmoista tuleville ihmisille. 

83 Minä olen tuon valtakunnan ainoa omistaja, ja sen avain on opetuksessani. Ymmärtäkää siis kaikki 

se armo, jonka olen antanut teille, nöyrille spiritualisteille. Sillä millään tämän ajan uskonyhteisöllä tai 

uskontokunnalla ei ole jumalallisen Sanan ilmentymää tai tahdon lähettämieni henkisten valo-olentojen 

läsnäoloa. 

84 Suuret uskontokunnat tai lahkot arvioisivat nämä opetukset väärin, hylätkööt ne tämän ilmentymän 

ja tuomitkoot teidät. Syynä on se, että he ovat unohtaneet tai eivät halua ymmärtää, että Kristuksella on 

avain kaikkiin Hengen salaisuuksiin. Nyt näette, kuinka monet niistä, jotka väittävät seuraavansa minua, 

ovat todellisuudessa niitä, jotka vainoavat minua. Mutta sanani on tultava todeksi. 

85 Tämä on kolmas kerta, jolloin Kristus tulee maailmaan "pilvessä", täynnä majesteettisuutta ja 

valon hengellisten olentojen ympäröimänä, vapauttamaan ja lunastamaan ihmiset. Kaikille olen antanut 

merkkejä läsnäolostani, jokaiseen oveen olen koputtanut. Mutta vaikka he kuulivat askeleeni, he kielsivät 

minut. Vain te, nöyrät, jotka kannatte hengessänne Jumalan kansan siementä, uskoitte Minuun; te tunsitte 

Minut ja otitte Minut sydämeenne. 

86 Kukaan ei ole kyennyt estämään näitä ilmentymiä tai pysäyttämään polkuanne, sillä totuus on 

valoa ja voittamaton miekka. 

87 Tänään tiedätte, että tuloni tähän aikaan ei ollut tarkoitus jakaa teille maailman aarteita. Kuitenkin 

lisätodisteena läsnäolostani keskuudessanne olette konkreettisesti kokeneet välittävän rakkauteni, olipa 

kyse sitten siitä, että olette saaneet menetetyn terveytenne takaisin, tai siitä, että työnteon portit ovat 

avautuneet, tai siitä, että olette vastaanottaneet ilmentymäni niin monessa muodossa kuin olen teille 

lahjoittanut. 

88 Annan teille kaikille todisteita läsnäolostani sekä hengellisessä että aineellisessa elämässä. 
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89 Maailman uskonnot ja uskontokunnat: Avatkaa porttinne ja tulkaa Minun luokseni virroissa! 

Voimamiehet: Nouskaa ja koetelkaa minun työtäni! Miehet, naiset, etsikää Minua, armahtakaa itseänne! 

Jos tämä kansa ei ole valmis ottamaan teitä vastaan, minä otan teidät vastaan, parannan teidät ja annan 

teille Sanani leipää. 

90 Ihmiskunta, rukoilkaa, odotan teitä paljastaakseni teille Kolmannen Ajan mysteerin. 

91 Odotatteko autuutta maailmassa? Tiedätte hyvin, että tämä maa, sen sijaan että se antaisi maitoa ja 

hunajaa, antaa kyyneleitä ja kuolemaa ihmisen tahdon mukaan. 

92 Valmistautukaa, sillä teidän kätenne tuhoavat epäjumalanpalveluksenne, kun harjoitatte hengellistä 

Jumalan palvontaa kaikella rakkaudellanne. 

93 Katsokaa, ihmiset, sillä taistelu lähestyy ja vastustaja lähestyy. Se ei ole ensimmäisen kerran farao 

eikä toisen kerran keisari. Se, joka pyrkii johdattamaan teidät takaisin orjuuteen - kehittymisenne ja tiedon 

valonne pelossa - on kaikkien aikakausien pimeys, joka ympäröi ja uhkaa teitä. Tätä varten olen antanut 

teille valon miekan taistelua varten. Tässä valossa tulee olemaan usko, viisaus ja rakkautta. 

94 Anteeksiantaminen on yksi niistä hyveistä, joilla on suurin ansio oikeudenmukaisuuteni edessä. 

Sanon teille jälleen: "Rakastakaa toisianne." 

95 Rakkauteni yhdistää kaikki ihmiset ja kaikki maailmat yhdeksi. Minun edessäni rotujen, kielten ja 

heimojen erot katoavat, ja jopa sielun kehityksessä olevat erot. 

96 Tuomarina toimivan Jumalan ja ihmisen välillä on välitystaso, joka on Maria, rakastavin äiti, jonka 

rakkaudessa henget pesevät ja puhdistavat itsensä tullakseen Herransa eteen. 

97 Vaikka Aatamin tottelemattomuus, Kainin rikos ja Babylonin sekasorto painavat yhä ihmiskuntaa, 

annan teille mahdollisuuden vapautua noista tahroista. 

98 Tarjoan teille tämän kristallinkirkkaan ja puhtaan veden lähteen, jotta voitte sammuttaa janonne 

siitä ja puhdistaa itsenne kaikesta liasta. Mutta varokaa kevättä, sillä silloin ilmestyy ihmisiä, jotka 

haluavat huijata teitä väärillä hengellisillä opetuksilla ja sanovat rakastavansa Jumalaa ja Mariaa. Ole 

varuillasi, sillä tällä he haluavat erottaa sinut (Herran) esteestä. Tulee ilmestymään niitä, jotka sekoittavat 

opetuksiani ihmisten opetuksiin. Eläkää valppaasti! Sillä se hetki on jo lähestymässä, jolloin kutsun teidät 

tuomiolle. Silloin Läsnäoloni on kuin ukkonen myrskyssä ja valoni kuin salama, joka nousee idässä ja 

sammuu lännessä. Silloin kutsun ne sata neljäkymmentäneljätuhatta, jotka olen merkinnyt, luovuttamaan 

sadon oikeuteni edessä. Jotkut ovat aineessa ja toiset hengessä. 

99 Ne, jotka seurasivat minua vuonna 1866, ovat läsnä tässä tuomiossa, jotta he voivat myös vastata 

ensimmäisestä siemenestään. Ennen kuin rauha tulee, tulee tuomio. Tulette näkemään vahvojen nousevan 

vahvoja vastaan, mutta näissä taisteluissa heidän voimansa ja ylimielisyytensä kuluvat loppuun. Silloin 

maa on kylpenyt syntisten ja myös viattomien veressä. Mutta kun nuo ahdistukset ovat ohi, tulee rauha 

kansoille, sillä ihmiset tunnustavat Jumalan ainoaksi vahvaksi ja vanhurskaaksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 61  
1 Kun jumalallinen säteeni laskeutuu luoksenne, enkelit yhdistyvät sielunne kanssa rukouksessa ja 

Isän palvonnassa. 

2 Oikeuteni pelko on lisännyt tämän kansan kiihkeyttä, kun he kokevat luonnonvoimien päässeen 

valloilleen näinä koettelemusten päivinä. Miksi olet epätoivoinen? Enkö ole opettanut teitä rukoilemaan ja 

varustautumaan uskolla? 

3 Katsokaa, että luonnonvoimat osoittavat teille menneiden aikojen ennustusten täyttymistä. Jos 

teidän on määrä todistaa ja nähdä nämä tapahtumat, älkää pelästykö Isänne tahtoa. Kaiken tarkoituksena 

on puhdistaa sinut. 

4 Uskon jokaiselle teistä useita sydämiä, jotta voitte johtaa heitä Hänen Sanansa ja esimerkkinsä 

kautta. Mutta jos teistä tulee heikkoja koettelemuksissa, millaista luottamusta voitte herättää veljissänne 

Minun opetukseni suhteen? - Teitä seuraavien ihmisten joukossa on kivisydämiä, joita vain hyvät teot 

onnistuvat liikuttamaan ja käännyttämään heidät opetukseeni. 

5 Eläkää hereillä ja olkaa herkkiä, sillä joka käänteessä ja joka paikassa tuon luoksenne tarvitsevan 

ihmisen, ettekä saa ohittaa häntä tuntematta hänen tarvettansa. Jopa ne, jotka näet vain kerran elämässäsi, 

kuuluvat sinulle uskottuun joukkoon. He tunnistavat teidät tuonpuoleisessa. 

6 Älä katso kuvia kivusta vain uteliaisuudesta. Olkaa aina jaloimpien tunteiden innoittamia, jotta 

teoissanne olisi aitoa rakkautta ja jotta voisitte lohduttaa veljiänne. Älkää välttelkö sairaalaa älkääkä 

kauhistuko spitaalista, rampaa tai tartuntatautia sairastavaa. Älkää katsoko vankilaa halveksivasti tai 

vastenmielisesti, älkääkä ohittako sitä rukoilematta niiden puolesta, jotka siellä ovat. Ojenna kätesi 

rakkaudella niille, jotka ovat kaatuneet, niille, jotka ihmiset ovat unohtaneet. Kuinka paljon hyvää teetkään 

heille heidän sieluissaan! 

7 Terästä sydämesi taisteluun! En halua heikkoja sotilaita riveihini. Läsnäolosi veljiesi tiellä voi 

merkitä heille pelastusta, vapautumista, terveyttä ja rauhaa. 

8 Lopetan pian Sanani teidän keskuudessanne, ja ne, jotka eivät halunneet kantaa sitä sydämessään, 

valmistautukaa siihen, että kipu kuluttaa heidät loppuun. Miten he voisivat todistaa uudesta 

ilmestyksestäni, jos he eivät ole valmistautuneet. 

9 Jos toisella aikakaudella Sanani puhui lainopettajille Jeesus-lapsen kautta ja sai heidän huulensa 

vaikenemaan kysymyksilleni, ja hämmästytin heitä vastauksillani, niin totisesti sanon teille, että tälläkin 

aikakaudella Sanani saavuttaa uudet lainopettajat, teologit ja oppineet kysyäkseen heiltä kysymyksiä ja 

vastatakseni heille; tähän teidän on valmistauduttava. Lähetän teidät antamaan tämän todistuksen 

ihmiskunnalle, ja jos ihmiset eivät usko teitä, sanon heille: "Jos ette usko lähettiläitäni heidän köyhyytensä 

ja nöyryytensä vuoksi, uskokaa heitä heidän ihmeidensä vuoksi." - Opetuslapseni tekoihin liittyy 

luonnossa ja kansojen elämässä merkkejä, jotka saavat ihmiskunnan pohtimaan opetukseni totuutta. 

10 En halua, että merkityt palaavat hengelliseen laaksoon pimeyden peittäminä maanpäällisen 

päivätyönsä jälkeen. Haluan vastaanottaa heidät täynnä valoa, voimaa ja rakkautta, jotta voin sitten 

lähettää heidät maan päälle henkisinä olentoina, näkymättömänä armeijana, joka tasoittaa polkuja, 

vapauttaa vankeja, herättää ne, jotka elävät tietämättömyydessä, ylimielisyydessä tai paheissa. Mitä 

tapahtuu niille, jotka, vaikka he ovat saaneet Pyhän Hengen merkin, joutuvat tuonpuoleisessa elämään 

ilman valoa ja ilman ansioita? Lähettääkö Herra heidät valon joukkojensa joukkoon, vai täytyykö Hänen 

ruumiillistaa heidät uudestaan pestäkseen pois heidän epäpuhtautensa? 

11 Totisesti, totisesti, minä sanon teille: te ette tiedä, millaiset ajat ihmiskuntaa odottavat tässä 

maailmassa, ettekä halua asua siellä niinä päivinä. 

12 pidättäytykää, pidättäytykää synnistä, sillä Jumalallisen oikeuden miekkani tulee armottomasti 

tuhoamaan pahuuden. Autan niitä, jotka taistelevat pelastuksensa puolesta, ja autan armollani niitä, jotka 

itkevät ihmisten erehdyksen vuoksi. Kyllä, ihmiset, on miehiä ja naisia, jotka valvovat pysyäkseen 

hyveessä, hyvyydessä, ja vanhempia, jotka rukoilevat, etteivät heidän lapsensa eksyisi hyvältä tieltä. 

13 Kehotan teitä hyvin ymmärrettyyn katumukseen, jossa ette luovu mistään sielun ja ruumiin 

kannalta hyödyllisestä, vaan vapautatte itsenne kaikesta haitallisesta, vaikka se tuntuisi teistä kuinka 

hyödylliseltä ja mukavalta - vaikka tämä luopuminen merkitsisikin uhrausta. 
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14 Minne ikinä menetkin, jätä jälkeesi rakkauden ja laupeuden jälki, niin että kaikki ohikulkijat voivat 

vastaanottaa valon. Silloin otatte todella Mestarinne esikuvaksenne. Totisesti sanon teille, että yksi 

syvimmistä merkeistä, jonka voitte jättää veljienne sydämiin, on se, että annatte anteeksi saadut 

loukkaukset. 

15 Sydämesi on nöyrästi avautunut tunnustamaan syyllisyytensä Herransa edessä, ja minä, jonka 

päälle kaikki rikkomukset lankeavat, annan sinulle anteeksiantoni rauhan henkäyksenä, joka rauhoittaa 

henkeäsi ja täyttää sydämesi toivolla. Mitä muuta sielusi voi pyytää tässä maanpaossa, jossa se on? 

16 Isä puhuu sinulle valtakunnastaan, Maria peittää sinut vaipallaan ja Elia valvoo sinua. Kunnioita 

armoa, joka sinulle on annettu. 

17 Katso, tässä on todellisen elämän kirja avattu teidän silmienne eteen, jotta ette vaeltaisi 

pimeydessä. Koska olen varustanut teidät hengellä, on luonnollisinta ja oikeudenmukaisinta, että annan 

sen tietää jotakin enemmän kuin mitä luonto voi sille opettaa. Henki ei saa elää tietämättömänä 

luomakuntani keskellä, sillä se on korkeammalla kuin kaikki sitä ympäröivä. 

18 En janoaa vain rakkauttasi, vaan myös ymmärrystäsi. 

19 Ota elämän koettelemukset ja vastoinkäymiset vastaan hengellisesti kohottautuneena, jotta niistä 

olisi hyötyä hengellesi. Sillä totisesti minä sanon teille, että niiden kautta te tulette selvästi ymmärtämään 

monia Isänne opetuksia. 

20 Hyväksykää kohtalonne, olkaa tyytyväisiä siihen, mitä teillä on, olkaa kärsivällisiä. Miksi menetät 

joskus rauhallisuutesi ja epätoivosi? Koska unohdat alkuperän ja myös velan, joka sinun on maksettava 

pois. 

21 Anna sielusi ymmärtää ja hyväksyä sovitus, niin tunnet valon tunkeutuvan sisimpääsi ja täyttävän 

sinut toivolla, voimalla ja ilolla. 

22 Ymmärtäkää, että ei ollut Minun Tahtoni, että itkette, ja että Minulle ei ole ilo nähdä kyyneleitä 

silmissänne. Mutta kun näin, että sielusi, joka tuli maan päälle puhtaana, oli tahrannut itsensä maailman 

synneillä, annoin sen puhdistaa itsensä, jotta se voisi palata luokseni. Kun tietämätön kiroaa 

oikeudenmukaisuuttani ja heikko kaatuu, heille annetaan anteeksi. Mutta te, jotka olette kuulleet tämän 

Sanan, jotka olette vastaanottaneet tämän lain, ette voi olla epätoivoisia ettekä pilkata, ellette sammuta 

uskonne valoa ja joudu hämmennykseen. Ettekö ajattele - jos teiltä puuttuu tällä tavoin - että se olisi kuin 

jos saastuttaisitte tämän valkoisen lakanan, jonka olen antanut teille, tai kuin jos heittäisitte pois leivän, 

jonka olen tarjonnut teille niin suurella rakkaudella? 

23 Älkää heikentykö, älkää sairastuko uudelleen älkääkä antako kenenkään viedä lahjoja, joita opetan 

teitä kehittämään. Käytä antamiani ohjeita ja voimaa muuttaaksesi katkeruuden ja kärsimyksen rauhaksi ja 

rakkaudeksi. Jos kotinne helmassa on eripuraa, se johtuu siitä, että ette ole kyenneet toteuttamaan 

rakkauden opetuksiani käytännössä. 

24 Niin kauan kuin kuuntelette minua, tunnette olonne turvalliseksi, mutta heti kun poistutte 

kokoushuoneesta, tunnette itsenne monin tavoin kiusatuksi. Olenko minä se, joka teitä kiusaa, joka teidät 

kaataa, joka välittää siitä, että te tuhoudutte? opetuslapset, jos olen sallinut kiusausten olemassaolon, 

olkoot ne teille koetukseksi! Tehtävänne on vastustaa niitä uskossa, kunnes olette muuttaneet pimeyden 

valoksi. Kun asetan tiellesi sen, joka on jäänyt vajaaksi, se ei ole sitä varten, että sinut kaadettaisiin, vaan 

että sinä pelastaisit hänet. Rukoilkaa tietäen, että elätte Hengen taistelun aikaa ja että teidän on täytettävä 

käsky, joka sanoo teille: rakastakaa toisianne. 

25 Ole aktiivinen, älä nuku! Vai haluatteko odottaa, kunnes vainot saavat teidät uneen? Haluatteko 

langeta epäjumalanpalvelukseen jälleen kerran? Odotatteko, kunnes vieraat opit pakottavat itsensä väkisin 

tai pelolla? Olkaa hereillä, sillä vääriä profeettoja nousee idästä ja hämmentää kansoja. Liittykää yhteen, 

niin että äänenne kaikuu kaikkialla maailmassa ja varoitatte ihmiskuntaa ajoissa. 

26 Auttaakseni teitä liitossanne annan itseni tuntua keskuudessanne monissa muodoissa, jotta 

ymmärtäisitte ajan, jossa elätte. Mutta kuinka harvassa ovatkaan ne, jotka tuntevat Läsnäoloni ja sanovat: 

"Se on Herra." - Ihmiset ovat hengellisesti unessa. Te, jotka kuulette minua, olette heränneet. Mutta et silti 

ryhdy herättämään muita. 

27 Näistä vaatimattomista kokoontumispaikoista lähtee liikkeelle ihmiskunnalle suunnattu uusi 

sanoma, ja niistä lähtevät liikkeelle ne joukot, joilla on huulillaan todistus uudistumisestaan ja 

hengellisestä edistyksestään. 



U 61 

41 

28 Kuinka köyhiä nämä rukoushuoneet ovatkaan olleet - aineellisesti katsoen - mutta niiden suuruus 

on ollut hengellistä! Kokoontumispaikat, joissa olette kuulleet Sanaani, ovat kuin mahtava puu, jolla on 

tiheä lehvistö ja jonka varjo on ollut parantava. Sen läsnäolo on antanut sinulle rauhaa ja luottamusta, ja 

sen hedelmät ovat ravinneet sinua. Kokoontumispaikat ovat antaneet turvapaikan avionrikkojalle, 

lapsenmurhaajalle, ilkivallalle, sairaalle, niille, jotka ovat tahranneet kätensä lähimmäisensä verellä, 

köyhille, niille, jotka janoavat rakkautta. Kaikilta heiltä on virrannut kyyneleitä, he ovat lähettäneet 

rukouksia ja he ovat kuulleet kiitollisuuden sanoja. Askel askeleelta nämä ihmiset ovat puhdistaneet 

itsensä näissä rukouspaikoissa kyynelten ja rukousten kautta. 

29 Nyt ihmiskunta puhdistaa itseään suuren tuskan keskellä, sota on laajentanut vaikutusvaltaansa 

koko maailmaan, ja heikko ihminen on vetäytynyt. Nykyään verivirrat virtaavat, kansakunnat nousevat 

kansakuntia vastaan, jopa äidit ajavat poikiaan sotaan. Sen jälkeen kaikki seuraukset tulevat näkyviin: 

rutto, nälkä ja kuolema. Mikään paikka ei ole vapaa tästä tuhosta. Harvinaisia sairauksia ilmaantuu, lepra 

leviää ja sokeus myös. Aurinko tuntuu palavan kuin tuli, hedelmälliset pellot muuttuvat karuiksi ja vedet 

saastuvat. Siksi teidän on valmistauduttava, sillä minun merkkini ei riitä pelastumiseen. Kuinka moni, joka 

ei ole Minun merkityistä, pelastuu, kuinka moni, joka ei ole Minun valituistani, löytää tien pelastukseen? 

Katsokaa ja rukoilkaa! 

30 Totisesti sanon teille, että aivan kuten te kuulette Sanani tänä aikana maan päällä ihmismielen 

välityksellä, niin se kuullaan myös muissa maailmoissa, vaikkakin toisten kanavien ja keinojen kautta. 

Mutta saatte kokea nuo ihmeet vasta, kun astutte hengelliseen elämään. 

31 Kukapa ei olisi tuntenut levottomuutta tuonpuoleisen elämän edessä? Kuka niistä, jotka ovat 

menettäneet rakkaansa tässä maailmassa, ei ole tuntenut kaipausta nähdä hänet vielä kerran tai ainakin 

tietää, missä hän on? Kaiken tämän tulette kokemaan, näette heidät uudelleen. Mutta hankkikaa ansiot nyt, 

jotta kun lähdette tältä maalta ja kysytte hengellisessä laaksossa, missä ne, jotka toivotte löytävänne, ovat, 

teille ei sanota, ettette voi nähdä heitä, koska he ovat korkeammalla tasolla. Älkää unohtako, että kerroin 

teille jo kauan sitten, että Isän huoneessa on monia asuntoja. 

32 Syö Sanani leipää, niin että suru ja tuska karkaavat sydämestäsi ja voit vilkaista iankaikkista 

elämää. Annan teille vähän tätä rauhaa. 

33 Kuunnelkaa Minua vielä kerran ja poistakaa mielestänne ne huonot ajatukset, joita maailma antaa 

teille, niin voitte valmistautua niihin henkisiin opetuksiin, jotka paljastan teille. Juuri nyt, henkisen 

kohotuksenne hetkellä, tällä hetkellä, kun yritätte koota itsenne sydämenne sisimpään, lihan intohimot 

heijastuvat sielussanne. Milloin annat hengen ominaisuuksien ja kauneuden heijastua runsaana kehossasi? 

34 Puhdistakaa itsenne, jotta voitte tuntea Minut, ja luopukaa askel askeleelta materialisaatiostanne. 

Jättäkää väärät epäjumalat, jotka asuvat epäterveissä nautinnoissa, turhuuksissa ja turhassa tunnustuksen 

tavoittelussa. Hallitse intohimosi, jotka kiusaavat sinua, ja puhu niille niin kuin Kristus puhui erämaassa: 

"Älä kiusaa Herraasi, vaan kumarra häntä." 

35 Muistutan teitä myös siitä, että opetin teitä antamaan yhden kunnianosoituksen Jumalalle ja toisen 

keisarille, sillä näen, että annatte kaiken keisarille. Tutkikaa itseänne joka päivä hetki, sillä vääjäämättä 

tulee hetki, jolloin kuulette ääneni kutsuvan teitä tuomiolle, ja silloin sielunne joutuu antamaan tiliä 

itsestään ja ruumiillisesta kuorestaan. Älkää pelätkö Minua sillä hetkellä, en ole epäoikeudenmukainen; 

pelätkää itseänne! 

36 Kun olen osoittanut teille maan päällä, että olen hyväntekijänne ja että rakastan ja annan teille 

anteeksi, luuletteko, että kun astutte hengelliseen elämään, löydätte minut muuttuneena? 

37 Kun etsin teitä ja seuraan teitä niin innokkaasti, kun puhun teille ja alennun sinne, missä olette, se 

johtuu siitä, etten halua teidän kadottavan itseänne äärettömyyteen, kun lähdette tästä maailmasta, että 

olette vailla valoa, että etsitte Minua ettekä löydä Minua, että vaikka olen hyvin lähellä teitä, tunnette 

Minut hyvin kaukana ettekä kuule ettekä näe Minua. 

38 Kuuntele opetuksiani ja sovella niitä. Autuaita ovat ne teistä, jotka elätte suurissa vaikeuksissa, 

kärsimyksissä ja katkeruudessa ja jotka kuitenkin rukoilevat niiden puolesta, jotka itkevät, unohtaen 

itsensä ja rukoillen kansojen rauhan puolesta. Sillä ne, jotka toimivat tällä tavoin, löytävät valon tien, joka 

johtaa täydellisyyden valtakuntaan, ja heidän taakkansa on heidän tuomionsa hetkellä hyvin kevyt. 
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39 Yllytän henkeänne hyödyillä, niin että jopa se tarvitseva ihminen, joka valitti, ettei hän voinut 

harjoittaa armoa, koska hänellä ei ollut mitään, voi tänään ymmärtää, että hänellä on henkisesti ehtymätön 

rikkaus. 

40 Puhun teille jumaluuteni arvoisimman välineen kautta: ihmisen kautta, ja totisesti sanon teille, että 

tämä yhteys ei ole koskaan katkennut. Minä olen "Iankaikkinen Sana", joka on aina puhunut ja tulee 

puhumaan rakastetuille lapsilleen. 

41 Mitä tiheämpää tämän maailman pimeys on, sitä voimakkaampaa on valo, jonka lähetän, jotta 

ihmiskunta voi tunnistaa oikean polun. Jos olisitte jo varustautuneet, millaista autuutta tuntisitte, jos 

tuntisitte läsnäoloni joka askeleella, joka paikassa ja joka olennossa! Tunnistaisit minut sydämessäsi, 

kuulisit minut hengessäsi, tunnistaisit minut kaikissa teoissani, pienimmissäkin. Nykyään ihmiskunta 

huutaa: "Jumalani, kuinka pimeät ovatkaan elämän tiet!" näkemättä, että Elia, kolmannen aikakauden 

jumalallinen lähettiläs, on valaissut tiet Minun Valollani ja että voitte selvästi nähdä niissä Minun Vereni 

jäljet. 

42 Minun valtakuntani seisoo sinun valtakuntaasi vastaan, olen nostanut itseni taistelemaan maailmaa 

vastaan. Mutta älköön kukaan pelästykö, sillä minun miekkani on tehty rakkaudesta, ja minun armeijani 

on aseistettu rauhalla ja valolla. Valtakuntani viholliset voitetaan rakkauden yleismaailmallisella voimalla; 

mutta näillä vihollisilla en tarkoita lapsiani, vaan heidän epätäydellisyyksiään, tottelemattomuuttaan ja 

syntejään, jotka teen katoaviksi. 

43 Miten minun pitäisi käyttää vihan ja kuoleman aseitanne tuhoamaan teidät? Voinko olla omien 

lasteni tuhoaja? Onko tämä mahdollista Jumalan kanssa? Minä sanon teille: Katso, tässä on teidän 

kuninkaanne ilman kruunua, ilman valtikkaa ja ilman vaippaa. Tutkikaa sanaani, tuomitkaa minut sen 

mukaan, jos haluatte. Kerron teille, että valtakuntani on lähestynyt teitä tänä aikana opettamaan teille 

hengeltä hengelle keskustelua Isänne kanssa. 

44 Te olette kulkijoita, jotka saavat nähdä Uuden Jerusalemin, valkoisen ja valoisan kaupungin, joka 

ei ole maan päällä, koska se on hengellinen. Menkää eteenpäin, pysykää lujana uskossa, kulkekaa 

katkeruutta ja vastoinkäymisiä täynnä olevan tien läpi, kunnes saavutte suureen porttiin, jossa näette 

Minut. Siellä otan teidät vastaan ja näytän teille valtakuntani loiston, joka on kirkkauteni voima. 

Auttaakseni sinua pääsemään sinne annan sinulle rakkauden sauvani. 

45 Etsitte tänään Sanaani sielunne vahvistamiseksi, sillä tiedätte, että nyt on suotuisa aika kulkea 

henkistymisen polkua. Jokaisella ihmisellä on sydämeensä merkitty polku, hänen täytyy vain haluta löytää 

se. Rakkauteni on osoittanut voimansa kaikille lapsilleni, eikä valoni ole jättänyt ketään pimeyteen. 

46 Tuhannet ja taas tuhannet olennot elävät epätoivossa ja pelossa. Mutta tulee aika, jolloin näette 

heidän nousevan valoon, koska heidän tuskansa johdattaa heidät ikuisen elämän tielle. Minun valoni 

laskeutuu ihmisten päälle jumalallisena inspiraationa; mutta sitten ihmisissä herää epäilys, eivätkä he usko, 

että se on Herran ääni, joka puhuu heille, ja se johtuu siitä, että he eivät ole vielä ymmärtäneet aikaa, jossa 

he elävät. 

47 Siemeneni, joka koostuu rakkaudesta, totuudesta, armosta, terveydestä ja rauhasta, on tarkoitettu 

kaikille, jotka haluavat kylvää sen. 

48 Te, jotka kuulette Sanani ihmisen älyllisen elimen kautta, ette ole ainoat, jotka vastaanottavat 

hengellisiä viestejä. Tiedän, missä toiset uusista opetuslapsistani ovat, ne, jotka valmistautuvat 

rakkaudessa vastaanottamaan jumalallisia ajatuksiani inspiraation kautta, ja jotka intuitiivisesti tietävät, 

mikä aika tämä on. Tietäkää, etten ole antanut kaikille armoa vastaanottaa valoni tai henkimaailman valoa 

ihmisaivojen kautta. Jotkut ovat varustautuneet yhdellä tavalla ja toiset toisella. Mutta he kaikki ovat yhtä 

mieltä totuudesta, joka on yksi, he kaikki tunnistavat toisensa hengellisyydessä, rakkauden ja laupeuden 

teoissa veljiään kohtaan. 

49 Ihmiskunta haluaisi uuden Messiaan vierailun, joka pelastaisi sen kuilusta, tai ainakin kuulla 

Jumalan äänen, joka on kuin ihmisen ääni, joka kuuluu tuulissa. Mutta sanon teille, että riittäisi, että 

tarkkailette hieman tai keräätte sielunne meditaatioon ja annatte sille herkkyyttä, ja jo silloin kuulisitte, 

miten kaikki puhuu teille. Jos kivien puhuminen tuntuu teistä mahdottomalta, kerron teille, että kivien 

lisäksi kaikki, mikä ympäröi teitä, puhuu teille Luojastanne, jotta heräisitte unelmistanne suuruudesta, 

ylimielisyydestä ja materialismista. 
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50 Tämä on erään aikakauden loppu ja uuden aikakauden alku. Aamun valo on jo näkynyt, vaikka 

yön varjot eivät ole vielä hälvenneet. Ihme on silmienne edessä, mutta sydämenne kovuuden vuoksi ette 

vielä aavista sitä. Miten voit päästä sisäiseen hiljaisuuteen, jos et ole vielä katunut rikkomuksiasi? 

51 Olet tottunut ympärilläsi olevaan pahuuteen ja paheeseen. Te pidätte tappamista, häpäisemistä ja 

aviorikosta luonnollisena asiana. Taistelet hyveellisyyttä vastaan ja peittelet paheesi, jotta voisit näyttää 

puhtaalta veljiesi silmissä. 

52 Totisesti sanon teille, että ihmiskunta löytää tien valoon näistä pimeyksistä. Mutta tämä vaihe 

tapahtuu hitaasti. Mitä ihmisistä tulisi, jos he ymmärtäisivät hetkessä kaiken aiheuttamansa pahan? Jotkut 

menettäisivät järkensä, toiset ottaisivat oman henkensä. 

53 Ihmiset, älkää odottako, kunnes olette Hengellisessä laaksossa, noustaksenne ylös ja tuodaksenne 

maailmalle uutisen ilmentymisestäni keskuudessanne. Tämä viesti saavuttaa ihmisten sydämen, ja se on 

heidän henkistymisensä alku. 

54 Kun ihmiset uudistuvat, he tuntevat läsnäoloni ja rakkauteni sydämissään. 

55 Oi pienet lapseni, ette voi kuvitella sitä jumalallista kaipausta, jolla lähestyn sydäntänne! Tulen 

puhumaan kanssanne ja iloitsen nähdäkseni teidät pöydässäni. Koska ette ole vielä oppineet nostamaan 

itseänne Minun luokseni, tulen alas luoksenne. En koskaan lakkaa rakastamasta sinua, en koskaan väsy 

katsomaan sinua hellästi. 

56 Tämä tapa kuulla Minua ihmistulkin välityksellä loppuu, ja hetki koittaa, jolloin Isä soittaa kelloa 

kutsuakseen teidät kokoukseen kuulemaan tämän Sanan viimeisen kerran. 

57 Vuosi 1950 lähestyy, vuosi, jonka jälkeen ette enää kuule Minua. Älkää ajatelko, että kun 

viimeinen kellon ääni on kadonnut, tämä kansa lepää. Päinvastoin, tämä on ensimmäinen hetki 

taistelussanne, sen suuren päivätyön alkuhetki, jonka te sitten aloitatte. 

58 Tänään te olette kuin toisen aikakauden opetuslapseni, kun he ympäröivät Mestarin, kuuntelivat 

hänen opetustaan ja tarkkailivat hänen tekojaan. Mestari oli se, joka puhui kansanjoukoille, joka teki 

ihmeitä hädänalaisten keskuudessa, joka opasti ja opasti heitä ja joka puolusti heitä. Mutta hän oli 

ilmoittanut heille lähdöstään, ja he tiesivät, että he jäisivät maailmaan kuin lampaat susien keskelle. 

59 Kuinka he pelkäsivätkään tuota hetkeä! Ja kun eron hetki koitti, he jäivät yksin maan päälle. Mutta 

Mestari seisoi heidän rinnallaan valtakunnastaan käsin, Hänen Henkensä rohkaisi heitä joka hetki ja täytti 

poikkeuksetta kaikki lupauksensa. 

60 Miksi te, jotka tiedätte, että tämä ilmenemismuotoni päättyy, odotatte tuota vuotta 1950 

välinpitämättömästi? Miksi te, jotka olette jo nyt väsyneitä, luulette, että sen jälkeen voitte vihdoin nojata 

taaksepäin ja nukkua? Muistakaa, että olette tänään vain pieniä lapsia, joista tulee myöhemmin mestareita! 

Mutta älkää pelätkö tehtävänne täyttämistä, muistakaa, että - kun olin silloin opetuslasteni keskuudessa - 

hekin olivat aloittelijoita opetuksessani. 

61 Eräässä tilanteessa sanoin Andreakselle, joka oli yksi kahdestatoista apostolistani: "Uskotko sinä 

minuun?" "Uskon." "Kyllä, mestari", hän vastasi minulle. "Uskotko, että voit parantaa sairaita minun 

nimessäni?" "Kyllä, Herra, uskon, että pystyn siihen." "No", sanoin hänelle, "mene sitä tietä, joka johtaa 

Jerikoon, ja löydät sieltä sairaan ihmisen. Paranna hänet 

Nimeni ja raportoi siitä sitten Minulle." 

62 Andreas lähti matkalle, ja matkalla hän löysi sairaan miehen, joka oli spitaalinen, ja sanoi hänelle: 

"Mestarini ja Herrani Kristuksen nimessä, parane!" Mutta spitaalinen katsoi häntä vain surullisesti 

tuntematta mitään parannusta. Toisen ja kolmannen kerran Andreas puhui minun nimeni, mutta sairas 

mies ei parantunut. - Syvästi ahdistuneena opetuslapsi palasi luokseni ja sanoi minulle nöyrästi: "Mestari, 

sairas mies ei parantunut, hän ei tullut puhtaaksi spitaalistaan. Uskoni Sinuun ei riittänyt. Mutta olen 

ymmärtänyt, että me emme pysty tekemään sitä, mitä Te teette. Sitä paitsi tuon henkilön sairaus on 

parantumaton." 

63 Sitten sanoin hänelle: "Andreas, seuraa minua", ja vein hänet sairaan luo, jota kosketin vain 

kädelläni ja jolle sanoin: "Parane!" Spitaalinen oli heti puhdas. 

64 Andreas kysyi Minulta häpeissään ja samalla hämmästyneenä, miten tämä voi tapahtua, johon 

vastasin, että armollinen rakkaus tekee ihmeitä, että hän ei voinut saavuttaa sitä, koska hän epäili tätä 

voimaa ja tunsi vastahakoisuutta koskettaa spitaalista. Ja kuitenkin, kuinka monta sairasta ihmistä, ja 

heidän joukossaan kuinka monta spitaalista, Andreas, rakas opetuslapseni, paransi myöhemmin! 
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65 Annan teidän ymmärtää, että tänä julistukseni aikana kehitätte lahjojanne ja että korjaan teitä, jos 

erehdytte. Mutta parhaat hedelmänne tulevat sen jälkeen, kun olette kuulleet Minua. 

66 Mitään keskeneräistä tai keskeneräistä henki ei jätä jälkeensä maan päälle. 

67 Vain harvat kuulevat sen, mitä sanon teille, mutta se saavuttaa kaikki sydämet. Kun Toisen 

Aikakauden Sanani leviää koko maan päälle, tämän ajan sana on kuin lannoittava sade kylvämälleni 

siemenelle, jonka olen kylvänyt aiemmin. 

68 Älkää luulko, että te olette ainoa keino tehdä lakini tunnetuksi ihmisille. Mutta on välttämätöntä, 

että suoritatte tehtävänne, sillä olette osa jumalallisia suunnitelmiani. Panettelun tai nöyryytyksen ei pitäisi 

pelottaa sinua. Kuvittele, miten Herrasi käveli maan päällä. Minä olen tie, totuus ja elämä; minä olen 

portti. 

69 Teidän on aika saada Opetukseni loistamaan teoissanne, jotta Nimeni voi kaikua maan 

kätketyimmässäkin kolkassa. Jotkut ovat toisten edelläkävijöitä, aivan kuten Elia on ollut edelläkävijäni 

kautta aikojen. 

70 Jos kuljette polkuani, ette tunne väsymystä ettekä tule luokseni uupuneina. Olen vuodattanut 

valoni tälle polulle tämän sanan kautta, jonka annan teille äänenkantajan välityksellä, sanan, jota ette pian 

enää kuule. Paina askeleidesi jälki syvälle tälle polulle, jotta sinulle voidaan tehdä oikeutta huomenna, kun 

sinut otetaan hyviksi opetuslapsikseni, ja jotta esimerkkisi voi toimia kannustimena niille, jotka tulevat 

perässä. Odotan teitä ikuisuudessa; siksi ei ole koskaan liian myöhäistä tulla luokseni. 

71 Minun veressäni voitte pestä pois kaikki tahranne, sillä mitä muuta Minun Vereni merkitsee kuin 

rakkautta? Näen teidät elävän rinnallani, täydellisyyteen johtavien tikapuiden korkeimmalla kohdalla, sen 

jälkeen kun olette ylittäneet sovituksenne kuivat ja autiot aavikot, kun olette välttäneet intohimojenne 

sudenkuopat ja kun olette pelastaneet itsenne pauhaavan meren aalloilta. Tuska ja kamppailut menevät 

ohi, ja lopulta saavutte kotimaahan, jossa asuu todellinen rauha - onnellisuus, jollaista ihmissydän ei ole 

koskaan voinut kuvitella, ja jossa äärettömän viisauden valo loistaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 62  
1 Rakkaat opetuslapset, tulen vahvistamaan teille, että kaikki, mitä olen kertonut teille menneinä 

aikoina, on nyt toteutumassa. Samoin se, mitä olen ennustanut teille tänä aikakautena ihmisen mielen 

elimen kautta, tulee toteutumaan. Tästä syystä usko on herännyt uudelleen näissä ihmisjoukoissa, jotka 

alun perin tulivat tutkimaan Sanaani varmistaakseen, onko totta, että Jumalallinen Mestari antaa lapsilleen 

rakkauden opetuksensa, ja jotka sen jälkeen omistautuivat (opetusten) tutkimiselle ja selvittämiselle 

tuodakseen tämän opetuksen välittömästi ihmiskunnalle. 

2 Alatte rakastaa kaikkea sitä, mikä on sydämenne ja intohimoista puhdistetun henkenne arvoista, ja 

huomaamatta lakkaatte rakastamasta kaikkea sitä, mitä aiemmin tavoittelitte maailmassa. - Näin Totuuden 

Henki puhuu teille tänä aikana, jolloin Hän tekee Sanansa tunnetuksi kouluttamattomien, yksinkertaisten 

ja syntisten luotujen kautta. Olette pystyttäneet pieniä ja köyhiä kokoontumispaikkoja kaupunkien ja 

kylien syrjäisimpiin kolkkiin, ja niihin ihmiset ovat kokoontuneet kuuntelemaan innokkaasti opetustani. 

3 Kerran ihmiset kuulivat Jeesuksen puhuvan kylissä, jokien rannoilla ja avoimella maaseudulla, 

kunnes koitti hetki, jolloin työni oli määrä saattaa päätökseen ja astua Jerusalemiin, kaupunkiin, jonka 

nimi on ikuisesti yhdistetty Mestarin nimeen. Mutta tuo kansa ei päästänyt minua pois, ei siksi, että he 

olisivat rakastaneet minua, vaan siksi, että he aikoivat tappaa hänet, joka toi heille sanoman korkeammasta 

opetuksesta kuin se, jonka he olivat tähän asti saaneet Herraltaan. 

4 Nyt Kristus sanoo teille: Minä olen Uuden Jerusalemin portti. Autuaita ovat kaikki ne, jotka 

astuvat valkeuteen ja pyhään kaupunkiin sen kautta, sillä he eivät myöskään koskaan poistu sieltä - mutta 

eivät siksi, että he kohtaisivat kuoleman, vaan päinvastoin, siellä he löytävät iankaikkisen elämän. 

5 Samalla kun ruumiinne lasketaan maahan, jonka povessa ne sekoittuvat siihen tehdäkseen siitä 

hedelmällisen - sillä kuoleman jälkeenkin ne ovat edelleen voimaa ja elämää - henkenne, joka on 

olemuksenne yläpuolella, ei jää maahan, vaan se liikkuu sielun mukana näyttäytyäkseen sille kirjana, 

jonka syviä ja viisaita opetuksia sielu tutkii. Siellä sielusi silmät avautuvat totuudelle, ja hetkessä osaat 

tulkita sen, mitä et ole pystynyt ymmärtämään koko elämäsi aikana. Siellä ymmärrät, mitä tarkoittaa olla 

Jumalan lapsi ja lähimmäisesi veli. Siellä ymmärrät 

Ymmärrät kaiken omistamasi arvon, tunnet katumusta ja katumusta tekemistäsi virheistä ja menettämästäsi 

ajasta, ja sinussa syntyy mitä kauneimpia oikaisu- ja hyvitysratkaisuja. 

6 Minun oli tarpeen tulla luoksenne tällä kertaa yksityiskohtaisen ja täydellisen ohjeen kanssa 

selventääkseni salaisuuksia ja poistaakseni tietämättömyyden, jotta voisitte tuntea kaikki ne lahjat, joilla 

Isänne on varustanut teidät. Ilman tätä tietoa ja ilman tätä kehitystä ette olisi pystyneet tulemaan 

lähemmäksi Minua, ja olisitte vaeltaneet jatkuvasti epävarmuuden meressä. 

7 Tietämättömyytesi vuoksi et ole pystynyt käyttämään hallussasi olevia hengellisiä lahjoja ja 

voimia. Mutta kun ne ovat ilmenneet spontaanisti ja luonnollisella tavalla jossakin lapsessani, on aina ollut 

joku valmiina julistamaan hänet epänormaaliksi tai antamaan hänelle okkulttisia ja luonnottomia voimia. 

8 Ihmiskuntaparka, joka - vaikka sillä on todellinen Jumala Jumalana - ei tunne Häntä eikä ymmärrä 

Häntä, aivan kuten se ei ole kyennyt tunnistamaan itseään, koska sillä on uskonnollisen fanaattisuutensa 

vuoksi silmiensä edessä tumma side - sen epäpuhtaan ja epätäydellisen Jumalanpalvonnan seurauksena, 

joka on aina ollut esteenä sen hengelliselle nousulle ja kehitykselle. Mutta minä, joka olen sielujen 

todellinen ja ainoa Paimen, joka kykenen johdattamaan heidät siihen kotiin, jonka armoni on heille 

määrännyt - minä menen eksyneiden lampaiden perään tuodakseni heidät valon polulle, joka johtaa 

taivaalliseen aitaukseen. 

9 Tästä syystä näytän teille uuden sivun Tosielämän kirjasta. 

10 En ota teiltä mitään, päinvastoin, jätän kaiken teille. Minun ei ole vielä aika tulla sadonkorjuuseen. 

11 Opetan teitä jumalallisilla opetuksillani viljelemään maata, ja kun olette edistyneet Laini 

tutkimisessa ja tuntemisessa, teidän tulee tehdä se tunnetuksi veljillenne yhdessä rakkauden ja laupeuden 

tekojenne todistuksen kanssa. Seuraan askeleitasi ikuisuudesta ja varjelen siementäsi. Kun aika on oikea, 

annatte minulle sadon. 

12 Elätte koettelemusten aikaa. Päivän aikana ei kulu yhtään tuntia, jolloin et olisi jonkin koetuksen 

alla. Näiden taakan alla maallinen ihminen pilkkaa, ja hämmästynyt opetuslapsi kysyy itseltään: Miksi 

koettelemusten taakka painaa minua, vaikka seuraan Mestarin polkua? - Mutta Mestari vastaa sinulle: Se, 
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joka seuraa minua, joutuu kantamaan ristin, ja mitä tunnollisemmin hän noudattaa minua ja jäljittelee 

minua, sitä katkerampi on hänen maljansa. Sillä mitä olisitte ilman koettelemuksia? Milloin tulisit 

luokseni? 

13 Hengen autuus on niitä varten, jotka kantavat harteillaan ristinsä taakkaa ja joilla on anteeksiantava 

katse niille, jotka ovat heitä loukanneet, lohdutuksen sana niille, jotka kärsivät, ja käsi, joka siunaa 

kaikkia, jotka kohtaavat heidän tiensä. 

14 Armo tulee niille, jotka elämänsä tuskallisella tiellä kykenevät nousemaan ylös antaumuksella, kun 

he kaatuvat, ja jotka heittäytymättä pois tehtävänsä ristiltä saavuttavat vuoren huipun Hänen kanssaan. 

Sillä nämä ovat seuranneet Mestariaan elämässään ja ovat hänen kanssaan hänen valtakunnassaan. 

15 Älkää luulko, että Kristus, koska hän oli lihaksi tullut Jumala, vuoti verta ja kuoli tuntematta 

tuskaa tuskissaan. Totisesti sanon teille, että Kristuksen tuska oli todellista, eikä sen kaltaista tuskaa ole 

ollut ennen eikä jälkeen. Hänen lihassaan kipu oli niin voimakasta, että se huusi: "Jumalani, Jumalani, 

miksi olet hylännyt minut!". 

16 Kärsimyksen malja annetaan myös sinulle. Älä hylkää sitä, sillä sinulle ei koskaan lähetetä koetta, 

joka ylittää voimasi. 

17 Herätän teidät valollani, ja samoin herätän kirkkokunnat tämän Sanan totuudella. 

18 Armollinen rakkauteni on valaissut kaikki henget tällä hetkellä, ja niissä on herännyt kysymyksiä 

ja levottomuutta. Miehet ja naiset nousevat etsimään valoa, koska he tuntevat olevansa haaksirikkoutuneita 

myrskyn keskellä. 

19 Kaikki - elämän meressä eksyneistä tiedemiehistä niihin, joiden mieli on kouluttamaton - tuntevat 

uuden aikakauden tulon. Kuinka moni noista ihmisistä, kun he etsivät Minua, tulee luoksenne kysymään, 

mitä Mestari opetti teille! Kaikki eivät tule nöyrästi, jotkut vaativat todisteita uskoakseen, ja toiset 

uhkaavat teitä! Tämä on aika, johon teidän on valmistauduttava, tämä on tilaisuus ansaita ansioita 

Herranne edessä. 

20 Puhukaa niin kuin olen opettanut teille. Huuliltasi ei saa kuulua sanoja, jotka eivät sisällä sisältöä, 

niin kuin ihmiset niitä käyttävät. Anna vain nöyrien, yksinkertaisten ja vilpittömien sanojen tulla suustasi, 

silloin ne liikuttavat sen koko sydäntä, joka ne vastaanottaa. - Tehkää itsenne myös sen arvoisiksi, että 

Minä paljastan teille salaisuudet, jotka odottavat hetkeä, jolloin ne tulevat valoon sydämen kammiossani. 

Rohkaistukaa Minussa, älkää pelästykö mitään. 

Minun tahtoni ei ole, että ihmiset tukkisivat suunne ja hiljentäisivät kansani levittämällä pelkoa. 

21 Arvostakaa kunnolla niitä koettelemuksia, jotka olette läpikäyneet, jotta ette pelkäisi niitä, jotka 

ovat vielä edessä. Olet voittanut faraon, olet astunut niiden epäjumalien yli, joita ennen palvoit kuin ne 

olisivat olleet Jumalasi. Te olette unohtaneet perinteet ja noudattaneet lakia, hylkäämällä uskonnollisen 

fanaattisuuden. Mutta tässä taistelussa henkesi on terästäytynyt. 

22 Älä anna ruumiillesi suurempaa merkitystä kuin sillä todellisuudessa on, äläkä anna sen ottaa 

paikkaa, joka kuuluu vain hengellesi. 

23 Ymmärtäkää, että ruumiin kuori on vain väline, jota tarvitsette, jotta henki voi ilmetä maan päällä. 

24 Teidän pitäisi mennä nöyrästi pukeutuneena työhönne tehtävänne täyttämiseksi, ja silloin yllätytte 

nähdessänne, kuinka salaperäinen Voima huolehtii ja valmistelee kaiken tiellänne. Jos laitatte opetukseni 

siemenen johonkin sydämeen, huomaatte myös, että - jo ennen kuin tulette sen luo - se oli jo tehty 

tarkkaavaiseksi ja vastaanottavaiseksi sille ja että se kykeni siksi vastaanottamaan siemenen sydämeensä. 

25 Älkää joutuko epätoivoon peltojen hedelmättömyyden edessä tällä hetkellä. Älä menetä 

rohkeuttasi, kun siementä kylväessäsi huomaat, että pintamaan alla on vain kiviä. Taistelkaa itse kiviä 

vastaan! Annan sinulle työkalut siihen. Uskokaa, ja lupaan tehdä itseni tunnetuksi siellä, missä minua 

tarvitsette. 

26 Katsokaa, sillä ihmiset valmistautuvat ja yhdistyvät suuriksi ja voimakkaiksi ryhmittymiksi 

tietämättä, miksi he tekevät niin. Mutta te tiedätte, että he etsivät Kolmatta Ilmestykseni, etsivät Häntä, 

joka lupasi palata heidän luokseen. He etsivät valoa menneistä testamenteista toivoen löytävänsä sanan, 

joka vahvistaisi heille heidän vakaumuksensa siitä, että tämä on minun Pyhän Hengen paluuni aika. 

27 Ihmiset kyseenalaistavat Minua ja sanovat Minulle: "Herra, jos Sinä olet olemassa, miksi Sinä et 

näyttäydy keskuudessamme, vaikka olet toisinaan tullut alas meidän maalliseen maailmaamme? Miksi et 

tule tänään? Onko jumalattomuutemme nyt niin suuri, että se estää Sinua tulemasta avuksemme? Olette 
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aina etsineet kadonneita, "sokeita", "spitaalisia" - nyt maailma on täynnä heitä. Emmekö enää herätä 

myötätuntoasi? - Sanoit apostoleillesi, että palaisit ihmisten luokse ja antaisit merkkejä tulemisestasi, ja 

me luulemme nyt näkevämme ne. Miksi et näytä meille kasvojasi?" 

28 Katso, näin ihmiset odottavat minua tuntematta, että olen heidän keskuudessaan. Minä olen heidän 

silmiensä edessä, mutta he eivät näe minua, minä puhun heille, mutta he eivät kuule ääntäni, ja kun he 

viimein näkevät minut hetken, he kieltävät minut. Mutta Minä jatkan todistamista Minusta, ja niitä, jotka 

toivovat Minuun, Minä jatkan odottamista. 

29 Mutta totisesti, ilmestykseni merkit tänä aikana ovat olleet suuria, jopa ihmisten veri, joka on 

vuodatettu jokiin ja kastellut maan, on osoittanut sen ajan, jolloin läsnäoloni on Pyhänä Henkenä teidän 

keskuudessanne. 

30 Kaikki on kirjoitettu Seitsemän sinetin kirjaan, joka on Jumalassa ja jonka olemassaolo 

paljastettiin ihmiskunnalle apostoli ja profeetta Johanneksen kautta. Tuon kirjan sisällön paljasti teille vain 

Jumalallinen Karitsa, sillä ei maan päällä eikä taivaassa ollut vanhurskasta henkeä, joka olisi voinut 

selittää teille Jumalan rakkauden, elämän ja oikeudenmukaisuuden syviä salaisuuksia. Mutta jumalallinen 

Karitsa, joka on Kristus, avasi sinetit, jotka sulkivat Elämän kirjan, paljastaakseen sen sisällön lapsilleen. 

Ja nyt Elia lähetettiin kolmannen aikakauden edustajana ja ihmisten keskuudessa tapahtuvan 

ilmestymiseni edelläkävijänä valmistamaan mielenne tämän ilmoituksen ymmärtämiseen. Hän oli se, joka 

asetti Pyhän Hengen temppelin ensimmäisen kiven ja joka paljasti teille, että olette kuudennen sinetin 

aikana ja että kaikki, jotka kuulevat ja näkevät nämä ilmentymät, olisivat todistajia ihmiskunnan edessä, 

joille heidän olisi toimitettava totuuteni ja todistettava teoillaan ilmentymäni todellisuudesta. 

31 Ensimmäiset mielet, joiden kautta tämä valo ilmeni, valmistettiin armollani. Mutta ollakseen 

ilmestymiseni arvoisia he rukoilivat ja pysyivät uskossa, kunnioituksessa ja kohotuksessa. Heidän 

joukossaan olivat poikani Roque ja palvelijani Damiana - äänenkantajat, joiden kautta ensin Elia hänessä 

ja sitten Jumalallinen Sana hänessä ilmoittivat ihmiskunnalle kolmannen aikakauden tulosta. Heidän 

välityksellään aloin kutsua koolle israelilaisia ja merkitä kunkin heimon valittuja. 

32 Sittemmin jotkut lapseni ovat yrittäneet sammuttaa tämän valon. Mutta totisesti minä sanon teille: 

kukaan ei kykene siihen, sillä kuudennen kynttilänjalan valo tulee Jumalasta. Pikemminkin ne, jotka ovat 

yrittäneet taistella tätä valoa vastaan, ovat sytyttäneet sen liekin. 

33 Tutkikaa siis opetustani ja kertokaa minulle, olisivatko kaikki nämä profetiat voineet toteutua 

minkään uskonnollisen yhteisön sylissä. 

34 Rakkauden ja elämän Sanan avulla olen opettanut teille täydellistä Jumalan palvontaa, ja olette 

oppineet tuntemaan uuden yhteyden Isänne kanssa, joka valmistaa teitä hengen ja hengen täydelliseen 

yhteyteen. 

35 Hengen hallussa olevat kyvyt on paljastettu teille, ja olette ymmärtäneet, että vaikka teillä on 

perintö, ette tienneet sitä. Olen vakuuttanut teidät läsnäolostani antamalla teille elämänpolullenne sellaisia 

etuja, joita vain armoni voi saada aikaan - sekä fyysiselle terveydellenne että moraalillenne; sillä vain 

uskon valo antaa teidän saavuttaa hengellisen hyvityspolunne päätepisteen. 

36 Tänään vastaanotan jokaiselta lapseltani heidän uhrinsa ja pyyntönsä. 

37 Ravista väsymys pois sielustasi ja ruumiistasi, sillä sinun on vielä käveltävä ja tehtävä työtä. 

Tuskan aika on osunut samaan aikaan kuin minun tulemiseni aika, jotta teitä ei hylätä. Millaista iloa 

kokevat ne, jotka vastapainona elämän kärsimyksille harjoittavat opetustani! 

38 Tänä aikana sydämenne oppii sykkimään rakkaudessa toisia kohtaan, sillä tunnette itsenne 

totuudessa veljiksi Jumalassa. Sen käsi, joka rakastaa, on vahva nostamaan kaatuneen ylös. Kallio, joka 

tuntee laupeuteni kosketuksen, pursuaa ehtymätöntä vettä. 

39 Nykyään tämän kansan lasten huulet ovat edelleen kiinni, eivätkä he julista maailmalle, että 

Kristus Rabbi on palannut. Mutta tyhmyytenne ei saa jatkua enää kauemmin, tai huomenna itkette 

tottelemattomuuttanne. 

40 Uskokaa todella, että työnne jatkuvat siemeninä tuleville sukupolville ja että teidän täytyi käydä 

läpi kärsimyksen sulatusuuni vain puhdistaaksenne itsenne ja ymmärtääksenne ne lahjat, jotka olen 

antanut teille. Monet teistä joutuivat pesemään itsensä puhdistusvesissä. Äänenkantajan mieli 

puhdistettiin, sen sydän, jonka piti opastaa ihmisiä, sen käsi, jonka piti parantaa sairaita, ja niiden 

hengellinen näkemys, joiden piti mennä tuonpuoleiseen profetoidakseen. 
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41 Tuska, katkeruuden malja ja elämänne koettelemukset ovat terästäytyneet kestämään lähestyvää 

taistelua, sillä totisesti sanon teille, että ihmiskunta koettelee uskoanne, hengellisyyttänne ja 

kärsivällisyyttänne. En sano tätä vain niille, jotka kuuntelevat minua nyt, vaan kaikille niille, jotka tämän 

ilmestymisen jälkeenkin nousevat ja ottavat ristinsä seurataksensa minua. 

42 Pukeutukaa sävyisyyteen, myötätuntoon ja nöyryyteen, jotta teidät tunnistettaisiin 

opetuslapsikseni. Jos todella toimitte Jeesuksen opetuslapsina, jopa fariseukset, kun he lähestyvät teitä 

naamion alle piiloutuneina hyökätäkseen kimppuunne, muuttuvat lempeiksi karitsoiksi suden esimerkin 

edessä. 

43 Haluan pelastaa teidät valollani. Ei ole ketään, joka voisi tänä päivänä sanoa, että hän on jo 

pelastunut. Totisesti minä sanon teille: jos tarjoaisin teille pelastuksen vanhurskaan puolesta tänä aikana, 

te olisitte hukassa, sillä te ette voisi esittää minulle vanhurskasta. 

44 Ihmiskunta on haaksirikkoutunut syntien ja paheiden myrskyn keskelle. Ei vain ihminen 

aikuistuessaan tahraa sieluaan sallimalla intohimojensa kehittyä; jopa lapsi kokee herkässä lapsuudessaan, 

että vene, jolla hän purjehtii, kaatuu. Sanani, joka on täynnä ilmestyksiä, nousee tämän ihmiskunnan 

keskelle kuin jättiläismäinen majakka, joka näyttää haaksirikkoutuneille oikean reitin ja herättää toivon 

niissä, jotka olivat vähällä menettää uskonsa. 

45 On kirjoitettu, että "jokainen silmä näkee minut", sillä hengellisesti kaikki tulevat tuntemaan 

totuuteni. Sokeat avaavat silmänsä valolle ja näkevät Elian johtavan suuria ihmisjoukkoja läsnäolooni. 

Epäuskoinen maailma hukkuu tämänkaltaisiin todistuksiin, yllätyksiin ja todisteisiin, ja vaikka jotkut 

kieltävät Minut pitämällä Raamattua todisteena, toiset iloitsevat, koska he näkevät monien niiden 

profetioiden täyttymyksen hetken, jotka olen ilmoittanut profeettojeni suun ja Jeesuksen suun kautta. 

46 Ne, jotka odottavat tuloani kirkkojensa helmassa, eivät edes aavista, millä tavalla ja missä teen 

itseni tunnetuksi, vaikka ilmenemismuotoni tuntui lukuisissa tapahtumissa. Niin kuin salama, joka nousee 

idässä ja sammuu lännessä, niin on ollut minun tulemiseni. Mutta Henkeni värähtely ja heijastus on 

muuttunut teidän keskuudessanne ihmisten sanaksi, jotta ymmärtäisitte, kuka Hän on se, joka koputti 

ihmisten sydämen ovelle, ja miksi merkit annettiin. 

47 Halusin tehdä itseni tunnetuksi kouluttamattomien, yksinkertaisten mielten kautta, koska he ovat 

vapaita ennakkoluuloista, laini vääristyneistä tulkinnoista, ja siksi he ovat sopivimpia välittämään Sanani 

äärimmäisen puhtaana. Ihmiskunta keskustelee tästä Sanasta intohimoisesti, vaikka se haluaisikin levittää 

sen ylle välinpitämättömyyden verhon. Sillä se on tällä hetkellä ainoa, joka valottaa monia mysteerejä ja 

monia virheitä. 

48 Totisesti sanon teille, että vuoden 1950 jälkeen ahdistan voimallani ja oikeudellani kaikkia 

kirkollisia rituaaleja, joita vietetään maailmassa, ja jos niiden papisto ja pastorit eivät herää tähän 

herätyskutsuun, puhun heille alaikäisten avulla. Aivan kuten kansakunnat ovat joutuneet 

oikeudenmukaisuuteni koettelemiksi, myös eri uskontokunnat joutuvat koetukselle. Jokainen kruunu, 

valtikka, titteli ja hierarkia tuomitaan. 

49 Ihmiset, missä säilytätte sanoja ja opetuksia, jotka olen tuonut teille niin suurella rakkaudella? 

Miettikää, että tämä Sana on ollut jumalallinen hyväily, jolla Isänne on herättänyt teidät tänä aikana. Vai 

odotatko, että luonnonvoimat herättävät sinut unestasi? 

50 Isä ei halua näyttäytyä kansalleen moitittavana, vaan siunata sen tekoja; mutta vielä ei ole 

aikomusta uudistua teidän keskuudessanne, ja se johtuu siitä, että ette ole kyenneet ymmärtämään kaikkea 

sitä rakkautta, jota Mestarinne on osoittanut vetäessään teidät pois saastasta ja puki teidät armoonsa. 

51 Ettekö kuule Hengen ääntä, joka sanoo teille, että olette kolmannen aikakauden opetuslapsia? 

Kuunnelkaa tuota ääntä ja nostakaa itsenne ylös! Mestarinne on kärsimyksellään, opetuksellaan ja 

esimerkillään jo kirjoittanut ihmisten sydämeen lain, jota teidän tulee noudattaa. Apostolit, nuo marttyyrit, 

taistelivat oppini siemenen viljelyn puolesta. Taistelkaa te nyt tulevien sukupolvien hyväksi, sillä tästä 

siemenestä saatte korjata kypsän hedelmän, joka antaa sielullenne rauhan ja onnen. 

52 Rakkaus Jumalaanne kohtaan, laupeus veljiänne kohtaan ja halu täydellisyyteen saavat teidät 

noudattamaan opetuksiani. Teidän ei pitäisi tarvita kipua tai pelkoa oikeudenmukaisuudestani 

kannustaaksenne teitä työhön, sillä silloin ansionne eivät ole todellisia Minun silmissäni. 

53 Jättäkää muiden kansojen tehtäväksi herätä uuteen aikaan vasta, kun he näkevät vesitulvien 

tuhonneen maita, sotien tuhonneen kansakuntia ja elämää tuhoavien kulkutautien. Nämä kansat - jotka 
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ovat tulleet ylimielisiksi tieteissään ja jotka uskontojensa loisto on nukuttanut uneen - eivät tunnista 

Sanaani tässä huomaamattomassa muodossa, eivätkä he tunne ilmestystäni hengessä. Siksi maan on ensin 

järistyttävä, ja luonto sanoo ihmisille: "Aika on täyttynyt, ja Herra on tullut teidän luoksenne". - Jotta 

ihmiskunta heräisi, avaisi silmänsä ja vahvistaisi, että MINÄ olen tullut, on ensin kärsittävä ihmisen 

voimasta ja ylimielisyydestä. Mutta teidän tehtävänne on valvoa, rukoilla ja valmistautua. 

54 Joku sanoo Minulle sydämessään: "Herra, miten on mahdollista, että - vaikka rakastat meitä niin 

paljon - saat meidät tuntemaan oikeudenmukaisuutesi tällä tavalla?" Vastaan teille tähän: Jos 

oikeudenmukaisuuteni ei kohtaisi tekojanne tällä tavoin, olisitte peruuttamattomasti hukassa. Jos sallin 

tuskan ja myös kuoleman kohdata teitä, se johtuu siitä, että kipu puhdistaa sielun ja kuolema uudistaa sen. 

Miksi ette juo kärsimyksen ja kuoleman maljaa, vaikka te itse olette sen luoneet? Totisesti minä sanon 

teille: lihassa oleva tuska ja kuolema ovat vähemmän kauheita kuin se, mitä sielu tuntee katumuksesta tai 

surusta, joka johtuu siitä, että se on loukannut Luojaansa rikkomuksillaan. 

55 Kuuntelet ymmärtämättä. Älkää jättäkö koko vastuuta Sanani ymmärtämisestä joko pelkästään 

hengelle tai pelkästään maanpäälliselle mielelle ilman, että kumpikin ottaa oman osansa. Omantunnon on 

määriteltävä, mistä toinen on vastuussa. 

56 Kun koette, että olen tullut luoksenne täynnä rauhaa, ettekö tunne myötätuntoa ajatellessanne niitä 

veljiänne, joilla ei ole hetken rauhaa? Eikö se ilahduttaisi sydämiänne, jos kertoisin teille, että rukoustenne 

ja armoon käärittyjen ajatustenne kautta veljenne voivat herätä valoon? 

57 Tuolloin Isä tuli pelastamaan lapsensa; nykyään ihmisten on pelastettava toisensa Isän opettaman 

rakkauden kautta. 

58 Armoni on rakentanut sillan valtakuntani ja maan välille. Tämä silta on Minun kansani; sen kautta 

ihmiset pääsevät Luvattuun maahan. 

59 Olen levittänyt Viisauttani kansani keskuuteen, Maria on vuodattanut Rakkautensa sydämeenne - 

mutta missä on tämä Rakkaus ja Viisaus, jota te ette vieläkään tarjoa Minulle? Mitä teet sillä, mitä saat 

Jumalallisesta laupeudesta? Epäilette hetken aikaa, koska tulen hengessä; tuntekaa Minut tässä muodossa, 

sillä totisesti sanon teille, että ette enää koskaan saa Minua ihmisenä. 

60 Äänenkantajan suun kautta kuulette Sanani, ja tuo ääni on antanut kutsun niille, jotka ovat 

eksyneet tieltään ja juosseet maailman ihmisten, nautintojen ja aarteiden perässä luullen löytävänsä 

parempia paikkoja kuin ne, jotka Isä on määrännyt jokaiselle lapselleen. Nämä lapset ovat tulleet 

Läsnäolooni riekaleiset "vaatteet" yllään, sydämet inhoissaan ja koko olemukseensa jääneet jäljet 

materialismin huumaavasta vaikutuksesta. - Kun Isä kysyy teiltä vaatteestanne, ymmärtäkää, että se on 

ihmisarvon vaate, joka on valkoinen ja puhdas, ja niin teidän on aina esitettävä se Minulle. 

61 Monet palaavat nyt luokseni. Johtuuko tämä siitä, että he rakastavat Minua? Ei, syy on se, että tuli 

aika, jolloin maailma ei voinut tarjota heille sitä, mitä he pyysivät. Sitten he muistivat, että olen olemassa, 

mutta minä hyväksyn heidät. Sillä nyt, kun he kuulevat Minua, he katuvat syntejään, ja heidän sydämeensä 

syntyy rakkaus Isäänsä kohtaan. Sanani valo on kuin uusi aamunkoitto lapsissani, ja heidän 

menneisyytensä on kuin yö, kun se on ohi. 

62 Sammuta janosi kokonaan, muista, että hyvin pian sanasi sammuttaa veljesi janon. Jos teillä on 

yhä jano, vaikka kuulette Minua ja juotte tätä viiniä, se johtuu siitä, että sydämenne himoitsee maailman 

loistoa. Vain kaikkein kärsivällisin ja rakastavin Sanani kykenee saamaan aikaan muutoksenne ihmeen, ja 

silloin olette todella arvokkaita kulkemaan polkuanne ja tuomaan opetukseni veljillenne. Älkää 

nöyryyttäkö ketään älkääkä kieltäkö häneltä armoani, älkää suosiko ketään, sillä silloin teillä ei olisi 

Minua esimerkkinänne. Uskotteko, että ristillä vuodatettu Vereni ei enää lankea kenenkään syntisen 

päälle? 

63 Kun Johannes Kastaja ilmoitti taivasten kuningaskunnan lähestyvästä tulemisesta, hänen 

profetiansa koski kaikkia. Tämä Kristuksen profeetta ja edelläkävijä on ollut teidän keskuudessanne tähän 

aikaan. Hän tuli ennen kuin säteeni ilmeni ihmisen ymmärryselimen kautta, ja hän tuli myös ilmoittamaan, 

että Pyhän Hengen tulo oli hyvin lähellä. Hänen ilmoituksensa, hänen profetiansa oli tarkoitettu 

poikkeuksetta kaikille, ja te olette tunteneet hänet tänä aikana Elian nimellä, sillä tämä Henki on sen 

profeetan henki, joka on ollut ihmisten kanssa kaikkina aikoina, ja hän on Herran teitä valmistava airut. 

Siksi toivotan teidät kaikki tervetulleiksi, sillä tulin tuomitsematta syntejä tai nöyryyttämättä sitä, joka 
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tahrasi itsensä eniten. He kuuluvat niihin, jotka rakastavat minua kiihkeimmin, sillä heidän rikkomuksensa 

olivat monet, ja kaikki annettiin anteeksi. 

64 Tavalliset ihmiset ovat nähneet vain "tähden", joka osoittaa Läsnäoloani ja Sanaani. Kuninkaat ja 

tiedemiehet ovat nukkuneet suuruudessaan eivätkä ole kyenneet löytämään taivaanrannasta jumalallista 

valoa, jotta he olisivat sitten lähteneet seuraamaan sitä kuten ne idän taikurit, jotka jättivät kaiken taakseen 

päästäkseen tuohon taivaalliseen valoon, joka ilmoitti maailmalle Vapahtajan tulosta. Jos oppineet 

etsisivät valoani ja ne, jotka elävät suuressa rikkaudessa, toteuttaisivat jotakin opetuksistani, he tuntisivat 

läsnäoloni sydämissään. 

65 Kerran kerroin teille, että kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan kurjan 

päästä taivasten valtakuntaan. Tänään kerron teille, että näiden sydänten on vapautettava itsensä 

itsekkyydestä ja harjoitettava aktiivista rakkautta veljiään kohtaan, jotta heidän sielunsa voi kulkea 

pelastuksen kapeaa tietä. Ei ole välttämätöntä vapautua omaisuudesta ja rikkauksista, vaan ainoastaan 

itsekkyydestä. 

66 Kuinka moni teistä onkaan kerran omistanut jonkin maanpäällisen omaisuuden ja unohtanut 

lähimmäisenne kurjuuden ja tarpeet? Sitten kun sielusi tuomion hetki koitti, tunsit, että syntiesi laajuus oli 

niin suuri ja hengellinen portti niin kapea, että tajusit, ettet voi mennä siitä läpi. 

67 Nykyään ei ole kyse aineellisista aarteista, joita sinun on jaettava tarvitsevien kanssa. Rikkautenne 

koostuu tällä hetkellä valosta ja henkisestä tiedosta, minkä vuoksi voitte pitää itseänne henkisesti rikkaina. 

Mutta mieti: Jos on vakava rikkomus Jumalan edessä kieltää veljeltäsi maailman rikkaudet ja pitää niistä 

kiinni, mitä merkitsee sitten kieltää häneltä hengelliset armolahjat, jotka eivät koskaan vähene, vaikka 

antaisitkin niistä paljon? Mikä sitten on oikeus näille henkisesti rikkaille, jotka osoittavat olevansa niin 

itsekkäitä? 

68 Olen määrännyt sinut antamaan ihmiskunnalle suuria opetuksia välittämisesi kautta. Totisesti minä 

sanon teille: tätä kansaa ei ole muodostettu sattumalta, eikä yhtäkään sydäntä ole lisätty sattumalta. Ne 

sata neljäkymmentäneljätuhatta, joiden on mentävä työhön hengessä ja ruumiissa, ovat kuin avoin kirja 

täynnä valoa, kokemusta ja parannusta. 

Siksi kosketan heidän sieluaan omantunnon kautta, ja totisesti sanon teille: jos he eivät käänny 

päivällä, he kääntyvät illan tullen. Mutta he kääntävät katseensa ylöspäin Isään ja kulkevat sen jälkeen 

täyttymyksen tietä. 

69 Annan teille vielä aikaa miettiä tehtäväänne ja valmistella sydäntänne. Lähetän teidät tänä aikana, 

jotta voitte todistaa totuudestani. Kuudes sinetti puhuu, sen valo leviää, sen mysteeri selkiytyy. Kutsukaa 

miehet, naiset ja lapset kuulemaan Sanaani, sillä tulee vuosi 1950, jolloin ääneni ei enää kuulu tässä 

muodossa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 63  
1 Miksi sydämenne vapisee pelosta, kun kuulette Sanani tuomarina? Voi, jospa pelkäisitte aina, 

mutta ette rangaistusta vaan häpeää siitä, että satutitte Minua ja saastutitte itsenne. Kuinka paljon hyvää 

saisitkaan aikaan sielullesi! 

2 Olen käskenyt teitä tekemään itsenne läsnäoloni arvoisiksi tässä ilmentymässä, ettette sulkisi 

armoni portteja. 

3 Olen täydellinen ja odotan sinulta täydellisyyttä. Vain tällä tavoin pääset vuoren huipulle. Tätä 

varten annan teille aikaa, valoa ja voimaa. 

4 Tänä päivänä, jonka ihmiset omistavat tuonpuoleiseen siirtyneiden muistolle ja jota he erheellisesti 

kutsuvat kuolleiden päiväksi, annan teille luvan, että nuo olennot voivat ottaa teihin yhteyttä, jotta ne 

voivat antaa teille todisteen siitä, että ne ovat elossa. He kertovat teille, että aivan kuten teille on annettu 

hengellisiä tehtäviä täytettäväksi maan päällä, myös he täyttävät vaikeita tehtäviä hengellisessä laaksossa. 

5 Älkää itkekö näiden olentojen puolesta, älkää rasittako heitä aineellisilla huolenaiheillanne, älkää 

kunnioittako heitä. Antakaa heidän kommunikoida kanssanne, ottakaa sydämissänne vastaan heidän 

viestinsä ja hyvät neuvonsa, ja antakaa heidän sitten mennä rauhassa maailmaan, jossa he asuvat ja josta 

käsin he valvovat teitä. Tämä kuulemisen armo menee pian ohi. Sen jälkeen tunnette heidän läsnäolonsa 

vain sydämissänne. 

6 Vaikka yhdistän teidät, en ainoastaan kaikkien maan päällä asuvien kanssa, vaan myös niiden 

kanssa, jotka asuvat muissa maailmoissa, monet kansakunnat eivät tunne läsnäoloani, koska ne ovat 

sotiensa keskellä. Mutta tietämättään he täyttävät Toisen Aikakauden Sanaani, jossa ilmoitin teille, että 

palaisin, kun nämä tapahtumat tapahtuisivat ihmiskunnassa. 

7 Ryhtykää työhön, tutkikaa tätä sanaa innokkaasti. Mitä teille tapahtuisi, jos ette enää kuulisi sitä, 

jos nämä suupielet vaiettaisiin ennen määrättyä aikaa? Mitä ohjeita antaisitte niille, jotka ovat vielä 

tulossa, koska en ole vielä antanut teille kaikkia ilmoituksiani? 

8 Pysykää sinnikkäästi uudistumisessanne, seuratkaa, rukoilkaa ja oppikaa. Kuuntele minua niin 

paljon kuin haluat, mutta älä totu läsnäolooni. Etsikää Minua aina Isänä ja Mestarina, älkää koskaan 

kyseenalaistako oikeudenmukaisuuttani. 

9 Katsokaa, kuinka tämän vähäisen uskonne avulla olette saaneet monia ihmeitä, kuten 

tämänhetkisen, jonka avulla kuulette niiden äänen, jotka olivat sukulaisianne maailmassa. 

10 Haudat eivät avaudu päästääkseen ulos niitä, jotka ovat liikkumattomina niiden sisällä; 

henkimaailman portit päästävät läpi niitä, jotka ovat täynnä valoa ja elämää, ja antavat teille tietää heidän 

jatkuvan elämänsä jatkumisesta. 

11 Jos joku noista olennoista vielä ilmaisee inhimillisiä taipumuksia tai maallisten asioiden himoa, 

armahtakaa häntä ja antakaa hänelle valoa rukouksenne kautta. Muistakaa, että teidän pitäisi tukea 

toisianne. 

12 Näin etenette askel askeleelta polulla, joka johtaa vuoren huipulle, jonne pääsette, kun sielunne on 

puhdas ja täydellinen. 

13 Ymmärtäkää, että teillä on Kristus Mestarinanne, että näiden ihmisten huulten kautta annettu 

Sanani on yhdistänyt teidät, ja että tämä Sana on Rakkauden ja Viisauden Kirja. Annan teille joka kerta 

uuden oppitunnin sielunne virkistämiseksi. Tänään tunnet iloa kuunnellessasi minua, huomenna tunnet 

iloa, kun toteutat opetukseni käytännössä. Olen sanonut, että ihmiset tulevat luoksenne ja haluavat tätä 

valoa, ja on välttämätöntä, että he löytävät sen sanoistanne, teoistanne ja elämästänne. 

14 Olen kattanut pöydän ja kutsunut teidät juhlaillalliselleni, mutta sanon teille, että myöhemmin te 

itse katatte pöydän ja otatte vastaan veljiänne ja jatkatte näin tätä veljeyden ja rakkauden juhlaa ikuisesti. 

Tänä Kolmantena Aikana henkenne täyttää kohtalonsa opettaa veljiänne ja jakaa heidän kanssaan kaiken 

sen, mitä se on saanut Armoltani. Ne eivät ole aineellisia hyödykkeitä - koska teiltä puuttuu niitä - vaan 

hengellisiä hyödykkeitä, joilla teitä yltäkyllästetään. 

Jotta hyveesi voidaan uskoa ja jotta sanallasi on voimaa vakuuttaa ja käännyttää, sinun on pysyttävä 

hyvän tiellä. Kun tunnette, että rakkauteni on poistanut teidät pahan tieltä ja asettanut teidät uudistumisen 

tielle, astukaa lujaa askelia sinne älkääkä palatko sinne, mistä teidät pelastettiin. Kun sitten lähdet 

saarnaamaan uudistusta, korjausta ja pysyvyyttä hyvässä, voit helposti voittaa ja liikuttaa syntisen 
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sydämen. Jos osaatte puhdistaa sydämenne ja huulenne niinä hetkinä, jolloin osoitatte sananne veljenne 

kovalle sydämelle, jos noina hetkinä kohotatte ajatuksenne luottavaisin mielin Minun puoleeni, Minä olen 

se, joka puhun välittämisenne kautta ja kosketan tuon sydämen kätketyimpiä kuituja Sanallaan, jolloin se 

tuntee läsnäoloni. 

15 Ymmärtäkää, että teidän on muututtava henkisesti ja fyysisesti, että monien tapojenne ja 

perinteittenne - jotka ovat esi-isienne perintöä - on kadotettava elämästänne, jotta henkistymiselle voidaan 

tehdä tilaa. 

16 Katsokaa, kuinka tämä ihmiskunta syöksyy kuiluun, samalla kun te olette yhä kiinni syvässä 

unessa, jossa etsitte vain omaa lepoa ettekä välitä siitä, mitä muille tapahtuu. Sanon teille jälleen kerran, 

että teidän ei pitäisi enää huolehtia tarpeettomasta, haitallisesta, jotta voitte paremmin käyttää nämä hetket 

laupeuden tekoihin, rakkauden siemeneni kylvämiseen veljienne sieluihin. 

17 Tämä on se aika, jonka profeettani näkivät ja ilmoittivat, tämä on se aika, jonka ennustin teille 

Sanassani. Tietäkää, kuinka yksi toisensa jälkeen nuo profetiat ovat nyt toteutumassa. Kuninkaallinen 

Sanani ei koskaan peräänny, se ei ole ristiriidassa itsensä kanssa eikä se kiellä itseään. Jopa näiden 

inhimillisten suukappaleiden välityksellä olen antanut teille monia profetioita, joiden olette nähneet 

toteutuvan yksi toisensa jälkeen. Kerron teille tämän, koska vuosi 1950 lähestyy, ja sen jälkeen ette enää 

kuule Sanaani ihmisen älyllisen elimen kautta. 

18 Puhun teille ystävällisin sanoin täynnä rakkautta vakuuttaakseni teidät siitä, että teidän on 

valmistauduttava tähän suureen päivään. Autuaita ovat ne, jotka luottavat siihen, että Sanani on 

muuttumaton, ja jotka valmistautuvat tähän aikaan, sillä he eivät kauhistu siitä, että tämä 

ilmenemismuotoni päättyy. 

19 Kuunnelkaa ääntäni, voitte vielä virkistäytyä sen avulla muutaman vuoden ajan. Se on korkea 

laulu, joka soi taivaassa ja jonka kaiku kuuluu maan päällä. Kun tätä laulua ei enää voi kuulla 

äänenkantajieni suusta, annan teidän kuulla sen vastedes sydämenne sisimmässä, kun yhdistytte 

hengellisesti Minuun. Totisesti sanon teille, että on vain lyhyt aika siihen, että nämä ennustukset 

toteutuvat. Mutta sanon teille myös, että ihminen ei pysty asettamaan omaa tahtoaan Minun tahtoni 

yläpuolelle yrittämällä pitkittää julistustani teidän keskuudessanne. Olkaa valppaina, sillä monet lähtevät 

eksyttämään veljiään. Teidän on jatkossakin tuotava syntiset minun luokseni, ne, jotka ovat saastuttaneet 

itsensä varkaudella, aviorikoksella tai rikoksella - ei syyttääksenne heitä Herran edessä, vaan saadaksenne 

anteeksiannon ja vapautuaksenne pimeydestään ja tahroistaan. 

20 Teidän on jatkettava sairaiden voitelemista rakkaudella ja minun nimessäni yhtä suurella tai 

suuremmalla luottamuksella ja uskolla kuin mitä teillä nyt on, jotta voin jatkaa ihmeiden tekemistä 

keskuudessanne. Tämä on se siemen, jonka vastaanotan ja varastoin viljavarastoihini. 

21 Mikä teoistasi on mielestäsi ollut täydellinen? Omatuntosi kertoo sinulle, että et ole tähän päivään 

mennessä tehnyt yhtäkään. 

22 Muistakaa, että vain se, mikä on täydellistä, saavuttaa Minut. Siksi henkenne pääsee valtakuntaani 

vasta, kun se on saavuttanut täydellisyyden. Lähditte Minusta ilman kokemusta, mutta teidän on palattava 

luokseni ansioidenne ja hyveidenne vaatteilla koristeltuina*. 
* Hengen vaate, joka on koristettava ansioillamme ja hyveillämme, on sielumme; sillä henki voi palata Jumalan 

sydämeen vain puhdistetun sielunsa vaateessa. 

23 Ihmiset, kohottakaa kasvonne ja katsokaa taivaita. Kun tunnette, että tulen tuomarina, vapisette ja 

kumarratte kaulaanne. Ymmärtäkää, että henkisen vuoropuheluni aika ihmisten kanssa on tullut, kuten on 

kirjoitettu. 

24 Tämän kansan äänenkantajat, te, jotka olette välineitä, joiden kautta puhun ihmiskunnalle, 

kuunnelkaa Sanaani, joka kertoo teille: te olette lähde, Sanani on kristallinkirkasta vettä. Anna sen virrata, 

mutta säilytä sen puhtaus. 

25 Tähän kansaan laskeutuvat ohjeeni, jotta totuuteni pysyisi ankkuroituna. Teistä lähtevät uskolliset 

kirjoitukset, jotka myöhemmin painetaan kaikkien rotujen ihmisten sydämiin. Teidän joukossanne on 

opetuslapsia, jotka yhdistävät ja järjestävät kirjoitukset. 

26 Taivaallinen konserttini kuullaan maan päällä, jotta profeettojen ennustukset ja Jeesuksen sana 

toteutuvat. Kauan sitten Joel puhui teille ajasta, jolloin Israelin pojat ja tyttäret profetoivat ja näkevät 
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näkyjä ja unia, ja että Henkeni vuodatettaisiin kaiken lihan päälle. Totisesti minä sanon teille: nyt on se 

aika, joka on ennustettu. 

27 Tässä Henkeni ilmenee kauttanne, henkimaailma puhuu suunne kautta. Täällä on kaikenikäisiä 

miehiä ja naisia, jotka tunkeutuvat katseellaan hengelliseen, ja toisia, jotka saavat ilmoituksia ja 

ilmestyksiä unissaan. 

28 Tämä on se aika, jolloin hengelliset joukkoni lähestyvät maailmaa herättääkseen ne, jotka 

seuraavat minua, ja hävittääkseen myrkyllisen kasvin ja synnin rikkaruohot. 

29 Te näkijät, katsokaa minua! Haluat löytää jonkin muodon, etkä löydä sitä. Näette vain valoni 

kirkkauden, sillä tämä olen Minä: Valo. 

30 Pidän teidät hereillä kuudennen sinetin valossa. Siitä kumpuaa Sanan lahja, siitä kumpuaa tämä 

konsertti, jonka kuulet sydämessäsi ja joka saa henkesi vapisemaan, sillä minä olen Herra. Edessänne on 

Karitsa, joka avaa kuudennen sinetin näyttääkseen teille tien. Sillä Karitsa on Kristus, ja Kristus on tie. 

31 Kaikki kunnioittavat toisille osoitettua paikkaa ja kunnioittavat itseään. 

32 Rukoilkaa, tehkää parannus - jos olette tekopyhiä, olkaa nyt vilpittömiä; jos olette epäviisaita, 

olkaa nyt järkeviä; jos elätte pimeydessä, nouskaa valoon; jos teillä ei ole jumalallisia innoituksia, 

kuunnelkaa Minua, ja te tulette täyttymään valolla. Hän, joka puhuu sinulle, on kaiken luodun alkuperä ja 

lähde, ja hän sanoo sinulle: Ottakaa Jeesuksen rakkauden risti päällenne ja tulkaa luokseni! 

33 Tänään tulemiseni on yllättänyt teidät, koska ette olleet valmistautuneet siihen; tämä on syy 

joidenkin epäilyksiin. Kun joku on esittänyt kysymyksensä Äärettömälle ja kysynyt, onko tämä ilmentymä 

totuus, hän on opetuspuheeni aikana saanut välittömästi viisaan ja rakastavan vastauksen, joka on 

sytyttänyt valon liekin hänen sydämessään. 

34 Se, jolla on uskoa, ei koskaan väsy tai väsy kuuntelemaan minua. Hän voi joka kerta ylittää 

laaksoja ja kiivetä vuorille kuullakseen Sanani, kun teen itseni tunnetuksi. 

35 Se, joka tuntee janoaan sammuttavan veden ja nälkäänsä tyydyttävän leivän luonteen, ei vaihda 

niitä mihinkään, eikä mikään estä häntä löytämästä niitä. Se, joka tuntee iloa kuunnellessaan jumalallista 

Mestaria ja iloa tunkeutuessaan lyhyeksi ajaksi ikuiseen, ei kadu sitä, että noina hetkinä hän jättää 

maailman nautinnot taakseen. 

36 Opetuslapset, on ollut hetkiä, jolloin Sanani, joka on täynnä oikeudenmukaista moittimista, on 

tuntunut teistä katkeralta, ja se johtuu siitä, että ette ole kyenneet ymmärtämään sitä. Sillä totisesti minä 

sanon teille: en ole tullut lisäämään katkeruutta, jota te kärsitte maan päällä. 

37 Jumalallinen ohjeeni on kääntänyt teidät pois epävarmoilta teiltä, vääristä nautinnoista ja paheista. 

Sen sijaan se on saanut sinut tuntemaan ilon ja nauttimaan hyvän tekemisestä. 

38 En jätä teitä ilman perintöä, kun sanaani ei enää kuulla näiden lähettimien kautta, sillä haluan 

säilyttää teidät, jotta voitte todistaa rakkauden opetusteni totuudesta uusien sukupolvien edessä ja jotta 

voitte olla neuvonantajia veljillenne. 

39 Kaikki eivät tule tuntemaan Sanaa, jonka annoin teille ihmisen älyelimen kautta tällä hetkellä, 

koska heidän heräämisensä aika ei ole vielä tullut. Heidät kutsutaan, mutta heitä ei valita. Mutta 

huomenna, kun he ovat valmiita seuraamaan minua, heidät kutsutaan vielä kerran, ja silloin heidät 

varmasti luetaan valittujen joukkoon. 

40 Luonnon elementit herättävät nyt nukkuvaa ihmiskuntaa ja kutsuvat sitä rukoilemaan ja 

pohtimaan. Ne, jotka eivät ymmärrä tätä ääntä, ovat erehtyneet tai kuurot hengellisille viesteille. Nykyään 

he pitävät näitä tapahtumia edelleen pelkkinä luonnonilmiöinä. Mutta tulee hetki, jolloin uskontokuntien 

papisto ja tieteen ja vallan miehet kysyvät itseltään pelokkaasti: Onko se todella Herran oikeus, joka 

kolkuttaa ovillamme? Onko nyt hänen läsnäolonsa aika keskuudessamme? 

41 Minä sanon teille, ihmisen itsepäisyys on suuri! Silti hän ei kumarra tuskan edessä eikä kapinoi 

häntä koettelevaa oikeutta vastaan. Mutta jos hän taipuu, koko ihmiskunta yhdistyy yhteen esteeseen. 

42 Minä sanon teille: Mitä te odotatte voidaksenne jakaa ilosanomaa? Haluatteko profetoida 

raunioista? Minä kerron teille ja ilmoitan teille kaiken, jotta teillä olisi aina viisas vastaus jokaiseen 

kysymykseen, jonka veljenne kysyvät teiltä. Muistakaa, että teitä vastaan hyökätään vakavilla 

argumenteilla, jotka saavat ne, jotka eivät ole valmistautuneet, pelkäämään. 

43 Opiskelkaa muistiin Sanani älkääkä unohtako niitä suuria ihmeitä, joita olen teille suonut, jotta 

jokainen teistä voisi olla elävä todistus totuudestani. Silloin se, joka tutkii teitä ja penkoo Sanaani, näkee, 
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ettei se ole missään ristiriidassa sen kanssa, mitä olen teille kertonut ja profetoinut menneinä aikoina. 

Taistelu tulee olemaan suuri, niin suuri, että jotkut, jotka ovat olleet opetuslapsiani, täyttyvät pelosta ja 

kieltävät Minut väittäen, etteivät he ole koskaan kuulleet Minua. Ne, jotka pysyvät uskollisina käskyilleni 

ja kohtaavat taistelun, peitän vaipalla, jonka alla he puolustavat itseään, ja he selviävät kaikista kriittisistä 

tilanteista vahingoittumattomina. Joka kylvää tämän siemenen huonosti tai joka tahraa tämän työn 

puhtauden, joutuu joka hetki tuomituksi, ihmisten vainoamaksi ja levottomaksi. Jokainen tuntekoon 

kasvattamansa puun sen hedelmän mausta. 

44 Minulla on suuria ihmeitä luvassa kansani hengellisen kamppailun ajaksi - ihmeitä ja tekoja, jotka 

tulevat hämmästyttämään tutkijoita ja tiedemiehiä. En koskaan jätä sinua omien voimiesi varaan. Älkää 

hämmentykö, kun ihmiset pilkkaavat teitä; älkää unohtako, että toisella aikakaudella väkijoukko pilkkasi 

myös Mestarianne. 

45 Vaikka monet odottavat yhä saapumistani, lähtöni on jo hyvin lähellä. Mutta totisesti sanon teille, 

että Pyhä Henki valaisee jokaista mieltä ja henkeä ikuisesti tästä lähtien, sillä olette jo aikojen huipulla. 

46 Jokaiselta saan lahjan: lapset tarjoavat Minulle viattomuutensa, neitsyet (puhtauden) tuoksunsa, 

äidit kyyneleensä, isät ristinsä, vanhukset väsymyksensä. Mutta rakkauteni elävöittää uskoanne, ja minä 

vartioin tätä lamppua, jotta sen liekki ei koskaan sammuisi. 

47 Tuona aikana en tullut maan päälle ihmisenä, jotta kehosi silmät näkisivät minut. Se aika on ohi. 

Nyt on aika, jolloin teidän on ansaittava pelastuksenne ansiot. Etsikää Minua näkymättömästä, ja pian 

löydätte Minut. Etsikää Minua Isänä, Mestarina, niin saatte Minut. Älkää etsikö Minua palvelijana, vaikka 

totuudessa sanon teille, että olen aina palvellut teitä. Palvelukseni eivät odota korvausta; mutta jos haluatte 

korvata palvelukseni jollakin tavalla, sanon teille vain, että rakastakaa toisianne. Sillä jos teette niin, työni 

kruunataan. 

48 Älkää hämmästykö, että vaikka olen kaiken luodun Herra, ilmestyn luoksenne ja pyydän rakkautta. 

Minä olen lempeyden ja nöyryyden Jumala. En kerskaile suuruudellani, vaan pikemminkin kätken 

täydellisyyteni ja loistokkuuteni tullakseni lähemmäksi sydäntänne. Jos näkisitte minut kaikessa 

kirkkaudessani, kuinka itkisittekään rikkomuksianne! 

49 Katso, tässä on tie, vaeltakaa sitä, niin te pelastutte. Totisesti sanon teille, että ei ole välttämätöntä 

kuulla minua tänä aikana saadakseen pelastuksen. Jokainen, joka harjoittaa jumalallista rakkauden lakiani 

elämässään ja joka muuttaa tuon Luojan innoittaman rakkauden hyväntekeväisyydeksi, pelastuu. Hän 

todistaa Minusta elämässään ja teoissaan. 

50 Kuulet Pyhän Hengen, mutta et henkeä, joka on erilainen kuin se, joka puhui sinulle Kristuksena 

tai Jehovana. Se on sama, ainoa olemassa oleva, mutta se on ilmennyt eri tavoin kussakin kolmessa 

aikakaudessa. 

51 Ensimmäisellä kerralla Jumalanne ilmoitti itsensä teille Siinailla, ja Hänen olemuksensa 

ominaisuus, jonka Hän tarjosi teille, oli Hänen oikeudenmukaisuutensa ja Hänen lakinsa. Toisella 

aikakaudella sama Jumala puhui teille Kristuksessa ja paljasti teille olemuksensa puolen, jota ette olleet 

ymmärtäneet: rakkauden. Ja nykyisenä aikakautena, joka on Kolmas Aikakausi, Pyhä Henkeni puhuu 

teille Äärettömyydestä; Hän ottaa yhteyttä henkeenne hengellisestä ja näyttää teille siten olemuksensa 

toisen ominaisuuden, Viisauden, joka on valoa koko ihmiskunnalle. Miksi nähdä mysteerejä siellä, missä 

niitä ei ole? Kolminaisuuden mysteeri on selvitetty. 

52 Mikä sai minut luomaan sinut? - Minun rakkauteni. Sillä jo ennen kuin loin sinut, rakastin sinua 

itsessäni. Herra rakasti niitä, joista tulisi hänen lapsiaan, mutta hän halusi myös tuntea itsensä heidän 

rakastamakseen. Lapsia varten loin luonnon, luonnonvoimat, maailmat tai kodit, jotta voisitte osallistua 

aineelliseen elämään ja siten aloittaa täydellisyyden ja ylöspäin suuntautuvan evoluution tien. Annoin 

sieluille aineellisen ruumiin, jonka kautta ne voivat ilmaista tuntemuksiaan ja kykyjään omantunnon 

ohjaamina. 

53 Näin muodostetulle ja varustetulle ihmisolennolle annoin vapaan tahdon, sijoitin hänen 

sisimpäänsä lakini ja oikeudenmukaisuuteni lehden ja asetin hänet kehityksen polun alkuun. 

54 Ilman tätä sisäistä lakia ihminen ei olisi koskaan tuntenut, ymmärtänyt ja rakastanut Minua. Mutta 

omatunto, joka on ollut tietä valaiseva majakka ja hyvää neuvova ääni, on saanut teidät ymmärtämään Isän 

ilmoitukset, ja nyt olette saapuneet nykyhetkeen, jossa ruumiillistunut henki saa vapaasti ilmaista itsensä 

ja voittaa hyödyttömän ja aineellisen. 
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55 Miksi minun piti tulla luoksesi kolme kertaa? Koska olette pudonneet elämän vaikealla matkalla, 

ja Minun täytyi tulla nostamaan teidät maan tomusta - koska olette eksyneet polulta, jolla on täysi 

tietoisuus. Mutta sitten, kun te kadotatte ja itkette, te sanotte Minulle: "Isä, miksi Sinä rankaiset minua?"." 

Miksi sanot, että olen rankaissut sinua? Muistakaa, että vaikka te pilkkaatte, Elämä, jolla olen ympäröinyt 

teidät, antaa teille edelleen etujaan. Opettele elämään, niin et kompastu: näin lakini opettaa sinulle. Älkää 

odottako rauhaa tai todellista elämää ihmisten opetuksista. 

56 Tuomioni tulee kaikille. Kun aika koittaa, kysyn "laini palvelijoilta" ja ihmisiltä, jotka 

muodostavat dogmeja: "Mikä on teidän satonne?" "Mikä on satonne?" Ja niin toinen kuin toinenkin 

osoittaa Minulle vain turhamaisuutta, vihamielisyyttä ja ihmisrakkauden puutetta. 

57 Ennen kaikkia muita tuomitsen laini pitäjät, sillä tämä on rakkauden ja viisauden testamenttini 

kaikille lapsilleni, sillä siitä lähtee ihmisten lunastus. Voi niitä, jotka pitävät nämä opetukset piilossa 

mielessään, sillä siitä tulee pimeyden luola - tai heidän sydämessään, sillä siitä tulee vain itsekkyyden 

luola! 

58 Olkaa varustautuneet ja ymmärtäkää Minua! Se, jolla on Pyhän Hengen valo sisällään, 

vuodattakoon valoa kaikille tarvitseville. 

59 Jos joku tuntee, että Sanani satuttaa häntä, se johtuu siitä, että se on kuin miekka. Mutta sen 

aiheuttamat haavat ovat rakkauden haavoja. Huomenna ymmärrätte, että sanani on aina 

oikeudenmukainen. 

60 Kutsun perheiden isät ja kysyn heiltä: "Oi ihmisten isät, mitä olette tehneet lapsillenne?" 

Tuomitsen ihmiskunnan opettajat, joiden joukossa on filosofeja, teologeja ja tiedemiehiä, ja kysyn 

heiltäkin, millainen oli se siemen, jonka he istuttivat omien veljiensä sydämiin ja mieliin. Kysyn heiltä, 

minkä asian palvelemiseksi he käyttivät heille uskomiani lahjoja. 

61 Minun luokseni tulevat kansojen, kansakuntien ja valtakuntien hallitsijat, ja minä kysyn heiltä, 

millä tavoin he ovat ohjanneet ihmisten kohtaloita ja mitä he ovat tehneet kansojensa kanssa. Tulen 

vaatimaan heiltä tiliä veljiensä leivästä, työstä ja päiväpalkasta, ja jos he tarjoavat vain ahneutta ja 

turhamaisuutta sydämissään ja rikkauksia käsissään samalla kun heidän kansansa kuolevat nälkään - 

kuinka suuri onkaan heidän vastuunsa! 

62 Myös lääkäreitä kutsutaan. Kysyn heiltä, mitä he ovat tehneet heille paljastamallani terveyden 

salaisuudella ja heille uskomallani parantavalla balsamilla. Kysyn heiltä, ovatko he todella tunteneet 

vieraan tuskan, ovatko he alentuneet köyhimpään leiriin parantamaan rakkaudella kärsivää. Mitä vastaavat 

minulle ne, jotka ovat saavuttaneet loiston, rikkauden ja ylellisyyden lähimmäistensä tuskan avulla, 

tuskan, jota he eivät aina osanneet lievittää? Kaikki tulevat esittämään kysymyksiä sydämessään, ja heidän 

on vastattava Minulle omantuntonsa valossa. 

63 Jos olen paljastanut teille, että olette osa Israelia, älkää luulko, että rakastan teitä enemmän kuin 

muita kansanryhmiä. Miksi rakastaisin teitä enemmän kuin muita, koska olette kaikki lapsiani? 

64 Totisesti minä sanon teille: jos ihmiset olisivat pitäneet kiinni siitä laista, josta omatunto heidän 

sisällään heitä muistutti, ei olisi tarvinnut lähettää teille johtajia tai profeettoja, eikä teidän Herranne olisi 

tarvinnut tulla alas luoksenne, ja että minun täytyi kaivertaa lakini kiveen jo ensimmäisellä aikakaudella, 

ja että minun täytyi tulla ihmiseksi ja kuolla ihmisenä ristillä toisella aikakaudella. 

65 Kun muodostin kansan ja annoin sille armolahjoja, se ei ollut sitä varten, että se korottaisi itseään 

ja nöyryyttäisi muita, vaan sitä varten, että se olisi esimerkki alistumisesta oikealle Jumalalle ja malli 

veljeydestä ihmisten kesken. 

66 Valitsin tämän kansan olemaan Tahtoni väline maan päällä ja ilmoitusteni välittäjä, kutsumaan 

kaikki elämään laissani, ja näin koko ihmiskunta muodostaa lopulta yhden Herran kansan. 

67 Tämä kansa on kärsinyt paljon - vaikka se olikin valittu - koska se uskoi, että perintö kuului vain 

sille itselleen, että sen Jumala ei voinut olla myös pakanoiden Jumala, koska se piti muita kansoja 

muukalaisina eikä antanut niiden saada osuutta siitä, mitä Isä oli uskonut niille. Erotin sen muista 

kansoista vain joksikin aikaa, jotta pahuus ja materialismi eivät tarttuisi siihen. Mutta kun se eristäytyi 

itsekkyydessään ja luuli olevansa suuri ja vahva, osoitin sille, että sen voima ja suuruus olivat petollisia, ja 

annoin muiden kansojen vallata sen ja johtaa sen orjuuteen. Kuninkaat, faaraot ja keisarit olivat sen 

herroja, vaikka minä olin tarjoutunut olemaan heidän herransa. 
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Isä äärettömässä rakkaudessaan paljasti itsensä uudelleen kansalleen antaakseen sille vapauden ja 

muistuttaakseen sitä sen tehtävästä, ja tässä nykyhetkessä tulen antamaan heille rakkauden opetukseni; 

mutta vain minun katseeni voi löytää ihmiskunnan joukosta ne Israelin lapset, joita kutsun ja kokoan 

vastaanottamaan Pyhän Hengen valon. 

68 Olen paljastanut itseni henkenne edessä, sillä aika, jolloin puhuin teille luonnon kautta ja 

aineellisten ilmentymien avulla, joita kutsuitte ihmeiksi, on jo kauan sitten ohi. Tänään voitte jo tuntea 

Minut hengessänne ja sydämenne sisimmässä. 

69 Tänä aikana Palestiina ei ole todistanut ilmestystäni, sillä en etsi tiettyä paikkaa, vaan henkeänne. 

Etsin "Israelin kansaa hengen kautta", en veren kautta, kansaa, jolla on hengellinen siemen, jonka he ovat 

saaneet armoni kautta aikojen. 

70 Valmistautukaa, ihmiset, käyttäkää aikaa, sillä tämä aika on kevyt. Vuosi 1950 lähestyy, enkä 

halua teidän tuntevan oloanne orvoiksi, kun vedän Sanani takaisin. Totisesti sanon teille, että ne, jotka 

valmistautuvat, tuntevat Minut silloin lähempänä, heillä on suuria inspiraatioita, he parantavat sairaita 

pelkällä rukouksella ja yllättävät Sanan lahjallaan. 

71 Teidän on pidettävä nämä kokoukset, sillä annan niissä suuria ilmestyksiä. Henkisen näkemisen 

lahja tulee avautumaan, ja sinun huuliltasi puhun oppineille ja tiedemiehille. Tämän ennustuksen 

kirjoittavat ylös ne, joiden tehtävänä on kirjata Sanani ylös. 

72 Miehet ja naiset, jotka kuulevat tämän sanan: Uskotteko te, että tulen luoksenne? Uskotteko Minun 

ilmenemiseeni ihmisen älyllisen elimen kautta? Joidenkin kohdalla palava usko vastaa: "Kyllä, Mestari, 

minä uskon Sinun läsnäoloosi." Toisten kohdalla heidän hiljaisuutensa vastaa ja julistaa: 

"Kuka tietää?" 

73 Mestari sanoi teille: Älkää vain tutkiskelko Minua. Mene sydämeesi ja tiedä, mitä siitä on tullut 

esiin. Jos siitä on tullut rakkauden ja totuuden sanoja, voit olla tyytyväinen; jos se on lohduttanut muita, 

voit sanoa, että lähteestäsi on virrannut kristallinkirkasta vettä. - Jos olisitte korkealla täydellisyystasolla, 

ilmentymälläni ei olisi mitään syytä olla keskuudessanne. Mutta jos omatuntonne syyttää teitä monista 

puutteista, miksi kysytte Minulta, miksi olen tullut? Teidän on tiedettävä, että olen tullut etsimään 

sieluanne, jonka kohtalona on täydellistyä Isänrakkauteni viitoittamalla tiellä, jotta se voisi saavuttaa 

puhdistumisensa ja saavuttaa sen onnen, jota jokainen olento sisimmässään kaipaa. Tulen näyttämään 

hänelle, miten hän voi hankkia ansioita saavuttaakseen tämän päämäärän. 

74 Totisesti minä sanon teille, että vanhurskaiden sielut, jotka asuvat Jumalan lähellä, ovat ansainneet 

oikeuden tuohon paikkaan omilla teoillaan - eivät siksi, että minä olisin antanut sen heille. Näytin heille 

vain tien ja näytin heille suuren palkkion sen lopussa. 

75 Autuaita ovat ne, jotka sanovat Minulle: "Herra, Sinä olet tie, valkeus, joka valaisee sen, ja voima 

kulkijalle". Sinä olet ääni, joka antaa meille suunnan ja elvyttää meidät elämän matkalla; ja Sinä olet myös 

palkinto sille, joka on päässyt maaliin - Kyllä, lapseni, minä olen elämä ja ylösnousemus kuolleista. 

76 Riittää, että tiedätte - kuten olen sanassani kertonut teille - että sielun jälleensyntyminen on totuus, 

ja jo nyt sydämissänne syttyy valo ja ihailette rakastavaa oikeudenmukaisuuttani entistä enemmän. 

Vertaile teorioita ja erilaisia tulkintoja, joita uskontokunnat ovat antaneet näille opetuksille, ja valitse se, 

joka sisältää eniten oikeudenmukaisuutta ja jolla on eniten perusteita. Mutta totisesti sanon teille, että tämä 

on yksi niistä ilmestyksistä, jotka kiihottavat henkeä eniten tänä aikana, jolloin sisäinen tieto tästä suuresta 

totuudesta on heräämässä. 

77 Jos ihmiset taas tuomitsevat minut siitä, että olen kertonut maailmalle totuuden, he voivat tehdä 

niin; minä annan heidän tuomita minut. Mutta jos he haluavat ottaa Minut kiinni ja pidättää Minut, he 

eivät pysty siihen, sillä olen Hengessä ja olen koskematta ja näkymätön heille. 

78 Olette nousseet todelliseen elämään tämän Sanan ihmeen ansiosta. Ette enää elä 

välinpitämättömästi ettekä tee syntiä niin kuin ne, jotka eivät ole kuulleet minua, sillä silloin vajoaisitte 

(hengellisesti) kuolleiden tasolle. - Vain minä yksin voin ja saan puhua teille tällä tavoin. 

79 Toisella aikakaudella ilmoitin uuden ilmestykseni apostoleilleni, ja kun he kysyivät Minulta, mitkä 

merkit osoittaisivat tuota aikaa, ilmoitin heille yhden toisensa jälkeen, samoin kuin todisteet, jotka antaisin 

heille. Ennusmerkit ovat ilmestyneet viimeiseen asti ja ilmoittaneet, että tämä on se aika, jonka Jeesus on 

ennustanut, ja nyt minä kysyn teiltä: Jos tämä hengellinen ilmentymä*, josta annan teidän ottaa osaa, ei 

olisi totuus - miksi Kristus ei sitten ilmestynyt (uskovien odottamassa muodossa), vaikka merkit 
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saapuivat? Vai uskotko, että kiusaajalla on myös valta koko luomakuntaan ja luonnonvoimiin pettääkseen 

sinut? 
* Herran sanojen mukaan tämä ilmestys merkitsee hänen paluuta koskevan lupauksensa täyttymistä, joka on 

hengellinen. 

80 Varoitin teitä kerran, ettette antautuisi väärien profeettojen, väärien Kristusten ja väärien 

pelastajien viettelyyn. Mutta tänään kerron teille, että inkarnoitunut henki on kehityksensä, tietämyksensä 

ja kokemuksensa ansiosta herännyt siinä määrin, että sille ei ole helppoa tarjota pimeyttä valona, vaikka 

sillä olisi kuinka paljon häikäisevää käytettävissään. Siksi olen sanonut teille: Ennen kuin antaudutte tälle 

tielle sokeassa uskossa, tarkistakaa niin paljon kuin haluatte! Ymmärtäkää, että tämä Sana on annettu 

kaikille, enkä ole koskaan säästänyt mitään osaa siitä vain tietyille ihmisille. Olkaa tietoisia siitä, että tässä 

Teoksessa ei ole kirjoja, joissa pyrin pitämään salassa teiltä mitään opetusta. Mutta kerroin teille myös 

tuona Toisena Aikakautena apostolini Johanneksen suulla: "Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, 

minä tulen hänen luokseen ja jaan aterian hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." Samalla tavoin opetin 

teille vertauksen neitsyistä, jotta muistaisitte sen tuolloin. 

81 Elia, jonka oli tultava ensin valmistamaan Herran tietä, teki itsensä tunnetuksi ensimmäistä kertaa 

ihmismielen kautta vuonna 1866. Ettekö viettäisi hieman aikaa tutkiaksenne niitä merkkejä ja tapahtumia, 

joita tapahtui kaikilla aloilla ja jotka osuivat samaan aikaan tuon ilmentymän kanssa? Jälleen kerran ne 

tutkijat, jotka tutkivat tähtiä ja joita muinoin kutsuttiin taikureiksi, todistavat, että taivaat ovat antaneet 

merkkejä, jotka ovat jumalallisia kutsuja. 

82 Teille, jotka olette olleet tarpeeksi onnekkaita kuullaksenne Minua, sanon: Koputin ovellenne, ja te 

avasitte sen Minulle. Minä olen ruokkinut teitä ja te minua. Näitte salaman loistavan kirkkauden ja kuulitte 

tulisäteen jyrinän, ja tässä minä olen. 

83 Katsokaa kuudetta sinettiä, joka on avattu ja avattu teidän silmienne edessä. Kuka on vapauttanut 

sen? Kuka hävisi edelliset viisi? Se ei ollut Mooses, ei Elia eikä kukaan patriarkka. Se olin minä, Messias, 

Sana, uhrikaritsa, sillä tuo Viisauden kirja on Tie ja Elämä, ja minä olen kertonut teille, että minä olen Tie, 

Totuus ja Elämä. 

84 Lähetin Elian ilmoittamaan maailmalle, että kuudes sinetti purkautuisi hyvin pian, ja Pyhän 

Hengen valoa tulvillaan hän tuli alas ihmisten luo kolmantena aikakautena tapahtuvan tulemiseni 

edelläkävijänä. Tiedätte jo, miten Elia teki itsensä tunnetuksi, miten Mestari paljasti itsensä, miten paljon 

Hän antoi ja opetti teille. Sanon teille nyt vain, että teidän on säilytettävä tämä opetus kaikessa 

puhtaudessaan ja edettävä kohti uudistumista ja hengellistymistä, jotta tulooni voidaan uskoa hengessä ja 

jotta sanani voidaan kuulla kunnioittavasti ja rakkaudella. 

85 Puhukaa aina totuutta, ja teidät tunnistetaan Pyhän Hengen opetuslapsiksi, sillä edes lumihiutaleilla 

ei ole Sanani puhtautta. Auringon heijastus vuorten lumesta vahingoittaa silmiäsi, mutta jumalallinen valo 

ei vahingoita henkeä eikä sokaise sitä. 

86 Kuunnelkaa minua, minä olen Kristus, Isän Sana. En ole tullut kumoamaan mitään, mikä on 

ilmoitettu ensimmäisistä ajoista lähtien. Minun lakini on sama, se on rakkauden laki. Lomakkeet voivat 

muuttua, mutta sisältö ei. Siksi olen sanonut teille, että koska kuulette Sanani ihmisten välityksellä, teidän 

ei pitäisi epäillä sitä. 

87 Katsokaa, tässä on Tie, joka paljastuu uudelleen silmienne edessä. Alkakaa kohottaa sieluanne, 

sanokaa itsellenne sisäisellä tyytyväisyydellä, että olette minun opetuslapsiani. Keitä ovat jumalallisen 

Mestarin opetuslapset? Ne, jotka rakastavat lähimmäisiään, jotka harjoittavat opetustani anteeksiannosta, 

armosta ja epäitsekkyydestä. 

88 Pienet lapset, te kaikki olette elämänne aikana, ja kaikki ovat Minun kaitselmukseni peitteen alla. 

89 Se, joka rukouksessaan sanoo Minulle: "Isä, tapahtukoon sinun tahtosi minulle", ja kun 

koettelemus kohtaa hänet, huudahtaa: "Herra, miksi sinä vierailet minun luonani tällä tavoin?", ei ole vielä 

opetuslapsi, vaan tuskin lapsioppilas, sillä hän ei ole ymmärtänyt oppituntia. Jos haluatte olla 

opetuslapsiani, katsokaa Jeesuksen, Mestarinne maan päällä, elämää ja tunnistakaa hänen kuuliaisuutensa 

ja antautumisensa Isälle lapsesta asti. Hän tuli maailmaan täyttääkseen Isänsä tahdon ja kävi läpi 

nöyryytyksen, panettelun, kiittämättömyyden, halveksunnan, tuskan ja uhraukset poikkeamatta 

Iankaikkisen viitoittamalta tieltä. 
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90 Mitä aiot vastata elämäntapaasi, kun tulet Herran läsnäoloon? Aiemmin tiesitte, että jokaisen oli 

vastattava omasta puolestaan. Nyt olette oppineet, että jokaisesta teistä on riippuvainen joukko sieluja, 

joista teidän on myös vastattava. Näettehän, tämä on tärkeää, että olette esimerkkinä elämässänne, jotta 

teidän ei tarvitse huomenna korjata katkeruutta makean ja miellyttävän hedelmän sijasta. Älkää unohtako, 

että niistä olennoista, jotka olen teille uskonut, tulevat esiin uudet sukupolvet, joiden on määrä saada 

spiritualismi kukoistamaan maan päällä. Nuo siunatut sukupolvet ovat jumalallinen lupaus ihmiskunnalle. 

Sinun velvollisuutesi on valmistella heille tie ja koti ja toivottaa heidät tervetulleiksi hengellisyyden ja 

rakkauden ilmapiirissä. 

91 Tunnistatko heidät, kun he saapuvat? 

Eikö sinun sitten tarvitse olla hereillä? Aistiko maailma tämän tapahtuvan? - Sitä ennen teidän on 

korotettava varoituksen ääntänne, jotta kaikki poistaisivat tielle jättämänsä orjantappurat ja epäpuhtaudet, 

jotta heidän lapsensa eivät vahingoittaisi tai saastuttaisi itseään, kun he tulevat maan päälle. 

92 Vaadin teiltä, ihmiset, yhtenäisyyttä, jotta jumalallinen siemeneni voi itää kohdussanne. En halua, 

että tulette luokseni itkien laini rikkomisenne vuoksi tai valittaen hukkaan heitettyä aikaa. Mikään ei 

korvaisi itkuasi noina hetkinä. 

93 Olen puhunut teille tällä hetkellä ikään kuin olisitte puhtaita ja tahrattomia olentoja, jotta voisin 

muuttaa teitä rakkauden kautta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 64  
1 Tässä on oppituntini, rakkaat opetuslapset. Tutki sitä ja sovella jumalallisia ohjeitani. Tämä teille 

uskomani siemen on pyhitetty. Viljelkää sitä, ymmärtäkää, että siitä riippuu, millaisia hedelmiä saatte. 

2 Toisella aikakaudella kerroin teille: "Isäni talossa on monia asuntoja", toisin sanoen "on monia 

maailmoja, joissa sielu voi saavuttaa evoluutionsa". Hankkikaa ansioita, jotta voitte päästä korkealle 

paikalle maailmoissa, joissa henkinen valo ja rauha loistavat suurimmalla intensiteetillä. Minne menet 

tämän elämän jälkeen? - Vain minä tiedän. - Siksi sanon teille, että hyvien tekojen kautta teidän tulisi 

työskennellä tienne ylöspäin tasolle, jolta voitte nousta, kunnes saavutatte todellisen hengellisen rauhan, ja 

että teidän ei tulisi viivyttää aikaa, jolloin henkenne saa palkkion, jonka se on ansainnut näillä rakkauden 

teoilla veljiään ja sisariaan kohtaan. 

3 Näette, että rangaistukset eivät odota sitä, joka ei ole täyttänyt Isän hänelle antamaa tehtävää. Te 

vain niitätte tekojenne tulosta. 

4 Ette tule näkemään Minua tuolla Tuomion hetkellä ihmisten mielikuvituksen luomassa 

tuomioistuimessa; se tapahtuu tuntemattomissa maailmoissa, joihin sielut menevät ja löytävät mitä 

puhtaimman ja säteilevimmän valon, joka valaisee ne, jotka ovat etsineet totuutta ja hengellistä edistystä 

elämässään. Ne, jotka eivät ole etsineet totuuttani, tulevat sovituspaikkoihin, joissa he palauttavat sielunsa 

puhtauden, jotta he voivat sitten edetä ja tulla luokseni; sillä kukaan ei ole eksyksissä. 

5 Kuinka ratkaisevaa tuolloin onkaan luopua omastatunnostanne, sillä kukaan ei pysty hiljentämään 

tuon Tuomarin ääntä, joka on erottamattomasti yhteydessä henkeenne. Tutkit kaikki elämäsi teot, eikä 

mikään niistä tunnu tuomittavan liian ankarasti tai liian hyväntahtoisesti. Silloin se valo, jota olen alusta 

alkaen käyttänyt sielujen tien valaisemiseen, loistaa sinnikkäästi. 

6 Rakastakaa toisianne kansakunnasta toiseen, yhdistykää yhdeksi veljeskunnaksi, niin että 

huomenna, kun elätte eri henkisissä maailmoissa, voitte rakastaa toisianne maailmasta toiseen. 

7 Totisesti minä sanon teille, ei ole mitään onnellisempaa päivää hengelle kuin se, jolloin se antaa 

tehtävänsä Luojalleen, kun tämä hedelmä osoittautuu mieluisaksi Hänen äärettömän Viisauden silmissä. 

8 Valon henget, joita kutsutte enkeleiksi, tulevat tähän kokoukseen tuomaan teidät Isänne eteen. 

9 Kurkkunne huusivat Toisella kertaa, kun näitte Jeesuksen tulevan: "Hoosianna, hoosianna Hänelle, 

joka tulee Herran nimessä!"." - Kun tunnette Henkeni lähestyvän teitä, avaatte sydämenne pyhäkön portit, 

hiljenette siinä ja näytätte Minulle sisäisen autuuden, joka ympäröi teitä. 

10 Olen sama kuin silloin, te olette myös samat, ja myös opetukseni on sama. Teidän evoluutionne on 

kuitenkin suurempi, ja sen vuoksi etsitte täydellisempää yhteyttä ja kunnioitusta Luojaanne kohtaan. 

Tänään, kun rukoilet, sielusi, joka on irrotettu ruumiista, yhdistyy henkisen tilan asuttavien enkelien 

kanssa ja yhtyy heidän kanssaan ylistysvirteen, joka ei ole maasta vaan taivaasta. 

11 Kun ihmiskunta juhlii Vapahtajan syntymän muistoa, ihmisten sydämet täyttyvät ilosta ja toivosta, 

joita he eivät voi selittää. Sama tapahtuu (päinvastoin), kun muistat Herrasi kärsimystä ja uhrausta. 

Tunnette - vaikka vain lyhyen aikaa - selittämätöntä surua, ja se johtuu siitä, että synnyn ja kuolen aina 

ihmisten sydämissä. 

12 Halusin teidän kaikkien elävän ikuisesti, ja voin saavuttaa tämän, koska olen Elämä. Siksi olen 

aina paljastanut itseni lapsilleni eri muodoissa, ja siksi olen antanut heille lakini, jotta se voisi näyttää teille 

tien, jota pitkin voitte tavoittaa minut. - Kun ihmiset luulivat olevansa kadotettuja ikuiseen elämään, tulin 

ja annoin heille anteeksiantoni, pyyhin heidän tahrojaan pois rakkauden opetuksillani ja tarjosin heille 

mahdollisuuden hyvittää syntinsä. 

13 Kuinka paljon verta onkaan valunut ensimmäisen aikakauden lain tauluihin, kun on yritetty 

pyyhkiä pois se, mikä niihin on kirjoitettu! Kuinka paljon Toisen Aikakauden oppiani on häpäisty, ilman 

että sen valoa on pystytty himmentämään! Silti olen antanut kaiken anteeksi, koska anteeksianto on 

ylösnousemus ja elämä, ja olen kertonut teille, että minä olen tie, totuus ja elämä. 

14 Usein joku kysyy minulta: "Mestari, jos Sinä annat anteeksi rikkomuksemme - miksi annat meidän 

sovittaa ne kivulla?". Tähän minä sanon teille: Annan sinulle anteeksi, mutta on välttämätöntä hyvittää nuo 

loukkaukset, jotta voit palauttaa sielusi puhtauden. 
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15 Toisella aikakaudella kerroin teille: "Anokaa, niin teille annetaan; kolkuttakaa, niin teille avataan." 

Nyt sanon teille, että kätenne pitäisi aina koputtaa Isän ovelle eikä tuomarin ovelle. Etsikää rakkauttani, 

viisauttani ja anteeksiantoani, mutta älkää etsikö oikeutta, joka on armoton! 

16 Hyve on halveksittu ja sitä on pidetty haitallisena tai hyödyttömänä. Nyt on tullut aika ymmärtää, 

että vain hyve tuo sinulle pelastuksen, saa sinut tuntemaan rauhaa ja täyttää sinut tyytyväisyydellä. Mutta 

hyveen on silti kärsittävä monia esteitä ja koettelemuksia, ennen kuin se voi päästä kaikkiin sydämiin. Sitä 

puolustavien sotilaiden on taisteltava suurella vaivalla ja suurella uskolla. Missä ovat nämä hyvyyden, 

aktiivisen hyväntekeväisyyden ja rauhan sotilaat? Luuletko olevasi? - Tutkikaa itseänne sisäisesti ja 

vastatkaa Minulle, että ette ole. Vastineeksi kerron teille, että hyvällä tahdollanne voitte kaikki kuulua 

näihin sotilaisiin. Miksi luulet minun tulleen luoksesi? 

17 Jos omistaudutte omalta osaltanne kaikella rakkaudellanne tälle asialle, teillä on se ansio, että 

olette valmistaneet tietä uusien sukupolvien tulolle, jotka tuovat autuuden viestin maailmalle. 

18 Suuri osa siitä, mitä olen kertonut teille opetuksissani, on tarkoitettu teidän toteutettavaksenne. 

Mutta ymmärtäkää myös, että puhun teidän kauttanne lapsillenne. Kuunnelkaa ja ymmärtäkää sitä, niin 

että kehonne taipuu lempeästi ja auttaa sieluanne kulkemaan polkua, jonka näytän sille rakkauden 

opetuksillani. 

19 Aika, jolloin löysit minut, oli sinulle suotuisa: nälkä oli heikentänyt sinua, ja tämän puun hedelmän 

avulla sait elinvoimaa takaisin. 

20 Nykyinen aika on vaarallinen ihmiskunnalle, ja ihmiset ovat yhä kaukana pelastavasta arkista, joka 

on minun lakini. 

21 Koulutan opetuslapsia, joiden tehtävänä on todistaa maailmalle, että lakini täyttäminen ei ole 

"mahdottomuus" eikä se myöskään tarkoita uhrausta. 

22 Jos rakastat lähimmäistäsi, olet pelastunut. Tuon käskyn täyttäminen ei ole parannusta. Joka elää 

palvellakseen omaa veljeään ja siten tuntee myötätuntoa ja lievittää hänen tuskaansa, lyhyehkö rukous 

Minulle riittää, jotta voin tehdä ihmeitä hänen välityksellään. 

23 En vielä lähetä sanansaattajiani kaukaisiin paikkoihin, koska heillä on vielä paljon opittavaa. Heti 

kun he ovat vahvoja ja riittävästi valmistautuneita, he sanovat Minulle sydämessään: "Mestari, nyt me 

olemme varustautuneet." Sitten astun noiden opetuslasten pyhäkköön ja löydän sieltä antautumista, 

nöyryyttä, viisautta ja rakkautta. 

24 Annan työntekijälle suudelmani ja näytän hänelle tien, sen polun, joka - vaikka se olisikin kaukana 

- tuo hänet lähemmäs Minua. Sen varrella on piikkejä, sen sivuilla haukottelevat kuilut, joskus on 

sudenkuoppia ja vaaroja, myös kiusauksia. Mutta se, joka pysyy sillä uskossa, tuntee läsnäoloni jokaisella 

askeleella, sillä olen jo kertonut teille, että minä olen Tie. Kuka voisi ajatella, että jättäisin hänet 

taisteluun? Kuinka voitte ajatella, että minä lähden teistä, kun te täytätte lakiani, koska en ole koskaan 

eronnut teistä menneisyydessänne? Anna Minun koetella sinua; elämän koettelemukset vahvistavat 

henkeä, terästävät sydäntä ja tekevät sen täydelliseksi. 

25 Milloin ihmiset kaipaavat saavuttaa henkensä täydellisyyden? Nykyään he eivät ole edes rauhassa, 

koska heiltä puuttuu hyvä tahto. Taivaan valo alkaa heijastua tähän maailmaan, kun ihmisissä herää 

hyväntahtoinen valmius ohjata askeleensa veljeyden, keskinäisen kunnioituksen ja toistensa rakastamisen 

tielle. 

26 Tämän kansan miehet ja naiset: te olette yksinkertaisia ja yksinkertaisia, ja siksi annan teille 

opetukseni yksinkertaisin sanoin, jotta kaikki ymmärtäisivät. Sanani on uskonne ja toivonne tukipilari, ja 

ne hyödyt ja rakkauden todistukset, joilla kylvän polullenne, rohkaisevat ja kannustavat teitä jatkamaan 

polulla heikentymättä koettelemuksissa. 

27 Ihmiskunnalla, joka on jakautunut valtaryhmiin ja kansakuntiin, on aavistus siitä, että hengellisen 

ilmestykseni aika on koittanut; sisäisesti se odottaa Minua ja kaipaa Minua. Kuinka tervetulleita ovatkaan 

sille uutiset läsnäolostani ja liitostani teidän kanssanne, jotka te välitätte. 

28 Ihmiset, valmistautukaa olemaan ilosanoman julistajia. Kun se aika tulee, sinun suusi ei saa olla 

kiinni, eikä käsivartesi saa olla liian laiska kylvämään ja hoitamaan sinulle tulevaa maata. 

29 Jotkut kansat ovat jo saaneet pioneerien vierailun, mutta on välttämätöntä, että ne työmiehet, joita 

Mestari itse opetti kolmannella aikakaudella, menevät kastelemaan sitä siementä, joka janoaa armon 

kastetta. 
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30 Kuinka pian tulettekaan näkemään monien maiden tuottavan hyviä hedelmiä, joita nykyään pidätte 

kovasydämisinä ja hyvin kaukana hengellisyydestä! 

31 Pellot ovat hedelmällisiä, koska ne on valmisteltu perusteellisesti. Nokkoset ja rikkaruohot 

poistetaan heistä, kunnes he ovat puhdistuneet. Siksi, kun opetuslapseni tulevat heidän luokseen ja näkevät 

heidät valmiina vastaanottamaan, he sanovat Minulle: "Kiitos, Mestari!" 

32 Tämän julistuksen ajankohdasta ilmoitetaan kellon soitolla, joka soi kauas ja laajalle. 

33 Olkoon tämä kansakunta valmis ja koristeltu vastaanottamaan ne ihmisjoukot, jotka lähestyvät sitä 

etsiessään ravintoa ja rauhaa. Valmistautukaa, puhdistakaa kotinne ja valmistakaa parasta ruokaa, jotta 

voitte istuttaa muukalaisen pöytäänne. 

34 Totisesti minä sanon teille, näissä väkijoukoissa kaikki tulevat kerjäläisestä kuninkaaseen. Ne, 

jotka löytävät vieraanvaraisuutta ja rakkautta keskuudestanne, laulavat kiitollisuuden ylistyslauluja 

Äärettömälle. 

35 Ne, jotka armoni on leimannut, tietävät, että he ovat tämän pelastuksen arkin vartijoita ja sotilaita 

ja että heidän on tuhottava kaikki epäjumalanpalveluksen ja fanaattisuuden jäljet. Sinua odottaa suuri 

taistelu, mutta uskosi soihtu pelastaa sinut. Olette jo kokeneet, mitä panettelu, vainoaminen ja juonittelu 

on. Olet jo kärsinyt kaikki nämä koettelemukset, jotka eivät saa sinua yllätettyä valmistautumattomana, 

kun ne ilmestyvät jälleen polullesi; sillä valtakuntaani ei johda ruusuilla koristeltu polku, vaan se on polku, 

johon on painautunut minun askeleideni verinen jälki. Siksi minä sanon teille: autuaita ovat ne, jotka 

kärsivät vainoa ja panettelua minun tähteni ja joilta evätään leipä ja vesi, sillä he tulevat minun luokseni ja 

saavat ylistystä. 

36 Älkää pelätkö loukkauksia tai haukkumista. Muistakaa, että niitä heitettiin myös Mestariasi 

vastaan. Älkää pelätkö, että ihmiset sanovat teistä sellaista, mitä ette ole. Muistakaa, että Minua kutsuttiin 

velhoksi ja velhoksi. Jos maailma inhoaa teitä, muistakaa, että se inhosi Minua ennen kuin se inhosi teitä! 

37 Opettele olemaan hiljaa ja jätä asia Minun huolekseni. Olkaa esirukoilijoita juuri niiden puolesta, 

jotka loukkaavat teitä, ja teidän ansionne on suuri. - Tänään ette vielä tunne monia lähimmäistenne vikoja, 

mutta kun osaatte tuomita aidosti oikeudenmukaisesti, heidän vikansa tulevat teille selviksi, sillä silloin 

voitte opettaa veljiänne ja johdattaa heidät pelastukseen. 

38 Nämä ovat Hengen teitä, jotka Pyhän Hengen hyvän opetuslapsen on opittava ja joita hänen on 

kuljettava harhaan menemättä. 

39 Valon lapsi pystyy kulkemaan pimeydessä ja osaa löytää eksyneen pelastaakseen hänet. 

40 Miten on mahdollista, että tänä aikana, jolloin ihmiskunta huokaisee, te yhä haaveilette suurista 

aineellisista rikkauksista? Olenko antanut teille rauhani niin, että ajattelette vain maallisia tavoitteitanne? 

Saatte jatkuvasti uutisia sodasta, ettekä tee mitään auttaaksenne itseänne hengellisesti. Olen jo pitkään 

pyytänyt teitä yhdistymään, ja silti olen havainnut teidät jakautuneina. Milloin koko ihmiskunta vihdoin 

tuntee kaipuuta yhdistyä hengellisesti ajatuksissa ja tahdossa? - Olen jo kertonut teille, että sinä päivänä, 

kun yhdistytte, muodostatte ylitsepääsemättömän muurin, joka torjuu jokaisen hyökkäyksen. Teidän pitäisi 

jo olla vahvoja, sillä "näiden puiden hedelmät" ovat olleet runsaita, ja ne kaikki ovat olleet teidän. 

41 Ettekö ole hengessänne tietoisia niistä ihmeistä, joita olen lahjoittanut jokaiselle? Ettekö ole 

ymmärtäneet, että kaikki, mitä olen opettanut teille, on ollut ilmestys Isältänne? Jos joku häpeää olla 

tämän Työn opetuslapsi, se johtuu siitä, että hän ei ole ymmärtänyt mitään opetuksestani. Nykyäänkin voit 

elää rauhassa, vaikka laiminlöisitkin hengelliset velvollisuutesi. Mutta vierailut tulevat, ja silloin te itkette 

itseänne; viimeinen hetkenne koittaa, ettekä tiedä, miten astua siihen maailmaan, joka teitä odottaa, ettekä 

miten vaientaa omantuntonne ääntä. - Katsokaa, kuinka monet sydämet tulevat Läsnäolooni yhdenkin 

sellaisen teistä kautta, joka on uskollinen ja kuuliainen Minulle! Olkaa tietoisia siitä, kuinka paljon teitä 

tarkkailevat joka käänteessä ne, jotka haluavat tietää, kuuletteko todella Pyhää Henkeä. 

42 Luuletteko, että jos huuliltanne tulee pilkka tai irstas sana, epäuskoinen uskoo teidän olevan 

Kristuksen, jumalallisen Sanan, opetuslapsia? Vastaavatko nuo sanat ja lauseet niitä ilmaisuja ja 

periaatteita, joita olen opettanut teille? 

Lapsetkin katsovat sinua: miksi riitelet heidän nähtensä? Ymmärtäkää, että tällä esimerkillänne Kainin 

pahuus tunkeutuu pienten keskuuteen. Muista, että he ovat seuraavia jälkeläisiäsi, jotka siirtävät eteenpäin 

sitä, mitä olet oppinut ja mitä olet ollut Jumalasi ja Herrasi tiellä. 
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43 Ansaitse hyvä palkinto viljelemällä hyviä hedelmiä veljillesi. Valmistautukaa tuleviin aikoihin, 

sillä ennen lähtöäni teidän keskuudessanne on vielä riitaa, sillä kiusaukset lähestyvät teitä kaikkia. Sinun 

on oltava valppaana. Rukoilkaa ja pankaa ohjeeni käytäntöön. Todellakin sanon teille, että nämä lyhyet 

ajanjaksot, jotka omistatte hyvän harjoittamiselle, saavat hyväntekeväisyysvaikutuksensa tuntumaan 

monissa sukupolvissa, jotka tulevat teidän jälkeenne. 

Kukaan ei ole koskaan pystynyt eikä tule koskaan pystymään päättämään omasta kohtalostaan; se 

kuuluu yksin Minulle. Luottakaa tahtooni, niin kuljette elämänne polkua loppuun asti ilman suurempia 

vaikeuksia. 

44 Ottakaa oikein, kun sanon teille, että yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani; silloin 

tiedätte, milloin minä koettelen teitä ja milloin tyhjennätte (itse aiheuttamanne) kärsimysmaljan - 

syyttääksenne minua jälkeenpäin. Sitten teistä tulee tuomareita ja teette Minusta syytetyn. - Tunnista 

virheesi ja korjaa ne. Opettele antamaan anteeksi lähimmäistesi virheet, ja jos et voi korjata niitä, levitä 

ainakin suvaitsevaisuuden verho niiden ylle. 

45 Sinun rukouksesi veljiesi puolesta on saavuttanut minut, sillä olet astunut Herran pyhäkköön, ja 

siellä henkesi on tuntenut olonsa turvalliseksi. Ne, jotka etsivät rauhaa, jotka etsivät polkua, joka johtaa 

heidät parempaan elämään - he ovat niitä, jotka astuvat pyhäkkööni. Ne, jotka etsivät maailman aarteita ja 

kunnianosoituksia, etsivät innokkaasti muita teitä. Sanon teille, että rauhaa, joka asuu vain Hengessäni, 

tulevat lopulta kaikki kaipaamaan ja etsimään. 

46 Kuka tai mikä voi antaa sinulle todellisen mielenrauhan? Vain Isänne ääretön rakkaus. 

47 On rikkaita rikkaita ihmisiä, jotka eivät ole terveitä eivätkä tunne iloa, ja on köyhiä ihmisiä, jotka 

ovat terveitä eivätkä tiedä, mitä heillä on, ja jotka elävät katkerasti, koska he janoavat rikkauksia tai 

mukavuuksia. En löydä ihmisten sydämistä jaloja pyrkimyksiä, ja kun he lopulta saavat niitä, he eivät 

tavoittele niitä hyvällä tavalla. Tästä ovat todisteena nämä järjettömät sodat, jotka ovat kelvottomia 

olentoja kohtaan, joilla on Jumalan valo. 

48 Minä olen Rauha, äärettömässä Viisaudessani on kaikki, mitä voitte toivoa. Mutta milloin kansat 

ovat rukoilleet saadakseen rauhani? Milloin kansoja johtavat ja hallitsevat miehet ovat kääntäneet 

katseensa Minuun? Milloin armeijat polvistuivat pyytämään anteeksi taivaalliselta Isältään tapettuaan 

naapureitaan? Ja rauha on niin hauras, että on tarpeen tarkkailla ja tehdä työtä itsensä eteen, jotta voi 

säilyttää sen eikä anna sen palata luokseni. Miettikää, kuinka olette täynnä rauhaa kuunneltuanne Minua, 

ja tämän rauhan vallassa lähdette kokoontumispaikoilta ja saavutte koteihinne; mutta kuinka lyhyitä 

ovatkaan ne hetket, jolloin pystytte säilyttämään tämän rauhan sydämessänne! - Olen kutsunut teitä 

"rauhan kansaksi", "rauhan lapsiksi". Mutta te ette päätä opettaa ilosanomaa, koska tiedätte, että 

tuodaksenne rauhan teidän on itse saatava se.  Mutta milloin aiotte toteuttaa tämän suuren tehtävän? 

49 Opetuslapset, oppikaa pitämään rauhani, tehkää siitä miekka ja tuhotkaa eripuraisuus ja 

erimielisyys, joka vallitsee kodissanne. Täyttäkää ympärillänne olevien ihmisten elämä rauhalla, niin että 

tämä voi palvella teitä harjoituksissa ja että voitte huomenna tuoda rauhan muihin koteihin ja muihin 

kansoihin. Tämä on siemen, jonka annan viljavarastoonne. 

50 Kuinka pian tämä kansa tunnistettaisiinkaan, jos rauha asuisi heidän keskuudessaan ja he 

osoittaisivat sitä elämässään; hurrikaanit, myrskyt ja pyörremyrskyt haihtuisivat olemattomiin teidän 

rauhanne voiman edessä. Niin kauan kuin tämän kansan keskuudessa vallitsee riitaa, se on hauras ja sen 

portit ovat avoinna uusintamisille. 

51 Sanani on laskeutunut näissä kokoontumispaikoissa virtoina; ihmeeni ovat olleet runsaita ja 

elävöittäneet uskoanne. Ettekö ole ymmärtäneet, mitä minun työni teidän keskuudessanne merkitsee? 

52 Olen kutsunut teitä "Israeliksi", jotta voitte rohkeasti lähteä liikkeelle, seurata minua ja tuoda 

rauhani ja lakini ihmisten sydämiin. Tämä on teidän kohtalonne, ja tulee aika, jolloin tämä kansa nousee 

maailmaan täynnä hengellistä voimaa. Se ilmestyy valona hämmennyksen ja epäilyksen aikana, kun 

totuuden nälkä ja jano on suurin. 

53 Mestari sanoo teille: Ihmiset, kätenne ei saa koskaan olla tyhjä, sydämenne ei saa olla 

pikkumainen, sillä ette tiedä sitä aikaa, jolloin löydätte itsenne tarvitsevien joukoista tai tiedonjanoisten 

kysymysten piirittämästä. Velvollisuutenne on siis antaa kaikille niille monille, joita olen vuodattanut 

henkeenne. Älkää tunteko, ettette ole mitään, mutta älkää myöskään pitäkö itseänne kaikkein rakkaimpina 

ja ainoina sen totuuden haltijoina, jonka Herran jumalalliset ilmoitukset ja armolahjat sisältävät, sillä 
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silloin olisitte vaarassa joutua toisten valtaan, aivan kuten muinaisina aikoina Israel joutui vankeuteen, 

koska se ei ollut tottelevainen käskyjäni kohtaan. 

54 Miltä sydämesi tuntuisi, jos se näkisi lastesi poikkeavan oikealta tieltä ja pettyneen esimerkkiinne? 

Mitä henkesi tuntisi, jos se näkisi tuonpuoleisesta, että uudet sukupolvet etsivät Minua 

epäjumalanpalveluksessa? 

55 (Hengellisen Israelin) sukukunnat ovat yhä hajallaan, suurin osa tästä kansasta ei ole vielä löytänyt 

tietä. On välttämätöntä, että ne, jotka ovat kuulleet tämän äänen ja ottaneet vastaan käskyni, valvovat ja 

odottavat joukkojen saapumista varustautuneina, jotta - kun he näkevät teidän yhtenäisyytenne ja Jumalan 

palvontanne - he tunnistaisivat opetukseni ja seuraisivat minua. Älkää odottako, että he olisivat yhdestä 

rodusta tai kansasta, sillä heidän keskuudessaan on oltava ihmisiä kaikista roduista. 

56 Elia kokoaa laumaansa vähitellen yhteen, ja totisesti minä sanon teille, että aika, jolloin te kaikki 

löydätte toisenne, tulee pian. 

57 Olen kutsunut teitä Taloni vahvoiksi, ja annan teille jumalallisen voimani joka hetki, jotta voitte 

valvoa teille uskomaani tehtävää ja rukoilla Pyhäkössäni, joka on olemassa jokaisessa teistä. 

58 Tervetuloa, te, jotka jätätte maailman taaksenne lyhyeksi ajaksi kuullaksenne Sanani. Totisesti 

sanon teille, että yhdenkin teistä, joka oppii ja harjoittaa oppituntini, kautta pelastuisi (kokonainen) 

kansakunta; samoin, jos tämä kansakunta valmistautuisi kokonaisuutena ja rukoilisi rakkaudella, se 

saavuttaisi ihmiskunnan pelastuksen. Jos näin ei tapahdu, se ei johdu siitä, että lukumääränne on liian 

pieni, vaan siitä, että rakkautenne on vielä liian pieni. 

Puhdista ensin sydämesi! Kuka tietäisi paremmin kuin sinä sen puutteet ja virheet? Ymmärtäkää tämä 

ja puhdistakaa itsenne kaikesta siitä, mistä omatuntonne teitä moittii. 

59 On monia, jotka pyrkivät anteeksi syntejään; mutta 

Kysyn teiltä: Kuormittiko Isä lasta tuolla vaivojen ja kärsimysten taakalla? Enkö minä ole se, joka olen 

aina tullut ja keventänyt teidän ahdistusten ja kärsimysten taakkaanne? 

60 Joka hetki ääneni kutsuu teitä hyvälle tielle, jossa on rauha; mutta kuurolla kuulollanne on vain 

yksi hetki herkkyyttä tuolle äänelle, ja se hetki on elämänne viimeinen, jolloin tuska ilmoittaa teille 

fyysisen kuoleman läheisyydestä. Sitten haluaisit aloittaa elämän (uudelleen) hyvittääksesi virheesi, 

rauhoittaaksesi sieluasi omantuntosi tuomion edessä ja tarjotaksesi jotain arvokasta ja ansiokasta Herralle. 

61 Minä olen Tie, ja tätä tietä olen näyttänyt teille siitä lähtien, kun ihmiskunta astui ensimmäiset 

askeleensa maan päällä. Kerro minulle: Milloin olen jättänyt sinut ilman apua tai valoa? Minkä 

aikakauden aikana tai minkä aikakauden aikana olen koskaan poistanut lakiani hengestänne? En ole 

koskaan lakannut puhumasta teille, joten nyt vaadin teiltä satoanne. Uuden julistukseni kautta olen 

kutsunut teidät vastuuseen jumalallisella ankaruudella ja absoluuttisella oikeudenmukaisuudella, ja pidän 

teitä vastuullisina laini rikkomisesta. 

62 Olen kutsunut teidät kaikki opetuslapsiksi, jotka olette kuulleet tämän sanan. Mutta teidän on 

osoitettava tämä elämäntavoillanne ja levitettävä tätä Hyvää Sanomaa, jotta nykyinen ihmiskunta voi 

valmistaa tietä uusille sukupolville. Näiden olentojen ei pidä juoda katkeruuden ja kärsimyksen maljaa 

lapsuutensa ensimmäisistä päivistä lähtien, sillä heillä on toinen tehtävä. Mutta jos annatte heidän juoda 

tästä maljasta, teidät kutsutaan siitä vastuuseen minun edessäni. 

63 Voi, jospa eläisitte niin yksinkertaisesti kuin linnut, jotka elävät rakastuneina toisiinsa ja jotka 

talven lähestyessä lähtevät lentoon etsimään parempaa ilmastoa, mutta jättävät pesänsä puihin valmiina 

palvelemaan veljiään ja sisariaan! - Elämänne talvi on vanhuus; mutta te, jotka olette vähäuskoisia, näette 

tuossa talvessa kuoleman kylmyyden ja lopun ymmärtämättä, että talven jälkeen tulee aina kevät ja sen 

herääminen, linnunlaulu ja tuoksut. 

64 Tämä vähäinen usko tämän elämän jälkeiseen henkiseen ylösnousemukseen on syy siihen, miksi 

olette olemassaolonne viimeiseen hetkeen asti tekemisissä inhimillisen, aineellisen kanssa levittämättä 

sielun siipiä lentoon lähtöä varten ja jättämättä jälkeenne pesää hyveen ja uskon rakentamille uusille 

asukkaille. 

65 Ette ole kuin linnut, sillä maailmanne ei ole rauhallinen. Pikemminkin olette sotureita, jotka 

taistelevat jatkuvassa taistelussa. Mutta minä sanon teille: Taistelkaa - mutta jalosti, käyttäkää 

oikeudenmukaisuuden aseita, pitäytykää hyvässä, sillä hyvä on totuus. Jättäkää polut kulkukelpoisiksi 
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uusille sotilaille, jättäkää maa siistiksi ja puhdistetuksi heille, jotta lopulta järki, rakkaus ja 

oikeudenmukaisuus voittaisivat sen, kun te tulette lepäämään kanssani. 

66 Minun on puhuttava teille tällä tavoin, koska maailmanne elää kaikenlaisten sotien kietomana. Kun 

koettelemukset koettelevat maailmaa, ne iskevät siihen aina valmistautumatta; sillä samalla kun se 

ajattelee vähän iankaikkista ja pohtii sitä, se nauttii liiaksi maailman ja lihan nautinnoista. 

67 Totisesti sanon teille, että jos ihmiset eivät puhdista itseään tänä aikana niistä tahroista, joita he 

ovat aiheuttaneet sieluihinsa, luonnonvoimat tulevat sanansaattajina ilmoittamaan 

oikeudenmukaisuudestani ja kunniastani ja puhdistamaan ihmiskunnan kaikesta epäpuhtaudesta. 

68 Autuaita ovat ne miehet, naiset ja lapset, jotka - kun he ymmärtävät tuon oikeudenmukaisuuden 

läheisyyden - ylistävät nimeäni, koska he tuntevat, että Herran päivä on tullut. Sillä heidän sydämensä 

kertoo heille, että pahan valtakunnan loppu lähestyy. Minä sanon teille, että nämä löytävät pelastuksen 

uskonsa, toivonsa ja hyvien tekojensa kautta. Mutta kuinka moni noina päivinä elävistä pilkkaa Jumalaa! 

69 Ihmiskunta, te uskotte, että maailman valloittamiseen tarvitaan suuria rikkauksia ja maallisia 

hyödykkeitä, ja unohdatte Kristuksen, joka syntyi tallissa ja joka omistamatta mitään maan päällä valloitti 

kuitenkin ihmisten sydämet, teki kansakunnista vasallejaan ja julistautui kuninkaaksi ja herraksi. 

70 Kun ymmärrät ja tunnet totuuden, koet, miten helppoa hengen on seurata Mestarinsa askelia 

vaikeimmissakin koettelemuksissa. Tehkää kaikki, mikä on mahdollista, sillä en pyydä teiltä enempää 

kuin mihin pystytte. Silloin jätätte tien tasoitetuksi uusille sukupolville. 

Annan lapset sydämiinne ja kehotan teitä johtamaan heidät oikealle tielle. Kokoa heidät yhteen, puhu 

heille Minusta rakkaudella ja antaumuksella. - Etsikää hylkiöitä, niitä, jotka elävät eksyksissä kurjuuden ja 

paheiden keskellä. Annan sanoillenne hengellistä voimaa, jotta ne voivat olla tie pelastukseen, kun ne 

kulkevat huuliltanne. Avaa tietämättömien edessä Todellisen Elämän Kirja, jotta heidän sielunsa heräisi ja 

tulisi suureksi Pyhän Hengen ilmoitusten läpikäymisessä. Tule Mestarisi kaltaiseksi, niin sinua kuullaan. 

71 Jos toisella aikakaudella etsin nöyrää paikkaa, jossa synnyin ihmiseksi ja löysin sydämiä, joissa 

asua, älkää etsikö asemaa, joka tekisi teistä kunnioitetun. - Etsikää herkkää narua, joka on läsnä jokaisessa 

sydämessä, jotta voisin sijoittaa sinne siemeneni ja parantavan balsamini. - Paikka, jossa synnyin 

ihmiseksi, oli Minulle välinpitämätön, mutta annoin jopa elämän, jotta Rakkauteni syntyisi sydämissänne. 

Nyt kerron teille: ihmiset, tämän rakkauden siemen, jota vereni symboloi, putosi kaikkien ihmisten 

sydämeen. Miksi ette rakasta ja vaalita tänään sitä, minkä Minä kylvin niin suurella rakkaudella? 

72 Älkää olko kuurot tälle äänelle, avatkaa silmänne tämän ajan todellisuudelle ja aloittakaa päivän 

työt täydellä luottamuksella ja uskolla. Muuten joudutte heräämään sokeina tuonpuoleisessa, ja olen 

käskenyt teitä olemaan menemättä tuohon maailmaan silmät kiinni. 

73 Pyytääkö Herra sinulta mahdotonta? Opetan teitä vain kylvämään rakkautta, jotta voitte lopulta 

korjata elämän hedelmiä. Hoivaa lasten sydämiä tänään, jotta voit huomenna kuulla heidän puhuvan 

Pyhän Hengen kirkkaudesta. 

74 Vartioi ruusuja ja liljoja, jotka ovat nuoruuden sydämiä, ja huomenna saat nauttia hyveen 

kukinnasta. Opettakaa rukoilemaan hengen kanssa, ja te kaikki ymmärrätte, että tämä on täydellinen 

yhteys, kun tunnette, että henkenne on tullut Läsnäolooni ja ravinnut itseään siellä rakkaudellani. 

75 Vielä tänäänkin jumalallinen säteeni laskeutuu ihmisiin. Mutta muistakaa, mitä kuulitte, kun 

kerroin teille: "Missä kaksi tai kolme lastani kokoontuu yhteen, sinne tulen alas antamaan heille Sanani." 

Siitä lähtien kuulijoideni määrä on kasvanut, kunnes heistä on tullut suuri joukko. 

76 Jos täytin teille antamani lupauksen palata, täytän myös tahdon lähteä. Hyödyntäkää 

asianmukaisesti ne lyhyet ajanjaksot, jotka teillä on jäljellä Sanani kuulemiseen, ja teidät varustetaan 

Pyhän Hengen opetuslapsiksi. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 65  
1 Valmistele sydämesi pyhäkkö, jotta Sanani voi laskeutua siihen balsamina. Mutta tällä hetkellä 

kysyn teiltä: Miksi löydän teidät tuskissanne kumartuneina? - Koska ette ole katsoneet ja rukoilleet. 

2 Kun syötte hengellistä ruokaa pöydässäni, miksi ette käytä sen sisältämää olemusta, joka on 

terveyttä ja iankaikkista elämää? Milloin ymmärrätte oppini niin, että voitte alkaa julistaa sitä veljillenne 

rakkauden tekojen kautta? 

3 Toisinaan uskallatte sanoa Minulle, etten ole myöntänyt teille mitään, mitä olette pyytäneet 

Minulta, vaikka tarjoan sitä teille koko ajan ja teiltä puuttuu vain valmistautuminen sen vastaanottamiseen. 

4 Älä rasita sieluasi synnin kahleilla, vapauta se, jotta se voi nousta ja saada Minulta kaiken, mitä se 

tarvitsee kehityspolullaan. Miksi sammutatte uskonne valon, vaikka minä olen keskuudessanne? Olen 

kertonut teille, että tämä kansa on vastuussa kansojen rauhasta ja ihmiskunnan pelastamisesta. Mutta miten 

voitte täyttää tehtävänne, kun askeleenne ovat vielä epävarmoja? - Tulette kuulemaan Sanaani, sanotte 

rakastavanne Herraanne, mutta sanat eivät riitä, ihmiskunta tarvitsee hyviä tekoja saavuttaakseen Rauhani; 

en tule riistämään teiltä Rauhaani, tulen pelastamaan teidät. En tule lannistamaan teitä vaan herättämään 

sieluanne. Ota puun hedelmiä uudestaan ja täytä itsesi niillä, oi vaeltaja! 

5 Autuas se, joka syö tätä hedelmää ja uskoo vakaasti syöneensä elämän puusta; sillä totisesti minä 

sanon teille: hän ei kuole. - Tänä aikana löysin teidät kuolleina armon elämälle, mutta läsnäoloni tässä 

opetuksessa on kuitenkin ollut teidän ylösnousemuksenne. Luulitte olevanne kelvottomia olemaan 

läsnäolossani, mutta tein teistä kelvollisia puhdistamalla sielunne kaikista menneistä rikkomuksistaan ja 

pukemalla sen puhtauteen. Tämän anteeksiannon avulla olen antanut teille rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden oppitunnin; toteuttakaa sitä käytännössä veljienne kanssa. 

6 Mikä oikeus teillä on tuomita ja tuomita lähimmäisenne heidän puutteistaan? Muistakaa, että 

sanoin teille toisella aikakaudella: "Se, joka on vapaa synnistä, heittäköön ensimmäisen kiven". 

7 Opetukseni on selkeää ja puhdasta, jotta aloittelijat voivat ymmärtää sen ja painaa sen sydämeensä. 

Olen tullut opastamaan teitä oppitunnilta oppitunnille, kunnes saavutatte täydellisen hengeltä hengelle -

vuoropuhelun. 

8 Taivaallinen manna laskeutuu nyt sovitusaavikolle. Kun saavutte jumalallisen Isän taloon, istutte 

Isän pöytään syömään Hänen ruokaansa. - Laaja aavikko symboloi sovitusta ja polku sielun kehitystä. 

9 Tulkaa Isän luo, hän asuu vuoren huipulla, ja hän antaa teille puutarhoja ja maita sen ympärillä. 

Miehet viljelevät vehnää, naiset pitävät huolen siitä, että puutarhat ja niityt ovat kukkien peitossa, ja lasten 

laulu yhdistyy lintujen lauluun tehden työstänne suloista. Ihmisen turhamaisuus ei pääse pelloillenne, eikä 

ahneus omaisuuden perään, sillä ne olisivat kuin vitsaukset, jotka tuhoaisivat hedelmänne. Kuinka moni 

ihminen voi mahdollisesti ymmärtää - kun hän kuulee nämä sanat - missä määrin hän on eksynyt polulta, 

jonka Minun lakini määrää? 

10 Kun ihminen tulee vakuuttuneeksi siitä, ettei hänen rikkomuksiaan voida antaa anteeksi, hän 

siirtyy yhä kauemmas ja kauemmas (oikealta) tieltä. Voi, jos hän vain tietäisi, että vilpittömän katumuksen 

hetki voi pelastaa hänet ja palvella häntä sovituksena, että - vaikka hän uskoisi olevansa hyvin kaukana 

jumaluudestani - vain yksi ainoa askel erottaa hänet (minusta), ja tuo askel on hänen katumuksensa. Ettekö 

kuule ääntäni? Ettekö tunne, että tulen rakastavimpana Isänä, vilpittömänä Ystävänä? Te nukutte, ettekä 

siksi kuule kutsuani. Miten kuulette askeleeni, kun tulen "pilvessä"? 

11 Herätkää, valmistautukaa näkemään lupaukseni täyttyvän. Kutsun siunatuiksi niitä, jotka heräävät 

ja kuulevat Minua, sillä silloin asetan heidän sydämeensä ilosanoman hengellisestä läsnäolostani, ja heidän 

huuliltaan tulee hellyyttä, valoa ja toivoa täynnä olevia sanoja ihmisille. 

12 Hurrikaanin kaltaisia myrskyjä on tulossa tiellesi, joten sinun on vahvistettava uskoasi, jotta voit 

läpäistä koettelemukset ja pelastaa mahdollisimman monta ihmistä. Haluan, että olette kaikkien ihmisten 

ystäviä ja veljiä. 

13 Tämä on se aika, jonka Joel näki ja ilmoitti, kun ihmiskunnan lapsilla olisi näkyjä ja profeetallisia 

unia, kun heidän suunsa puhuisivat jumalallisen voimani liikuttamina, sillä silloin Henkeni vuodatettaisiin 

kaiken lihan ja jokaisen hengen päälle. 

14 Katsokaa, tässä on kansa, joka hiljaa nousee esiin ja kasvaa ja jonka lapset puhuvat Pyhän Hengen 

sanoja, välittävät hengellisiä viestejä, ylittävät hengellisellä katseellaan tuonpuoleisen kynnykset ja 
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näkevät tulevaisuuden tapahtumat. Totisesti minä sanon teille: tämä siemen on kylvetty kaikkialle 

maailmaan, eikä kukaan pysty sitä tuhoamaan. 

15 Miesten, naisten ja lasten suusta olette kuulleet jumalallisen konserttini, aivan kuin olisitte 

haltioituneina antautuneet Herran ja Hänen enkeliensä äänen kuulemisen ilolle. Sanani ei ole tarkoitettu 

vain yhdelle kansalle, vaan kaikille kansoille, kaikille uskontokunnille ja uskonnoille. 

16 Vain tämä ihmisryhmä täällä tietää, että nyt on kolmas aika; mutta ihmiskunta tulee tietämään sen 

samoin, vaikka he kieltävätkin etukäteen kaiken sen, mitä olen teille ilmoittanut, ja kaiken sen, mikä on 

kirjoitettu. Totisesti minä sanon teille: tämä Sana saavuttaa maan ääret, sillä mikään ei ole minulle 

mahdotonta. 

Näytän haavani maailmalle, kuten tein Tuomakselle, jotta se uskoisi ja tekisi parannuksen, jotta se voisi 

pestä itsensä kyynelillään ja seurata minua uskollisesti loppuun asti. Tämä jumalallinen manna laskeutuu 

jokaiseen sydämeen, ja tie, joka johtaa Herran asuinpaikkaan, paljastuu kaikille sieluille. 

17 Jaakobin kaivon vesi kuivui, eikä se sammuttanut ihmiskunnan hengen janoa. Olen jo sanonut 

samarialaiselle naiselle: "Totisesti minä sanon teille: minulla on vettä, jota - joka siitä juo, ei enää koskaan 

janoa." Ja tämä kristallinkirkas ja äänekkäämpi vesi on Minun Sanani, jonka vuodatan maailman päälle 

sammuttaakseni sen polttavan janon. 

18 Elia on johtanut laumaani ihmiskunnan keskuudessa jo pitkään ja kutsunut kaikkia yhdistymään. 

Tämän lauman on valvottava ja rukoiltava, sillä heillä on valoni ja valtani auttaa ihmiskuntaa rakkaudella. 

19 Te, jotka kuulette näitä opetuksia, olette tunteneet ne muina aikoina, mutta nyt teidän on levitettävä 

niitä ihmiskunnan keskuuteen, jotta he voivat tuntea ne. Tiedätte myös, että vuoden 1950 jälkeen olette 

ilman tätä Sanaa. Valmistautukaa kuitenkin niin, että tämä ei ole tappio, jota teidän täytyy surra, vaan 

askel eteenpäin, joka johtaa teidät suoraan taisteluun. Minä olen lähellä, ja niin ovat myös sanansaattajani. 

Jatkan opettamieni ihmisten valvomista ja puhun teille inspiraation kautta. 

20 Älköön kukaan toivoako, että pidennän oleskeluani keskuudessanne, sillä olen jo ilmoittanut teille 

tahdon ja ennustanut teille vuoden ja päivän, jolloin tämä ihmisen ymmärryselimen kautta tapahtuva 

ilmentymä päättyy. Älköön kukaan altistako itseään tuomiolle (jättämällä noudattamatta tätä määräystä). 

21 Joka on tähän asti ollut liian kömpelö palvellakseen minua ja sitten varustautuu, menettää 

kömpelyytensä, puhuu viisaasti ja tekee ihmeitä. 

22 Jos te, ihmiset, jotka kuulette minua, itkette ajatellessanne kärsimystäni ja kadutte syntejänne, 

olkaa siunattuja. Sillä totisesti minä sanon teille, että tuskanne puhdistaa teidät, ja minun sanani, joka on 

elämä ja ylösnousemus, lohduttaa teitä. - Valoni on kaikille lapsilleni; ei vain teille, jotka asutte tässä 

maailmassa, vaan kaikille sieluille, jotka elävät olemassaolon eri tasoilla. Heidät kaikki vapautetaan ja 

herätetään ikuiseen elämään, kun he täyttävät jumalallisen käskyni rakkauden teoillaan veljiään kohtaan, 

joka vaatii teitä rakastamaan toisianne. 

23 Isä kärsii, kun ihmiskunta riitelee sodan raivon piiskatessa. Veli on noussut veljeä vastaan, ja 

viaton veri kastelee maan. Tänään, suurena tuomiopäivänä, hengitätte epätoivon ja kuoleman ilmapiiriä. 

Mutta vuoden 1946 alkuun mennessä kamppailu on ohi, ja kärsimyksenne saavat hengähdystauon. 

24 Kaikki ihmiskunnan tuska lankeaa päälleni kuin raskas risti. Ihmiskunta, jonka halusin tehdä 

opetuslapsikseni ja josta vain harvat seuraavat minua, on kieltänyt ja ruoskinut minut. Huomenna, kun 

Työni, jonka olen paljastanut tässä muodossa, tulee tunnetuksi, Minua ruoskitaan jälleen kerran, koska he 

eivät ymmärrä Minua. Tämä ymmärryksen puute lasteni taholta avaa haavani uudestaan, ja Vereni putoaa 

jälleen kaikkien sielujen päälle. 

Koska puhun totuudesta ja opetan rakkautta, he eivät ole tunnustaneet minua, ja myöhemmin teitä 

halveksitaan, koska toistatte sanojani ja todistatte minusta. Mutta aina kun otat ristisi ja kiipeät vuorelle, 

pelastat monia viattomia ja lunastat monia syntisiä. 

25 En ole tullut luoksenne kuninkaana, vaan olen ilmestynyt nöyrästi, ja tästä te tiedätte, että 

kuulemanne Sana on Isän "Sana". Jälleen kerran ihmiskunta tarjoaa Minulle orjantappurakruunun ja 

kiittämättömyyden viitan. Olen kärsinyt lasteni panettelusta ja hylkäämisestä. 

26 Vaikka sielu on täydessä kehityksessä, se nukkuu. Mutta valistan teitä hengen kautta, jotta palaatte 

oikealle tielle ja käännytte tehtävänne täyttämiseen. Miksi teistä tuntuu, että Sanani satuttaa teitä? 

27 Kun muistatte Toisen Aikakauden kärsimystäni, hellävaraisin Sydän itkee hiljaisuudessa ja 

rukoilee lastensa puolesta, jotka eivät ole ymmärtäneet häntä. Hän ei moiti niitä, jotka aiheuttivat hänelle 
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niin paljon tuskaa, eikä syyttänyt niitä, jotka uhrasivat paljon rakastetun Poikansa. Hänen rakkautensa ja 

anteeksiantonsa ihmiskuntaa kohtaan yksin kruunaa hänen ainoan lapsensa lunastustyön. Jätän taivaallisen 

äitinne keskuuteenne, jotta voitte kuunnella häntä ja löytää lohtua hänen rinnallaan. 

28 Sydämesi syvyydessä tunnet nyt Herran jumalallisen hengityksen. Voi, jos vain voisitte käsittää 

rakkauden, jolla tulen luoksenne! 

29 Sydämtenne liiton kautta olette luoneet pyhäkön, jossa voitte ottaa minut vastaan. Jokainen sydän 

on valmistautunut, jokainen mieli on kirkastunut, ja nyt on oikea aika, jolloin Jumalallinen säteeni 

laskeutuu luoksenne. 

30 Vierailu lähestyy, ja minä valmistelen teitä sitä varten. Teidän on aika kulkea tietänne lujalla 

askeleella ja ilman pelkoa. Sinä olet Israel, ja tämä nimi tarkoittaa "vahvaa". Tämä siunattu siemen on aina 

ollut hengessäsi. - Todellinen rukous vahvistaa henkeäsi, puhdistaa sinut tahroistasi, lohduttaa sinua, kun 

olet surullinen, seisoo rinnallasi, kun olet orpo, ja poistaa sinut kiusauksista. Mutta aivan kuten opetin teitä 

rukoilemaan hengestä henkeen, jotta olisitte vahvoja elämässä, niin myös kuoleman hetkellä nostakaa 

henkenne Minun luokseni noilla siunatuilla rukouksen portailla. - Kuinka kaukana ihmiskunta elääkään 

todellisesta rukouksesta! Kuinka harvat ovatkaan niitä, jotka osaavat harjoittaa sitä. Hengellisesti ihmiset 

elävät kuin muinaiset: kultaisen vasikan palvonta ja pakanallisten epäjumalien kunnioittaminen jatkuvat 

edelleen. Tämän aikakauden tiedemiesten babylonialainen torni haastaa lakkaamatta 

oikeudenmukaisuuteni. 

31 Tulee uusi tulva, joka pesee maan puhtaaksi ihmisen turmeluksesta. Se kukistaa väärien jumalien 

alttarit, tuhoaa kivi kiveltä tuon ylpeyden ja pahuuden tornin perustukset ja pyyhkii pois kaiken väärän 

opin ja vääristyneen filosofian. Mutta tämä vedenpaisumus ei koostu enää vedestä, kuten ennen, sillä 

ihmisen käsi on vapauttanut kaikki elementit, sekä näkyvät että näkymättömät, häntä vastaan. Hän julistaa 

oman tuomionsa, rankaisee ja tuomitsee itsensä. 

32 Jokainen velka maksetaan pienintä yksityiskohtaa myöten. Tätä varten on välttämätöntä, että 

tämän päivän suurista tulee palvelijoita ja että alamaiset nostetaan ylös. Te, jotka kuulette minua - uskokaa 

vastuuseenne maailman rauhasta! 

33 Te ette ole enää kaksi tai kolme, jotka kuulette minua. Teidän lukumääränne on jo suuri, sillä 

siemeneni on levinnyt sydämestä sydämeen, kodista kotiin, maakunnasta maakuntaan, ja uutinen uudesta 

ilmestyksestäni on ylittänyt rajanne ja saavuttanut muita maita, joissa sanani kaiku ja sanomani ihmeiden 

ilosanoma ovat todistaneet, että olen todella palannut luoksenne. 

34 Israelin heimo on nyt olemuksenne syvyyksissä, hengessänne. Juuri siellä olen tällä hetkellä 

ilmoittanut itseni tämän julistuksen avulla. 

35 Olen käskenyt teitä kiirehtimään opetukseni tutkimista, käyttämään hyväksenne läsnäoloani, sillä 

lähtöni aika on lähellä, eikä kukaan ole siitä tietämätön. Katso, tämä on koetus, joka odottaa sinua. Kuka 

on valmis antamaan sen eteenpäin? - Olette moninkertaistaneet itsenne, enkä silti näe teitä vahvoina. 

Syynä on se, että teiltä on puuttunut rakkautta, avuliaisuutta ja veljeyttä, jota jotkut tuntevat toisia kohtaan; 

Henki ei ole yhdistänyt teitä. Ja tätäkö Uuden Liiton arkin omistajat haluavat olla? 

36 Halusin, että olette vahvoja yhtenäisyytenne kautta ja mahtavia henkenne kautta. Ei ole 

välttämätöntä, että teillä on aineellista voimaa ollaksenne suuria, eikä maan tuntemusta ollaksenne 

ylivoimaisia. Jumalasi on aina paljastanut sinulle jotakin, joka totuudessa antaa sinulle suuruutta. 

37 Suuri on se valo, jonka olen vuodattanut teille, mutta älkää sokaistuko siitä, sillä silloin näyttäisitte 

veljienne silmissä tyhmiltä ja fanaattisilta. Tämä valo ei ole vain teidän, vaan se on kuudennen sinetin 

valo, joka tulee loistamaan kaikille kansoille. 

38 Tulette puhtaina eteeni, olette vähitellen vapautuneet fanaattisuudesta, epäjumalanpalveluksesta ja 

hyödyttömistä perinteistä. Tällä tavoin sydämesi lyö samassa tahdissa henkesi kanssa. Polku alkaa minusta 

ja päättyy minuun. Mutta en vaadi teitä kulkemaan tätä kehityspolkua yhdessä "päivässä", vaan annan 

teille riittävästi aikaa, jotta voitte kulkea polun loppuun asti. 

39 Olen kanssanne koko matkan, annan teille voimaa, puhdistan teidät. Jos arvioitte henkistä 

kehitystänne nykyisen elämänne perusteella, kun verratte nykyistä elämäänne ihmiskunnan alkuajoista, 

huomaatte, että olette ottaneet suuren askeleen eteenpäin. Tutkikaa Sanaani samalla innolla, jolla tutkitte 

maanpäällisiä tiedonaloja, ja sitä tutkiessanne huomaatte, että se, mitä piditte käsittämättömänä, oli varattu 
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hengellenne (tutkittavaksi). Tällä hetkellä monien salaisuuksien verho on vähitellen putoamassa, monet 

kätketyt asiat tulevat totuuden valoon, ja siksi lapseni rakastavat ja ymmärtävät minua enemmän. 

40 Voiko lapsen ja Isän välillä olla samankaltaisuutta, jos lapselta puuttuu Isän viisaus? Ei, lapseni, 

mutta en pidä teitä tietämättöminä. Minä olen Valo, joka on Viisaus, ja tulvaan teidät sillä, jotta voisitte 

rakastaa Minua. Olen todella nälkäinen ja janoinen korkeamman kehityksenne suhteen. Tämä on 

pakottavin syy ilmestymiseeni ja yhteyteeni kanssanne. 

41 Valaistukaa ja vahvistukaa tämän opetuksen avulla, sillä sydämissänne on sodan aavistuksia, ja 

teidän on valmistauduttava. Olen pitänyt tämän kansan rauhassa, jotta se voisi ottaa minut vastaan 

sydämessään. Opetukseni siemenen on tuotettava hedelmää. 

42 Kuinka monta kyyneltä vuodatattekaan, jos ette käytä tätä kallisarvoista rauhan aikaa! Sitten sodat, 

epidemiat ja epätoivo valtaavat teidät. Älkää yrittäkö pysäyttää sotaa fyysisillä katumuksilla, jotka ovat 

hyödyttömiä uhrauksia. Jos haluatte tarjota Minulle katumusta, voittakaa lihanne kapinallisuus, ylpeys tai 

materialismi. Jos haluatte tarjota Minulle paastoa, se koostukoon siitä, että kieltäydytte 

kohtuuttomuudesta, siitä, mikä on teille vahingollista, hallitsemalla intohimonne. Mutta varokaa, ettette 

sorru uuteen fanaattisuuteen, sillä on monia tekoja, jotka ovat sallittuja, ja silti voitte tehdä niistä 

kiellettyjä. 

43 Haluan, että saavutat sekä kehosi että sielusi uudistumisen. Jos ymmärrätte, mitä pyydän teiltä, sen 

saavuttaminen ei tunnu uhraukselta, ja ymmärrätte, että (pyyntöni) täyttäminen tuo teille suurta tyydytystä 

ja korkeampaa rauhaa. 

44 Niille, jotka nousevat suosta, liasta ja itsekkyydestä palvelevaan elämään ja aktiiviseen rakkauteen 

veljiään kohtaan, näytän esimerkkinä, että opetuksessani on valoa ja armoa uudistaa syntisiä. Tämä 

esimerkki leviää kaikkiin sydämiin. Kuka ei haluaisi olla niiden joukossa, jotka todistavat Minua? Mutta 

totisesti sanon teille, että jos tekonne eivät ole todella sydämestä, ne eivät tuota hedelmää veljienne kanssa, 

ja usein kuulette heidän kutsuvan teitä tekopyhiksi ja vääriksi saarnaajiksi. Enkä halua, että sinulle käy 

näin. 

45 Teidän on tiedettävä, että nykyään on hyvin vaikeaa huijata ihmisiä. Heidän henkensä on herännyt, 

ja vaikka se on eksynyt olemassaolonsa materialismiin, se on herkkä jokaiselle hengelliselle ilmentymälle. 

Mutta jos et voi pettää veljiäsi - voitko pettää Isääsi? 

46 Antakaa Mestarin rakkauden asettua olemukseenne, jotta voitte antaa anteeksi vihollisillenne niin 

kuin Hän antaa teille anteeksi. Silloin sydämesi on kuin pelastusköysi ihmisten keskuudessa. 

47 Valmistele laivasi, sillä myrsky voi tulla hetkessä. Ettekö tunne taistelun läheisyyttä? Eikö mielesi 

paljasta sinulle mitään? Kuuntele luonnon ääniä ja tarkkaile luonnonvoimien kulkua. Tunkeudu veljiesi 

sydämeen, niin saat selville ilmoituksen tulevasta taistelusta. Kaikki puhuu sinulle kaaoksesta. Ihmismieli 

keksii vain tuhoamisaseita. Sydän ei anna tilaa veljeyden tunteille, mutta se antaa tilaa vihan tunteille. 

Yksikään ruumis ei ole terve, kaikki ovat tautien ja ruttojen saastuttamia. Lapset syntyvät tuskan taakan 

kanssa, vanhemmat eivät ymmärrä lapsiaan ja lapset eivät ymmärrä vanhempiaan. Puolisot eroavat 

toisistaan, naiset menettävät hyveellisyytensä kiinnittämättä sille mitään merkitystä. Ihmiset häpäisevät 

sen, mikä on kaikkein pyhintä. - Uskonnolliset yhteisöt eivät välitä toisistaan ja riitelevät keskenään, ja 

paheet saavat valtaa ihmisten keskuudessa. - Sillä välin Sanani herättää teidät lempeällä kehotuksella ja 

kutsuu teitä uudistumaan ja pelastamaan itsenne uppoamiselta tässä myrskyisässä meressä. Vain Minun 

kaltaiseni hengellinen opetus pystyy pitämään ihmisen elämän tiellä. Vain Minun Sanani voi ratkaista 

hengen syviä ongelmia ja sulattaa ihmisen olemassaolon hänen koettelemusten ja kärsimysten tiellään. 

48 Kun ihmiskunta on kasvattanut suurta puuta, jonka hedelmistä suurin osa on ollut katkeria ja 

tappavia, eikö sinusta tunnu kauniilta, että istutan puun, jota sinä autat minua hoitamaan, ja että sen 

elämän, todellisen rauhan ja jumalallisen viisauden hedelmät korvaavat sinulle niin paljon tuskaa? Sillä 

minä olen puu, minä olen viinipuu, ja te olette oksat. Antakaa henkenne kasvaa lahjoissaan, niin että voitte 

antaa miellyttävää varjoa ja hyvänmakuisia elämän hedelmiä. Minä olen Totuus, ja se virtaa näistä 

ihmisten huulilta, vaikka he ovat syntisiä; sillä Totuuteni on vahvempi kuin teidän syntinne. 

49 Vielä kerran näytän teille tien ja elämän, ja poistan tumman siteen silmienne edestä. Kun kuulette 

tämän sanan, sanotte sydämessänne: "Miksi en voinut aiemmin vapautua paheista, kun Herran opetus on 

niin kaunista, ja miksi se ei ollut kannustin olemassaololleni?". Koska ette ole ravinnut itseänne Minun 

opetuksellani vaan riiteillä, jotka tekevät vaikutuksen vain aisteihin ja jättävät sielun tyhjäksi. Täällä annan 
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teille Sanani ilman palvontamuotoja ja riittejä, jotta se pääsee suoraan sieluunne. Täällä ei ole mitään 

virkistystä fyysisille aisteillesi. Nykyään vain kuulonne on osallisena ilmentymäni hetkellä. Huomenna, 

kun ihmisälyn elimen kautta annettu Sanani ei enää kuulu, edes ruumiillinen kuulonne ei havaitse ääntäni; 

vain henkenne vastaanottaa opetukseni inspiraation kautta, ja sydämessänne kuulette sen kaiun. - Lähde 

polulle uskossa ja kulje kiirehtimättä ja harkiten. 

50 Lähestyvät päivät, jolloin ihmiset muistavat minun kärsimystäni. Totisesti sanon teille, että kun 

ihmiset heräävät tämän ajan valoon ja, vapautuneina palvonnan ulkoisista muodoista, etsivät Minua 

hengellisellä tavalla, heidän ylevyytensä ja yksinkertaisuutensa ovat kauneimmat palmunoksat, joilla he 

ottavat Minut vastaan Toisessa Jerusalemissa, Hengellisessä kaupungissa. Halusin, että aina kun muistatte 

kärsimystäni, tekisitte sen ilman riittejä ja esityksiä, että muistaisitte Teokseni ja pohtisitte niitä 

perusteellisesti. Silloin tunnet, että viisaus herää uuteen elämään hengessäsi. 

51 Näiden opetusten avulla, kuten menneinä aikoina, poistan (uskonnolliset) perinteenne ja saan 

henkenne noudattamaan opetuksiani ja lakiani. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 66  
1 Olette kuulleet kellon kutsun ja heränneet. Kello on ollut ääneni, jonka olette vastaanottaneet 

ihmismielen elimen kautta, ja se, joka on herännyt, on ollut henkenne. Rakkaat ihmiset, älkää taas vajotko 

apatiaan, sillä elätte taistelun aikaa. Koska olette jo alkaneet kylvää, en halua teidän hylkäävän peltojanne, 

enkä halua teidän menettävän sitä paikkaa, joka teillä on tavaroissani ja jonka saavuttaminen on maksanut 

teille niin paljon tuskaa. 

2 Antakaa henkenne vahvistaa tahtonsa mielenne ja sielunne ajatusten yli, sillä se on se, joka todella 

vastaa sielua painavasta tehtävästä. Muista: Jos sen sijaan, että noudattaisit Hengen ohjeita, sinulla on 

taipumus totella lihan kannustimia, palaat pian hedelmättömän taistelun tielle, kevytmielisyyden ja 

turhamaisuuden maailmaan, jossa sielusi tuntee itsensä tyhjäksi ja surulliseksi. 

3 Tulkaa minun mailleni ja pysykää niissä. Heidän pelloillaan on tilaa kaikille, viljavarastossani on 

runsaasti siemeniä, ja rakkaudessani on elämän vettä, jotta voitte hoitaa jumalallista siementä. 

4 Minä, Universaalinen Kylväjä, opetan teille kaiken, mitä teidän tarvitsee tietää. Rakkauteni ja 

kärsivällisyyteni kulkevat jokaisen opetukseni mukana, niin että ne painuvat sieluunne. Siksi, kun koette 

tarpeelliseksi kylvää, muistakaa, että sydämestänne on tullut Sanani turvapaikka, ja kääntykää sen puoleen 

halutessanne saada rakkauden siemeneni veljiänne kohtaan. 

5 Kuunnelkaa nyt rauhassa Sanaani, niin että annatte sen tunkeutua sinne, minne sen on päästävä, ja 

sitten kun tulee kylvön hetki, aloittakaa päivän työ harkitusti, niin ettette väsy ennenaikaisesti ja nousette 

nopeasti takaisin, jos putoatte. 

6 Älkää viipykö Sanan pinnalla, sillä silloin ette pääse havaitsemaan sen olemusta ja uppoutumaan 

sen äärettömään valoon. 

7 Älkää ryhtykö fanaattisiksi ja sortuko epäjumalanpalvelukseen rakastamalla asioita, joille veljenne 

ovat antaneet jonkinlaisen jumalallisen symboliikan. Muistakaa, että jos haluatte olla syvästi hengellisen 

opetuksen opetuslapsia, teidän on ponnisteltava poistaaksenne sydämistänne sen aistillisen 

Jumalanpalvonnan, joka on ravinnut ihmiskuntaa vuosisatojen ajan. Mutta tehkää tämä sitten kaikella 

päättäväisyydellänne, opetuslapset, jos olette todella vakuuttuneita askeleesta, jonka haluatte ottaa. Ei saa 

käydä niin, että eräänä päivänä saarnaatte, että lähimmäistenne pitäisi kääntyä pois 

epäjumalanpalveluksesta ja uskonnollisesta fanaattisuudesta, ja sitten yhtäkkiä, kun teille tulee 

koettelemus, lankeatte polvilleen epäjumalan edessä. 

8 Ymmärrättekö, miksi kehotan teitä aina tutkimaan Sanaani ja tutkimaan sitä? Sillä vain tällä tavoin 

vakaumuksen valo voi tunkeutua olemukseenne. Silloin tapahtuu varmasti täydellinen muutos tavassasi 

tuntea, ajatella ja toimia. 

9 Jos tarkkailette ilmenemismuotojeni kehitystä ihmisen älyllisen elimen kautta, tulette siihen 

johtopäätökseen, että opetukseni eteneminen on tapahtunut harkitulla, mutta lujalla ja varmalla askeleella, 

jota suosittelen teille jäljiteltäväksi. 

10 Ymmärtäkää, että aiempina vuosina en puhunut teille yhtä selkeästi kuin nyt. Olin kärsivällinen ja 

lempeä; sallin myös joitakin ulkoisia palvontatapahtumia, koska ei ollut vielä oikea aika erottaa vehnää 

akanoista, toisin sanoen opetukseni hengellinen sisältö tarpeettomista palvontamuodoista. Huomasin, että 

uskosi ei ollut riittävän luja, jotta olisit voinut kuulla tiettyjä ilmestyksiä. Nyt kuitenkin, kun opetusteni 

valo vähitellen tunkeutuu joidenkin opetuslasteni sieluun, voin puhua teille selvästi. 

11 Tiedän, että kaikki eivät tällä hetkellä ymmärrä hengellistymisen merkitystä, eivätkä kaikki ole 

tyytyväisiä ajatukseen siitä, että he ravitsevat itseään vain olemuksesta ja joutuvat luopumaan riiteistä, 

symboleista ja ulkoisista palvontatoimista, joista monet sydämet nauttivat niin paljon. Mutta Minulle 

riittää, että joukko opetuslapsia on ymmärtänyt henkistymisen merkityksen, kun lopetan Sanani tämän 

kansan keskuudessa; sillä tätä ryhmää pidetään ensimmäisenä hedelmänä, jonka ihmisen älyllisen elimen 

kautta julistettu Sanani on tuottanut. auttaakseni teitä ymmärtämään Opetukseni, annan teille edelleen 

Opetuksiani, siunaan teitä ja sanon teille: olkaa tervetulleita, lapseni, tuntekaa Henkeni lämpö, tuntekaa 

Läsnäoloni ja muistakaa se aika, jolloin ympäröitte Minut kuunnellaksenne Jumalallisia Sanojani - kun 

seurasitte Minua poluilla nähdäksenne Minun tekevän ihmeitä, kun taas jotkut teistä eivät jättäneet 

sanomatta tavuakaan saadaksenne selville, oliko se, mitä sanoin, totuutta vai ei. jotkut teistä, kuten 

muutkin teistä, eivät jättäneet sanomatta tavuakaan saaksenne selville, oliko se, mitä sanoin, totuutta vai 
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ei. toiset, kuten toiset teistä, eivät jättäneet sanomatta tavua saadaksenne selville, oliko se, mitä sanoin, 

totuutta vai ei. Jotkut teistä, kuten muutkin, kuulivat harmonisen äänen, joka puhui lakkaamatta 

rakkaudesta, anteeksiannosta ja armosta. Se oli valo, joka ei ollut koskaan loistanut ennen ihmisiä. Tämä 

sana avasi uuden ajan Israelin kansalle ja koko ihmiskunnalle. 

12 Monet niistä, jotka kuulivat Minut Jeesuksessa, ovat tulleet Maahan tähän aikaan ja kuulleet Minut 

vielä kerran. Vaikka he uskoivat täyttäneensä kohtalonsa tällä planeetalla ja valloittaneensa Luvattua 

maata, sielu on palannut yrittämään ottaa vielä yhden askeleen eteenpäin sielun täydellisyyden tiellä. 

13 Kehitys on välttämätöntä, jotta sielu voi valaistua viisaudellani. Tänään kuulette uudelleen äänen, 

joka puhuu teille rakkaudesta. Uusille opetuslapsille ja kaikille ihmisille sanon: Rakastakaa veljiänne, 

pyytäkää Minulta lähimmäisenne puolesta, ja Minä annan teille ihmeitä. Älkää pelätkö tunnustaa 

avoimesti maailman edessä sitä tehtävää, jonka henkenne tuo mukanaan. Totisesti sanon teille, että ette 

pysty piilottamaan hengellisiä lahjoja, ja ne paljastuvat ennemmin tai myöhemmin. 

14 Kuinka vaikealta sinusta näyttääkään löytää keino täyttää tehtäväsi tänä aikana. Mutta sanon teille, 

että se ei ole vaikeaa, koska ihmiskunta on valmis vastaanottamaan viestini. 

15 Kaikkina aikoina heikot ovat olleet epätoivoisia taistelun edessä, kun taas vahvat ovat osoittaneet, 

että usko minun lakiini voittaa kaiken. Sinun kohtalosi, Israel, on ollut julistaa maailmalle aina uusia 

viestejä ja ilmestyksiä, minkä vuoksi epäilet joskus, löydätkö uskoa. Mutta älkää huolehtiko, ottakaa 

siemen, jonka olen antanut teille, ja kylväkää se. Tulette jo näkemään, kuinka monta peltoa, joita piditte 

hedelmättöminä, löydätte hedelmällisiksi, kun ne tehdään hedelmällisiksi Sanani totuuden avulla. 

16 Älä jätä tehtävääsi täyttämättä, koska tunnet itsesi kelvottomaksi. Totisesti minä sanon teille: se, 

jolla on tehtävä ja joka ei täytä sitä, toimii yhtä pahasti kuin se, joka tietoisesti häpäisee lain. 

17 Älkää unohtako, että lopulta Isä vaatii teiltä tiliä - sekä siitä, mitä pahaa olette tehneet, että siitä, 

mitä olette jättäneet tekemättä. Tietäkää, että sekä toinen että toinen rikkomus aiheuttaa sielullenne 

kärsimystä. Levittäkää opetustani, puhukaa ihmisille Sanastani, vakuuttakaa heidät rakkauden teoillanne, 

kutsukaa heidät kuulemaan Minua, ja kun he tulevat kansanjoukkojen kanssa ja uskon valo syttyy heidän 

sydämissään, kutsun heitä Israelin uuden kansan lapsiksi. 

18 Et voi enää poiketa polulta. Olen antanut teille valon, jotta voitte tutkia sitä, ja olen avannut 

silmänne, jotta voitte tunkeutua jopa tuonpuoleiseen. Lahjojasi on aina käytettävä hyvään tarkoitukseen, 

niin että seuraukset miellyttävät sydäntäsi ja miellyttävät Isää. 

19 Ymmärtäkää, että olen tullut opettamaan teille täydellistä opetusta. Olette kuulleet äänenkantajieni 

kautta eri paikoissa ja alueilla, että sanaani ei enää kuulla vuoden 1950 jälkeen. Jo tänään sanon teille: 

Kuinka monet niistä, jotka tänään kuuntelevat Sanaani näennäisen kunnioittavasti, jättävät sen huomiotta, 

kun tuo aika koittaa; kuinka monet, jotka nyt sanovat Minulle: "Herra, en poikkea tältä tieltä", etsivät 

Minua myöhemmin kirkoista, synagogista, alttareilta ja kuvista eivätkä löydä Minua? 

20 Ottakaa huomioon, etten pyri yllättämään teitä vetämällä Sanani yllättäen pois, vaan ilmoitan siitä 

teille kauan ennen sitä ja monin tavoin, jotta ymmärtäisitte, että teidän on hyödynnettävä näitä lyhyitä 

ajanjaksoja ja oppitunteja, jotta ette myöhemmin lankea erehdykseen ja tee rienauksia. Kuinka moni niistä, 

jotka nykyään kutsuvat itseään opetuslapsikseni, työntekijäkseni, pettää minut tuona hetkenä! 

21 Aika, jolloin ette enää kuule Minua äänenkantajan elimen kautta, on määrätty. Mutta olen luvannut 

niille, jotka valmistautuvat, että sen jälkeen he kuulevat Sanani äänen sydämensä pyhäkössä. 

22 Oikeuteni leikkaa kaikki rikkaruohot juurineen pois, ja tahtoni on, että sillä hetkellä sirppini löytää 

teidät vehnänä eikä rikkaruohona. - Puhun teidän kielellänne ja täysin selvästi, jotta ette huomenna sanoisi, 

että puhuin teille kuvaannollisesti ja että ette siksi ymmärtäneet minua. 

23 Nämä kokoontumispaikat ovat jatkossakin käytettävissä kokoontumisia varten ja toivottavat uudet 

väkijoukot tervetulleiksi. Henkiset suojelijat suojelevat heitä. 

24 Puhun teille ratkaisevasta askeleesta, jonka otatte, lähestyvästä koettelemuksen ajasta, mutta en näe 

sydämenne vapisevan. Kuinka tottuneet te olettekaan tulleet sanaani! Mutta se päättyy, ettekä te ole 

arvostaneet sitä aarretta, joka teillä oli! 

25 Olen sanonut teille moneen otteeseen, että hyödyttömyys tai pahuus ei tahraa minua; siksi teidän 

on ymmärrettävä, etten osallistu häpäisyihinne ja häpäisyihinne. 

26 Jotkut muuttuivat, kun he kuulivat opetukseni; mutta katsokaa, mitä heidän muutokseensa kuului: 

he tulivat nöyrinä, itkien ja katuen, ilman mitään hyvää. Mutta myöhemmin, kun he saivat hengellisen 
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perintönsä, he kohottivat ylpeinä kasvonsa ja tunsivat itsensä herroiksi ja jopa kuninkaiksi, ja 

ylpeydessään he halusivat ylittää Isän tahdon. Tiedättekö, mihin turhamaisuus ja ylimielisyys jäävät? 

Maan sisällä. - Entä tottelemattomuus, piittaamattomuus ja loukkaukset? Sielussasi, heti kun se riisuu 

ruumiillisen kuorensa. - Te olette atomeja, jotka elävät Jumalallisen Armoni kautta, jota ilman lakkaisitte 

olemasta! 

27 Jos joku turhamaisuudessaan uskoo, että hän voi täysin käsittää Teokseni älyllään ja ymmärtää 

kaiken, se johtuu siitä, että hän ei ymmärrä mitään. Toisaalta jokainen, joka syventyy viisauteeni ja 

suuruuteeni siinä määrin, että sanoo: "En tiedä mitään enkä ole mitään Herran edessä", on 

ymmärtämisprosessissa. 

28 Jos tämä kansa, joka on nauttinut Sanastani niin paljon tänä aikana, ei tee työtä itsensä eteen, jos 

he eivät taivuta kuritonta mieltään opetuksiini, heidän on vuodatettava monia kyyneleitä tämän jälkeen. 

29 Haluatteko tietää, mikä on minun toiveeni?: että maan päällä täytätte käskyni nöyrästi, jotta 

sielunne, josta on tullut puhdas ja kirkas tehtävänsä täyttämisen kautta, voi tehtävänsä suoritettuaan nousta 

hyvin korkealle, kunnes se pääsee niihin siunattuihin koteihin, jotka on varattu Herran kuuliaisille lapsille. 

30 Pöydässäni on valmisteltu paikka jokaiselle teistä ja myös ruokalaji. Kun olette syöneet ja juoneet 

pöydässäni, teillä ei ole enää koskaan nälkä tai jano. Ette enää etsi Minua kirkoista ja ihmiskätten 

tekemiltä alttareilta, sillä ymmärrätte, että kannatte Minua sielunne sisäisessä pyhäkössä. 

31 Olin valmistellut kaiken sitä aikaa varten, jolloin löytäisitte itsenne Sanani ääreltä, sillä minä 

vahdin kaikkea. Voi, jos olisitte eläneet odottaen Minua, kuinka suuri olisi ollutkaan edistyksenne! Mutta 

nyt olette kanssani ja kuulette opetuksiani. 

32 Miehet, älkää pelätkö elämän koettelemuksia älkääkä antako syyllisyytenne taakan painaa 

itseänne. Antakaa hengelle aikaa ja voimaa hengellisen tehtävänne täyttämiseen, niin edistytte aina 

ylöspäin kehityspolullanne. 

33 Naiset, älkää itkekö vain rakkaitanne. Muista, että sydämesi pitäisi tuntea ihmiskunnan tuska. 

Anna veljillesi ja sisarillesi anteeksi, jotta sydämesi olisi puhdas ja antaisi suojaa hyväntekeväisyydelle. 

34 Luuletteko, että olisin tullut luoksenne, jos en olisi ensin antanut teille anteeksi ja jos Hengessäni 

ei olisi ollut armoa? 

35 Haluan, että teet tämän veljillesi. Mutta älkää pelätkö viedä heille ilosanomaa, älkää epäilkö 

hengellisiä lahjojanne älkääkä luottako rakkauden tekojenne onnistumiseen heitä kohtaan, sillä uskon 

puute johtaisi siihen, että epäonnistuisitte, sananne ei vakuuttaisi eikä teoillanne olisi vankkaa perustaa. 

36 Oi ihmiskunta, siunattu luomakunta, jos tietäisitte, kuinka Isänne rakastaa teitä! Te eksytte, ja minä 

tulen etsimään teitä. Aina kun etsit minua, avaan sinulle pelastuksen portit; huudat minua, ja vastaan 

sinulle välittömästi. Ette kuitenkaan tunne Minua, ette kuule Minua ettekä näe Minua, koska ette ole 

(hengellisesti) heränneet. 

37 Valmistelen tänä aikana tätä kansaa itselleni, jotta heistä voisi tulla esiin ne sata 

neljäkymmentäneljätuhatta, joiden on tuotava viestini ihmiskunnalle. 

38 Rakkaat ihmiset, odottakaa maanpäällisiä vierailuja rauhallisesti ja nähkää jokaisessa 

koettelemuksessa vaihe, joka tuo teidät lähemmäksi koteja, jotka sielunne vilahtavat ja joita se kaipaa, 

vaikka ne ovat teille tuntemattomia. 

39 Minä, Herra, puhun teille. Älkää hämmästykö, että ilmoitan itseni teille, sillä näin olen tehnyt siitä 

lähtien, kun loin ensimmäisen ihmisen. Ajattele hieman, käännä ajatuksesi menneisyyteen, tarkista 

historialliset tiedot, ja huomaat, että olen tehnyt itseni tunnetuksi ihmiskunnalle joka käänteessä. 

40 Lapsille, jotka kuuntelevat minua, sanon: Siunattuja olette te, jotka olette tulleet maan päälle 

Pyhän Hengen aikana, sillä lahjoillenne on suotuisa toimintaympäristö, jossa ne voivat ilmetä. Mutta 

kuunnelkaa minua, älkää ottako esi-isienne huonoja esimerkkejä. Ajattele, että Karitsan veri, joka on 

muuttunut valoksi, on laskeutunut sielusi päälle näyttääkseen sille polun, jota pitkin sen on noustava 

kuuliaisuudessa ja rakkaudessa saavuttaakseen minut. Olkaa tervetulleita - te, jotka tulette tänne toivoen 

perintöään, jota he ovat odottaneet kauan. 

41 Isän hengessä on ilo, kun ette ole enää tarvitsevia; mutta minä en aseta hintaa sille, mitä annan 

teille. Annan teille armollisen rakkauteni asettamatta teille ehtoja, kun taas te toisaalta asetatte niitä 

Minulle rakastaaksenne Minua, ja silloin annan teille sen, mitä pyydätte Minulta. - Tässä opetuksessa opit 

pyytämään, vastaanottamaan ja antamaan. Opettele myös odottamaan sitä hetkeä, jolloin Minun Tahtoni 
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on antaa sinulle se, mikä on sielullesi kaikkein hyödyllisintä. Älkää olko epätoivoisia, älkää pilkatko, älkää 

menettäkö uskoa; muistakaa, että minä rakastan teitä, että olen teille oikeudenmukainen. - Niille, jotka 

palvelevat Minua tässä työssä, sanon: Älkää etsikö palkkaa tai palkkioita. Tehkää rakkauden työtä ja 

menkää eteenpäin. Kaiken, mitä teette minun nimessäni, saatte nähdä toteutuvan, ja siitä saatte parhaan 

palkkion. 

42 Monet ovat yllättyneitä, kun he kuulevat Sanani ihmisen välityksellä, ja ihmettelevät: "Mikä 

meissä kuolevaisissa on niin miellyttävää, että Jumala itse rohkenee puhua meille?" Mutta Mestari vastaa 

sinulle: En löydä teistä mitään hyvää, mutta löydän teistä etuoikeuden, nimittäin sen, että teillä on henkeä. 

Ja jos puhun teille ihmisen mielen ja suun kautta, se johtuu siitä, että hänellä on elämä, toisin kuin 

epäjumalillanne, joiden kautta olette palvoneet minua. Menneinä aikoina en ilmaissut itseäni tässä 

muodossa, koska henkenne ja mielenne eivät olleet riittävän valmistautuneita ja kehittyneitä 

vastaanottamaan Minua. Tänään olen havainnut teidät riittävän voimaantuneiksi voidakseni paljastaa 

Minut välittämisenne kautta. Sanan ei enää tarvinnut tulla ihmiseksi puhuakseen teille. Pyhä Henki on 

varannut tämän lahjan sinulle. 

43 Seison aikojen yläpuolella, kaiken luodun yläpuolella, Jumalallinen Henkeni ei ole kehityksen 

alainen. Olen ikuinen ja täydellinen, en kuten te, joilla on alku, jotka olette evoluution lakien alaisia ja 

jotka tunnette ajan kulumisen olemuksenne yläpuolella. Älkää siis sanoko, että Isä kuuluu yhteen 

aikakauteen, Kristus toiseen ja Pyhä Henki toiseen. Sillä Isä on ikuinen eikä kuulu mihinkään aikakauteen, 

mutta ajat ovat hänen, ja Kristus, kun hän katosi ihmisenä, on itse Jumala, samoin kuin Pyhä Henki, joka 

ei ole kukaan muu kuin teidän Isänne itse, joka valmistelee korkeinta ilmenemismuotoa teidän 

keskuudessanne, toisin sanoen ilman minkään aineellisen välittäjän apua. 

44 Kun koette Minun ilmentävän itseäni ihmisen älyllisen elimen kautta, ymmärtäkää tämä muoto 

vain valmisteluna, jotta voitte huomenna olla yhteydessä Isäänne täydellisyydessä hengestä henkeen. - 

Olen kutsunut tämänpäiväistä liiton muotoa valmisteluksi, mutta en ole lakannut paljastamasta 

kirkkauttani sen kautta, enkä ole lakannut paljastamasta teille täydellisiä opetuksia. 

45 Teidän ei pidä nähdä erilaisia jumaluuksia, vaikka on olemassa vain Yksi, jonka on täytynyt 

näyttäytyä eri ilmestysvaiheissa sen hengellisen edistyksen mukaan, jonka ihmiskunta vähitellen saavuttaa. 

46 Sitten Jeesus antoi sinulle täydellisen ilmestyksen ensimmäisestä viimeiseen hetkeen saakka 

matkallaan tässä maailmassa. Silti Hän selitti teille: "En kerro teille kaikkea, sillä te ette ymmärtäisi. Mutta 

heti sen jälkeen Hän sanoi: "Minä lähetän teille Totuuden Hengen, joka paljastaa teille kaiken." Näin sain 

teidät ymmärtämään, että niille, jotka eivät voineet ymmärtää ilmestyksiäni tuolloin, koittaisi aika, jolloin 

he henkensä kehityksen ja sen kohottamisen kautta ymmärtäisivät nämä kolmannen aikakauden Sanaani 

perustuvat ilmestykset. 

47 Tänään olette aikakaudella, jolloin Herra tulee Hengessä esittämään teille uusia opetuksia Hänen 

kätketystä viisaudestaan. Tämä aika on tuskin vasta koittanut, ettekä te voi kuvitella, mitä se tuo tullessaan 

ihmisten hengelle - ne askeleet, joita ihmiset ottavat tällä tiellä, ettekä ne uudet paljastukset, jotka on 

tarkoitettu teille. Aineellisten ihmeiden aika, sellaisena kuin te ne ymmärrätte, on ohi. Tänään henkenne on 

häkeltynyt ihailusta ja rakkaudesta uusien tekojeni ja ilmestysteni edessä. Aiemmin uskoitte vain siksi, että 

mahdoton oli tehty mahdolliseksi - aineellisen ihmeen edessä. Tänään teidän on uskottava, koska 

Ilmestykseni jumalallinen olemus on hengessänne. Kaipaatko menneiden aikojen ihmeitä, kuten kalliota, 

josta vesi pulppuaa, kun sitä lyötiin, tai mannaa, joka esti väkijoukkoja kuolemasta nälkään erämaassa? 

Muistatteko Kristuksen, kuinka Hän palautti sokeiden näön, puhdisti spitaaliset ja antoi rampojen kävellä 

käskemällä vain, että se tapahtuisi? Muistatteko ne kuolleet, jotka hän herätti sanomalla heille vain: 

"Nouse ylös!". Totisesti MINÄ sanon teille, että kaikki nämä ihmeet tulevat vielä toistumaan, mutta te 

tulette näkemään niiden toteutuvan toisella tavalla, ja totisesti, kuinka monta niistä MINÄ teen teidän 

keskuudessanne tällä hetkellä! 

48 Ajan kuluessa olen lähestynyt teitä yhä enemmän ja enemmän, kunnes tulin ihmiseksi asuakseni 

ihmisten keskellä. Nyt aloitatte nousunne ja lähestytte Minua yhä enemmän ja enemmän. Kuka teistä edes 

ymmärtää nämä opetukset, kun tulee vuosi 1950? 

49 Jaakobin tikapuut ovat edessänne, se on se, jonka patriarkka näki unessa, se on polku, jota sielunne 

kulkee saavuttaakseen Herran. - Te tunnette monia ja uusia opetuksia, mutta se ei saa olla teille syy pilkata 

niitä, jotka tietämättömyydessään etsivät Minua epäjumalanpalveluskulttien avulla. Tiedätkö, eivätkö he, 
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vaikka he tietävät vähemmän, rakasta Minua enemmän kuin sinä? Tikkaat, joista puhun teille, ovat tie, 

jota pitkin kaikkien on peruuttamattomasti tultava luokseni. 

50 Ihmiset, kansat ovat sodassa. Rukoilkaa, älkääkä tuomitko heitä. Älkää toivoko joidenkin voittoa 

ja toisten tuhoa, sillä kaikki ovat kovassa koetuksessa. 

51 Rakkauteni ja armoni ovat kanssanne. Tämä on Kolmas Aika, jolloin henkenne nousee uudestaan 

valon halussa. Menneistä ajoista huolimatta ja jopa maailmassanne vallitsevan kaaoksen keskellä olette 

pystyneet lähtemään etsimään Minua. Kuka voisi estää hänen hengessään kantamiensa lahjojen 

kehittymisen? 

52 Antakaa Sanani tunkeutua sydämeenne, jotta se myöhemmin tavoittaisi kaikki ihmiset. Jos 

huomaatte, että äänenkantajani eivät ole saavuttaneet täydellisyyttä, ymmärtäkää, että jopa yksinkertaisin 

ohje tai yksinkertaisin oppi, jonka opetan teille heidän kauttaan, sisältää jumalallisen olemuksen. Rohkaise 

noita sydämiä uskollasi ja luottamuksellasi, ja totisesti sanon sinulle, että saat niittää täydellistä hedelmää. 

53 Kun tämä kansa elää harjoittamalla Hengellistämisen oppiani, näette, että tänne tulee suuri määrä 

ulkomaalaisia, jotka pitävät tätä maata Lupauksen maana, ja kun he ovat sen helmassa ja näkevät, miten 

tämä kansa elää ja miten he uhraavat Jumalalle palvontaansa, he ymmärtävät, että sydämessänne asuu 

Herran rauha ja valkeus, mutta että Uusi Jerusalem on tämän maailman takana. Huolehtikaa siitä, etteivät 

työnne hämärtä polkua, joka voi johtaa heidät kauan kaivattuun päämäärään, joka on Minun valtakuntani. 

Rakkauden, hyväntahtoisuuden ja veljeyden tulisi olla tapa, jolla otatte veljenne vastaan, niin että ei ole 

vastenmielisyyttä tai kaunaa ketään muiden rotujen tai kansojen veljeä kohtaan! Rakastakaa ja antakaa 

anteeksi, sillä siten sytytätte heidän sydämissään toivon jumalallisesta anteeksiannostani. 

54 Opeta parannusta, katumusta, uudistumista, kärsivällisyyttä koettelemuksissa ja sovituksen 

kokemuksissa, ja siten tuhoat taikauskoisen helvetin pelon sellaisena kuin olet sen kuvitellut, ja sen sijaan 

rakennat Jumaluudelleni pyhäkön ja annat täydellisemmän käsityksen Jumalallisesta 

oikeudenmukaisuudestani sinussa. 

55 Koska minä olen opettanut teitä rakastamaan toisianne ja antamaan anteeksi sille, joka teitä 

loukkaa, annoin teille tästä myös todisteen teoillani. - Puhun teille taivaallisista ilmestyksistä, mutta teen 

sen vertauskuvallisesti, jotta ymmärtäisitte Minua paremmin. En voi paljastaa teille koko hengellistä 

elämää, sillä mielenne ei vielä pystyisi käsittämään sitä. On parempi, että näytän teille askel askeleelta 

polun, joka johtaa huipulle, ja kun vähiten ajattelette sitä, näette itsenne Läsnäolossani. 

56 Olen ilmoittanut teille vierailun ja tuskan ajat. Mutta älkää pelätkö, sillä kun astutte niihin 

valmistautuneina, hämmästytte niistä ihmeistä, joita minulla on varattuna teille noina päivinä. Silloin 

uskottomat uskovat. 

57 Kaikki se, mitä olen teille näinä aikoina ilmoittanut, on teidän tarkoitus tehdä tunnetuksi 

ihmiskunnalle. Tämä on teidän tehtävänne, jotta voitte jatkaa nousuanne tuonpuoleiseen. 

58 Opetuslapset, totisesti minä sanon teille: jos olen tehnyt itseni tunnetuksi teidän keskuudessanne 

tänä aikana, se ei ole tapahtunut siksi, että ihmiset olisivat kutsuneet minua. Olen etsinyt teidät, koska 

tämä on Minun 

Will on ollut, ja näin olen täyttänyt lupaukseni. Luonnonvoimat todistivat uudistetusta läsnäolostani, ja 

jotkut sydämet tunsivat sen. Ei se ollut kellot, jotka ilmoittivat Minusta! Kuinka paljon ihmisten onkaan 

puhdistettava itseään, jotta he voivat havaita läsnäoloni! 

59 Jos maailma olisi pitänyt sanani, ihmisten ei tarvitsisi vuodattaa kyyneleitä nähdäkseen minut. 

60 Minä näytän teille uudestaan lain lehden. Se on sen kirjan alku ja loppu, jonka paljastan teille nyt, 

jotta pysytte varustettuna lähtöni jälkeisenä aikana. 

61 Tänään ympärilläni on pieni joukko, mutta huomenna ympärilleni kerääntyy valtavia 

ihmisjoukkoja. Heidän joukossaan fariseukset, tekopyhät, tulevat etsimään virheitä oppiini herättääkseen 

suurten massojen mielipiteen Työtäni vastaan. He eivät tiedä, että ennen kuin he etsivät Työtäni, he itse 

tulevat nähdyksi läpi. 

62 Silloin teidän tehtävänne on vain pysyä rauhallisena ja tyynenä ja osoittaa opetukseni moraalinen 

voima teoissanne. Jos käyttäydytte näin koettelemusten aikana, jopa paatuneimmat vainoajat tunnustavat, 

että olette todellakin kuulleet Minua. - Tulen vuodattamaan teille tietoa, sillä vain viisauden avulla voitte 

olla lähellä Isää. 
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63 Annan teille Sanani samalla hengellisellä sisällöllä, jolla puhuin teille toisella aikakaudella, ja olen 

muistuttanut teitä monista opetuksistani, jotka olitte unohtaneet tai joista olitte kääntyneet pois esi-isienne 

virheellisten tulkintojen vuoksi. 

64 Olette rikkoneet opetustani niin, että voin sanoa teille: Olette luoneet tien, joka on täysin erilainen 

kuin Minun tieni, mutta jolle olette antaneet saman nimen. Kukaan muu kuin Minä en voisi vapauttaa 

sinua erehdyksestäsi - elämän, rakkauden ja totuuden sanoilla. 

65 Sen vuoksi, kun nyt kuuntelette minua, tutkikaa ja ymmärtäkää sanaani, ja teissä tulee olemaan 

valoa. Nyt on aika, jolloin kerron teille täydellä selvyydellä, että sielun uudelleen ruumiillistuminen on 

tosiasia, että se on ollut olemassa jumalallisen oikeudenmukaisuuden ja rakkauden valona ihmiskunnan 

alusta lähtien, jota ilman ette voisi edetä sielun täydellisyyden pitkällä tiellä. - Minä olen kertonut teille, 

että te kuulutte Aabrahamin henkiseen rotuun, että te kuulutte siihen ihmiskunnan ryhmään, joka vajoaa 

alas yhdessä aikakaudessa vain noustakseen uudelleen toisessa aikakaudessa jonkun lähettilääni äänen 

kutsusta ja laskeutuakseen jälleen ja noustakseen uudelleen, kuten nytkin. 

Olette saavuttaneet kuudennen sinetin, mutta näen teillä olevan raskas taakka rikkomuksia 

ihmiskunnan saastana. Mutta te nousette syntien yläpuolelle hengellisellä kyvyllänne ymmärtää ja tuntea 

Minut ja päättäväisyydellänne seurata Minua horjumatta lopulliseen päämäärään asti. 

66 Jos sinulla on uskoa, kuuntele omantuntosi ääntä, niin se tulee sinulle selvemmäksi; jos kuulet 

tämän sanan tässä, muista menneisyytesi, jotta voit arvioida elämääsi, rakkauttasi ja ansioitasi. Omatunto 

kertoo teille, oletteko omistautuneet tehtävänne täyttämiselle vai ette. Mutta älkää pelätkö, sillä maan 

päällä ei ole vanhurskaita, joiden edessä te voisitte hävetä. Minä olen ainoa, joka on oikeudenmukainen, ja 

tuomitsen teidät rakkaudella. 

67 Syntienne ja vähäpätöisyytenne vuoksi tämän ihmiskunnan joukossa olen kutsunut teitä 

roskaväeksi; mutta olen myös kertonut teille, että käytän tätä "roskaväkeä" esitelläkseni hänet esimerkkinä 

sen jälkeen, kun olen puhdistanut hänet. 

68 Muodostakaa yhteisö, jossa noudatatte uskollisesti Jumalan lakia ja ihmisten lakeja, jossa vallitsee 

moraali ja sielun kehitys ylöspäin. Totisesti minä sanon teille: Näen, että tänä aikana mies ja nainen ovat 

poikennut tavoistaan. 

69 Löydän miehiä, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, naisia, jotka välttelevät äitiyttä, ja muita, jotka 

tunkeutuvat miehelle kuuluville alueille, vaikka teille sanottiin muinoin, että mies on naisen pää. Älköön 

nainen tunteko itseään tämän vuoksi alentuneeksi, sillä nyt minä kerron teille, että nainen on miehen 

sydän. Katso, juuri siksi olen perustanut ja pyhittänyt avioliiton, sillä näiden kahden hengellisesti 

samanarvoisen mutta fyysisesti erilaisen olennon liitto on täydellinen tila. 

70 Kuka epäilee, että puhun maailmalle tällä hetkellä vain siksi, että hänen syntinsä tekee hänet 

kelvottomaksi Minulle? Mitä kiitettävää minussa olisi, jos olisin vain siellä, missä on vain vanhurskaita, 

missä ei ole kipua eikä tietämättömyyttä? Jos Isä rohkaisee lapsia hankkimaan ansioita, jotta he saisivat 

niiden kautta hänen armonsa, myös Isä hankkii ansioita lapsiaan kohtaan, jotta hänellä olisi oikeus tulla 

rakastetuksi. Näen teidät edelleen pieninä lapsina, joita tulen auttamaan vetääkseni heidät pois suosta, 

tuodakseni heidät kaivolle ja pestäkseni heidät siinä, jotta voisin pukea teidät sen jälkeen hyveen 

vaatteeseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 67  
1 Siunaan kaikkia lapsiani, sekä niitä, jotka kuulevat opetussanani, että niitä, jotka eivät ole läsnä 

tässä ilmentymässä. Tulkaa kuulemaan Totuuden Henkeä, sillä tämä Sana on teidän hengellinen sauvanne. 

Sydämesi osoittaa itsensä Minulle masentuneena kärsimyksistä, murheista, kiittämättömyydestä ja 

pettymyksistä, joita elämääsi on kertynyt. Ottakaa tämä sana sisäänne kuin viini, niin sen makeus 

pehmentää katkeruutenne. 

2 Jotkut nauttivat vielä tällä hetkellä maailman nautinnoista. Toiset taas eivät ole tunteneet näitä 

vääriä nautintoja, ja he ovat löytäneet rauhan hengessään palattuaan hengelliseen maailmaan. Sillä jos 

luulette, että ne, jotka nauttivat aineellisista tyydytyksistä ja nautinnoista, ovat niitä, jotka ovat lähimpänä 

Minua, olette erehtyneet. Totisesti MINÄ sanon teille, heillä on paljon opittavaa! Mutta se, joka hylkää 

kaiken väärän loiston kimaltelevan, on yhteydessä Herransa kanssa ja tyydyttää itsensä Hänen 

jumalallisella voimallaan. 

3 Te tulokkaat, antakaa Mestarin antaa teille uusi opetus; valmistautukaa, jotta voin antaa teille uusia 

ilmestyksiä. Tiedätte, että ilmentymäni ajanjakso on vain vuodesta 1866 vuoteen 1950, ja on 

välttämätöntä, että kerron teille kaiken, mitä minulla on varattuna teille tuona ajanjaksona. Teillä on vielä 

muutama vuosi aikaa kuulla Minut tässä muodossa. Jos käytätte niitä hyväksenne, saatte lopulta haltuunne 

ne suuret opetukset, jotka olen luvannut teille. 

4 Luuliko kukaan, että "työläiset" lepäisivät työstään vuoden 1950 jälkeen? Totisesti MINÄ sanon 

teille, silloin taistelu vasta alkaa! Opetuslapsistani on silloin tultava mestareita, jotta ihmisjoukot voivat 

etsiä heitä, kuten he ovat etsineet minua. Näkijöiden on täydellistettävä itsensä niin, että heistä tulee suuria 

profeettoja kansan silmien edessä, ja teidän kaikkien on valmistauduttava vastaanottamaan Pyhän Hengen 

innoitusta. Teidän on jatkettava kokoontumisiaan, jotta ihmiset hakeutuisivat luoksenne, koska 

kokoustenne hengellisyys ja hartaus sekä rakkauden ja laupeuden teot vetävät heitä puoleensa. 

5 Ajattele näitä tapahtumia, jotka odottavat sinua ja joiden on tultava, koska ne on ennustettu 

Sanassani. Silloin omatuntonne kertoo teille, oletteko ajatelleet opetuksiani, oletteko tutkineet ja 

ymmärtäneet niitä ja valmistaudutteko tähän taistelun aikaan. 

6 Tämä kansa synnyttää uusia patriarkkoja, joiden johdolla syntyy hyveellisiä perheitä, jotka 

toimivat esikuvina muille. On myös marttyyreja; he ovat niitä, jotka joutuvat tehtävänsä suorittaessaan 

kestämään ihmisten hyökkäyksiä, vainoja ja pilkkaa - niitä, jotka joutuvat kärsimään vastoinkäymisiä ja 

puutteita palvellakseen lähimmäisiään. 

7 Kaikki on valmistautunut viimeiseen taisteluun, jonka jälkeen jäljelle jää yksi oppi, joka on tämä 

totuus, jota opetan teille ja jonka olen ilmoittanut teille kautta aikojen - Hengen lakina, joka on täynnä 

viisautta, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. 

8 Teidän tekojenne ja käytöksenne on tultava yhä puhtaammiksi, eikä teidän tarvitse pelätä 

joutuvanne oikeuden käsiin teitä vastaan suunnatun panettelun ja vainon aikana, jos tehtävänne 

täyttäminen vastaa sitä, mitä olen opettanut teille. 

9 Jotta Henkeni valo voisi loistaa mielessänne kokoontumistenne aikana, teidän on opittava 

pitämään hiljaisuus ja sellainen sisäinen kokoontuminen, jollaista teillä ei ole koskaan ollut; silloin te 

todella tunnette läsnäoloni ja ihmeeni, valonhenkeni vahvistavat ja valaisevat teitä. Mutta voi niitä, jotka 

vaihtavat totuuteni petokseen! 

10 Ymmärtäkää, kuinka suuri työni on ja kuinka vähän arvoa olette sille antaneet. Jos olette saaneet 

paljon virkistystä kuullessanne Minua äänenkantajan suun kautta, kerron teille totisesti, että Minulla on 

vielä täydellisempi muoto valmiina teitä varten - se, jossa otatte Minut suoraan vastaan ajatuksissanne. 

Silloin opetukseni tulee teille puhtaana, äänekkäänä ja jumalallisena, koska se ei ole kulkenut äänen 

kantajan suun kautta. 

11 Älkää hämmentykö, kun kerron teille, että olen jälleen tuomareiden, tuomioistuinten ja 

lainopettajien edessä. Totisesti sanon teille, että olen löytänyt tuomioistuimen monista niistä, jotka 

seuraavat minua tänään, ja he ovat seisoneet tuomarin edessä! Huomenna minut tuomitsevat ne, jotka ovat 

teissä. Siksi pyydänkin teitä tekemään hyviä tekoja, jotta ne, jotka seuraavat minua, voisivat tämän 

totuuden kieltämisen sijasta korjata tapansa ja tunnustaa sen sen sijaan, että tuomitsevat sen. 
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12 Kuinka paljon minun onkaan täytynyt puhua teille tänä aikana! Totisesti sanon teille, että jos 

osaisitte käyttää Sanaani, yksi opetus riittäisi teille ravitsemaan itseänne sillä. Mutta tuskin on kulunut 

muutama hetki siitä, kun olette kuunnelleet minua, ettekä enää pidä rauhaani, ettekä ole osoittaneet 

armoani veljillenne. 

13 Herätkää armon elämään syömällä ruokaa, jonka olen tuonut teille tänä aikana. Ettekö ymmärrä, 

että teidän on jätettävä askeltenne jäljet maailmaan? Tänään haluan, että tuo jälki johtaa ihmisjoukot 

Jumalalliseen Läsnäolooni. Tulkaa valon, rauhan ja veljeyden poluille, ja löydätte minut pian. Älä 

lannistu, jos joskus kohtaat esteen tai jos jalkasi loukkaantuu polun piikkeihin. Totisesti sanon teille, että 

jos uskonne ei horju, teiltä ei tule puuttumaan kristallinkirkasta vettä, joka sammuttaa janonne, sillä saatte 

ravintoa Sanastani. 

14 Jos tunnet itsesi vahvaksi ja näet, että veljesi vierelläsi kulkevat tietään vain vaikeuksien keskellä, 

älä tunne olevasi ylempiarvoinen, sillä silloin lankeaisit turhamaisuuden vakavaan virheeseen ja 

muistuttaisit matoa, joka paisuu maan kosteudesta. Uudessa kansassani ei nouse kuninkaita eikä herroja. 

Jokainen paha siemen poistetaan sydämistänne, jotta teistä voi tulla profeettojani. 

15 Älkää tyytykö siihen, että teidät on pelastettu vaarallisilta poluilta. Menkää ja etsikää kadonneita, 

jotta voitte pelastaa heidät. Olkaa nöyriä, antakaa tilaa armolle, tulkaa hyväntahtoisiksi ihmisiksi, niin 

voitte täyttää tehtävänne. 

16 Moni sanoo Minulle sisimmässään: "Herra, olen täyttämässä velvollisuuteni". Vastaan tähän, että 

hän on tuskin valmis oppimaan, miten tehtävä täytetään. Et ole vielä tarpeeksi luja polulla. Minun on usein 

vahvistettava teitä esimerkkini ja apostolieni esimerkin kautta. 

17 Toisella aikakaudella ihmiskunta antoi Minulle puuristin, jonka ihmiset tuomitsivat Minut 

marttyyrikuolemaan. Mutta hengessäni kannoin toista, raskaampaa ja verisempää: puutteittenne ja 

kiittämättömyytenne aiheuttamaa kärsimystä. 

18 Pystyisittekö kantamaan rakkauden ja uhrautumisen ristiä lähimmäisenne puolesta selässänne ja 

siten pääsemään Läsnäolooni? Katso, tätä varten minä lähetin sinut maan päälle; siksi paluusi tapahtuu, 

kun tulet luokseni täytettynä tehtävänä. Tämä risti on avain, joka avaa sinulle luvattuun valtakuntaan 

johtavat portit. 

19 Jos ihmisjoukot satuttavat sinua ja pilkkaavat sinua, kun kävelet elämän tietä ristisi kanssa, joka on 

katkeruuden tie, muista, mitä teit Jeesukselle, ja mieti, mitä hän teki sinulle: anna anteeksi. 

20 Jotkut lapseni kuulevat pelolla tätä sanaa, joka tulee ihmisen äänenkantajan huulilta, ja se johtuu 

siitä, että he tietävät sen olevan Pyhän Hengen innoittama, ja läsnäolijoiden joukossa on joitakin, jotka 

todistivat Sodoman ja Gomorran tuhoa ja myöhemmin Jerusalemin tuhoa. 

21 Kun kuulette näitä ilmestyksiä, muistakaa, että olette eläneet kauan maan päällä, ja silti tulos, 

jonka esitätte Minulle, on laiha. - Aikaisemmin annoin teille runsaasti ajallisia tavaroita, jotta näkisitte 

tässä rikkaudessa hengellisen rikkauden symbolin. Tänään näette aineellisen matkakassanne tyhjänä, 

koska ette enää tarvitse näitä aarteita, aineellisen rikkauden aika on ohi. 

22 Kristus tuli luoksenne, eikä hänen ruumistaan kääritty syntymän jälkeen pellavaan tai silkkiin. 

Vain yksi pieni pala Hänen ruumistaan peitti Hänen ruumiinsa. Silti hän toi sanoissaan aarteen ja edusti 

valtakuntaa, joka on voimakkaampi kuin mikään muu maan päällä. - Olette olleet hitaita ymmärtämään, 

koska olette rakastaneet hyvin paljon tämän maailman tavaroita ettekä ole rakastaneet sielun puhtautta. 

Mutta nyt elätte uudessa ajassa, ja teillä on uusi tilaisuus henkenne kohoamiseen, inhimillisten 

heikkouksien voittamiseen ja kaikkien niiden hengellisten rikkauksien esille tuomiseen, joilla se on 

varustettu. 

23 Kehityksenne vuoksi olette aikuisia, mutta silti tunnette itsenne liian kömpelöiksi ottaaksenne 

ensiaskeleita tähän uuteen aikaan. Siksi olen tullut ja tehnyt itseni tunnetuksi mielenne kautta opettaakseni 

teitä etenemään henkisen kehityksenne tiellä. 

24 Katsokaa miehiä, naisia ja lapsia, kun he kerääntyvät uskonnollisten yhteisöjen ja lahkojen 

ympärille, ja vaikka Henkeni valo on vuodatettu kaiken lihan ja jokaisen hengen päälle, he nukkuvat 

tämän ajan todellisuuden edessä. 

25 Kuinka monta koettelemusta teidän on vielä käytävä läpi, ettette tunne halveksuntaa köyhiä 

kohtaan ettekä inhoa sairauksia kohtaan, joita kutsutte vastenmielisiksi! Kuka voi tietää, eikö se 



U 67 

78 

spitaalinen, joka ojensi kätensä teitä kohti ja josta kauhuissanne käännyitte pois, ollut isänne tai poikanne 

toisessa inkarnaatiossa? 

26 Te synnytätte lapsia lihastanne, mutta Minä olen se, joka jaan henget perheiden, heimojen, 

kansojen ja maailmojen kesken, ja tässä oikeudenmukaisuudessa, joka on ihmisille saavuttamattomissa, 

rakkauteni paljastaa itsensä. 

27 Ihmiset, käyttäkää tämä aika, jonka olen teille suonut, se on arvokasta ja ratkaisevaa hengellenne. 

Kaikuva ja kovaääninen ääneni on herättänyt teidät uneliaisuudestanne. Minun puolestani ketään ei rasita 

syyllisyys, sillä olen rakastanut kaikkia yhtä paljon. Aloittakaa rakastamaan toisianne, jotta ihmiskunta 

voisi vihdoinkin tulla sovitetuksi Minun laissani ja täyttää jumalallisen käskyn, jossa sanotaan: rakastakaa 

toisianne. 

28 Miten on mahdollista, että kansat, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, tuhoavat itsensä sodan kautta 

ja jopa rukoilevat ennen kuin he menevät tappamaan veljiään, pyytäen Minulta voittoa vihollisistaan? 

Voiko siemeneni olla olemassa, jos rakkauden sijasta on viha ja anteeksiannon sijasta kosto? 

29 On välttämätöntä, että profeettani nousevat uudelleen varoittamaan ihmiskuntaa. Sillä vaikka on 

kansoja, jotka tuhoavat itseään kunnianhimon ja väkivallan sokaisemina, ne, jotka ovat vastaanottaneet 

Valoni ja tuomitsevat ihmiskunnan puolueettomasti, pelkäävät tarttua tehtäväänsä ja jakaa ilosanomaa. Jos 

tämä ihmiskunta osaisi rukoilla Hengen kanssa, se kuulisi Ääneni, se saisi inspiraationi. Mutta joka kerta, 

kun hän rukoilee, hänen (henkisten) silmiensä päällä on verho, joka kätkee häneltä Läsnäoloni valon. 

Minun on tultava ihmisten luo hetkinä, jolloin heidän ruumiinsa ovat levossa, herättääkseni heidän 

henkensä, kutsuakseni sitä ja puhuakseni sille. Kristus tunkeutuu sydämeesi kuin varas syvällä yöllä 

kylvääkseen siihen rakkauden siemenensä. 

30 Kuunnelkaa, opetuslapset, ja ymmärtäkää: Älkää välinpitämättömyydellänne antako Mestarille 

aihetta sanoa, että hän puhui turhaan, kun hän lopettaa tämän julistuksen ajan. Mutta jos ette käytä tätä 

aikaa hyväksenne, joudutte itkemään kiittämättömyyttänne. Monta kertaa epätoivo valtaa sinut ja sairaus 

nujertaa sinut, vaikka sinulla oli ulottuvillasi terveyden lähde, jota et halunnut käyttää. Vain armoni voi 

pelastaa teidät; sen ansaitsemiseksi olen opettanut teitä jakamaan leipänne nälkäisten kanssa. 

31 Ymmärtäkää jumalallinen laupeus, joka lähestyy sydäntänne, niin että voitte pitää kaikkia 

veljinänne ja sisarinanne. 

32 En pidätä teitä mistään inhimillisistä velvollisuuksistanne, mutta sanon teille painokkaasti, että 

teidän tulisi myös paneutua Isän opetuksiin, jotta henkenne voisi täydellistää itsensä tekemällä tekoja, 

jotka ovat minulle mieluisia. 

33 Tänään Jumalallinen säteeni laskeutuu maailmaanne, ja se on kaikkialla maailmankaikkeudessa, 

värähtelemässä jokaisessa olennossa. Joillakin se on intuitio, toisilla inspiraatio, ja taas toisilla se on 

ihmisen sana, kuten teidän keskuudessanne tapahtuu. 

34 Näiden seinien ja katon tehtävänä on vain suojella sinua sään epäsuotuisuudelta ja veljiesi uteliailta 

tai tungettelevilta katseilta. Näissä miehissä ja naisissa, joiden välityksellä annan teille Sanani, ei ole 

mitään jumalallista, he ovat yhtä inhimillisiä kuin te, eikä istuin, jolla he lepäävät, ole valtaistuimeni, eikä 

se ole tuomarinistuimeni. Tämä pieni penkki on vain äänenkantajan tukena hänen tempauksensa aikana. 

35 Tulen perustamaan rakkauden valtakunnan sydämiinne. Mutta jotta tämän valtakunnan perustukset 

olisivat tuhoutumattomat ja ikuiset, olen paljastanut teille Hengen opetukset, joita tuntematta te vain 

loisitte virheellisiä uskonoppeja. 

36 Vuoteen 1950 asti teillä on tämä sana. Sen jälkeen jätän tämän planeetan teille tehtävänne 

suorittamista varten, mutta en ainoastaan maan vaan myös henkisen avaruuden. 

37 Sisäisen kokoontumisenne ja rukouksenne hetkellä olen tullut luoksenne hyväilemään teitä ja 

saamaan teidät tuntemaan läsnäoloni, jotta voisitte kokea, että yhteys hengestä henkeen on totuus. Näin 

olette oppineet odottamaan tuloani aina, kun ilmoitan itseni ja osoitan sanani teille. 

38 Sydämesi on rauhassa, ja pidät kiitollisuutta hengessäsi, koska muistat, että kun kutsuin sinut, 

omatuntosi syytti sinua: "Olet kelvoton." Mutta sitten kuulitte ääneni sanovan teille: "Minä rakastan teitä, 

tulkaa luokseni, te olette valittujani, minä annan teille anteeksi." Silloin usko ja rakkaus Mestaria kohtaan 

kukoistivat sydämissänne. 
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39 Teidän henkeenne olen perustanut tämän perinnön; näille perustuksille annan Työni nojata, jolla ei 

saa olla heikkoja perustuksia. Tämä valo ei sammu, sillä minä olen sen jo sytyttänyt teidän sydämissänne; 

tämä oppi ei katoa, sillä minä olen teidät jo puhdistanut. 

40 Älkää ajatelko, että te ylläpidätte työtäni maan päällä; työ ylläpitää teitä. 

41 Ymmärrättekö, miksi valitsin yksinkertaiset ja kouluttamattomat sydämet ensimmäisten yhteisöjen 

puheenjohtajiksi? Sillä vaikka he lisäisivät työhöni niin monia puutteita, se ei menettäisi olemustaan, ja 

oikeuteni tulisi oikeaan aikaan leikkaamaan jyvät ja erottamaan vehnän kaikista rikkaruohoista. Mutta 

älkää unohtako, että olen sanonut teille, että ensimmäisistä tulee viimeisiä ja viimeisistä ensimmäisiä, sillä 

sukupolvesta toiseen nousee opetuslapsia, joiden kehitys, henkistyminen ja ymmärrys mahdollistavat 

heille suuren edistymisen hengellisellä tiellä. 

42 Olette vannoneet, että seuraatte minua tällä tavalla, mutta sanon teille, että teidän ei olisi tarvinnut 

vannoa valaa. Sillä kuka ihminen, joka tulee täältä kärsimyksen tieltä, haluaisi palata sille? 

43 Tasoitan teille Toden elämän tietä, jossa asuu rauha. Luot epäsuotuisia polkuja, jotka merkitset 

kyyneleilläsi ja verelläsi. 

44 Annan teille opetukseni kielellä, jota jopa kaikkein kouluttamattomimmat voivat ymmärtää, sillä 

en puhu teille tuntemattomilla termeillä tai tieteellisillä sanoilla. Käytän yksinkertaisia sanoja, sillä olen 

rakkauden Sana, joka puhuttelee jokaista mieltä ja sydäntä. Haluan, että - kun lakkaan puhumasta teille 

tässä muodossa - olette käyttäneet tämän viisauden henkistä sisältöä, jotta voitte huomenna välittää sen 

ihmiskunnalle sen sisältämän totuuden ja viisauden. 

45 Ihmiskunnalle tasoitetaan nyt polkuja, jotta se voi lähteä eri puolille maapalloa etsimään tämän 

opin säteilevää majakkaa, josta tulee pian jokaisen hengen ihanne. Koko olemuksenne valmistautuu nyt 

todistamaan Sanastani: mieli, sydän ja huulet, niin että voitte olla kuin puhdas lähde, josta nämä 

kristallivedet virtaavat virkistävää tuoksuaan ihmisten keskuudessa. 

46 Toteuta kohtalosi! Älkää halutko palata luokseni kulkematta ensin osoittamaani polkua, sillä olisi 

tuskallista nähdä sielussanne tahroja, joita se ei ole vielä pessyt pois, koska se ei ole saavuttanut 

sovituksensa loppua. Uudelleensyntymiset ovat kulkeneet ohitsenne, mutta monet teistä eivät ole 

arvostaneet sitä ääretöntä armoa ja rakkautta, jonka Isä on antanut teille niiden myötä. Muistakaa, että mitä 

suurempi on tilaisuuksien määrä, sitä suurempi on vastuunne, ja jos näitä tilaisuuksia ei käytetä, 

sovituksen ja kostavan oikeuden taakka kasvaa jokaisen tilaisuuden myötä. Tämä on taakka, jonka 

sietämätöntä painoa monet olennot eivät ymmärrä ja jonka vain Minun opetukseni voi paljastaa teille. 

47 Opetukseni haluaa tehdä teistä tämän ohimenevän valtakunnan herroja, jotta se ei hallitsisi teitä. 

En halua, että sanotte Minulle, kun tulette läsnäolooni Hengen vaatteessa: "Isä, miksi kutsuit minut pois, 

kun halusin vielä elää maan päällä?"." - Kuinka harvoin osoitattekaan suostuvanne tahtooni! 

48 Tänään sanon niille, joita olen kutsunut aloittelijoiksi ja opetuslapsiksi tänä aikana, että kukaan ei 

saavuta Minua kulkematta ensin sitä tietä, joka on osoitettu hänen hengelleen sen täydellistä kehitystä 

varten. - Tämä on hyvityksen ja oikeudenmukaisuuden aika; vain minä yksin tiedän jokaisen tuomion. 

Jokainen menneisyyden rikkomus hyvitetään tänään. Riittää, kun sanon teille, että hänen, joka aiemmin 

antoi kuoleman lähimmäisilleen, täytyi nyt tulla (maan päälle) herättämään (hengellisesti) kuolleet 

henkiin. 

49 Siunatut lapset, minä tunnen rukouksenne ja ymmärrän kieltänne. Ihmiset eivät ota sinua 

huomioon, koska he pitävät sinua pienenä ja heikkona, mikä saa sisälläsi piilevän hengen kärsimään. 

50 Vanhat miehet, ajan ja taistelujen taakka on painanut teidät maahan; huulenne ovat hiljaa, 

sydämenne on surullinen. Olet oppinut elämässä paljon; et voi enää toivoa maailman loistoa, sillä 

nuoruutesi on takanasi, ja asetat toivosi vain elämään, joka odottaa sieluasi kuoleman jälkeen. Tunnet 

itsesi hyödyttömäksi, koska veljesi uskovat, että sinusta ei ole mitään hyötyä, koska et tee fyysistä 

yhteistyötä. Mutta te tiedätte, että sydämissänne palaa valo ja että on olemassa (kokemusten) kirja. Minä, 

Mestarinne, ymmärrän teitä, tunnen sydämenne ja sanon teille: "Puhukaa Minulle, tietäkää, kuinka 

rakkauteni ympäröi teitä. Odottakaa rauhallisesti muistutuksen hetkeä. Älä huoli: siellä sinua odottaa 

todellinen elämä, ikuinen nuoruus. 

51 Tytöt, minä yksin ymmärrän teitä. Sydämesi on avautunut elämälle kuin kukkien malja. Unelmoit 

rakkaudesta, hellyydestä ja onnesta. Mutta sanon teille: älkää enää uneksiko, herätkää, sillä teidän on 

valmistauduttava hyvin täyttämään se ylevä tehtävä, joka teitä odottaa, ja teidän on tultava hyvin 
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vahvoiksi, jotta voitte tyhjentää kärsimysmaljanne. Mutta jos sydämesi rakastaa, löydät tästä rakkaudesta 

tukea ja lohtua matkallesi läpi elämän. 

52 Tänä ennallistamisen aikana oikeudenmukaisuuteni jättää syvän jäljen ihmisiin. Ihmisten on 

annettava tili kaikista teoistaan. Niiden, jotka ovat avanneet silmänsä totuudelle tässä maailmassa, tulisi 

"valvoa" ja rukoilla kaikkien puolesta, sillä jos ihmiset eivät nouse rukoukseen sekasorron keskellä, 

maailmassa tulee vallitsemaan kaaos. Nämä hetket täällä on myös omistettu "katselulle". Te ihmiset, joille 

on annettu tehtäväksi hengellinen rukous, jotta ansaitsisitte rauhan - kääntykää pois hyödyttömyydestä ja 

pahuudesta ja valmistakaa sieluanne yhä enemmän ja enemmän. 

53 On välttämätöntä, että maan päällä valmistellaan rauhan sotilaiden armeijaa taistelemaan vihaa ja 

syntiä vastaan, kunnes ne hävitetään. Tätä armeijaa olen nyt kokoamassa ja kouluttamassa, ja se tulee 

koostumaan näkyvistä ja näkymättömistä olennoista. Apostolillani Johanneksella oli lahja nähdä se 

ilmestyksessään. 

54 Pian legioonani ovat valmiina ja valtaavat kuoleman ja hävityksen kentät. Heidän tulonsa on kuin 

pyörremyrsky, joka ravistelee ihmisten sydämiä. Myrsky tulee hallitsemaan jokaisen sisällä, ja vain 

majakka antaa valoa noiden päivien pimeydessä, ja tuo majakka olen Minä. Kaikki tämän kansan lapset, 

jotka eivät halua täyttää tehtävää, jonka annoin heille, kun lähetin heidät maan päälle, kutsutaan pois 

hengelliseen laaksoon tekemään tilaa niille, joiden on taisteltava. Myöhemmin ne, jotka ovat siirtyneet yli, 

alkavat työskennellä Hengessä, mutta heidän on ponnisteltava enemmän. 

55 Ne, jotka kuuliaisesti täyttävät tehtävänsä, eivät pelkää mitään, sillä jumalallisen majakan valo 

valaisee heidän polkunsa myrskyn keskellä. Mikään ei aiheuta heidän epäonnistumistaan tai 

tuhoutumistaan. 

56 Autuaita ovat ne, jotka osaavat käyttää tätä aikaa sovitukseen, sillä he selviävät tästä taistelusta 

vahingoittumattomina. Mutta ne, jotka yhä rakastavat maan aarteita ja tavoittelevat korkeimpia asemia ja 

maailman kunniaa, joutuvat kärsimään sovitustyönsä suurimman sielullisen tuskan vallassa. 

57 Mitä ne voivat tarjota Isälle, jotka ovat rakastaneet vain maailmaa? Mitä he pystyvät vastaamaan, 

kun he tulevat hengessä Hänen eteensä, joka rakasti heitä niin paljon ja joka tarjosi heille niin monia 

mahdollisuuksia heidän pelastukseensa? 

58 Teidän kaikkien olisi pitänyt valmistautua tähän aikaan. Muistakaa, että sanansaattajani jopa 

uhrasivat henkensä teidän vuoksenne ilmoittaakseen oikeudenmukaisuudestani. Et kiinnittänyt juurikaan 

huomiota noihin ääniin vain siksi, että uskoit niiden olevan hyvin kaukana totuudesta. Mutta katso, nuo 

sanansaattajien ja profeettojen äänet nousevat ja kaikuvat entistäkin kiireellisemmin tänä aikana. Totisesti 

sanon teille: jos ihmiset kuuntelevat noita viestejä tarkkaavaisesti ja tutkivat niitä uskossa, lähetän uudet 

profeettani ilmoittamaan heille sen, mikä tulee tämän ajan jälkeen, ja entisten profeettojen tähden ne, jotka 

ovat vielä tulossa, löytävät uskon. 

59 Autuas on se, jolla on elämässään rauha ja joka käyttää sitä tehdäkseen laupeudentekoja veljiensä 

hyväksi. Autuas on se, joka - vaikka hän kantaa tuskaa sydämessään - unohtaa itsensä lohduttaakseen 

lähimmäistään. Tämä ihminen elää Jeesuksen esimerkin mukaan, kun hän kulki tiensä ristin taakan alla ja 

silti lohdutti, paransi ja antoi anteeksi kansanjoukoille. 

60 Profeetta Elia, kolmannen aikakauden edelläkävijä, kolmannen aikakauden edelläkävijä, rukoilee 

laumansa puolesta, rukoilee niiden puolesta, jotka eivät osaa rukoilla, ja peittää vaipallaan syntisen tahran 

hänen uudistumisensa toivossa. Elia aseistaa joukkonsa, armeijansa, taistelemaan pimeyttä vastaan, joka 

on syntynyt tietämättömyyden, synnin, fanaattisuuden ja ihmiskunnan materialismin kautta. 

61 Jopa yhden keskuudessanne olevan "viimeisen" vuoksi, aina kun julistan teille Sanaani, 

valtakunnassani on juhla, juhla, johon te kaikki osallistutte. Jos tietäisitte, kuinka paljon iloa Mestarissa on 

aina, kun joku tulee kuulemaan opetuksiani ensimmäistä kertaa, vaikka hänen sydämessään olisikin 

epäilyksiä, kovasydämisyyttä ja jopa pilkkaa! - Sanani osaa voittaa kaikki ihmisen heikkoudet. 

Tänään eräs sydän kysyy Minulta: "Jos Sinä olet Kristus, miksi Sinä pysyt tässä köyhyydessä?" Mutta 

Mestarin on kerrottava hänelle: Milloin kruunasin itseni kuninkaaksi maailmassanne? Milloin minä asuin 

maan päällä palatseissa? Kerran asuin ihmisten keskellä, jotta voisitte tuntea minut ihmisenä, ja näytin 

teille esimerkkiä täydellisestä nöyryydestäni ja nöyryydestäni. Minä olen kuningas, mutta ihmiset eivät 

luoneet kruunuani, joka on viisaus. Kruununi on se valo, joka loistaa Luojan Jumalallisessa Mielessä, ja 

sen lähettämät säteet lankeavat mieleenne, ei siksi, että voisitte pitää itseänne kuninkaina, vaan siksi, että 
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tietäen sen suuruuden, jonka Jumala on sijoittanut henkeenne, voisitte olla nöyriä sillä todellisella 

nöyryydellä, jota opetin teille Jeesuksen kautta, kun kerroin teille: "Minä olen tie, totuus ja elämä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 68  
1 Minä tulen opettamaan Elian laumaa. Sanani on tälle kansalle sitä, mitä manna oli Israelin kansalle 

erämaassa. Henkesi etsi tuona aikana turhaan totuutta elämän teillä, kunnes lopulta kuulit Herrasi äänen. 

Minä olen Vaeltaja, muukalainen, joka koputti sydämien oville. Sen sijaan, että ihmiset olisivat tunteneet 

Läsnäoloni, he ovat edelleen antautuneet huolilleen, kunnianhimoisille tavoitteilleen tai kärsimyksilleen. 

Te, jotka olette tunteneet Läsnäoloni ja kuulleet ääneni, olette saaneet vahvistusta kestääksenne elämän 

ylä- ja alamäet ja valoa ymmärtääksenne, että maailman omaisuus ei ole paratiisi, että tämä ei ole Luvattu 

maa, että maailma on nyt surullinen kyynelten laakso, karkotuksen ja sovituksen maa. 

Löydätte todellisen rauhan ja todellisen onnen hengellisessä maailmassa, jossa juhlin kanssanne 

saapumisenne iloisia juhlia. Jokaisen, joka kaipaa todellista rauhaa, on etsittävä sitä totuudestani, minun 

tavallani. Turhaan ihmiset tavoittelevat "kruunua" tai "valtaistuinta", koska he luulevat saavuttavansa sen 

avulla rauhan. Kerron teille, että "kuninkaiden" aika on tullut tiensä päähän. Oikeuteni on tullut kansalle. 

2 Minä, teidän kuninkaanne, olen opettanut teille, ettei maan päällä ole muuta kruunua kuin 

orjantappurakruunu eikä muuta valtaistuinta kuin risti. Ja kaiken sen, mitä te teitte Jeesukselle, hän kärsi 

rakkaudesta teihin. Tänään, kun olen palannut ja tapaan teidät uudestaan maailmassa, en syytä teitä tuosta 

verestä. Tulen teille täynnä rakkautta ja anteeksiantoa tehdäkseni itseni tunnetuksi nöyrien keskuudessa, 

näiden yksinkertaisten lasten keskuudessa, jotka eivät ymmärtäneet tuloani tässä muodossa. 

3 Olen vetänyt teidät pois elämänne turmeltuneisuudesta ja puhdistanut teidät tahroistanne, kutsunut 

teitä opetuslapsiksi, uskottanut teille kallisarvoisen siemenen ja kutsunut teitä "työntekijöikseni". Olen 

käskenyt teitä varjelemaan tätä siementä hartaasti, sillä joka sen menettää, on siinä köyhempi kuin ennen. 

4 Ihmiset, nyt on aika, jolloin teidän on kuljettava minun lakini tietä, jottei menneiden aikojen 

lankeemus toistuisi, kun Israelin kansan heikkoudet ja lankeemukset olivat esteenä sille, että muiden 

kansojen oli mahdotonta palvoa todellista Jumalaa. 

5 Pyhän Hengen valo valaisee mielesi, niin että voit ymmärtää kaiken, mitä minä sinulle ilmoitan, ja 

voit vastata veljillesi tyydyttävästi. Älkää luulko, että jätän teidät omien voimienne varaan, vain sen 

varaan, mitä muistissanne on säilynyt siitä, mitä opetin teille. Mitä voit välittää ihmisille ilman Minun 

apuani? Mitä todisteita voitte antaa ilman Minun apuani? Mutta jos teillä on uskoa voimaani ja tukeeni ja 

jos teillä on varusteet, voitte parantaa sairaita, vakuuttaa epäuskoiset ja herättää kuolleita. Te etsitte 

joitakin ja otatte toisia vastaan, ja ihmisille annetaan hyvä uutinen siitä, että olen tehnyt itseni tunnetuksi 

ihmisen ymmärryselimen kautta. 

6 Vuoden 1950 viimeiseen päivään asti, jolloin vedän Sanani pois, jatkan rauhan ja rakkauden 

viestini antamista ihmisille. Tämän ajan ilmentymäni ja Sanani liikuttavat ihmiskuntaa, uskonnolliset 

yhteisöt järkyttyvät jopa perustuksiaan myöten, ja jopa tiede pysähtyy uteliaana tutkimaan asiaa. 

7 Tässä on totuus, jonka ennakoitte tulevan teille peittelemättömänä tänä aikana; mutta ette uskonut, 

että löytäisitte sen tässä yksinkertaisuudessa, jossa se paljastuu, ja vielä vähemmän tässä muodossa. Tässä 

se kuitenkin on, muodostakaa oma mielipiteenne! 

8 Olen puhunut teille ihmiselle ymmärrettävällä kielellä, joskus kuvainnollisesti ja vertauksin, joskus 

täysin selvästi. Suuret totuudet paljastan teille vielä eri äänenkantajien kautta, sillä yksi yksin ei riittäisi 

välittämään jumaluuteni viestiä. 

9 Tulet kaukaisista paikoista, matkakassasi on tyhjä, ja sydämesi on sen sijaan täynnä huolia. Mutta 

kun kuulitte tuon taivaallisen äänen ja toivotin teidät tervetulleeksi, koitte, kuinka elämänpolkunne 

valaistui ja rauha, todellinen rauha, tuli sydämeenne. 

10 Kun siis kuulitte Sanani ihmisen älyllisen elimen kautta, tulitte tietoisiksi siitä, että tämä on 

Kolmas Aika, että julistukseni tässä muodossa on lyhyt ja että teidän on siksi hyödynnettävä tätä opetusta. 

11 Kysyt omantunnoltasi, ja se vastaa, että olet eksynyt. Sitten tunnette ääretöntä autuutta 

tajutessanne, että oli todellinen ihme, että löysitte polun, jonka luulitte olevan niin kaukana. Syynä tähän 

on se, että uskolla ei ole rajoja; katumukseen riittää nyyhkytys, rukoukseen hetki kohotusta, ja 

uudistumiseen löytyy aina tilaisuus hyvitykseen. 

12 Kun olit "viimeinen" näiden veljiesi piirissä, tunsit olevasi arvoton olemaan heidän kanssaan ja 

pidit heitä ylempinä olentoina. Myöhemmin sinnikkyytesi, uskosi ja rakkautesi saivat sinut istumaan 

opetuslasten kanssa. Siellä ollessaan jotkut säilyttivät nöyryytensä, kun taas toiset, koska he eivät 



U 68 

83 

ymmärtäneet oppiani, olivat täynnä turhamaisuutta, tunsivat itsensä herroiksi ja jopa väheksyivät niitä, 

joita he olivat aiemmin ihailleet ja kadehtineet. Minun oli nuhteltava ja nuhdeltava heitä, mutta aivan 

kuten kehotan teitä ottamaan esikuviksenne vain ne, jotka antavat teille hyviä esimerkkejä, teidän tulisi 

myös tunnistaa, miten käytän jopa tottelemattomia ja kiittämättömiä antamaan teille suuren viisauden 

opetuksia. 

13 Jotkut ovat valmiita palaamaan tottelevaisuuden tielle ensimmäisestä varoitusmerkistä, joka kertoo 

Minun oikeudestani. Mutta on myös niitä, jotka ylimielisyydessään häpäisevät käskyjäni ja eivät piittaa 

laista. Silloin Sanastani tulee yksityiskohtainen ja yksiselitteinen, niin että ihminen ymmärtää, että nöyryys 

ja kuuliaisuus käskyjäni kohtaan tuo teidät lähemmäksi Minua. 

14 Opetuslapset, katselkaa valoa, joka tulee luoksenne; se on Uuden Jerusalemin valojen heijastus, 

joka lähettää teille viestinsä äärettömyydestä. 

15 Tämä kansa, jossa Sanani on tehnyt itsensä tunnetuksi, ei ole se Uusi Jerusalem, jonka Johannes 

näki Hengen silmin profetoidessaan: "Ja minä, Johannes, näin Pyhän kaupungin, Uuden Jerusalemin, 

tulevan alas taivaasta kuin morsian, joka on koristeltu puolisoaan varten." Silti tämä kansa tulee olemaan 

tuon Hengellisen kaupungin symboli. Sen asukkaat ovat valmiita, sen sydämistä virtaa rauha ja 

tervetulotoivotukset kaikille, jotka kolkuttavat sen ovia, sen hengestä säteilee valo, joka ratkaisee 

ihmiskuntaa hämmentävät ristiriidat, ja sen Jumalanpalvonnasta säteilee esimerkki henkistymisestä ja 

kohottamisesta muille kansoille. 

16 Epäilette yhä nykyään, voiko tämä kansakunta täyttää tällaisen kohtalon, ja tämä epäilys nousee 

sydämessänne, kun näette, että olette aineellistuneita ja kiintyneitä maailman nautintoihin, vaikka kuulette 

Jumalallista Mestaria ja kutsutte itseänne Hänen opetuslapsikseen. 

17 Ymmärtäkää, etten halunnut johdattaa teitä hätäisesti opetukseni tielle, mutta käskin teitä myös 

olemaan pysähtymättä. Pelkäätkö ihmisten tuomioita? Pelkäätkö kidutusta, jota saatat kärsiä asiani 

tähden? Totisesti minä sanon teille: ohimoidenne ympärille ei kiedota orjantappurakruunua, ettekä kanna 

raskasta ristiä verenhimoisen kansanjoukon ruoskaniskujen ja nyrkiniskujen alla. 

18 Rakastakaa kanssaihmisiänne, kylväkää armoani kaikkialle, mutta älkää koskaan olko katkeria, 

koska ihmiset palkitsevat huonosti palveluksen, jonka teette heille. Muistakaa Jeesuksen esimerkki! 

19 Polun, jonka merkitsin teille verelläni menneisyydessä, olen merkinnyt teille tänään valollani. 

Mutta älä laita siihen mitään tahraa äläkä jätä jälkeäkään epätäydellisyydestä tai epärehellisyydestä, sillä 

silloin ihmiset sanovat huomenna, että Hän, joka silloin puhui, oli petkuttaja. 

20 Älkää haastako jumalallista oikeuttani tottelemattomuudella tai lakini rikkomisella. Älkää 

myöskään antako aihetta maallisen oikeuden tulla teitä vastaan epäoikeudenmukaisista teoista. 

21 Haluan, että henkenne tekee itsensä tunnetuksi ja tulvii tällä hetkellä ilman, että sen ruumis on 

esteenä, joka estää sitä pääsemästä ulos, tai verhona, joka peittää sen, ja että jokainen sana, joka tulee sen 

huulilta, on täynnä elämää. 

22 Rakkaat ihmiset, teille toinen aikakausi kuuluu menneisyyteen, minulle se on nykyhetki. Juudea ei 

ole nykyään ilmestyspaikkani, Jerusalem ei ole kaupunki, joka ottaa Vapahtajansa vastaan psalmein ja 

öljynoksin. Löydän itseni tänään toisesta maailmankolkasta, mutta siellä ovat samat ihmiset, samat henget. 

Nyt sydämesi on kaupunki, ja psalmisi ja öljynoksasi ovat sisäinen riemu. 

23 Nyt minua eivät ympäröi Pietari, Andreas, Johannes, Jaakob, Bartolomeus, Filippus ja muut 

opetuslapset; he täyttivät tehtävänsä ja jättivät teille esimerkkinsä; tänään valmistan suuria opetuslasten 

joukkoja. Tunnet selvästi hengelliset lahjasi: Joillakin profetian lahja ilmenee hengellisinä näyinä ja unina, 

toisilla sanan lahjana, toisilla taas inspiraation lahjana, hengellisen vuoropuhelun ja parantumisen lahjana. 

Mutta teissä kaikissa on samat kyvyt, joita voitte kehittää veljiänne kohtaan tekemienne rakkaudellisten 

töiden kautta. 

24 Olette kaikki nähneet tai tunteneet kirkastumisen julistukseni aikana, kun äänenkantaja, jonka 

kautta annan teille Sanani, katoaa näkyvistäsi ja Kristus ilmestyy hengellisessä muodossa, täynnä 

rakkautta teitä kohtaan. 

25 Opetuslapset, olemme jo lähestymässä "kaupungin" portteja. Katso, se on ihmiskunnan sydän. 

Onko se valmis ottamaan vastaan Mestarin ja hänen opetuslapsensa? 
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26 Valvokaa ja rukoilkaa, sillä vaikka jotkut ottavat minut vastaan ylistyslauluin, fariseukset väijyvät 

teitä, ja jotkut myös tarjoavat teille rahaa hiljaisuudestanne. Varokaa, ettette joudu kiusaukseen, sillä tästä 

koettelemuksesta tulevat huonot opetuslapset, jotka pettävät uskonsa. 

27 Tuon teille rauhan ja uuden opetuksen. Jos toisen aikakauden uhrini poisti viattomien eläinten 

uhrin, jonka tarjositte Jehovan alttarilla, niin tänään Jumalallisen Sanani ravinto on saanut teidät 

luopumaan ruumiini ja vereni edustamisesta tämän maailman leivän ja viinin kautta. Jokaisen sielun, joka 

haluaa elää, on syötettävä Jumalallista Henkeä. Se, joka kuulee Sanani ja tuntee sen sydämessään, on 

ravinnut itseään totuudessa. Tämä ei ole ainoastaan syönyt Ruumistani ja juonut Vertäni, vaan hän on 

myös ottanut Henkeni ravinnokseen. Kuka, joka on maistanut tätä taivaallista ruokaa, etsii Minua 

uudelleen ihmiskäsin tehdyissä muodoissa ja muodoissa? Tulen aika ajoin ja hävitän perinteet, riitit ja 

tavat jättäen henkiinne vain lain ja opetusteni hengellisen ytimen. 

28 Tämä on muistamisen, sisäisen kokoontumisen ja pohdinnan aikaa, antakaa Minun tulla 

keskuuteenne. Tulen kaupungeista ja taistelukentiltä ja olen jakanut lasteni kanssa heidän katkeruutensa 

leivän. Olen kulkenut kaikki polut 

Olen levittänyt valoa, tehnyt ihmeitä ja antanut todisteita läsnäolostani ihmisten keskuudessa. Mutta on 

välttämätöntä, että hyväksytte minut, jotta voitte kuulla sanani viimeiseen asti. 

29 Huolehtikaa siitä, että löydän valmistetun asunnon sydämissänne, että pöytäni on siellä ja leipä sen 

päällä. Haluan, että tunnette rakkauteni kosiskelevan teitä, kuten tein lempeän Johanneksen kanssa. - Oi 

ihmiset, valmistautukaa sisäisesti ja löytäkää todellinen hengellinen valppaus, jotta ette häpäise 

jumalallista ja anna sen paljastaa itseään. Ymmärtäkää, että otatte Jumalallisen Säteeni vastaan 

mielessänne, vaikka se on vielä täynnä syntejä ja intohimoja. Jos toisella aikakaudella panitte Minut 

kantamaan ristiä iskujen ja pilkan alla, antakaa Minun asua sydämissänne tänään. 

30 Vaadin teiltä valmistautumista, mikä tarkoittaa uudistumista ja hengellistymistä, niin että kun vuosi 

1950 koittaa, ihmisjoukot ovat hyvin suuria. Sillä minun katseeni löytää joukosta ne, jotka kuuluvat niihin 

sataneljäneljäneljättätuhanteen ja jotka minun on merkittävä heidän otsaansa ja jotka minun on saatava 

tunnistamaan tehtävänsä. Mutta älkää olko huolissanne, jos viimeisenä päivänä (ilmestymispäivänäni) 

kaksitoista tuhatta kutakin heimoa ei ole merkitty (kaikki). 

Äärettömyydestä annan heidän tuntea hellyyttäni ja annan heille tehtävän, joka heille on annettu. 

Paikka, jossa he asuvat, on yhdentekevä. Kerron teille tämän, koska vain Minä yksin voin määrätä 

jokaisen luodun kohtalon ja tehtävät, eikä ole ketään, joka voisi tehdä sen lähtöni jälkeen. 

31 Minä ilmoitan teille vuoden 1950 jälkeen, ketkä kuuluvat tähän joukkoon, vaikka he eivät ole 

kuulleetkaan Sanaani; hekin antavat todisteita uskosta. - Kun Sanani on päättynyt, jotkut yrittävät jäljitellä 

sinua väärinkäyttääkseen ihmisten hyväuskoisuutta. Mutta teidät valmistellaan niin, että saatte selville 

jokaisen valheen. 

32 Säilyttäkää jäähyväissanani sydämissänne siinä muodossa, jossa annan sen teille. Mutta teidän on 

annettava tämän todistuksen saavuttaa muut kansat ja kerrottava ihmiskunnalle, että olen hengessä hyvin 

lähellä kaikkia lapsiani. 

33 Tänään sanon teille: Tässä on Mestari, jota ihmiset kutsuivat Galilean rabbiksi. Annan teille 

ikuisen opetuksen, rakkauden opetuksen. Juhlaillallinen, johon kutsun teidät tänään, on hengellinen, 

samoin leipä ja viini. Mutta tänään, kuten aina, olen Tie, Totuus ja Elämä. 

34 Annan teille voimani, sillä tämä kolmas aika on täynnä koettelemuksia. Lämpöni on uponnut 

sydämeesi, joka oli kylmä kuin kuolleita peittävä kivilaatta, ja jo nyt tunnet sen sykkivän rakkaudesta 

Isäänsä kohtaan. Olette nähneet, kuinka olen valinnut suurten ihmisjoukkojen joukosta vähitellen ne, jotka 

kantavat jumalallisen merkin otsassaan, ja että Sanani kertoo heille, että tämä armo, jolla olen pukenut 

heidät päälleni, ei ole sitä varten, että he ylentäisivät itsensä muiden yläpuolelle ja nöyryyttäisivät heitä, 

vaan että heidän on kestettävä se sellaisen ihmisen nöyryydellä, joka on valmis palvelemaan 

lähimmäistään, koska hän ymmärtää, että tämä opetus on tarkoitettu kaikille. 

35 Edessänne on armon aika; antakaa tämän kansan kokea se valaistuneella mielellä ja täydessä 

tietoisuudessa kaikesta, mitä he puhuvat ja mitä he näkevät. Tästä armonajasta ei saa tulla teille rutiinia, ja 

vielä vähemmän teidän pitäisi huolehtia tarpeettomista asioista. 

36 Tämä ajanjakso, jolloin olen antanut teille todistuksia Läsnäolostani tämän ilmentymän avulla ja 

tehnyt ihmeitä jokaisen teistä elämänpolulla, on muisto, joka vahvistaa teitä huomenna taistelussa, jotta 
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voitte kulkea tietänne antautuen, henkistyneinä ja rakastavina. Laini loistaa omantuntosi kautta ja valaisee 

polkuasi, niin kuin Mooseksen kasvot loistivat, kun hän laskeutui Siinailta ja etsi ihmisiä, jotka olivat sen 

juurella. 

37 Kaksitoista sukukuntaa kokoontuvat uudelleen lakini ympärille. Heidän päässään on kaksitoista 

tuhatta jokaisesta heimosta, ja kun se aika koittaa, minä sanon heille: "Lähde Kristuksen hyvinä 

opetuslapsina viemään ilosanomaa minun läsnäolostani". 

38 Kaikki profetiat toteutuvat, ja ihmiskunta näkee nousevan esiin kätketyimmistä ja 

tuntemattomimmista nurkistaan kansan, joka on nöyrä, köyhä aineellisissa hyödykkeissä, mutta vahva 

hengessä, innokas noudattamaan lakiani ja armollinen lähimmäisilleen. Sen pyhäkkö on sisäinen, 

näkymätön ja koskematon, joten sitä on mahdotonta tuhota. Siellä palaa sammumaton valo, joka valaisee 

hänen tiensä. Sen elämäntavat ja vierailut tulevat olemaan tuskallisia ja kovia, mutta se ei koskaan 

heikkene niiden vuoksi eikä valita tyytymättömyydestä tai surusta, eikä se käännä selkäänsä Minulle, sillä 

sillä sillä on apostolin voima. Ihmiset nousevat liasta, mudasta ja synnistä lain ja hyveen pariin ja vaeltavat 

rakkauden ja armon tiellä. Kaikkialla Henkeni tulee tuntumaan, jokainen silmä näkee Minut, jokainen 

korva kuulee Minut ja jokainen mieli ymmärtää ilmestykseni ja inspiraationi. Ihmiset, joita pidettiin 

kömpelöinä ja kouluttamattomina, huomaavat yhtäkkiä olevansa valaistuneita ja muuttuneita 

profeetoikseni. Heidän huuliltaan tulee sanoja, jotka ovat kuin kristallinkirkasta vettä kuivuneille 

sydämille. 

39 Tätä vettä profeetat ammentavat viisauden ja totuuden lähteestä, joka minä olen; siitä he löytävät 

terveyden, puhtauden ja iankaikkisen elämän. 

40 Kaikki se tuska, joka tällä hetkellä vuodatetaan ihmiskunnan päälle, on se katkeruuden malja, 

jonka kautta se saavuttaa puhdistumisen. Lesket ja orvot lisääntyvät päivä päivältä, mutta heidän 

lohduttomuutensa ja valituksensa ylle on levinnyt Marian vaippa. Minun vanhurskauteni on tullut 

maailmaanne, ja sen kautta jopa planeetan kasvot muuttuvat. Luonto vaatii ihmistä vastuuseen 

saastumisistaan, minkä vuoksi luonnonvoimat päästetään valloilleen. Tiedemiehet, jotka väittävät 

uskovansa minuun, ovat tyrmistyneitä ja hämmentyneitä, ja kun he näkivät oikeudenmukaisuuteni tulevan, 

he huusivat: "Isä, Isä!" Mutta heidän huutonsa ei johtunut rakkaudesta tai katumuksesta, vaan pelosta 

elämänsä ja sen puolesta, mitä heillä on maailmassa. Kerron teille jälleen, että kaikki, jotka sanovat 

Minulle "Isä", eivät rakasta Minua. 

41 Kun ihmiskunta näkee kaikki tuomion merkit, ja silloin rikkaat kiirehtivät jakamaan köyhien 

kanssa sen, mitä heillä on; kun ne, jotka ovat loukanneet, pyytävät anteeksi; Jos ne, jotka ovat tahranneet 

itsensä varkaudella, paheella tai valheella, tekisivät parannuksen ja ottaisivat tehtäväkseen pestä tahrojensa 

puhtaaksi - totisesti sanon teille, että vesien tulvat palaisivat lempeästi jokiuomaansa, hurrikaanin kaltaiset 

myrskyt muuttuisivat kevyeksi tuuleksi, ja sota, joka on kiehtonut ihmisiä, muuttuisi rauhan enkeliksi. 

Mutta sydämesi on kova; näet alastoman miehen vierelläsi tuntematta hänen kylmäänsä, etkä tunne 

lähimmäistesi nälkää tai tuskaa, vaikka apusi saattaa saavuttaa heidät. 

42 Kukaan ei halua ajatella sitä, että olette vain pyhiinvaeltajia tässä maailmassa, ettekä halua tehdä 

mitään sellaista, mistä olisi hyötyä matkallanne ikuisuuteen. 

43 Tässä minä olen, ihmiskunta - hengellisesti läsnä, todellinen ja todellinen, sisälläsi ja 

ulkopuolellasi, jotta voit kuulla Sanan äänen ja lähteä tarttumaan sandaaleihin, matkan eväisiin ja 

kävelykeppiin, ja voit kulkea opetusteni polkua Hänen läsnäoloonsa, joka on ainoa Jumalasi. 

44 Israelin kansa, te olette minun edessäni. Tulette tänne kuin tietämättömät lapset ettekä ymmärrä, 

että tuotte mukananne sielussanne paljon syyllisyyttä, joka teidän on maksettava pois. Teidät on lähetetty 

vielä kerran tänä aikana, jotta teillä olisi mahdollisuus hyvittää vanhat rikkomuksenne ja jotta voisitte 

nousta sille tasolle, jolla haluan teidät nähdä. 

45 Tulette kuulemaan Sanaani tänä päivänä, ja epävarmuus sydämessänne kumarratte edessäni ja 

kysytte Minulta, olenko tullut takaisin luoksenne. Mutta minä sanon teille: Ajattele, niin huomaat, että 

olen paljastanut rakkauteni sinulle ja saanut sinut tuntemaan läsnäoloni. Olen valinnut teidät suuresta 

joukosta vastaanottamaan tämän perinnön ja sitten välittämään sen veljillenne. 

46 Esitätte minulle kamppailunne, vaivanne ja surunne toisten puolesta, ja minä hyväksyn ne, koska 

ne miellyttävät minua. Näen teidät väsyneinä, vertavuotavine jalkoineen, mutta elämän antaman 

kokemuksen kanssa. Jotkut teistä ottavat Minusta mallia ja suorittavat tehtävänsä kärsivällisesti ja 
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hengellisesti kohottaen. Ajattele niitä, jotka tulevat sinun jälkeesi, ja valmistele heille tie; esimerkkisi on 

paras perintö. Niin kauan kuin elätte nöyrästi ja toimitte kuuliaisesti käskyjäni kohtaan, saatte tuntea 

rauhani. Mutta jos annatte korvienne sulkea korvanne ohjeiltani, eksytte polulta ettekä ota huomioon, että 

ihmiset tarkkailevat tekojanne ja tuomitsevat teitä joka hetki. Kuinka voitte puhua Minun voimastani ja 

viisaudestani, kun te omistatte sanani itsellenne ylistettäviksi? tuntekaa todellinen suuruus, jonka olen 

antanut jokaiselle lapselleni ja joka on suurempi kuin se, mitä te teeskentelette omaavanne. Kun annan 

teille ihmeen, iloitkaa ja muistakaa, että olen osoittanut teille rakkauteni sen avulla. 

47 Tutki vertaustani: 

48 "Eräässä maakunnassa asui kunnianarvoisa vanhus, jonka ympärillä oli miehiä, naisia ja lapsia, 

jotka hän oli kutsunut juhliin. He kaikki tulivat eri teitä ja ottivat vastaan tuon vanhan miehen kutsun. 

Korkealla soi sointuva kello, ja sen kutsusta he kiiruhtivat pitkissä junissa täynnä hartautta sinne, missä se, 

joka kutsui heidät, asui. 

49 Kun väkijoukko astui asuntoon, se näki pöydällä ei leipää, ruokaa eikä vettä, joka olisi ravinnut 

ruumista, ja joidenkin sydämeen alkoi tulla pettymys ja toisten pilkka. Näennäisen nöyrästi he kumarsivat 

niskaansa, mutta sisimmässään he nurisivat vanhaa miestä vastaan. Hän kuitenkin, joka tiesi, mitä näiden 

ihmisten sisällä tapahtui, puhui heille: 

"Tule luokseni ja kuule! Olette olleet kuin haaksirikkoutuneita elämän tiellä, ilman majakkaa, joka 

pelastaisi teidät. Olette kuolleet rakkaudelle ja ilolle ettekä tiedä tarkoitusta, jota varten tulitte tähän 

maailmaan. Olette myös antaneet elämän vastoinkäymisten, maailman ja sen intohimojen nujertaa itsenne, 

ja siksi olen kutsunut teidät. Minä näytän sinulle tien, joka tekee sinut onnelliseksi, ja annan sinulle valon." 

Pelokkaina ja tuntien, että vanha mies luki heidän sydämensä ja tunsi heidän ajatuksensa, he osoittivat 

hänelle sairaat ruumiinsa, väsymyksensä ja hengellisyyden janonsa. 

50 "Olkaa onnellisia", vanhus sanoi heille, "minä annan teille tarvitsemanne tavarat, tyydytän 

nälkänne ja janonne." "Olkaa onnellisia", hän sanoi heille. 

51 Näiden ihmisten joukossa oli sekä tekopyhiä että puhdassydämisiä ihmisiä, ja he kaikki kuuntelivat 

opetusta. Hän avasi täydellisen opetuksensa kirjan ja antoi heille sanansa ruokana, ja kun hän oli 

lopettanut, hän kysyi heiltä: "Oletteko te tyydyttäneet nälkänne? Oletko kyllästynyt?" He kiittivät 

saamastaan ihmeestä, sillä he eivät olleet koskaan kuvitelleet, että rakkaus oli niin voimakasta. - Vanhus 

jatkoi puhumista heille: "Iloitkaa siitä, että olette ottaneet minut vastaan. Tämä on leipä, joka ravitsee 

sielua, ja vesi, joka sammuttaa rakkauden ja täydellisyyden janon." 

52 Sitten hän antoi ihmisille lakeja ja käskyjä, jotta he noudattaisivat niitä ja pysyisivät sen arvoisina, 

että saisivat tuon ruoan. Ne, jotka ymmärsivät tämän viestin, vannoivat tottelevansa ja elävänsä aina tuon 

kunnioitettavan vanhuksen opettamien hyveiden mukaisesti. Hän kertoi heille, että jos he tuntevat olonsa 

vahvaksi, heidän tulisi viedä hänen opetuksensa muille alueille, että "ensimmäisten" tulisi toteuttaa tämä 

tehtävä, kun taas muiden tulisi jäädä vastaanottamaan uusia tulokkaita. 

53 Tehtävään määrätyt lähtivät täyttämään tätä tehtävää ja ottivat vanhan miehen voimat mukaansa. 

He katselivat, rukoilivat ja aloittivat työnsä. Kaikkia yhdisti sama ihanne, ja yksi ainoa ajatus hallitsi heitä: 

tuoda leipää nälkäisille. He kohtasivat matkallaan vaikeuksia, ja heidän henkensä ponnisteli niiden 

voittamiseksi. Mutta pian he alkoivat heiketä ja tuomita vanhaa miestä (sisäisesti) ja miettivät, seuraisiko 

hänen suojeluksensa heitä kaikkialle, minne he menisivätkin? He tiesivät, että heidän oli aika ajoin 

palattava taloon, jonne vanha mies oli heidät koonnut. 

Tuli aika, jolloin kansa vietti sen päivän muistopäivää, jolloin se oli ensimmäisen kerran kuullut 

vanhan miehen äänen, ja suuret kansanjoukot ryntäsivät paikalle; mutta ne opetuslapset, jotka olivat 

lähteneet pois, eivät palanneet, sillä he olivat eksyneet ja vääristäneet lain. Vanhus tunsi tuskaa näiden 

opetuslasten poissaolon vuoksi; hän koulutti uusia sanansaattajia ja lähetti heidät töihin. Kun ensimmäiset 

toimivat vastoin velvollisuuksia ja unohtivat tuon opetuksen olennaiset asiat, toiset puhuivat tuon 

vanhuksen opettaman hyveen nimissä ja käännyttivät sydämet sanojensa totuudella." 

(vertauksen loppu) 

54 Tutkikaa vertaustani älkääkä unohtako, että teidän on oltava erittäin valppaita, jos haluatte täyttää 

käskyni. Kerää sairaat, janoiset ja nälkäiset ja anna heille Hengen leipää. Kaatakaa rakkautta sydämiin ja 

olkaa tietoisia siitä, että olette lähettiläitä valon ja ennallistamisen työssäni. Älkää antako ylimielisyyden 
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tai turhamaisuuden nousta, ettette menettäisi perintöänne. Älkää hellittäkö laini täyttämisessä. Rakastakaa 

toisianne, niin saatte elää rauhassa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 69  
1 Tällä hetkellä annan teille kaikki synnit anteeksi, mutta kerron teille myös tämän: Menkää, jos 

tahdotte, uhraukseen asti, mutta älkää enää syntiä tehkö. Olen kirjoittanut kirjan sydämeesi, mutta jos 

pyytäisin sinulta tätä opetusta, et pystyisi selittämään minulle yhtäkään sen sivua. 

2 Jotta voisitte harjoittaa aktiivista lähimmäisenrakkautta, olen altistanut teidät pienille 

koettelemuksille asettamalla tiellenne leipää ja lohdutusta kaipaavan ihmisen. Mutta kuinka monta kertaa 

olette sulkeneet ovenne Minulta. Olen kertonut teille monta kertaa, että piiloudun niiden veljienne 

sydämeen, jotka rukoilevat armoanne. - Opetuslapset, nämä tilaisuudet, joita Herra tarjoaa teille, nimittäin 

henkisten ja aineellisten etujen jakaminen, ovat täydellisen hyväntekeväisyyden harjoittamista, joka ei 

odota palkkiota ja joka sen sijaan on kirjoitettu hyvien tekojenne kirjaan. Enkö ole osoittanut teille 

armoani sillä, mitä olen tehnyt teille? Tehkää siis työtä veljienne hyväksi. Muistakaa, kuinka monta kertaa 

olen myöntänyt teille sen, mitä piditte mahdottomana. Jos haluatte maailman tietävän, että tämä on uuden 

ilmestykseni aika, todistakaa siitä rakkauden teoillanne älkääkä tehkö päinvastoin kuin mitä olen opettanut 

teille opetuksissani, sillä silloin kiellätte läsnäoloni. 

3 Jos ponnisteluistasi huolimatta et näe kylvösi hedelmiä, älä ole huolissasi. Tämä rakkauden teko on 

kuin se, jonka teet apua tarvitsevalle ihmiselle, joka koputtaa kotiovellesi ja jolta et odota maksua. Mutta 

annan hengellenne (ruumiin kuoleman jälkeen) mahdollisuuden laskeutua alas tasolta, jolla se on, 

nauttimaan sen siemenen hedelmällisyydestä, jonka se jätti maan päälle. 

4 Perheiden isät, tuntekaa tarkoin lastenne hengellisen edistymisen ilmenemismuodot. Tarkkaile 

teille uskottuja lapsia rakkaudella ja laupeudella, jotta voitte opastaa uusia sukupolvia valoni viitoittamalla 

tiellä. Älä johda heitä kuiluun äläkä kaiva heille sudenkuoppia. Nämä sielut eivät pääse tämän ajan 

Sodomaan ja Gomorraan. 

5 Varustautukaa kärsivällisyydellä, sillä tulee aika, jolloin monet kyselevät teiltä tästä Sanasta. 

Heidän keskuudessaan uudet fariseukset ja kirjanoppineet tulevat kuulustelemaan teitä. Vastatkaa 

puolueettomasti ja antakaa rehellistä tietoa kaikille, sillä teidän on itse annettava Minulle tili 

vastauksistanne ja käytöksestänne näitä kyselijöitä kohtaan. 

6 Tänään sydämesi sykkii ilosta, ja lähettämäsi rukous on kuin suitsukkeen tai kukkien tuoksu. Kun 

ajatuksesi saavuttavat tämän puhtauden, ne yhdistyvät niiden vanhurskaiden henkien ajatuksiin, jotka 

elävät lähellä Herraasi. 

7 Olen aina sanonut teille: Rukoilkaa. Tänään kerron teille, että rukouksen kautta voitte saavuttaa 

viisauden. Jos kaikki ihmiset rukoilisivat, he eivät koskaan eksyisi valon polulta, jonka olen viitoittanut. 

Rukouksen kautta sairaat paranisivat, uskottomia ei enää olisi, ja rauha palaisi sieluihin. 

8 Kuinka ihminen voi olla onnellinen, kun hän on hylännyt armoni? Luuleeko hän, etteivät rakkaus, 

laupeus ja lempeys ole ihmiselämän ominaisuuksia? 

9 Myös hengellistä elämää säätelevät lait, ja jos poikkeat niistä, saat hyvin pian tuntea 

tottelemattomuuden tuskalliset seuraukset. Ymmärtää, kuinka suuri 

Minun haluni on pelastaa sinut. Tänään, kuten silloinkin, otan ristin ja nostan teidät todelliseen 

elämään. Jos Golgatalla vuodattamani veri järkytti ihmisten sydämiä ja käännytti heidät oppiini, niin tällä 

hetkellä jumalallinen valoni ravistelee sielua ja ruumista tuodakseen teidät takaisin oikealle tielle. 

10 Haluan, että ne, jotka ovat kuolleet armon elämälle, elävät ikuisesti. En halua, että sielusi asuu 

pimeydessä. 

11 Ettekö kuule oikeudenmukaisuuden ääniä? Ettekö näe, kuinka luonnonvoimat koettelevat aluetta 

toisensa jälkeen? Luuletteko, että jos eläisitte hyveellistä elämää, olisi tarvetta, että oikeudenmukaisuuteni 

tuntuisi tällä tavalla? Totisesti sanon teille, ettei teitä tarvitsisi puhdistaa, jos olisin löytänyt teidät 

puhtaina. 

12 Tee ruumiistasi tottelevainen tämän maanpäällisen elämän aikana, sillä ei ole oikein, että sielusi 

joutuu myöhemmin puhdistumaan tuskassa heikkouksiesi vuoksi. 

13 Syntiset itkevät kuullessaan nämä sanat ja kysyvät Minulta, mitä heidän pitäisi tehdä pestäkseen 

tahrat pois tässä elämässä. Vastaan heille: Tehkää laupeudentekoja veljienne keskuudessa, maailmanne on 

sopiva pelto hyväntekeväisyyden kylvämiseen. Sitä kansoittavat miljoonat eri tavoin kärsivät sydämet, 

kurjuudessa elävät kodit, siveettömyyteen turmeltuneet miehet ja naiset. Se on maailma, jossa on runsaasti 
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sovituspaikkoja, sairaaloita, vankiloita ja taistelukenttiä. Antakaa anteeksi, antakaa elämässänne paljon 

anteeksi, ymmärtäkää, että anteeksianto syntyy rakkaudesta. Sen, joka todella rakastaa minua, on 

rakastettava lähimmäistään, sillä hän on minun lapseni, ja hänen on annettava hänelle anteeksi aina, kun 

tämä loukkaa häntä. Muistakaa, että ensimmäiset sanani, kun roikuin ristillä, olivat esirukous ja 

anteeksianto niille, jotka ristiinnaulitsivat minut. 

14 Joka paikkaan ja jokaiseen perheeseen asetan valon lapsen, jotta he tasoittaisivat tietä muille; mutta 

ei ainoastaan maan päällä, vaan myös hengellisessä elämässä, jotta he puhdistaisivat tien veljiensä edessä 

ja tekisivät sen kulkukelpoiseksi. 

15 Monet tulevat kuulemaan Sanaani, mutta vain Minä yksin tiedän, mikä henki on kätkettynä 

jokaiseen ruumiiseen. Jotkut kuuntelevat Minua kylmällä sydämellä, toiset epäilevästi, mutta on monia, 

jotka vapisevat rakkaudesta ja ilosta, kun he tuntevat Jumalallisen Henkisen Voimani, kun taas toisia 

vaivaa katumus, jota heidän aineellinen luontonsa ei ymmärrä. Sillä monet heistä huusivat silloin 

Pilatukselle: "Ristiinnaulitse hänet, ristiinnaulitse hänet!" Mutta tänään he nyyhkyttävät, ja tuskissaan he 

voisivat huutaa kyyneleet silmissään: "Älkää ristiinnaulitko Häntä, se on jumalallinen Mestari!"." 

16 Olen sanonut teille monta kertaa, että te ja he olette samanlaisia. Tulkaa maistamaan uudelleen 

viiniä ja syömään leipää pöydästäni. Syö karitsaa, se on elämän siemen. Tulkaa, te nälkäiset, janoiset ja 

saastuneet, vahvistukaa ja tulkaa kylläisiksi, sillä sen jälkeen minä sanon teille: Ottakaa ristinne ja 

seuratkaa minua. Pöydässäni tänä aikana sekä mies että nainen ovat apostoleja; tähän pöytään asetan 

henkenne. 

17 Naiset ovat pitäneet spiritistien lippua korkealla tänä aikana, he ovat jättäneet polulle apostolin 

jäljen, joka noudattaa innokkaasti Herran lakia. Uudessa apostoliyhdistyksessäni nainen tulee olemaan 

miehen vieressä, eikä ole mitään (tiettyä) ikää, joka voisi palvella Minua: sekä aikuinen että lapsi tai 

vanhus tekee sitä, nuori tyttö samoin kuin äiti. Sillä kerron teille vielä kerran, että etsin henkeänne ja että 

se on jo kauan sitten jättänyt lapsuutensa taakseen. Palvelijoita ei ole enää kaksitoista kuten toisella 

aikakaudella, vaan nyt heitä on sata neljäkymmentäneljä tuhatta, kaksitoista tuhatta kustakin heimosta. He 

ovat hajallaan ihmiskunnan keskuudessa, mutta rakkauteni on merkinnyt heidät, ja hengellisesti he ovat 

yhdistyneet, vaikka jotkut elävät tässä maailmassa ja toiset henkimaailmassa. Maan päällä elävistä jotkut 

puhuvat yhtä kieltä ja toiset toista. 

Kielet. Mutta kukaan ei eksy kohtalonsa tieltä, sillä Pyhän Henkeni valo ohjaa heitä. Tunnen tämän puun 

rungon, sen oksat ja lehdet, ja tämän puun tehtävänä on tarjota varjoa ihmiskunnalle. 

18 Henkeni antaa teille ilmestyksensä menneiden aikojen lupausten täyttymyksenä. Totisesti minä 

sanon teille: te elätte jo niitä aikoja, jotka teille on ilmoitettu. Lupasin palata, ja tässä olen. Minä annoin 

teille tietää merkit, jotka tapahtuisivat ennen minun tuloani, ja sen, mitä teidän keskuudessanne tapahtuisi 

minun läsnäoloni aikana, ja katsokaa, miten kaikki toteutui. Lupaus tulemisestani pysyi hengessänne 

elävänä, ja te odotitte minua. mutta kärsimysten piiskaamana olitte lähellä heikentyä; mutta tänään, kun 

olen kanssanne ja kuuntelette minua, pyydän teitä: Milloin teet kärsimykseni omiksesi? Milloin sinä 

todella rakastat ja kärsit sen tehtävän tähden, jolle Jeesus omisti elämänsä? 

19 Ihmiset, Sanani saa sydämenne vapisemaan ja kyyneleet nousemaan silmistänne, kun muistatte, 

että Hän, joka rakasti teitä niin paljon, päätti elämänsä ristillä. Muistatte Minun vuotavan verta ristillä, ja 

silloin henkenne järkkyy. Mutta tietäkää, ihmiset, että vaikka Jeesuksen fyysinen kipu oli julmaa, se oli 

vain heikko heijastus Jumalallisen Hengen kivusta. 

20 Tänään tarjoan teille Sanani leipää, leipää, jota ei ole sekoitettu hapatuksella eikä hankittu otsan 

hiessä. Elia on avannut talon oven, jotta voitte astua sisään ja istua Herran pöydässä kolmannella 

aikakaudella, ja hän on siunannut tienne, jotta voitte astua Mestarin läsnäoloon. 

21 Ne, jotka pitivät itseään tahriintuneina ja kelvottomina esiintymään edessäni, tuntevat itsensä 

tänään puhtaiksi, ja se johtuu siitä, että Vereni ei ole lakannut virtaamasta, koska haavani eivät ole vielä 

sulkeutuneet, ja joka kerta, kun ihmiset eksyvät tieltä tai lankeavat syntiin, ristin uhri, ihmisten yksinäisyys 

ja pimeys ovat läsnä Hengessäni. 

22 Myös tämän ajan hengellisestä pöydästä nousee huono opetuslapsi salaamaan petoksensa ja 

katumuksensa, ja myös tänään opetuslapset kysyvät Minulta tuon kysymyksen: "Kuka se on, Mestari?"." 

23 Silloin söin viimeisen kerran illallista vain apostolieni ympäröimänä, ja vain he kuulivat, mitä 

Kristus sanoi heille. Tänään aterioin hengellisesti uusien apostolieni kanssa, joita on monia, ja heidän 
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joukostaan löydän fariseuksen, tekopyhän ja petturin. Monien ihmisten joukossa on eri uskonnollisiin 

yhteisöihin kuuluvia miehiä ja naisia, jotka tulevat tutkimaan tätä Sanaa ja näitä ilmenemismuotoja ja 

sitten arvioimaan niitä sen perusteella, mitä he tietävät, ja voidakseen sanoa, onko se totta. Lähetän teidät 

kaikki, jotta voisitte olla todistajina tälle henkisen viisauden viestille, jonka annan teille. Se on Kolmas 

testamentti, jonka Totuuden Henki yksin voi paljastaa teille. 

24 Miettikää: lihan mukaan israelilaiset pitävät Mooseksen lakia ja profeettojen sanaa, kristityt 

yhdistivät Mooseksen lain ja Kristuksen sanan yhdeksi laiksi. Mitä outoa siis on siinä, että nämä 

spiritualistiset ihmiset yhdistävät nuo kaksi testamenttia Pyhän Hengen ilmoituksiin? Tämä on täydellinen 

liitonarkki: tässä on Mooseksen laki, Kristuksen rakkaus ja Lohduttajan viisaus, joka on luvattu tälle 

ajalle. 

25 Miehet, te, jotka ohjaatte ihmisten mieliä uskonnon poluille: avatkaa silmänne tälle valolle, 

katselkaa tätä kansaa, joka on puhjennut esiin rakkauden kaipuusta, huutanut oikeutta ja pyytänyt valoa. 

Se on vain hyvin pieni osa ihmisistä, jotka nousevat kuin ihminen ja etsivät Kristusta, hänen totuuttaan ja 

lupaustaan. Varokaa ihmisen kääntymistä ikuiseen, hengelliseen! Vai onko mahdollista, että vaikka teillä 

on silmät, ette näe? Minä tiedän kaiken ja näen kaiken; siksi olen tullut kuin varas yöllä yllättämään teidät 

unessanne ja herättämään teidät uuden päivän valoon. 

26 Olen opettanut tätä kansaa jo pitkään ja paljastanut heille opetukset, jotka ihmiset olivat kätkeneet 

heiltä. Olen myös paljastanut heille sen, mitä olin säästänyt heitä varten; mutta en ole vielä kertonut heille 

kaikkea, enkä aio tehdä itseäni tunnetuksi tässä muodossa ennen vuotta 1950. Ne, jotka eivät ole kuulleet 

opetuksiani, saavat viestini "kultasulkieni" kirjoittaman kirjan kautta. 

27 Lähtöni jälkeen monet nousevat ihmisiä ja opetustani vastaan. Ne, jotka haluavat taistella ja 

vainota palvelijoitani, ylittävät meriä. Mutta kuka voisi tukahduttaa jumalallisen Mestarin valon? Kuka 

voisi pysäyttää hengen kehityksen tai kääntää aikaa taaksepäin? Jos toisen aikakauden ihmiset uskoivat, 

että jos he tappaisivat Kristuksen ristillä, Hänen Opetuksensa kuolisi, he vain allekirjoittivat tuomionsa 

omalla kädellään, sillä Kristus voitti kaiken ristillä äärettömällä rakkaudellaan. Totuus, kuten valo, voittaa 

aina pimeyden, oli se kuinka pimeä tahansa. 

28 Henkeni antaa teille siemenen kylvettäväksi pelloille, jotka ovat niiden ihmisten sieluja, jotka ovat 

tulleet hedelmällisiksi tuskan ja kamppailun kautta ja jotka vain odottavat kylväjän saapumista. Pian 

nimeni ja opetukseni ovat uudelleen kaikkien huulilla. 

29 Antaakseni teille rakkauden oppitunnin pesen jalkanne, rakkaat opetuslapset, jotta voisitte yhdistää 

teille tänä aikana antamani opetukset niihin, jotka olen paljastanut teille menneinä aikoina. Haluan - kun 

vuosi 1950 on täällä, Sanani viimeinen vuosi teidän keskuudessanne - että silloin niistä, jotka ovat vielä 

"lapsia" tänään, tulee opetuslapsia. Tänään kuuntelette minua vielä ilolla, mutta mitä tapahtuu, kun 

kuuntelette minua tietäen, että se on viimeinen kerta? - Muistutan teitä toisen aikakauden 

koettelemuksista, mutta puhun teille uusin sanoin, ihmisen mielen elimen kautta, sillä jos puhuisin teille 

suoraan, ette kestäisi Sanani voimaa, sen valon voimakkuutta ettekä Läsnäoloni majesteettisuutta. 

30 Siksi tulin kerran luoksenne ihmisenä, ja jopa Johannekselle paljastin itseni ristiinnaulitsemiseni 

jälkeen joidenkin symbolisten kuvien alla, jotta hän ymmärtäisi ilmestykseni. Totisesti sanon teille, että 

työskentelen teidän parissanne, jotta voisitte saada henkien välisen ilmentymän, suoran yhteyden 

Jumaluuteeni. Vuoden 1950 jälkeen ette enää kuule Minua tässä muodossa, mutta tunnette läsnäoloni, 

koska hengellinen kohotuksenne on suurempi, ja silloin pääsette täysin hengellisen yhteyden aikaan. Ja 

kun yhtenäisyys ja veljeys ovat tulleet teihin, tulee suurten ihmeiden aika, aika, jolloin ihmiset kuulevat 

ääneni. Sitten tulee taistelu ja vaino, näiden kokoustalojen ovet suljetaan, kotinne panetellaan. Teitä 

kutsutaan velhoiksi, sukulaisenne hylkäävät teidät, ja jotkut teistä vangitaan, koska olette puolustaneet 

asiaani. Mutta minä olen kanssanne, jotta en saisi teitä lannistumaan, sillä minä olen Elämä, ja jos minä 

olen teissä, kuka pystyisi taistelemaan Ikuista Elämää vastaan? 

31 Olkaa valppaina, opetuslapset, sillä kun äänenne herättää ne, jotka vielä nukkuvat tänään, he 

tulevat lahkoista ja uskontokunnista kertomaan teille, että se, mitä teillä on hallussanne, on väärää, että 

heillä on hallussaan liitonarkki ja lupausten täyttymys sekä seitsemän sinetin sisältö. Ja silloin, jos ette 

osaa taistella niillä aseilla, jotka olen teille antanut, jotka ovat rakkauden ja viisauden aseita, ihmiskunnan 

keskuudessa syntyy paljon sekaannusta, ja ihmiset, jotka haluavat totuutta ja janoavat valoa, menevät 

sinne, minne heidät on kutsuttu, ja saattavat eksyä tieltä. 
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32 Te, jotka olette saaneet toimeksiannon johtaa ja opastaa tätä kansaa, näytätte esimerkkiä 

veljeydestä yhdistymällä hengessä Jeesuksen, Mooseksen ja Elian esimerkin mukaisesti, jotka ilmestyivät 

yhtenäisinä kirkastumisessa Taborin vuorella. 

33 opetuslapset, olen opettanut teitä tänä aikana paitsi Sanan kautta myös hyvyyksieni kautta, joita 

olen jatkuvasti antanut teille ylenpalttisesti. Symbolien aika on ohi, tänään te uskotte Minuun ilman 

symboleja, rakastatte Minua ja ymmärrätte Minua, ja jo nyt symbolit Sanassani ovat vähenemässä, koska 

pystytte nyt ymmärtämään ja ymmärtämään ohjeeni ja toteuttamaan ne käytännössä rakkauden teoissanne. 

34 Jos uskotte, että Jeesus ei tuntenut kipua, koska hän oli Jumalan Poika, olette väärässä. Jos luulette, 

että olen vapaa tuskasta, koska tulen tänään Hengessä, olette myös väärässä. Jos luulette, että koska tiedän 

teidän kaikkien olevan kanssani lopussa, en kärsi tänään, ette ole oikeassa siinäkään. Totisesti sanon teille, 

ettei ole mitään muuta olentoa, joka olisi herkempi kuin Jumalallinen Henki. - Kysyn teiltä: Kuka antoi 

kaikille olennoille tunteen? Mitä hyvää voitte tehdä, joka ei tuota iloa Minulle? Ja mitä pahaa te voitte 

tehdä, joka ei olisi kuin haava herkkyydelleni? Katsokaa, siksi kerron teille, että ihmiskunta on 

ristiinnaulinnut minut uudestaan. Milloin minut otetaan alas ristiltäni ja vapautetaan 

orjantappurakruunusta? 

35 Tänään muistakaa Jeesuksen ehtoollisen muistoa hengellisen leivän kautta, jonka olen antanut 

teille kaikkina aikoina. Olen antanut teille suuria esimerkkejä opetuksesta: manna erämaassa 

ensimmäisellä aikakaudella, kalan ihme toisella aikakaudella. Leipä, jonka siunasin ja jaoin pöydässäni, 

joka edustaa jumalallista, oli opetus, jonka annoin hengellenne, jotta se ymmärtäisi rakkauteni. Tänään en 

tuo aineellista leipää, joka puhuu teille taivaallisista opetuksista. Symbolien aika on ohi. Tänään annan 

teille vain Sanani, jossa kerron teille, että tämä ilmentymä ei ole korkein, jonka tulette tuntemaan, eikä se, 

mitä kerron teille tämän välittäjän kautta, ole kaikki, mitä minulla on teille kerrottavana. 

36 Rakkaat ihmiset, muistakaa ja miettikää näinä tunteina kaikkea sitä, mitä tein tuona yönä, joka oli 

viimeinen, jonka vietin keskuudessanne ihmisenä, ja myös kaikkea sitä, mitä kerroin teille niinä hetkinä, 

jolloin kerroin teille opetuksessani: Olkaa tervetulleita, kolmannen aikakauden opetuslapset, jotka olen 

koonnut yhteen ja kutsunut teidät eri puolilta maailmaa. Olen koonnut teidät muodostamaan Israelin uudet 

"karavaanit", jotka kulkevat aavikon halki, joka levittäytyy katseenne eteen, ja siellä saatte Herran uutta 

opetusta. 

37 Näen, että jotkut eivät ole kyenneet vapautumaan epäjumalanpalveluksesta huolimatta opetuksista 

ja koettelemuksista, joiden läpi he ovat käyneet. Tunnistakaa, kuinka olen puhdistanut ylöspäin 

suuntautuvan kehityksenne polun, jotta voitte kulkea sitä pitkin. Mutta älkää antako epäilyksen asettua 

väliin kuin pilvi, joka estää henkeänne näkemästä valoani. 

38 Olette huomanneet, että tällä hetkellä olette vapaampia inhimillisistä kiusauksista ja että olen 

myöntänyt teille vain elämän välttämättömyydet, ja sanon teille: Älkää tavoittelko turhia asioita. 

39 Löysit aavikolta palmun ja kristallinkirkkaan veden lähteen. Se ei ollut teeskentelyä, se ei ollut 

illuusio, se oli todellisuutta. Palmun oksat ja varjo ovat hengellinen läsnäoloni, sen hedelmä on Sanani, 

lähde on rakkaus ja viisaus, jonka olen vuodattanut sydämeesi. 

40 Se, joka on kuunnellut minua tarkkaavaisesti, on tällä kertaa oppinut kuulemaan omantuntonsa 

äänen, tuomitsemaan itsensä, tunnistamaan oman työnsä ja ottamaan itseensä aiheuttamansa tuskan. Sitten 

Henki paljastaa lihalle syvällisiä opetuksia vakuuttaakseen sen siitä, että sen on oltava lempeä ja 

omistautunut koettelemuksissa. Se, joka pääsee näihin syvällisiin mietiskelyihin, ei vastusta jumalallisia 

käskyjäni. 

41 Kuten toisella aikakaudella, Sanani ei ole piilossa keneltäkään, annan sen tavoittaa tietämättömät, 

ymmärtäväiset, ne, jotka ovat puhtaat sydämeltään, ja syntiset, vilpittömät ja tekopyhät. Taivaallinen kello 

on soinut kaikkien puolesta. Jos tämä ihmiskunta, joka suurimmaksi osaksi on juonut sen opin lähteestä, 

jota opetin teille Kristuksena, olisi ollut valpas ja rukoileva, kun annoin sille merkkejä uudesta 

tulemisestani - kuinka suuri olisi ollutkaan sen ilo, kun se tunsi läsnäoloni. Oli välttämätöntä, että lähetin 

teille miehen antamaan teille viestini vuonna 1866, ja hänen huulillaan Elia ilmoitti teille uudesta ajasta. 

Siitä lähtien tämä palmu on levittänyt lehtensä yhä laajemmalle, Sanani on saavuttanut uusia alueita, 

saanut sinetöidyt lähtemään ja opettanut kansanjoukkoja. Ne, jotka ovat kuunnelleet minua nöyrästi ja 

seuranneet minua henkisen kehityksensä tiellä, eivät ole enää tunteneet väsymystä matkallaan eivätkä 

nälkää ja janoa. He ovat kokeneet matkan varrella kiittämättömyyttä, pilkkaa, halveksuntaa ja 
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välinpitämättömyyttä. Mikään ei kuitenkaan ole estänyt heitä, sillä heidän ihanteensa toteutuu polun 

päässä, ja he tietävät, että tämä päämäärä ei ole maan päällä. 

42 Ainoastaan ne, jotka valmistautuvat tällä lempeydellä ja hengellisyydellä, saavuttavat valtuuden 

vapauttaa kärsivä kivusta; sillä se, joka on täynnä turhamaisuutta tai käyttää lahjojaan huonosti, menettää 

tämän armon. 

43 Älkää pakottako opetustani kenellekään tietyn nimen alla, vaan herättäkää se, joka on langennut, ja 

käskekää hänen uskoa minuun. Kuka voisi estää sinua tekemästä hyvää lähimmäistäsi kohtaan? 

44 Älkää enää ajatelko maallisia mukavuuksia, niin että valmistaudutte täyttämään tehtävänne ja 

ajattelette niitä ihmisjoukkoja, jotka lähtevät kaipaamaan rakkauden pelastuksen arkkia, joka on minun 

opetukseni, ja joiden on kohdattava sydämenne matkalla. 

45 Milloin asiani apostolit ilmestyvät uudelleen, kuten ne, jotka seurasivat minua toisella 

aikakaudella? Kuinka suurella uskolla, rakkaudella ja kestävyydellä he puolustivatkaan totuuttani! Te 

haluaisitte tehdä noita tekoja ja ihmeitä, mutta totisesti sanon teille, että voisitte tehdä ne, jos uskonne olisi 

yhtä suuri kuin heidän uskonsa. Olkaa uskon ihmisiä, ja teette ihmeitä, vaikka olisitte aineellisesti 

puutteessa. Kuunnelkaa Minua ja tutkikaa Sanaani, muuten olette vain antaneet Minun puhua tyhjyyteen. 

46 Ole nöyrä, tunnista, kuinka Jeesus kumartui opetuslastensa eteen pestäkseen heidän jalkansa. 

Tehkää tällaisia tekoja veljienne hyväksi, niin voitte oikeutetusti kutsua itseänne opetuslapsikseni. 

47 Kuinka harvat ovatkaan ne, jotka ovat katsoneet ja muistaneet sitä päivää, jolloin Jeesus kuoli 

ristillä. Mutta totisesti sanon teille: kun ajattelette Mestarin kuolemaa, muistakaa, että tämä hetki on 

tulossa jokaiselle teistä. Minun ei tarvinnut pelätä kuolemaa, sillä minä olen elämä, mutta teidän on 

huolehdittava siitä, että saatte tehtävänne päätökseen sisäisesti valmistautuneena ja varustautuneena. 

48 Älkää antako kenenkään tuntea itseään merkityksettömäksi ja säälittäväksi, sillä ette tiedä, 

millainen lahja teillä on puhua, ettekä tunne sydämenne rikkautta rakastaa veljiänne. 

49 Itkette sitä häpeällistä kuolemaa, jonka annoitte Herrallenne Golgatalla, ettekä ymmärrä, että tällä 

kertaa haavoitatte Minua uudestaan ja pilkkaatte Sanaani. Mutta olen vannonut pelastavani kaikki lapseni, 

ja tahtoni toteutuu. Jos tuolloin vuodattamani veri ei riitä tälle ihmiskunnalle, otan hengellisen ristin 

antaakseni itseni ristiinnaulittua sen päällä ja levittääkseni valon kipinöitä, jotka tavoittavat sielut ihmisten 

omantunnon kautta. 

50 Voi niitä, jotka tänä aikana häpeällisyydellään ja tottelemattomuudellaan antavat huonon esimerkin 

lapsille, jotka olen lähettänyt hengellisellä tehtävällä (maan päälle)! Oletteko kuin ne ihmisjoukot, jotka 

huutaen ja pilkaten veivät Jeesuksen Golgatalle ja kylvivät kauhua lasten sydämiin, jotka eivät osanneet 

selittää, miksi he kiduttivat ja tappoivat miestä, joka jakoi vain siunauksia. 

51 Aina kun Jeesus kaatui, nuo viattomat itkivät. Mutta totisesti minä sanon teille, että heidän itkunsa 

oli enemmän hengestä kuin lihasta. Kuinka monet heistä seurasivat Minua myöhemmin ja rakastivat 

Minua ilman, että muisto siitä, mitä heidän viattomat silmänsä olivat nähneet, olisi pyyhitty pois heidän 

sydämistään. 

52 Teidän on aika miettiä, mitä sanon teille. Antakaa ihmisten kuulla Minua, antakaa sairaiden tulla 

ensimmäisinä läsnäolooni. Rukoilkaa poissaolevien sairaiden puolesta ja käykää niiden luona, jotka ovat 

laitoshoidossa. Muistakaa, että toisella aikakaudella monet spitaalisista asuivat kaupungin porttien 

ulkopuolella, ja vaikka he tiesivät, että Jeesus paransi sairaita, he tyytyivät kuulemaan hänen äänensä vain 

kaukaa, koska he sanoivat itselleen: "Miten me pääsemme Mestarin luo, jos väkijoukko ajaa meidät 

pois?". Sitten Jeesus palkitsi heidän uskonsa ihmisten välinpitämättömyyden ja itsekkyyden edessä 

puhdistamalla heidän ruumiinsa heitä piinaavasta pahasta. 

53 Älkää väsykö kuuntelemaan minua tällä hetkellä, sillä ne, jotka kuulevat viimeisen sanani vuonna 

1950, saavat sen hengessään symbolina viimeisestä veripisarasta, joka irtosi ruumiistani ristillä. 

54 Unohditte lain ja odotitte, kunnes luonnonvoimat muistuttivat teitä oikeudestani: hirmumyrskyt, 

penkereensä ylittävät vesistöt, maanjäristykset, kuivuus ja tulvat ovat kutsuja, jotka herättävät teidät ja 

puhuvat teille oikeudestani. 

55 Mitä muuta hedelmää ihmiskunta voi tarjota Minulle tänä aikana kuin eripuraa ja materialismia? 

Tämä kansa, joka on kuunnellut opetustani vuosien ajan, ei myöskään voi tarjota minulle miellyttävää 

satoa. 
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56 Kukaan ei pääse pakoon Minun oikeutta. Tuomitsen eläviä ja kuolleita. Mutta totisesti sanon teille, 

että jos ette ryhdistäydy ja harjoita oppiani aidosti ja äänekkäästi, ihmisten oikeus tuomitsee teidät. - 

Kuinka paljon tämä ihmiskunta onkaan saastuttanut itseään! Karitsan veri näytti ihmisille sielun 

kehityksen tien, jota pitkin heidän on kuljettava hyvittääkseen tehdyt rikkomukset; mutta luottaen tuohon 

jumalalliseen vereen te olette tehneet syntiä uudestaan. Maailma on ottanut teidät vangiksi, mutta minä 

vaadin nyt teiltä takaisin sen, mikä kuuluu minulle. 

57 Minä poistan rikkaruohot, jotka ovat myrkyllisiä kasveja, ja kylvän jälleen kerran kultaisen 

vehnänjyvän, ja ne pellot, jotka ovat pitkään olleet hedelmättömiä, tulevat hedelmällisiksi ja tuottaviksi. 

58 Muinaisista ajoista lähtien olette tienneet profeettani Johanneksen kautta, että tulisi aika, jolloin 

jokainen silmä näkisi minut; tuo aika on edessänne. Silloin ihmisen henki avaa silmänsä totuuden valolle 

ja näkee minut. Hän ymmärtää sanani ja tuntee läsnäoloni. Sen lisäksi, että kivistä pursuaa vettä, myös 

kukat versovat. 

59 Tänään luulette, että oikeudenmukaisuuteni rankaisee teitä päästämällä luonnonvoimat valloilleen 

kylvämään kurjuutta, surua ja nälkää. Eräänä päivänä te kuitenkin ymmärrätte, että juuri teidän tekonne 

aiheuttivat tuon onnettomuuden, tuon tuomion, joka kohtasi teidät. Opit myös, että ansiosi, uskosi ja 

rukouksesi voivat rauhoittaa luonnonvoimat. Ettekö ole kuulleet, että annan lapsilleni vallan 

luonnonvoimien yli, kun merkitsen heidät hengellisesti? Tämä ei voi hämmästyttää teitä, jos muistatte, että 

annoin ensimmäiselle ihmiselle vallan hallita maan luomakuntaa. Tästä syystä sanon teille joskus, että 

ihminen ei ole vielä löytänyt itseään eikä siksi tunne itseään. 

60 Minä olen maailmankaikkeuden kuningas, ja ihminen täällä maan päällä on prinssi, koska hän on 

lapseni. Onko ihminen osannut käyttää kaikkien kykyjensä voimaa hyväksi? Totisesti minä sanon teille: 

hän on kieltänyt Isänsä ja tehnyt itsestään kuninkaan tehdäkseen hänen tahtonsa maailmassa. 

Mutta se, joka ei yhdistä tahtoaan minun tahtooni ja kulkee jumalallisten lakien ulkopuolella, luo itselleen 

edellytykset sille, että ne tuomitsevat hänet. Tätä te kutsutte rangaistukseksi, ja lopuksi kutsutte Minua 

epäoikeudenmukaiseksi Isäksi. 

61 Tällä kolmannella aikakaudella monet sielut näkevät Valoni, ja kun he valaisevat polkunsa sen 

kautta, he eivät enää eksy harhaan. Pikemminkin he katsovat taaksepäin menneisyyteensä ja huomaavat 

kaikki virheensä ja katuvat niitä. He eivät enää tavoittele inhimillistä kunniaa vaan ainoastaan sielun 

kuolemattomuutta. 

62 Ihmiset kiipeävät vuoren huipulle, ja sieltä he näkevät Luvattua maata, Uutta Jerusalemia, joka 

odottaa sinua ikuisuuden korkeimpana palkkiona. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 70  
1 Olen viisauden aarrearkku, jota ihmiskunta ei ole osannut käsittää tähän asti. Olen antanut teille 

henkistämisen avaimen, jotta voitte avata arkun sen avulla ja tunnistaa, mitä minulla on varattuna teille. 

2 Jos joku lapsistani pitää itseään arvottomana tai tuntee olevansa kyvytön avaamaan ovia 

rakkaudelleni, kerron teille totuuden nimissä, että kaikki lapseni ovat rakkauteni arvoisia. Teillä kaikilla on 

avain tämän oven avaamiseen. Älkää menettäkö sitä, ettette seuraa Juudan heimoa, joka vaeltaa tässä 

elämässä ja vaeltaa levottomasti maan päällä. 

3 En halua nähdä teitä rikkaina tai kerjäläisinä, vaan pyhiinvaeltajina, joiden eväspussista ei koskaan 

puutu ravintoa itselleen ja nälkäisille, joita he tapaavat matkallaan. 

4 Haluan, että tunnette polut, osaatte erottaa eri "puut" toisistaan ja tunnistatte oman veljenne 

jokaisessa kohtaamassanne kulkijassa, niin että kun he kysyvät teiltä: "Minne olette menossa?", vastaatte 

vilpittömästi ja lujasti ja kerrotte aina totuuteni. 

5 Tällä tavoin teistä tulee vaeltajan kaltaisia, joka luottaa huomiseen, joka kulkee vapaana omista 

huolista ja voi ajatella muita; sillä opetan teitä tuntemaan lähimmäisenne tuskan ja lievittämään sitä 

balsamipisaralla, jonka annan teille, jotta voisitte auttaa veljiänne sen kanssa. 

6 Kuinka paljon minun onkaan täytynyt puhdistaa sieluasi kaikkina aikoina! Luuletteko, että antaisin 

teidän saastua, jotta alkaisitte saarnata opetuksiani tässä tilassa? 

7 Minä varustan teidät olemaan vahva Israel miesten keskuudessa. 

8 Kuultuaan sanani teidän henkenne on vapissut muistaen, että se on kuullut tämän äänen ennenkin, 

ja se kysyy itseltään: Missä se oli? Ja minä sanon teille: se tapahtui erämaassa, vuorilla ja Juudean jokien 

rannoilla, Jeesus Nasaretilaisen suusta, jota te epäilitte, vaikka tunnustitte, että hänen sanassaan oli 

jumalallinen voima, rakkaus ja voima, joka antoi teille elämän, terveyden ja rauhan. 

9 Teidät on herätetty henkiin tänä aikana, ja henkenne on kuullut opetukseni jälleen kerran, 

sydämenne on vapissut tuon äänen kuullessaan, jonka se jo tuntee. Sanani on yksinkertainen ja nöyrä, 

mutta älkää vain katsoko hedelmän väriä, vaan syökää sitä, jotta voitte löytää sen sisältämän siemenen. 

Tätä siementä kasvatatte huomenna. Jos pidät siitä hyvää huolta, se kantaa hyvää hedelmää. Silloin 

ymmärrätte, että puu, josta se tuli, kantoi Isänne rakkautta. 

10 Ansaitkaa ansioita, jotta voitte päästä siihen paikkaan, joka on teidän, joka ei ole valtaistuimilla tai 

maan palatseissa, eikä maailman loistossa, imartelussa tai maallisissa kunnianosoituksissa. Teidän 

paikkanne täällä maan päällä on taistelussa rauhan ja hyvyyden puolesta, ja tuonpuoleisessa se on 

rakkauteni kanssa. 

11 Tämä ei ole lupauksen maa, ette vielä tunne tätä hengellenne luvattua kotia, eikä hengellänne ole 

palavaa halua päästä sinne maanläheisyytenne vuoksi. 

12 Kaikille eri uskontokuntien ja uskontojen edustajille sanon, että he eivät osanneet siirtää aineellisia 

rikkauksia omalle paikalleen ja asettaa sitten henkiset rikkaudet niille kuuluvalle paikalle. Jos ihmiset 

noudattaisivat lakejani, he näkisivät jo täältä käsin Luvatun maan heijastuksen ja kuulisivat sen asukkaiden 

äänet. 

13 Väitätte uskovanne olemassaolooni ja uskovanne jumaluuteeni; sanotte myös, että tahtoni 

tapahtukoon. Mutta totisesti minä sanon teille: Kuinka vähäistä onkaan teidän uskonne ja alistumisenne 

siihen, mitä MINÄ määrään! Mutta minä herätän teissä todellisen uskon, jotta voitte olla vahvoja tiellä, 

jonka olen valmistanut teille. 

14 Tehkää työtä itsenne eteen, älkää odottako, että kuolema yllättää teidät valmistautumattomina. 

Mitä olet valmistellut sitä aikaa varten, jolloin palaat hengelliseen elämään? Haluatteko tulla yllätetyksi, 

kun olette vielä sidottuna materiaan, intohimoihin ja maalliseen omaisuuteen? Haluatteko mennä 

tuonpuoleiseen silmät kiinni, löytämättä tietä, ottaen mukaanne tämän elämän väsymyksen, joka on 

painettu sieluunne? Valmistautukaa, opetuslapset, niin ette pelkää ruumiillisen kuoleman tuloa. 

15 Älkää huokaatko siitä, että teidän on lähdettävä tästä maan laaksosta, sillä vaikka tunnustatte, että 

täällä on ihmeitä ja loistoa, kerron teille totuuden nimissä, että ne ovat vain heijastus Henkisen elämän 

kauneudesta. 

16 Jos ette herää - mitä teette, kun huomaatte olevanne uuden polun alussa, jota valaisee teille 

tuntemattomalta tuntuva valo? 
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17 Lähde tästä maailmasta ilman kyyneleitä, jättämättä tuskaa rakkaidesi sydämiin. Irrottautukaa, kun 

hetki koittaa, ja jättäkää kehonne kasvoille rauhan hymy, joka kertoo sielunne vapautumisesta. 

18 Ruumiisi kuolema ei erota sinua niistä olennoista, jotka sinulle uskottiin, eikä se vapauta sinua 

hengellisestä vastuusta, joka sinulla on niitä kohtaan, jotka olivat vanhempasi, sisaruksesi tai lapsesi. 

19 Ymmärtäkää, että rakkaudelle, velvollisuudelle, aistimuksille, sanalla sanoen: sielulle kuolemaa ei 

ole olemassa. 

20 Minä olen puhunut niille, jotka luulivat itsensä kuolleiksi, ja he ovat sanoneet minulle: "Kuka on 

puhunut minulle?" Minä olen koskettanut heitä, ja he ovat kysyneet Minulta: "Kuka on koskettanut 

Minua?" Ja he ovat kuulleet äänen sanovan heille: "Minä olen se, joka herätti Lasaruksen, sama, joka 

nousi kuolleista antaakseni teille hengellisen elämän." 

21 Opetukseni ei voi koskaan johtaa sinua fanaattisuuteen, eikä se paina sinuun taikauskoisia tai 

epäjumalanpalveluksellisia ajatuksia; päinvastoin, se vapauttaa henkesi niistä kahleista, jotka ihmiskunta 

on siihen asettanut. Minun polkuni on kapea, mutta se, joka kulkee sitä, saa todellisen vapauden ja nauttii 

siitä. 

22 En halua orjuuttaa teitä opetuksellani, sillä siinä ei ole dogmeja, tuomioita tai tuomitsemisia. 

Haluan, että tulette luokseni rakkaudesta, ansioista, uskosta ja vakaumuksesta. 

23 Olen sallinut teidän tuntea uskontunnustuksia, lahkoja ja oppijärjestelmiä, jotta eri puiden 

hedelmiä maistamalla osaisitte arvioida sen hedelmän makua, jonka tarjoan teille. Mutta kysyn teiltä: 

Pystyttekö vielä kysymään papistolta ja pappeilta, onko totta, että ilmoitan itseni ihmisen mielen elimen 

kautta? Miksi pyydätte niitä, jotka ovat unohtaneet lupaukseni tulla takaisin ja jotka eivät edes 

valmistaudu ottamaan Minua vastaan? Totisesti minä sanon teille, jopa kaikkein tietämättömin teistä näkee 

itse, että minä olen se, josta puhun teille. Jos Sanani saa henkenne vapisemaan, jos se herää ja liikuttuu 

syvästi, se todistaa teille, että olen kanssanne, sillä olen ainoa, jolla on valta henkeen. 

24 Ihmisen sanat voivat saada sydämesi vapisemaan tai tehdä vaikutuksen tunteisiisi ja älyysi. Mutta 

jos jokin on saanut sinut liikuttumaan syvästi yli tunteidesi, sydämesi ja älysi, se on ollut Herrasi ääni. 

25 Sanon teille, että se, joka ei liikuttunut syvästi kuullessaan tämän Sanan, voi toki kieltää 

Läsnäoloni, mutta se jää hänen henkeensä, ja tulee aika, jolloin hän sanoo: "Se ääni, jonka kuulin, oli 

Herran ääni." Tämä on totta. 

26 Auttaakseni teitä jatkamaan ristinne kantamista jaan mannaa, joka ravitsee sieluanne, valmistan 

sydämenne ja teen teistä palvelijoitani. 

27 Ajat ovat muuttuneet, teen teistä nyt vapaita kaikesta fanaattisuudesta ja epäjumalanpalvonnasta, 

jotta voitte tarjota Minulle vain henkistymistänne. 

28 Lähetän kutsun valituilleni eri alueilla ja etsin heitä heidän eri elämänpoluillaan, jotta he kaikki 

omaksuvat Sanani hengellisen merkityksen ja saavuttavat opetukseni selkeän ja todellisen ymmärryksen ja 

harjoittavat sitä rakkauden teoissaan veljiensä keskuudessa. 

29 Vaikka olette tällä hetkellä pieniä lapsia, huomenna teistä tulee opetuslapsia, jotka jäljittelevät 

toisen aikakauden opetuslapsia, ja aivan kuten he menivät ja todistivat totuudesta, ihmeistäni ja 

rakkaudestani, niin teidän on huomenna mentävä ja todistettava totuudestani. 

30 Olen ilmoittanut teille ne hyveet, joita teidän on harjoitettava, ja niiden lahjojen avulla, joita 

hengellänne on ollut luomisenne alusta lähtien, teidän on tehtävä itsenne tunnetuksi ihmisten keskuudessa. 

Koulutan nyt uusia työntekijöitäni, jotka kylvävät tämän siemenen koko maailmaan huomenna. Vähitellen 

suuret joukot tulevat Työni pariin, ja Pyhän Hengen valo vetää niitä puoleensa, sillä Pyhä Henki lähettää 

säteitään kaikkien ihmisten keskuuteen tällä kolmannella aikakaudella. 

31 Olen tullut "pilvessä" puhumaan ihmiskunnalle, joka - koska se on turmeltuneisuudessaan 

itsepäinen - ei ole aistinut askeleitani tai läsnäoloani, eikä se ole huomannut yhteyttäni teihin ihmisen 

älyelimen kautta. Aion väsymättä ravistella heitä hereille heidän uneliaisuudestaan, ja tulette näkemään, 

että ihmiset tulevat vähitellen eri poluilta yhdistymään kanssanne. Monet kääntyvät spiritualismiin, sillä 

nyt poistan fanaattisuuden ja epäjumalanpalveluksen, ihmiskunnan pysähtyneisyyden ja hämmennyksen. 

32 Tämä on Kolmas Ilmestys, jonka Minä ja profeetat olemme ilmoittaneet. Tämä on aika, jolloin 

kuudennen lampun valo valaisee ihmiskunnan. Se on luvattu aika, jolloin Minun pitäisi tulla säteilevässä 

valossa täyttämään Sanani. Olen tullut tekemään teille tunnetuksi saman hengellisen ja jumalallisen lain 

kuin kaikkina aikoina. 
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33 Siunattu Israelin kansa: Minä olen kaikkina aikoina vapauttanut teidät faraon orjuudesta, ja minä 

sanon teille: Jos ette halua jatkaa orjina olemista, tulkaa luokseni, sillä minä annan teille voimaa ja valtaa 

murtaa kahleenne. Haluatko kiivetä taivaan tikkaita, jotka ovat valmiina sieluasi varten? Olkaa sitten 

sinnikkäitä, tutkikaa ja syventykää Sanaani, jotta voitte lopulta ymmärtää sen olemuksen ja 

hengellisyyden, jotta voitte hankkia ansioita tällä tiellä, joka johtaa teidät luokseni. 

34 Joku sanoo Minulle: "Isä, haluan olla Sinun työntekijäsi, haluan palvella Sinua, haluan henkeni 

olevan lähellä Sinun henkeäsi, mutta en tiedä, mitä tehdä ansaitakseni anteeksiantosi." Ja minä vastaan 

sille sydämelle, joka puhuttelee näin Isäänsä: Uudistu, luovu vähitellen vanhoista tavoistasi, 

maanläheisyydestäsi, jotta opit ymmärtämään Minua ja tunnistamaan tehtäväsi. Mutta jokainen, joka 

haluaa uudistusta, joutuu käymään läpi monia koettelemuksia, koska kiusaukset jahtaavat teitä, ja kun se 

näkee teidän kääntävän sielunne pois vääriltä teiltä, sen on taisteltava hirvittävästi saadakseen teidät 

luopumaan päätöksistänne, ja jos osoitatte itsenne heikoiksi, se käyttää tuota heikkoutta hyväkseen ja 

yrittää saada teidät palaamaan vanhoihin tapoihinne; mutta ei ole Minun Tahtoni, että antaisitte kiusauksen 

voittaa teidät. Haluan, että askeleenne kulkevat aina eteenpäin, että uskonne on luja ja että päätöksenne 

henkistää itsenne on totta sen perusteella, mitä olette oppineet. 

35 Jos olette Israelia, teidän on vain opittava rakastamaan Minua ja tarjoamaan Minulle palvontaa 

hengestä henkeen, niin että palvontanne ulkoiset piirteet vähenevät koko ajan, kunnes saavutatte 

henkistymisen. Henkeni tekee teidät aikanaan vapaiksi kaikista huonoista tulkinnoista, jotka koskevat 

työtäni. - Ihminen on tulkinnut opetuksiani, oppejani ja profetioitani väärin, ja tahtoni on, että kansani 

Israel ilmestyy hengellisine lahjoineen ja ihmeineen, jotka he saavuttavat henkistymisen kautta. 

36 Esittelen teidät ihmisille palvelijoinani, Kolmannen Aikakauden Kolminaisuus-Maria-henkisinä 

Spiritualisteina - Spiritualisteina, koska teidän on oltava enemmän henkeä kuin ainetta; Kolminaisuus, 

koska olette saaneet ilmestykseni kolmessa ajassa; Mariana, koska rakastatte Mariaa, universaalia 

Äitianne, joka on valvonut teitä, ettette joutuisi epätoivoon elämän tiellä. 

37 Tämä ihmisen älyelimen kautta tapahtuva ilmentyminen päättyy, mutta sen jälkeen teidän on 

etsittävä Minua hengestä henkeen saadaksenne ohjeeni. Siksi vaadin teiltä uudistumista, jotta voitte 

saavuttaa tämän henkistymisen. Opetan teitä edelleen olemaan yhteydessä Henkeni kanssa, ja teidät 

herätetään henkiin, kun olette saavuttaneet sen yhteyden muodon, joka on arvokas kaikille, jotka kutsuvat 

itseään trinitaariseksi-marialaiseksi spiritualistiksi. 

38 Olkaa rohkeita ja puolustakaa itseänne kaikissa koettelemuksissa rukouksillanne. Hengelliset 

hyötyni vuodatetaan edelleen päällenne sinnikkyytenne ja taisteluhalukkuutenne vuoksi. Ette ole yksin, 

henkinen maailmani on siellä antamassa teille suojaa, opastamassa teitä ja tukemassa teitä taistelussanne. 

39 Minä olen valo, joka kutsun teitä sytyttämään lamppunne kanssani, jotta voitte valaista henkenne 

ja löytää Läsnäoloni siinä. Siitä päivästä lähtien, kun osaatte tunkeutua itseenne, teidän on helppo tavoittaa 

veljienne sydämet. 

40 Minun Sanani äärellä "ensimmäiset" itkevät ja "viimeiset" iloitsevat. - Miksi? - Koska 

"ensimmäiset" väsyvät yhä enemmän ja kantavat yhä enemmän haavoja mukanaan, vaikka minun on 

kerrottava teille, että juuri he tekevät ristinsä raskaaksi ja maljan katkeraksi, jonka he juovat 

sovituksessaan. Sillä minä olen aina antanut heille apuani heidän tiellään, niin että elämän polku on 

siedettävä ja heidän askeleensa ovat vakaat. 

41 Ette ole menettäneet apuani hetkeäkään, Sanani ei ole lakannut tekemästä itseään tunnetuksi. En 

ole koskaan jättänyt teitä yksin koettelemuksissanne; jopa sairausvuoteellenne asti henkinen maailmani on 

tullut alas, kun kipu on painanut teitä, eikä sen apua ja neuvoja ole puuttunut, jotta voitte auttaa niitä 

tarvitsevia, jotka tulevat ovellenne päivä toisensa jälkeen. Intuition, inspiraation ja henkisen näkemyksen 

lahjat ovat heränneet olemuksessasi ja valaisseet polkuasi. Olen ollut kanssanne jokapäiväisessä 

ihmiselämässänne, teiltä ei ole puuttunut jokapäiväistä leipää pöydältänne. Silti, sen jälkeen kun olen 

antanut teille niin monia todisteita rakkaudestani ja pitänyt kansakuntanne rauhassa, kun maailma on 

muuttunut vihan ja intohimojen roihuksi, te valitatte yhä ristinne taakkaa? Oi kolmannen aikakauden 

opetuslapset, älkää unohtako, että se risti, jonka maailma kerran asetti Minulle, oli tehty pimeydestä, 

kiittämättömyydestä, pilkasta ja halveksunnasta, ja Minä hyväksyin sen, sillä juuri Lapseni asettivat sen 

Minulle! Sitä vastoin katsokaa ristiä, jonka olen antanut teidän haltuunne: Kuinka lohduttavaa ja helppoa 

se onkaan, kun sen osaa kestää rakkaudella! 
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42 On välttämätöntä, että tunnette alkuperänne ja päämäärän, johon askeleenne ohjaavat teitä, jotta 

voitte hyväksyä kohtalonne rakkaudella ja ottaa ristinne vastaan, kunnes kuolette siitä, kuten Kristuksen, 

Mestarinne, teki. 

43 Olen tullut tähän aikaan puhumaan teille alkuperästänne, tehtävästänne ja päämäärästä, joka 

odottaa teitä hengen ikuisuudessa. Se, joka ei ole ymmärtänyt Sanaani ja joka tuntee itsensä heikoksi 

kuultuaan opetuksiani, ei ole ravinnut ja vahvistanut henkeään, on aina halunnut maailmalle kuuluvia 

tavaroita, jotka eivät ole koskaan välttämättömiä elämässänne ja jotka annetaan teille sen päälle. Miksi 

annatte maailman houkutella itseänne? Teidän on opittava nousemaan maallisten vastoinkäymisten 

yläpuolelle, sillä monissa tapauksissa ne ovat vain pikkujuttuja, kurjuuksia, joille annatte liikaa merkitystä. 

Jos välittäisitte henkisistä hyödykkeistä samalla tavalla kuin aineellisista, teiltä ei puuttuisi mitään, ja 

kehityksenne olisi suurta. 

44 Unohtakaa menneisyytenne, välttäkää kaikki virheet, jotka ovat seuranneet teitä pitkään, niin 

koette vähitellen täydellisen muutoksen olemuksessanne, sillä silloin olette aloittaneet nousunne 

henkistymiseen. 

45 Ymmärtäkää, että tarjoan teille arvokkaan paikan sekä täällä maan päällä niin kauan kuin elätte 

maan päällä että tuonpuoleisessa, kunhan asutte hengellisessä valtakunnassa. 

46 Mitä odotat ottaaksesi ratkaisevan askeleen? Pyydä, pyydä, niin sinulle annetaan. 

47 Ottakaa rakkauden siemeneni sydämeenne ja alkakaa vaalia sitä laiminlyömättä sitä koskaan, niin 

se tuottaa teille pian hedelmää, joka palvelee teitä ravintona vaelluksillanne. 

48 Puhukaa toisillenne ja ottakaa keskustelunne aiheeksi Minun Sanani, mutta päättäkää aina opastaa 

toisianne. Tämä näkemysten ja tiedon vaihto on teille hyödyksi ja kohottaa sieluanne. Lupaan olla läsnä 

noina hengellisen keskustelun hetkinä innoittaakseni teitä ja johdattaakseni teidät aina ymmärrykseen ja 

valoon, mutta älkää koskaan muuttako sitä, minkä pitäisi olla hengellinen yhteys, tavalliseksi 

keskusteluksi, sillä silloin läsnäoloni ei ole kanssanne. 

49 Haluan puhua niille, jotka eivät ole vielä tunteneet parantavaa balsamiani kehossaan eivätkä ole 

saaneet rauhaani sydämeensä. 

50 Totisesti minä sanon teille: minä olen vuodattanut balsamini teidän päällenne, mutta te ette olleet 

valmiita ottamaan sitä vastaan. Jotkut ovat hylänneet sen jumalanpilkkaamalla, toiset uskonpuutteella. 

51 Sanon teille, että virheenne on annettu anteeksi, mutta teidän on opittava hankkimaan ansioiden 

kautta oikeus kaikkiin armoihin tai etuihin, joita pyydätte Isältänne. Sillä jos antaisin ne teille ilman, että te 

tekisitte mitään vastapalvelusta, henkenne ei edistyisi. Mitä voisit opettaa huomenna niille, jotka kärsivät? 

Mitä kokemuksia olisit saanut kokeiluistasi? Katsokaa sairaita, jotka ovat saaneet minulta ihmeen, ja 

huomaatte, että jokainen heistä on hankkinut ansioita saadakseen palkkion. Joissakin usko voitti, toisissa 

tapahtui uudistuminen, toiset tunsivat todellista parannusta, ja taas toiset rankaisivat itseään 

heikkouksistaan tai ylpeydestään. 

52 Kuinka tyytyväisenä henki nouseekaan ylös sen jälkeen, kun se on käynyt taistelun ja selvinnyt 

siitä voittajana! Millaista tyydytystä voisivat kokea ne, jotka ilman mitään ansioita saivat Isältään etua? He 

eivät arvostaisi saamaansa eivätkä osaisi säilyttää sitä, koska sen saaminen ei maksanut heille mitään 

vaivaa tai uhrauksia. Mutta se, joka on voittanut rauhan suuren taistelun jälkeen, ei aseta itseään alttiiksi 

vaaralle menettää sitä; hän vartioi sitä ja valvoo sitä. Se, joka saa terveytensä takaisin luopumisen ja 

uhrautumisen ansiosta, ei aseta sitä uudelleen vaaraan, koska hän tietää, mitä sen saaminen maksoi 

hänelle. 

53 Älkää pelätkö, te, jotka tuotte eteeni uupumuksenne ja heikon sielunne, en pyydä teiltä mitään 

mahdotonta. - Kuuntele: Tänä päivänä pyydän vain huomiotanne ja sitä, että annatte Sanani tulla 

sydämeenne, sillä se herättää uinuvat tunteenne ja valaisee henkenne niin, että usko ja toivo palavat 

sydämissänne kuin liekki. Tämä on välttämätöntä, jotta voitte tasoittaa tietä, ja minulta odottamanne ihme 

voi toteutua. 

54 Olkaa tietoisia siitä, että ette enää elä aikoina, jolloin Isä antoi teille kaiken ilman teidän tekojanne, 

koska hengeltänne puuttui kehitystä, kokemusta ja tietoa; että nyt teidän on tehtävä paljon omalta 

osaltanne saadaksenne sen, mitä haluatte tai tarvitsette. 

55 Oletko epätoivoinen, koska puhun sinulle näin? Oletteko te, jotka olette sairaita, menettämässä 

rohkeutenne? Myönnän tällä hetkellä parantavaa balsamiani kaikille, jotka aikovat ottaa vastaan 
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uudistumisen, parantumisen, moraalisen ja hengellisen jälleenrakentamisen ristin. Annan terveyttä myös 

joillekin, jotka pian unohtavat hyväntekeväisyyteni, sillä he eivät edes ymmärrä, miksi heidän Mestarinsa 

on parantanut heidät. Mutta olen sijoittanut heidän sieluihinsa etukäteen sen siemenen, joka syntyi tämän 

päivän opetuksesta, ja aikanaan heidän on annettava tili minulle. 

56 Toisten ja toisten tuska saavuttaa Minut, sillä kaikessa Rakkaudessani on pisara jumalallista 

balsamia. 

57 Tunne Minut lähelläsi, parane ja nouse elämään, jotta voit todistaa totuudestani. 

58 Ihmiset, profeetat kuolivat, mutta heidän sanomastaan jäi lähtemätön kirjoitus. Monet näistä 

ennustuksista täyttyivät Jeesuksessa, mutta loput täytettiin vasta nyt, kun niiden täyttymyksen aika oli 

tullut. 

59 Yhdeksäntoista vuosisataa on kulunut siitä, kun annoin teille viimeisen sanani ristillä, mutta kun 

annoin ääneni jälleen kuulua ihmisten keskuudessa, huomasin, että sen sijaan, että he rakastaisivat 

toisiaan, he vihaavat toisiaan, eivät tunnusta toisiaan veljiksi ja jopa tappavat toisensa - aivan kuten 

profeetat ennustivat ja Jeesus ilmoitti. Mutta juuri nyt, kun turmeltuneisuus on saavuttanut suuren 

kehityksen, on noussut kansa, jolla on hengellisyyden siemen, jonka on määrä herättää ihmiset 

profeetallisella äänellä, jonka on määrä antaa luonnonvoimien ja sairauksien yläpuolella olevan 

auktoriteettinsa avulla tiedemiehille todisteita armosta ja voimasta, ja jonka on määrä antaa Hengen 

lahjojen tunkeutumisensa kautta niille, jotka opettavat uskontoa, todisteita niiden totuudesta. Profeetat 

ennustivat myös tämän kansan ilmestymistä. 

60 Olen tehnyt itseni tunnetuksi näiden äänenkantajien mielen elimen kautta kirjoittaakseni 

jumalalliset ohjeeni sydämeenne; mutta ne muistuttavat karheudessaan kiveä, johon kirjoitin lain käskyt 

ensimmäisellä aikakaudella. 

61 Kun pohditte antamiani opetuksia, aikoja, jolloin elätte, ja tapaa, jolla tein itseni tunnetuksi, 

huomaatte, että kaikkeen - sekä saapumiseeni, siihen aikaan, jolloin ilmenemiseni tapahtui, että päivään, 

jolloin se päättyi - liittyi suuri määrä yllättäviä ja silmiinpistäviä tapahtumia sekä ihmiselämässä että 

henkisessä valtakunnassa. Silloin tunnistetaan kaikissa näissä tapahtumissa ne merkit, joita on noista 

ajoista lähtien ilmoitettu Minun paluustani. 

62 Tiedemiehet, uskonnot ja teologit eivät kykene tänä aikana selvittämään, miten 

oikeudenmukaisuuteni toimii, mutta teille olen paljastanut sen. - Jokainen ihmissydän on elävä todiste 

oikeudenmukaisuudestani ja viisaudestani. Joskus kurjan ihmisen sydämeen kätkeytyy sellaisen ihmisen 

sielu, jolla oli toisessa ajassa kruunu päässään, tai vankilassa on vangittuna se, joka toisessa elämässä riisti 

kansalta sen vapauden. Koko olemassaolonne on ääretön rakkauden oppitunti täydellisille sieluille, jotta ne 

pääsisivät Isänsä syliin halukkaina ja kuuliaisina lapsina. Mutta niin kauan kuin tämä pimeys, joka nyt 

ympäröi ihmiskuntaa, tiivistyy, ihmisten on pelon vallatessa heidät huudettava: "Jumalani, Jumalani, miksi 

olet hylännyt meidät?" tajuamatta, että Henkeni valo on valmis tunkeutumaan heidän sydämiinsä heti, kun 

he nousevat uskoon. Mutta tämä pimeys ei kestä ikuisesti, ei edes liian kauan, vaikka se näyttääkin 

ihmisistä siltä, kuin se olisi kestänyt ikuisuuden, koska heidän tuskansa on niin voimakasta. Vähitellen 

sieluihin tulee valoa, ja he huutavat ilosta: 

"Hosanna, hosanna, Herra on nyt meidän kanssamme!" 

63 Ihmiset, miettikää kaikkia tämän ihmiskunnan kamppailuja, miettikää väkijoukkoja, kun he 

parveilevat palvontapaikoilleen haluten Minua! Heidän sydämissään on selittämätön kaipaus, koska 

heidän henkensä odottaa paluutani. 

64 Uudista elämäsi, puhdista sydämesi! Sillä sanon teille, että henkisellä sfäärillä elää monia valon 

henkiä, jotka vain odottavat valmistautumistanne tullakseen lihaksi keskuuteenne ja tuodakseen viestinsä 

ihmiskunnalle. He ovat luvattuja ja ilmoitettuja sukupolvia, he ovat teidän lapsianne ja jälkeläisiänne. 

Siksi käsken teitä juomaan maljanne kärsivällisesti, jotta perintö, jonka jätätte heille, olisi puhdas ja jotta 

hekin löytäisivät rakkautenne ja uskonne viitoittaman tien. 

65 Kieltävätkö ne, jotka ovat kuulleet tämän sanan, sen, kun heiltä kysytään? - Älköön käykö niin, 

että itkette katkerasti sen jälkeen! Todistakaa sanoilla, teoilla, ajatuksilla, rukouksilla ja hiljaisuudellanne; 

tämä on teidän tehtävänne. 
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66 Herra sanoo teille: Autuaita ovat ne, jotka tekevät Isän tahdon, sillä vaikka he itkevät, kun he 

kuulevat Sanani viimeisen kerran vuonna 1950, he näkevät minut sen jälkeen "pilvessä" ilman, että se 

koskaan enää poistuu heidän näkyvistään. 

67 Monissa paikoissa kansassanne olen järjestänyt rukoushuoneita, jotta voitte kuulla niissä sanani. 

68 Kansani on yhtä nöyrä kuin paikat, joissa teen itseni tunnetuksi. Mutta minun tahtoni on 

hämmästyttää ihmiskuntaa jälleen kerran nöyrän ja nöyrän sydämen kautta; heidän kauttaan teen 

tiettäväksi, että tämä on valon ja armon aika. 

69 Kutsumukseni on tuonut yhteen tämän kansan, jonka olen kärsivällisesti valmistanut 

suojeluksessani, jotta he olisivat kelvollisia vastaanottamaan lain ja tuomaan sen ihmisille jumalallisen 

rakkauden viestinä. 

70 Sanon teille, että syntisen kääntymyksellä on suuri vaikutus ihmisten sydämiin, koska se toimii 

heille kannustimena. Tästä syystä en ole etsinyt vanhurskaita muodostamaan uutta apostolijoukkoani, vaan 

syntisiä tehdäkseni heistä opetuslapsiani ja todistaakseni ihmisille, että he ovat eksyneet hyvyyden tieltä ja 

että heidän on mahdollista palata sille uudistumalla ja muuttumalla. 

71 Lähetin teille vanhurskaan miehen aloittamaan tämän aikakauden, Roque Rojasin, jonka huulilla 

Elia puhui, Tiennäyttäjän. Hän tasoitti Herran tietä, jotta voisin tehdä itseni tunnetuksi ihmisille ja jotta te 

kuulisitte ääneni. Siitä lähtien, kun se ensimmäisen kerran kuului, olette kuulleet sitä jatkuvasti ja saaneet 

minun ilmestykseni. Kenellekään ei ole sanottu, että hänen on piilouduttava kuullakseen Minua, eikä että 

hänen on vetäydyttävä tiettyyn paikkaan suorittaakseen tehtävänsä. Katakombeja tai kätkettyjä paikkoja ei 

ole tarvittu, jotta voisin ilahduttaa teitä Sanallani ja pitää hartautenne. Mutta minä olen opettanut teille 

lain, jota teidän on nyt noudatettava, joka on: "Rakastakaa toisianne! 

72 Olen antanut teille aikaa tehtävänne suorittamiseen ja rajattoman pellon, johon voitte kylvää. En 

ole antanut teille tiettyä paikkaa tai kellonaikaa. Sanon teille jälleen kerran: "Jumala on Henki, ja teidän 

tulee palvoa Häntä hengessä ja totuudessa." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 71  
1 Rakkaat opetuslapset, tänä aikana olette saaneet armon istua pöydässäni; tulkaa ja olkaa hengessä 

kanssani. Pitäkää Sanani sydämissänne, ja muodostatte rakkauden opetuksistani ihmeellisen viisauden 

muistokirjan. 

2 Pyhän Henkeni valo valaisee polkuja ja autiomaita, jotta ihmiskunta voi löytää oikean tien, 

henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksensä tien. Tulen, kun turmelus ja korruptio ovat huipussaan. Kun 

ihmiskunta näkee tämän arkin, eikö se halua löytää pelastuksen siitä? 

3 Opetuslapset, te kaikki tunnette (elämän) erämaat ja risteykset; siksi te olette sopivia etsimään 

valoa kaipaavia ihmisjoukkoja. 

4 Menkää "spitaalisen" luo heti, kun sydämissänne ei ole enää "spitaalista". Puhukaa rakastavasti 

niille, joita kipu vaivaa, ja kun opetukseni heijastuu tunteisiinne ja tunnette rakkautta ja myötätuntoa 

veljiänne kohtaan, olette edistyneet hengellisessä kehityksessänne. Näyttäkää veljillenne tietä älkääkä 

loukkaantuko, jos he jättävät teidät lopussa yksin kiittämättömyyttään. Tyytyväisyytenne tulee 

tietoisuudesta, että eksyneet lähestyvät Minua, ja tunnette apuni yksinäisyydessänne. 

5 Silloin manna tulee alas ravitsemaan teitä, ja teillä on aina jotain annettavaa tarvitseville. 

6 Rakastan sinua ja haluan nähdä sinut täydellisenä. Siksi oikeudenmukaisuuteni paljastuu ihmisten 

keskuudessa säälimättömällä tavalla. Kaikki menneet ja näennäisesti unohdetut Jumalan teot tuomitaan 

tänä aikana, kun inkarnoitunut henki voi käsittää, hyväksyä ja ymmärtää tuomioni. Kuninkaat, tuomarit, 

herrat - kaikki, jotka ovat jollakin tavalla kylväneet pahan siemenen veljiensä keskuuteen, ovat läsnä 

Herran tuomiolla. Mutta sanon teille, että sen sijaan, että sitoisin heidät kahleisiin, veisin heiltä valon tai 

alistaisin heidät ikuiseen kidutukseen - kuten ihmiset tietämättömyydessään saattavat uskoa - annan heille 

tehtävän pelastustyössäni, jotta he voivat puhdistaa sielunsa, hyvittää rikkomuksensa ja ymmärtää, että 

oikeudenmukaisuuteni kumpuaa jumalallisesta rakkaudesta. Jos käytän näitä suuria syntisiä, joista monet 

nimet ovat jääneet historiaanne, oikeaan aikaan tekemään veljeyden ja rauhan tekoja ihmisten kesken, 

miksi pidätte joskus joitakin veljiänne esteenä tiellänne? Miksi edes haluatte poistaa määrätyltä polultanne 

ne olennot, jotka Minun Tahtoni on asettanut sinne? Voi, jos tietäisitte, että juuri he usein palvelevat 

Minua paremmin ja että he aikovat auttaa teitä tulemaan luokseni. 

7 Olkoon sydämenne kuin nämä kokoontumispaikat, joihin kokoonnutte kuulemaan Sanaani. Kenen 

ovista ovat kulkeneet ne, jotka ovat tehneet monia rikkomuksia, jotka ovat tahranneet kätensä veljensä 

verellä, jotka salaavat varkauksia, panettelua ja törkeyksiä; ja silti - milloin Minä olen koskaan hylännyt 

heidät? Vai milloin he ovat edes paljastuneet ennen muita? Armollinen hellyyden verho on peittänyt 

heidän tahrojaan, ja Henkeni on puhunut yksin näille syntisille. Katsokaa, kuinka he oppivat rukoilemaan 

kuuntelemalla Sanaani, nostamalla ajatuksensa äärettömään, kuinka heissä herää tunne siitä, että jokainen, 

joka kääntyy hengellisen puoleen, saa voimaa, valoa, inspiraatiota ja parantavaa voimaa, rohkeutta elää ja 

rauhaa. 

8 Autuaat ihmiset, näinä hetkinä, kun sota ravistelee maailmaa, olen pyytänyt teitä seisomaan ja 

rukoilemaan lähimmäistenne puolesta, ymmärtämään heidän tuskansa ja lähettämään heille valon ja 

rauhan tunteita. Mutta minun on kerrottava teille, että ensin teidän on opittava rakastamaan, palvelemaan 

ja antamaan anteeksi niille, jotka ovat ympärillänne, jotta osaisitte rakastaa ja palvella niitä, jotka ovat 

kaukana. Rakasta kohtaloasi, hyväksy maljasi, ota ristisi vastaan rakkaudella. Kukaan ei tiedä, mikä sielu 

hänen olemustaan elävöittää, eikä hän tiedä sovituksen syytä ollessaan maan päällä. 

9 Henki valaisee sielua, ja sielu ohjaa materiaa. 

10 Päästäkää irti surustanne ja toivottomuudestanne, te kaikki voitte päästä luvattuun Isän taloon; 

minä autan teitä siinä. Mitä nykyistä suotuisampia aikoja odotat lähteä liikkeelle? Odotatteko rauhan 

aikoja saadaksenne ansioita? Totisesti sanon teille, tämä on paras aika saavuttaa sovitus ja saada ansioita. 

11 Ihmiset, sanon teille: Käyttäkää antamiani jumalallisia ohjeita, sillä vuoden 1950 jälkeen olette 

ilman niitä. Ennemmin aurinko lakkaa paistamasta kuin että Sanani ei täytyisi. Mutta ne, jotka eivät ole 

säilyttäneet sitä sydämessään, joutuvat itkemään kiittämättömyyttään, vaikka se ei ole Minun Tahtoni. 

12 Ravistelen teitä jatkuvasti hereille, ja jokaisen ohjeen myötä työskentelen kanssanne, jotta ette 

eksyisi polulta ettekä enää saastuttaisi sieluanne. 
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13 Älkää olko vähäuskoisia, ymmärtäkää, että sen, mitä lupasin teille menneinä aikoina, olen 

täyttänyt Kolmannella Aikakaudella; ihminen sen sijaan ei ole osannut täyttää lupauksiaan ja 

velvollisuuksiaan. 

14 Hetkittäin ryhdistäydytte seuraamaan Minua, kun tunnette, että autan teitä koettelemuksissanne ja 

että armoni auttaa teitä selviytymään niistä vahingoittumattomina, mutta sen jälkeen unohdatte taas 

kiittämättömyytenne vuoksi. 

15 Teidän joukossanne on myös niitä, jotka rakastavat minua ja jotka vain odottavat vierailujen ja 

vainojen aikaa osoittaakseen uskollisuutensa ja voimansa. Nämä ovat niitä, jotka lähtevät luonnonvoimien 

piiskattuun maahan jakamaan armollista apuaan hädänalaisille. Annan heidän tunnistaa oikean ajan lähteä 

(tehtävänsä) täyttämiseen, ja annan heidän tuntea sydämessään viestin, joka kertoo heille, ettei heidän 

tarvitse ottaa toista nippua matkaa varten, ja että heidän tulisi luottaa taivaalliseen voimaani. 

16 Toiset työntekijät lähetetään puhumaan työstäni muihin kansoihin, ja siellä he vastustavat sotaa 

rakkauden teoillaan ja rukouksillaan. Sitten, kun niiden täyttymisen aika on tullut, he eivät vastusta 

tehtävääni, koska heidän on jätettävä omaisuutensa ja omaisuutensa taakseen. Heidän ei pitäisi ottaa 

esimerkkiä rikkaasta kurjuudesta. 

17 Se, joka valittaa, että joutuu jättämään omaisuutensa seurataksensa minua, tekee tiensä surulliseksi 

ja ristinsä vaikeaksi. Se, joka sitä vastoin luovuttaa kaiken huolenpitooni antautuen ja luottaen, saa rauhaa 

ja voimaa taistelussa, ja kun hän palaa, hän löytää kaiken juuri sellaisena kuin hän sen jätti. 

18 Olen paljastanut teille, millaisia hengellisiä lahjoja teillä on ja miten teidän tulisi käyttää niitä, jotta 

ette koskaan käyttäisi niitä sellaisten tekojen tekemiseen, jotka eivät kuulu lakiini, sillä silloin te valon 

antamisen sijaan levittäisitte pimeyttä ja erehdystä. 

19 Älä anna edes sukulaisillesi aihetta arvioida sinua väärin ja erota sinusta epätäydellisten tekojesi 

vuoksi. He tulevat ymmärtämään teitä, kun te olette ymmärtäneet Minua. 

20 Haluan, että opetuslapseni ovat aina valmiita vastaamaan kärsivän kutsuun ja parantamaan hänet 

todellisella armolla. 

21 Katsokaa, kuinka monta sairasta ihmistä ympärillänne on, ja muistakaa, ettei ole olemassa kotia, 

joka olisi vapaa sairaudesta. Katsokaa niitä monia riivattuja, jotka eivät saa armoa keneltäkään. 

Teidän on kylvettävä peltonne: kantakaa hengellisiä lahjoja, tuokaa valoa ja vapauttakaa heidät kahleistaan 

unohtamatta, että teidän on kohdeltava myös näkymättömiä olentoja rakkaudella ja laupeudella, jotta voitte 

johdattaa heidät valoon. 

22 Miksi teistä tulee velttoja, kun tulvaan teihin rauhaa ja onnea? Onko välttämätöntä, että kipu seuraa 

teitä aina, jotta sydämenne muistaisi Minut ja henkenne pysyisi hereillä? 

23 Nouskaa ylös älkääkä enää tehkö syntiä, älkää heikentäkö itseänne maanpäällisissä nautinnoissa, 

sillä teidän on vastattava Minulle sekä sielustanne että ruumiistanne, ja tulee hetki, jolloin sitä, mitä 

pyydätte, ei enää myönnetä teille, vaikka huutonne nousisivatkin Taivaaseen, sillä ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen kerran se annettiin teille, ja tietämyksestänne huolimatta jätitte sen käyttämättä, koska 

tunnustitte, että Minä olen Rakkaus yli kaiken; mutta älkää unohtako, että olen armoton 

oikeudenmukaisuudessani. 

24 Katsokaa, sillä pian tulen tuomarina jokaisen lahkon ja uskonnollisen yhteisön luo ja kysyn 

jokaiselta uskonnolliselta johtajalta, jokaiselta pastorilta tai papilta, mitä hän on tehnyt hänelle uskotuille 

sieluille. Minä kysyn kaikilta, mitä he ovat tehneet lailleni ja opilleni, ja kaikki rikkaruohot tuhotaan. 

25 Seisokaa myös tämän kansakunnan rauhan puolesta, jonka olen määrännyt kuulemaan ja tutkimaan 

Sanaani siinä. Sota, ahneus, vallanhimo ja väärät opetukset vaanivat kansaasi. Mutta minä vapautan teidät 

faraon käsistä, joka haluaa tehdä teistä vasallejaan, sillä nyt te palvelette minun asiaani. 

26 Mutta jos haluatte orjuutta uudestaan, se suodaan teille; mutta älkää unohtako, että teidän on määrä 

rukoilla maailman rauhan puolesta ja estää sotaa riistämästä lapsia vanhempiensa käsistä. Rukoilkaa, jotta 

pimeys hälvenisi rukouksenne kautta. 

27 Äidit, rukoilkaa ihmiskunnan puolesta! Tytöt, pysykää rukouksessa ja hyveessä! Te olette se lähde, 

josta tulevat esiin huomiset sukupolvet, jotka todistavat totuudestani. 

28 Ihmiset, sydämen kammioni ei avautunut rukouksissanne lausumienne sanojen ansiosta, vaan 

henkenne äänen ja sydämenne sykkeen ansiosta. Ottakaa vastaan kaikki, mitä luovutan teille, sillä en halua 
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nähdä mitään surua tai puutetta tämän kansan keskuudessa, jota rakastan niin paljon. Älkää menettäkö 

rauhan kaapua, jolla minä peitän teidät. 

29 Hengellinen alttari, joka on aineellisille silmillenne näkymätön, kutsuu teitä aina asettamaan sille 

uhrinne, jonka on myös oltava hengellinen. 

30 Kuunnelkaa sanaani, se on siemen, joka teidän on kylvettävä; sen sisin olemus on rakkaus. Annan 

sen sinulle ilman mitään vastinetta. Se on lahja, joka on säilytetty sinulle tätä aikaa varten. En kyllästy 

vuodattamaan lasteni ylle rakkautta, enkä kyllästy odottamaan heidän paluutaan hyvälle tielle. Mutta 

ihmiskunta kyllästyy varmasti jatkamaan vihan, väkivallan ja itsekkyyden kylvämistä. Jokainen heidän 

kylvämänsä vihan siemen lisääntyy niin, että heidän voimansa eivät riitä sadonkorjuuseen. Tämä 

odottamaton tulos, joka ylittää hänen inhimillisen voimansa, pysäyttää hänet hänen henkeäsalpaavalla ja 

hullulla matkallaan. Sen jälkeen teen ihmeen kaikissa sydämissä sallimalla lähimmäisenrakkauden syntyä 

(sinne), missä oli vain itsekkyyttä. Ihmiset katsovat jälleen Minulle kaiken täydellisyyden, 

kaikkitietävyyden ja korkeimman oikeudenmukaisuuden. He muistavat, että Jeesus sanoi: "Yksikään puun 

lehti ei liiku ilman Isän tahtoa." Sillä nykyään - maailman mielipiteen mukaan - puun lehti, elävät olennot 

ja tähdet liikkuvat sattumalta. 

31 Totisesti minä sanon teille: minä kosketan teitä rakkauden sauvallani, ja minä saan veden 

virtaamaan "kallioista". Syyllisyys ja synnit, jotka ovat rasittaneet ihmiskuntaa vuosisatojen ajan, annetaan 

anteeksi, ja sieluissa on rauha. "Tulkaa luokseni, te sairaat, te hengen sokeat, parantava balsamini on 

valmis vuodattamaan teihin jokaiseen! Tulkaa luokseni, te, jotka kerran olitte herroja ja nyt kärsitte 

puutteita, nöyryytyksiä ja kurjuutta - te, jotka kerran tunsitte juhlavaatteet ja kunnianosoitukset ja nyt 

kätkette kyyneleenne makuuhuoneenne yksinäisyyteen. Lähestykää minua, te miehet, jotka piilotatte 

itkunne vaimoltanne ja lapsiltanne, etteivät he menetä rohkeuttaan elämän edessä. Avaa sydämesi Minulle 

ja kerro Minulle kaikki murheesi. Minä annan sinulle avaimen, leivän ja kolikon, jotta katkeruutesi 

muuttuisi iloksi." - Nykyään et omista mitään, koti, jossa asut ja jossa lapsesi ovat syntyneet, ei ole sinun. 

Olette kuin linnut, ettekä tiedä miten, mutta te elätte! 

32 Se on tuomion ja vierailujen aikaa. Tyytyväisyyden aika, jolloin sinulla oli kaikkea, on ohi. Hanki 

ansioita koettelemuksissa, ja minä annan sinulle vanhurskauden, valon ja rauhan sielullesi, ja mitä tarvitset 

maan päällä, se annetaan sinulle sen lisäksi. 

33 Kuinka paljon kärsimystä näenkään maailmassanne! Jopa lapsi tuntee katkeruuden maljan, ja jo 

varhain hänen sydämensä kovettuu. Kukat kuihtuvat nuorena, ja hiukset alkavat ennenaikaisesti kiiltää 

hopeanvalkoisina. Otan kyyneleenne vastaan kuin lahjan; ne jyskyttävät Armoni ovilla, ja avaan ne 

täyttääkseni teidät toivolla ja rauhalla. 

34 Ettekö tunne, että olette palaamassa elämään? - Olette valittaneet ja tunnustaneet syyllisyytenne 

Minun edessäni tietäen, että teitä kuunnellaan ja lohdutetaan, koska Minä olen ylösnousemus ja elämä. 

35 Tänään tulette lupaukseni pilven alle löytääksenne varjoa, ja sieluanne valaisee se säteily, jonka 

opetukseni antavat teille. 

36 Elätte menneiden aikojen profeettojen ja näkijöiden ennustamassa ajassa, ja heidän henkensä näkee 

nyt jumalallisen Sanan täyttymyksen. 

37 Jos olisitte henkisesti valmistautuneita, voisitte nähdä äärettömyydessä henkisten olentojen 

lukuisat joukot, jotka muistuttaisivat suunnatonta valkoista pilveä katseenne edessä, ja kun lähettiläät tai 

lähettiläät irrottautuisivat siitä, näkisitte niiden tulevan teitä kohti kuin valon kipinät. 

38 Henkinen näkemyksenne ei ole vielä läpäisevä, ja siksi minun on puhuttava teille tuonpuoleisesta, 

kaikesta siitä, mitä ette vielä pysty näkemään. Mutta sanon teille, että tulee aika, jolloin teistä kaikista 

tulee näkijöitä ja iloitsette siitä ihmeellisestä elämästä, jonka tunnette tällä hetkellä olevan kaukana teistä, 

mutta joka todellisuudessa värähtelee lähellä teitä, ympäröi teitä ja valaisee teitä, inspiroi teitä ja kolkuttaa 

lakkaamatta ovillenne. 

39 Tämän opetuksen tehtävänä on herkistää kaikki olemuksenne uinuvat kuidut, niin että ihminen voi 

jo tässä maailmassa vilkaista hieman häntä odottavan valtakunnan valoa. 

40 Monien vuosisatojen materialismi painaa ihmiskuntaa, mutta se ei ole sen kohtalo. Ihmistä ei ole 

tuomittu olemaan ikuisesti ilman tietoa korkeammasta elämästä. Jos hän ei vieläkään tunne monia 

luomakunnan kirkkauksia, se ei johdu siitä, että Jumala olisi kätkenyt ne häneltä, vaan siitä, että hänen 
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rakkautensa maailmaa kohtaan on sokaissut hengen silmät. Mutta nyt hän avaa ne valolle, ja silloin hän 

tajuaa, että hänen Isänsä on aina etsinyt häntä paljastaakseen hänelle Todellisen elämän kirjan sisällön. 

41 Kuinka vahvoja ihmiset ovatkaan, kun he yhdistyvät veljiensä kanssa, jotka asuvat valon 

valtakunnassa! Mutta ennen kuin tuo aika tulee, ihmiskunnan on vielä juotava paljon katkeruutta. 

42 Kipu on kärsimyksen malja, joka palauttaa ihmisiin herkkyyden, jalouden, puhtauden ja 

hengellisyyden. Mutta totisesti minä sanon teille: ei teidän Isänne ole se, joka antaa teille tuon maljan, 

vaan te itse olette täyttäneet sen ja teidän on juotava se, jotta saisitte tuntea kaikkien tekojenne hedelmän 

maun. Mutta tämän tuomion jälkeen voitte nousta oikeaan elämään, jonka tietä valaisee omantunnon valo. 

43 Rakkaat työntekijät, oletteko tehneet omantunnon tutkimuksen ennen kuin tarjoatte minulle 

hedelmänne? 

44 Miksi minä näen teidän keskuudessanne itkua? Miksi silmissäsi on kyyneliä?..: Koska et ole samaa 

mieltä siitä, mitä olet tehnyt. 

45 Älkää pelätkö, opetuslapset, minä hyväksyn rakkautenne kunnianosoituksen, jokaisen 

laupeudentyönne ja jopa nämä vuodattamanne kyyneleet. Nojaa pääsi Minuun, lepää kuunnellessasi 

armollista Sanaani, ja paranet kaikista haavoistasi. 

46 Tehtävä, jonka olen teille uskonut, on vaikea, ja juuri kun kuulette ääneni, vertaatte lisääntyvän 

ymmärryksen myötä opetusteni täydellisyyttä tekojenne vähäisyyteen, ja sitten huomaatte niiden olevan 

pieniä ja kelvottomia Minulle. Mutta sanon teille, että vain Isänne voi arvioida tekojenne rehellisyyden tai 

sen puutteen. 

47 Sinä kohtaat ihmisiä, jotka etsivät sinulta päivästä toiseen parantumista, neuvoja, valoa ja lohtua, ja 

joskus pelkäät, ettet anna heille sitä, minkä olen sinulle uskonut. 

48 Pidän pelostasi ja velvollisuudentuntosi innokkuudesta, sillä se saa sinut edistymään 

kehityksessäsi, jonka avulla voit kehittää ja käyttää kaikkia lahjoja, jotka olen antanut sinulle. 

49 Kaipaatteko täydellistää itsenne? Kuunnelkaa sitten tarkkaavaisesti opetuksiani. Kukaan ei voi 

korjata sinua sillä rakkaudella, viisaudella ja hellyydellä, jolla minä korjaan sinua. 

50 Haluatko pestä tahrat pois? Anna sitten armollisen rakkauteni vaivata sinua viisaalla ja täydellisellä 

oikeudenmukaisuudellaan. 

51 En nuhtele teitä veljienne edessä enkä paljasta teitä heidän edessään. Tiedän, miten tavoittaa 

jokainen sielu valollani ja puhua jokaiselle sydämelle salassa, pehmeällä mutta painokkaalla äänellä. 

52 Tulee päiviä, jolloin Sanani ilmenee entistä tiukemmin, sillä mitä kauemmin kuulette opetustani ja 

otatte vastaan käskyjäni, sitä suurempi on vastuunne. Jos ette halua, että Mestari puhuu teille ankaraan 

sävyyn, voitte välttää sen olemalla tottelevaisia, olemalla kuuliaisia käskyilleni, antamatta tämän siunatun 

ilmestyksen tulla teille tavanomaiseksi päivittäiseksi tapahtumaksi ja olemalla väsymättömiä armon, valon 

ja rauhan kylväjiä. 

53 Sallikaa Sanani vapauttaa teidät tahroista ja epäpuhtauksista älkääkä odottako, että kipu puhdistaa 

teidät. Täältä, Sanani pohjalta, voitte löytää kaiken, mitä tarvitsette ymmärtääksenne täydellisen tavan 

harjoittaa oppiani ja uskoa sovituksenne täyttymiseen. 

54 Kun otatte ratkaisevan askeleen henkistymisen tiellä, muistakaa, että teidän jälkeenne tulevat 

sukupolvet, joiden on määrä saavuttaa vielä suurempaa edistystä. Te pysytte lujana perustuksena, jotta 

veljesi voivat nousta niiden päälle täynnä uskoa. 

55 Te muodostatte uuden apostolikunnan Työssäni. Antakaa niiden korkeiden esimerkkien kannustaa 

itseänne, jotka seurasivat minua toisella aikakaudella. Mutta kun huomaat, että joillakin heistä oli 

heikkouden hetkiä, jotka tekivät heistä vajavaisia, pidä huoli siitä, ettet itse lankea näihin virheisiin. Älkää 

olko pelokkaita kuten Pietari, ettette kieltäisi Minua, älkääkä vaaliko unelmia maallisesta kunniasta tai 

suuruudesta, ettette pettäisi Työtäni surkean rahan vuoksi kuten Juudas Iskariot, älkääkä koskaan epäilkö 

Läsnäoloani kuten Tuomas, ettette tuntisi tuskallista katumusta. 

56 Tietäkää, että rakastan teitä, sillä paljastan tämän rakkauden teille jokaisessa sanassani; mutta älkää 

unohtako, että kohtelisin teitä myös ankarasti saadakseni teidät luopumaan virheistänne tai 

jääräpäisyydestänne opetuslapsilleni sopimattomassa asiassa. - Mitä teiltä puuttuu ollaksenne hyviä 

opetuslapsiani? - Sinulla on kaikkea. Ota ristisi vastaan, kanna sitä rakkaudella, sillä sen avulla nouset 

valoon, joka odottaa sieluasi, kun tehtäväsi on suoritettu. 
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57 Ilonne on hyvin suuri, kun näette rakkauteni valmistavan uusia ymmärryksen elimiä, joiden kautta 

annan teille Sanani, sillä ymmärrätte, että teiltä ei tule puuttumaan mannaa erämaassa. Tämä Sana on 

ravintoa, joka antaa teille voimaa päästä Luvatun maan porteille. 

58 Rukoilkaa, ihmiset, ääneni irrottaa teidät maailmasta ja auttaa teitä nousemaan sisäisesti. Kuinka 

monta kertaa teidän on täytynyt odottaa hetkeä, jolloin säteeni laskeutuu luoksenne, jotta voitte rukoilla, 

koska ette ole aiemmin pystyneet siihen. Kiinnittäkää huomiota siihen, kuinka sielunne tuntee Läsnäoloni 

yhä lähempänä ja lähempänä, kun se puhdistaa itseään. On jo kulunut aika, jolloin tunsitte Minut 

kaukaiseksi, jolloin piditte Minua kuninkaana, joka ei voinut tulla luoksenne, koska piditte itseänne 

kelvottomina ja kurjina. Siksi olen tullut kolme kertaa tehdäkseni itseni täysin tunnistettavaksi ihmiselle. 

59 Tänään sanon teille: valmistautukaa sisäisesti, jotta voitte tuntea rakkauteni ja ymmärtää Minua. 

Ne, jotka osaavat henkistää itsensä, löytävät jälkeni kaikkialta, ja joka hetki he tuntevat läsnäoloni 

sisällään. 

60 Tulkaa väsymättä kuulemaan minua. Annan sinulle tarvittavat aseet, jotta voit voittaa esteet ja 

huonot vaikutteet, jotka voivat estää kulkusi. Voittakaa maailma, voittakaa itsenne, niin saavutatte minut. 

Taistelkaa, enkä minä hylkää teitä taistelussanne. 

61 Ei ollut sattuma, joka toi teidät tänne kuuntelemaan minua tällä hetkellä. Isällinen rakkauteni 

valitsi teidät ihmisten suuresta joukosta, koska henkisesti tunnustan teidät esikoiseksi. Laini ja 

vanhurskauteni laskeutuivat teidän päällenne kauan sitten. Teidän kanssanne oli profeettojen laki ja 

Karitsan veri. Teidän yllänne on nyt Pyhän Henkeni valo, joka selittää teille salaisuudet. 

Menneinä aikoina muodostin sieluistanne kansan - kansan, joka on piilossa ihmisten joukossa tänä 

aikana, jolloin se on ruumiillistunut. Nykyään rotu, veri, nimi, sukukunnat eivät yhdistä teitä; toinen ei 

edes tiedä, missä toinen on, ja kuitenkin Henki yhdistää teidät. Vain Minun läpitunkeva katseeni voi löytää 

teidät, mutta ei maallisten hallitsijoiden katse. Kuka löytäisi sinut ja veisi sinut orjuuteen, vankilaan? 

62 Vaikka olen kutsunut sinut esikoiseksi, älä odota kenenkään kumartuvan eteesi, älä nöyryytä 

ketään. Minä yksin tiedän, kuka on "ensimmäinen" ja kuka "viimeinen" tällä polulla. Mutta niin kuin minä 

olen tehnyt teidät perillisiksi, niin tehkää myös veljet perillisiksi. Yhdistykää hengessä, mielikuvituksessa 

ja ajatuksissa. Luokitelkaa keskenänne rakkauden ja hyvän tahdon siteet, niin olette vahvoja, eikä kukaan 

enää nöyryytä teitä. Faraot, kuninkaat, keisarit ja teloittajat olivat menneinä aikoina teidän yläpuolellanne 

kansani heikkoina hetkinä. Kuka teitä tänä aikana ahdistaa, jos ette tule heikoksi?" Kuka teitä ahdistaa tänä 

aikana, jos ette tule heikoksi? Teidän ei tarvitse kieltää keneltäkään kunnioitusta täyttääksenne lakini. Ette 

saa hylätä minkään uskontokunnan tai uskonnon oppineita tai papistoa. Tehtävänne rajoittuu sen 

ilmoituksen julkistamiseen, jonka olen tuonut teille. 

Puhun teille tällä tavoin, koska kun loin teidät, sijoitin olemukseenne täydellisyyden siemeneni. 

Haluan, että teistä tulee minun kaltaisiani tekojenne kautta. Älkää tyytykö olemaan Jumaluuteni kaltaisia 

omistamalla henkeä, älyä, omaatuntoa ja muita ominaisuuksia, sillä kaikki tämä on minun työtäni. 

63 En tarjoa teille hedelmiä ja sano teille: "Syö sitä, niin teistä tulee jumalten kaltaisia!" Olen sanonut 

teille: "Syökää tätä leipää, niin voitte elää armossani." Mutta miksi ihminen ei ole päässyt teoillaan 

Mestarinsa kaltaiseksi...? Koska materialismi on rumentanut ihmisen henkisesti ja moraalisesti, ja niin 

kauan kuin hän kaipaa maan ihanuutta, hän ei voi omistaa luvattua maata. 

64 Sanoin, että ennemmin kameli menee neulansilmän läpi kuin rikas kurja pääsee taivaaseen. Mutta 

jos joku kysyy Minulta, onko rikas tuomittu siihen, ettei hän koskaan pääse nauttimaan valtakuntani 

autuudesta, sanon hänelle: Heti kun tämä sydän on vapautunut ahneudestaan, itsekkyydestään ja 

materialisoitumisestaan, hän ei ole enää rikas kurja, ja silloin hän voi astua valtakuntaani. Oikeuteni ei 

tuomitse ketään, eikä ainakaan ikuisesti. Tuli, josta kirjoitukset puhuvat sinulle, on armoton omatunto, 

joka palaa kuin tuli, kunnes se on puhdistanut sielun kaikista tahroista, ja tuo tuli loppuu heti, kun synnin 

jälki on kadonnut. Ymmärtäkää, etten minä ole se, joka julistaa tuomionne: se olette te itse. 

65 Aika, johon nyt astutte, on se aika, jolloin löydätte aarteen, jolla Isänrakkauteni on varustanut 

jokaisen ihmisen ja jota kukaan maan päällä ei ole opettanut teille löytämään. Pikemminkin ihmiset 

pidättivät nämä opetukset teiltä ja kätkivät ne teiltä peläten, että tunnistaisitte itsenne. Mutta olen nyt 

tullut, ja tiedän, ettei kukaan eksy sielun ja hengen kehityksen tiellä, ja rohkaisen teitä jatkamaan 

olemuksenne tutkimista, tutkimista ja tunnistamista - mikä on alku Minun löytämiselle ja tunnistamiselle. 
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Kuka voisi estää sinua katsomasta omaan sisimpääsi? Kuka voisi kokea sen hetken, jolloin olette 

hengellisessä yhteydessä kanssani? Kuka voisi sulkea silmänne totuuden valolta? 

66 Löydätte itsenne, ja Hengen kautta saatte Henkisen elämän ilmestyksen. Kuka niistä, jotka ovat 

heränneet ja pohtineet tuota valoa, kykenisi toimimaan omaa henkeään vastaan? Kuka uskaltaisi riistää 

ruumiiltaan sen olemassaolon sen jälkeen, kun hänellä on aavistus siitä, mitä tuonpuoleinen on? Tietäkää, 

että teitä ei lähetetty maan päälle sokean sattuman kautta. Mitään ei tapahdu ilman minun tahtoani. Olen 

lähettänyt teidät tänne rauhan vartijoiksi, ja teidän on jaettava se veljienne kanssa rukouksen, sanan ja 

ajatuksen avulla, kun olette hengestä henkeen yhteydessä Jumaluuteni kanssa. 

67 Ajattele sotaa, nälänhätää, ruttoa ja kuolemaa synkkänä hautajaiskulkueena, joka kulkee 

kansakunnasta toiseen ja kylvää surua, kurjuutta ja tuhoa. Taistelkaa sotaa vastaan, teillä on rakkauden ja 

armon aseet. Voitte jo nyt olla Rauhanvaltakuntani alamaisia tässä maailmassa, jos rakastatte toisianne. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 72  
1 Autuaita ovat ne, jotka kunnioittavasti ja nöyrästi astuvat jumalallisiin ilmestyksiin Hengen silmin, 

sillä heidän todistuksensa Pyhänä Henkenä tapahtuvasta ilmestymisestäni on totta. Menkää ihmisten luo ja 

kylväkää rakkauteni siemen jopa kuiville pelloille ja kastelkaa se rakkauteni vedellä. 

2 Monet näkevät henkisen tällä hetkellä, mutta älkää luulko, että he kaikki rakastavat Minua. Olen 

sanonut teille aiemmin, että minua ei rakasta jokainen, joka sanoo Minulle "Isä, Isä", vaan se, joka osoittaa 

hiljaa armoa veljilleen ja on nöyrästi yhteydessä Minuun. 

3 Hengellisen näkemisen kyky on Pyhän Hengen lahja. Mutta kun toiset ovat nöyriä ja vapisevat 

näkyjen edessä ilosta ja pelosta, toiset kerskuvat lahjastaan. 

4 Miksi on opetuslapsia, jotka tavoittelevat ensimmäisiä paikkoja, vaikka en suosi ketään 

pöydässäni? Minä, joka olen Mestari ja jonka pitäisi olla kunniapaikalla pöydässä, lasteni rakkauden 

ympäröimänä, kun astuin jokaisen sydämeen, löysin joistakin oikeuden, jossa sanojani ja tekojani 

tuomitaan, toisista pimeän vankityrmän, jossa minua ruoskitaan ja pilkataan, ja taas toisista löysin ristin, 

joka on valmis uutta uhria varten. 

5 Jotkut lapsistani kärsivät nähdessään niiden ihmisten ymmärtämättömyyden, jotka ovat aina 

tottelemattomia käskyjäni ja ohjeitani kohtaan. 

6 Siitä huolimatta ja huolimatta niin suuresta itsekkyydestä on joitakin, jotka vierailevat vangin 

luona sellissä, sairaan luona leirissä, ja jotkut ryntäävät sairaaloihin tuomaan valonsäteen niille, jotka 

kärsivät siellä unohdettuina. Ne, jotka ovat aktiivisia tällaisilla tavoilla, rakastavat Minua lähimmäisissään 

ja kunnioittavat Minua teoillaan. 

7 Rauhoittakaa mielenne, ajatelkaa, että ne hetket ovat jo lyhyitä, jolloin Minä olen läsnä tässä 

ilmentymässä. Vuosi 1950 on jo hyvin lähellä, ja näen teidät yhä syvään uneliaisuuteen uppoutuneina. 

Syynä on se, että kuulette sanani kaltaisenne syntisen ruumiin kautta, ja siksi ne eivät ole teille niin 

uskottavia kuin ne ansaitsisivat. Mutta tulee päivä, jolloin profeetallinen sanani toteutuu, ja silloin te 

kadutte ymmärtämättömyyttänne. 

8 Tämä on ollut Minun ilmoittamani aika, jolloin puhun ihmiskunnalle; tämän jälkeen tulee teidän 

aikanne. Mutta jos suljet huulesi etkä tee opetustani tunnetuksi, kivet puhuvat ja luonnonvoimat herättävät 

sinut. 

9 Ihmiset, haluan vapauttaa teidät tuskasta, joka painaa teitä. Tue Minua tässä työssä: onko sinulla 

tahtoa tehdä tämä? Oppikaa sitten minulta, kuunnelkaa ohjeitani, käyttäkää tämä aika, joka menee nopeasti 

ohi teidän kohdallanne. 

10 Jos ruokasali jää tyhjäksi ja pöytä autioksi, syynä olkoon se, että opetuslapset hajaantuivat neljään 

tuuleen ja levittivät ilosanomaa, eikä se, että he käänsivät selkänsä Minulle eivätkä kuunnelleet kutsuani. 

11 Lupaan teille, että lähtöni jälkeen, mutta ennen kuin hajoatte ympäri maailmaa, tulen hengessä 

antamaan teille valon, joka saa teidät ymmärtämään kaiken sen, minkä olen tehnyt teille tunnetuksi 

opetuksillani, ja antamaan teille tarvittavan voiman tehtävänne suorittamiseen. Näinä hetkinä Pyhän 

Hengen valo on jokaisessa mielessä; jotkut näkevät Minut, toiset kuulevat Minut, ja kaikki tuntevat 

Läsnäoloni hengellisesti. 

12 Tehkää itsenne tämän armon arvoisiksi; yksikään sanani ei saa kadota sydämestänne, sillä te 

lankeaisitte kielletyille teille. 

13 Opettele nyt, täytä henkesi valollani, sillä tulee hetki, jolloin tunnet sysäyksen lähteä liikkeelle ja 

täyttää tehtäväsi. Mutta mitä voi opettaa se, joka ei ole oppinut mitään? Voiko sokea opastaa toista 

sokeaa? 

14 Todellisella uskolla tunnette, että olen läsnä keskuudessanne, mutta tunnette olevanne 

kykenemättömiä tekemään suuria tekoja veljienne hyväksi. Mutta totisesti sanon teille, että 

kylmyydestänne huolimatta teidän keskuudestanne nousee tänä aikana opetuslapsia, jotka luopuvat 

kaikesta seuratakseen minun jälkiäni, aivan kuten ne syntiset naiset, jotka minun sanastani aloittavat uuden 

elämän, eivät enää tee syntiä ja ovat esimerkkinä veljilleen ja sisarilleen. 

15 Tietäkää, että kuudennen sinetin valo valaisee henkenne. Kirja on avattu, sillä sinetit on avattu 

ensimmäisestä kuudenteen. Kokoan nyt yhteen ne, jotka kantavat merkkiäni, ja annan heille hyvin vaikean 

tehtävän. Tämän ajanjakson lopussa otan vastaan ne, jotka ovat täyttäneet sen, ja niitä, jotka eivät ole 
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noudattaneet ohjeitani tai jotka ovat vääristelleet niitä, nuhtelen hyvin ankarasti, ja sanani osoittautuu 

ankaraksi heitä kohtaan. 

16 Ihmiset, ymmärtäkää, että teidän ei pidä enää tuhlata aikaanne mitättömyyksiin, tarpeettomien 

rikkauksien hankkimiseen tai uusiin maallisiin seikkailuihin. Ymmärtäkää, että jokainen hetki, jonka 

annan teille, on valoa ja edistystä hengellenne. 

17 Läsnäoloni yllättää tämän ihmiskunnan, joka ei ole valmistautunut vastaanottamaan Minua. 

Hengessä tapahtuva ilmestymiseni tällä kolmannella aikakaudella osuu samaan aikaan tieteen suurimman 

materialismin kanssa, joka on saavuttanut huippunsa. Näen aseet, joilla ihmiset valmistautuvat 

taistelemaan Opetustani vastaan, eli heidän tieteensä, filosofiansa, materialistiset teoriansa, 

itserakkautensa, kunnianhimonsa ja ylimielisyytensä. Mutta minulla on miekka, joka on totuus, jonka 

säteilevää hehkua kukaan ei voi vastustaa. Sen valo valaisee ihmiskunnan tänä aikana ja paljastaa kaiken 

väärän ja hälventää pimeyden. Kun valoni loistaa kaikille poluille ja totuus on kaikissa sieluissa - kuka 

pystyy vielä antamaan turvapaikan valheelle? Kuka pystyy pettämään veljensä? 

18 Ihmissydän on kovettunut, kunnes siitä on lopulta tullut tunteeton hengelliselle, joka on sen sisin 

olemus ja sen alkuperä. Minä sanon teille: Kun Isällinen Rakkauteni koputtaa sydämeenne saamatta 

vastausta, ihmistä alemmat luodut ja kaikki luodut asiat tuntevat Luojan läsnäolon. Puhun vuorille, ja ne 

vastaavat minulle; puhun linnuille, ja ne vastaavat minulle iloiten; siunaan pellot, ja ne levittävät 

kukkamattoja. Jos taas puhun ihmisille, minun on kuollakseni heidän silmiensä edessä kuoltava kuin 

ihminen, jotta minua kuultaisiin. Mutta olen tullut uudestaan, koska tiedän, että heidän henkensä nousee 

opetusteni valoon ja palaa oikealle tielle. 

19 Rakastettu kansa, annan teille Israelin nimen, sillä olen antanut teille jälleen kerran lakini ja 

opettanut teille täydellisen Jumalan palvonnan. Olette kaukana luonnonvoimien ja tähtien palvonnasta, 

kuten muinaiset tekivät, mutta huomasin teidän kuitenkin sortuvan uuteen epäjumalanpalvontaan tänä 

aikana. Minun Sanani joutui taistelemaan teidän erehdyksiänne vastaan, ja monissa sydämissä on yhä 

entisten tapojen, uskomusten ja perinteiden juuret. 

20 Missä ovat ne kulta- ja hopeaesineet, joita ihmiset tekivät menneinä aikoina, ja missä ovat ne 

jumalat, jotka ihmisten mielikuvitus loi? Kivi toisensa jälkeen on vähitellen pudonnut epätäydellisesti 

pystytetyiltä alttareilta. 

21 Tänään tuon teille opetuksen, joka on helpointa toteuttaa, kun sen kerran ymmärtää, vaikka 

maailmasta näyttääkin siltä, että sitä on mahdotonta toteuttaa. Opetan teille Jumalan rakastamisen kultin 

elämänne, tekojenne ja hengellisen rukouksen kautta, jota ei lausuta huulilta tietyssä paikassa, eikä sen 

innoittamiseen tarvita kultillisia tekoja tai kuvia. 

22 Minun tahtoni ei ole, että jatkatte elämäänne pimeydessä. Siksi olen lähettänyt teille valoni ja 

kutsunut teidät kommunikoimaan Jumalanne kanssa hengestä henkeen. 

23 Opetukseni opettaa teitä näkemään Minut läheltä rakastavana Isänä eikä kaukaisena Jumalana, 

kuten suurin osa ihmiskunnasta Minut näkee. Se myös näyttää sinulle puhtaimman, helpoimman ja 

turvallisimman tavan päästä läsnäolooni. 

24 Ihmiset, annan teille täydellisen ohjeen. Pyrkikää kohottamaan itseänne, ponnistelkaa 

kiivetäksenne vuorelle, puhdistakaa itsenne, jotta sielunne voi vapautua maallisista intohimoista ja kokea 

äärettömyydessä asumisen onnen. Ymmärtäkää, että sielunne janoaa ja janoaa rakkauteni ravintoa alueilla, 

joilla voimani, rakkauden henkeni ja universaalin säteilyni värähtely vallitsee. 

25 Jos olette onnistuneet etenemään muutaman askeleen, älkää tulko turhamaisiksi, koska pidätte 

itseänne maan ensimmäisinä ihmisinä, totuuden haltijoina. Älkää unohtako, että ilman nöyryyttä kaikki 

tekonne ovat vääriä. 

26 Haluan, että erotatte itsenne aktiivisella hyväntekeväisyydellä, hengellisyydellä ja 

hyveellisyydellä, jotta voitte elämänne kautta antaa ihmiskunnalle parhaan todistuksen siitä, että olette 

"Israel", Jumalan kansa, jonka syliin Sanani kutsuu jokaisen sielun astumaan. 

27 Tänään haluatte selittää, miksi olette israelilaisia, mutta teillä ei ole perusteluja; haluatte selittää, 

miksi olette spiritualisteja, mutta teiltä puuttuvat sanat. Yrität selittää, mitä hengelliset lahjasi ovat, mutta 

sinulla ei ole todisteita eikä hengellistä kehitystä, jotta voisit selittää ne vakuuttavasti. Mutta kun ylöspäin 

suuntautuvasta kehityksestänne tulee totta, tarvittavat sanat lentävät luoksenne, sillä osoitatte rakkauden 

teoillanne, keitä olette, kuka teitä on opettanut ja minne olette menossa. 
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28 Ajat lähestyvät ja ovat täynnä yllätyksiä ja odottamattomia tapahtumia ihmiskunnalle. Haluan, että 

tämä kansa osaa antaa oikean tulkinnan noista tapahtumista, sillä kaikki, mitä on tapahduttava, on 

ilmoitettu teille Sanassani. 

29 Olette Työni jumalallisessa sulatusuunissa, jossa teitä testataan ja valmistellaan. Älkää kuitenkaan 

vaipuko epätoivoon tuskan edessä, sillä on välttämätöntä, että teitä hiotaan. Opettele tyhjentämään 

kärsimyksen malja kärsivällisesti, jotta sinulla olisi oikeus lohduttaa kärsiviä etkä kiroaisi tuskaa. Sillä kun 

tunnette sen itsessänne, pystytte paremmin ymmärtämään veljienne tunteita. 

30 Koulutan teitä, jotta teistä tulisi pian sielun ja ruumiin lääkäreitä. Mutta tietäkää, että Minulle se, 

joka parantaa sielun, on tärkeämpi kuin se, joka parantaa vain ruumiin kivun. 

31 Sanani kuuleville miehille, naisille ja lapsille sanon: Pitäkää se sydämissänne ja muistakaa oppini 

ja käskyni omantuntonne valossa, sillä huomenna ne ovat aseita, jotka palvelevat teitä opetuksen 

levittämisessä ja sen tunnetuksi tekemisessä, mikä tulee olemaan rakkauden ja pelastuksen ristinne, jotta 

voin sanoa teille: Olkaa siunattuja, sillä te tunnistatte yhä enemmän ja enemmän Hengen oikean tien, jolta 

monet ovat eksyneet, koska se on pitkä, ja jotka silloin sanoivat Minulle: Herra, emme voi seurata sinua. 

32 Monet ovat niitä, jotka ovat kuunnelleet minua, mutta harvat ovat niitä, jotka seuraavat minua, ja 

näitä käytän rohkaistakseni niitä, jotka ovat eksyneet kapealta polulta - saadakseni sokeat näkemään, 

kuurot kuulemaan, rammat kävelemään ja herättääkseni "kuolleet". Palvelijoideni kautta olen tehnyt ja 

teen edelleen ihmeitä ihmisten keskuudessa herättääkseni heidät syvästä unestaan. 

33 Toisella aikakaudella jätitte minut yksin ristillä, kun join sappea ja etikkaa sisältävän maljan, ja 

vain minun vereni vuodatettiin Golgatalla. Mutta nyt te kuljette kanssani ristinne kanssa, ja teillä on 

Herranne apunanne, aivan kuten Minulla oli tuskan polulla henkilö, joka auttoi Minua kantamaan ristiä. 

Elämäsi on katkeruuden tie, jolla putoat ja nouset askel askeleelta, kunnes saavut vuoren huipulle, jossa 

voit sanoa Isällesi: "Herra, sinun käsiisi minä annan henkeni." 

34 Keitä ovat ne, jotka seuraavat minua loppuun asti kerskailematta? Et tiedä. - Mitkä niistä pääsevät 

sinne? Mestari kertoo teille, että ne kaikki, ensin jotkut, sitten toiset. Toiset vähemmällä tuskalla ja toiset 

suurilla uhrauksilla, sen mukaan, minkä polun kukin valitsee ja miten hän kulkee sitä pitkin. 

35 Suora polku on lyhin; sitä päällystävät valo, rakkaus ja hyve. Se on lain tie. 

36 Väärät polut pidentävät kehityksen kulkua, mutta lopulta te kaikki saavutatte minut. 

37 Te ette tiedä rauhan paikkaa, jonka "vuoren korkeuteen" pääsevät sielut saavuttavat, mutta teillä on 

uskoa Luvatun maan olemassaoloon, ja siksi sanon teille uudestaan: Autuaita ovat ne, jotka ovat uskoneet 

näkemättä. 

38 Profeetat ovat jo ammoisista ajoista lähtien ilmoittaneet teille, että tänä aikana kaikki silmät 

näkevät Minut - sekä syntisen että hurskaan silmät; mutta kaikki eivät näe Jeesusta ihmishahmossa. 

Läsnäoloni nähdään uskonne, rakkautenne ja hengellisen kohotuksenne silmin. 

39 Ääneni resonoi olemuksenne sisimmässä, ja tunnette, että elän kanssanne. Mutta teidän on 

puhdistettava sydämenne kammio, jotta ette häpeä ottaa minua vastaan siinä, kun se on saastunut. Pyydä 

apua hengellisiltä veljiltäsi, ja he auttavat sinua valmistautumisessasi. 

40 Olette jo aloittaneet vaelluksenne henkisen evoluutionne tiellä, jatkakaa sitä pelkäämättä. Olen 

rohkaissut teitä niissä koettelemuksissa, joita olen asettanut teille. Mikä inhimillinen voima olisi voinut 

nostaa esiin sen, joka oli pudonnut kuiluun? Kuka olisi voinut tehdä mahdolliseksi sen mahdottoman, mitä 

elämässänne tapahtui? Kuka olisi voinut tuhota kiusauksen ansat, jotka piirittävät sieluasi? 

41 Olen ainoa, joka voi tehdä näitä töitä teidän keskuudessanne vaatimatta korvausta. En luettele 

hyötyjäni kehuskellakseni teille sillä, mitä annan teille, vaan siksi, etten halua, että opetukseni jäävät 

huomaamatta ja että henkenne ymmärtää ja ymmärtää ne. Haluan, että sydämestänne tulee kiltti, niin että 

se auttaa sieluanne tekemään hyviä tekoja ja kylvämään veljienne tietä rakkaudella ja laupeudella. 

42 Tulette näihin vaatimattomiin kokoontumispaikkoihin, joissa kuulette Sanani, kuin kouluun, jossa 

teidän on määrä oppia, mitä teidän on myöhemmin määrä toteuttaa käytännössä elämänpolullanne. 

Ymmärrä, että pelkkä ohjeiden kuunteleminen ei ole vielä täyttänyt tehtävääsi. Uskon maailman teille, 

jotta voitte levittää siihen opetukseni siemenen. Uskon sinulle kotisi, näytän sinulle toiminta-alueet ja 

polut, joita seurata. Vankilat, sairaalat, orpokodit, paikat, joissa siveettömyys ja turmeltuneisuus 

vallitsevat, ovat sopivia toimintakenttiä rukouksillenne ja laupeudentyönne. 
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43 Päihittäkää itsenne, niin tie tulee teille helpoksi. Silloin pystytte voittamaan pedon, jonka 

apostolini Johannes näki ilmestyksessään. 

44 Monta kertaa olette halunneet vannoa, että seuraatte minua, mutta olen sinetöinyt huulenne niin, 

etteivät ne lausu valaa. Toiset teistä ovat halunneet kirjoittaa muistiin valan, että he tulevat aina 

rakastamaan Minua, ja olen pysäyttänyt kynänne, koska haluan, että se on teidän henkenne, josta kumpuaa 

peruuttamaton päätös seurata Minua. 

45 Jos voisit nähdä oman henkesi hetkeksi, olisit yllättynyt siitä, kuka olet; ihmettelisit sen valoa ja 

tuntisit kunnioitusta itseäsi kohtaan. Mutta vaikka ette voi nähdä sitä ruumiinne silmillä - uskokaa siihen 

sen ilmenemismuotojen vuoksi, niin ruumiinne ei enää ole tyrmä tai este sen kohoamiselle. Muista, että 

henkesi on Luojan kaltaisena olentona tarkoitettu tekemään tekoja, jotka ovat Hänen arvoisiaan, joka antoi 

sille elämän. 

46 Nyt teidän on enemmän kuin koskaan kerättävä voimia, jotta voitte huolehtia sielunne 

kypsymisestä, joka on monille teistä jättänyt jälkeensä tuskan, surun ja kyynelten jäljen. Mutta nyt, kun 

olet jättänyt synnin kaupungin ja lähestyt askel askeleelta uutta maata, joka rakkaudella odottaa sinua - älä 

käännä kasvojasi taaksepäin, vaan jatka kohti päämäärää. 

47 Katsokaa harhaanjohdettua ihmiskuntaa - harhaanjohdettua siksi, että suuret uskonnolliset yhteisöt, 

jotka kutsuvat itseään kristityiksi, pitävät tärkeämpänä rituaalia ja ulkoista kuin itse opetustani. Tuo 

Elämän Sana, jonka sinetöin rakkauden teoilla ja ristin verellä, ei enää elä ihmisten sydämissä, se on 

lukittu ja mykistetty vanhoihin ja pölyisiin kirjoihin. Niinpä on olemassa "kristitty" ihmiskunta, joka ei 

ymmärrä eikä osaa seurata Kristusta. 

48 Siksi minulla on tänä aikana vain muutama opetuslapsi - ne, jotka rakastavat kärsiviä veljiään, ne, 

jotka lievittävät tuskaa, ne, jotka elävät hyveessä ja saarnaavat sitä esimerkillään: Nämä ovat Kristuksen 

opetuslapsia. 

49 Se, joka tuntee opetukseni ja salaa sen tai tekee sen tunnetuksi vain huulilla eikä sydämellä, ei ole 

minun opetuslapseni. 

50 En ole tullut tähän aikaan etsimään kivitemppeleitä ja tekemään itseäni tunnetuksi niissä. Etsin 

sieluja, sydämiä, en aineellisia juhlavaatteita. 

51 Katson armollisesti niitä ihmisiä, jotka kieltävät olemassaoloni, koska he ovat eksyneet tieteen 

poluilla. En pidä vihollisina edes niitä, jotka pyrkivät tuhoamaan minut ihmisten sydämissä; rakastan heitä 

ja annan heille anteeksi, koska he ovat rakastettuja lapsiani. 

52 Tutustukaa Sanaani, mutta tehkää se kunnioittavasti älkääkä vaatiko saada tietää sitä, minkä vain 

Herranne voi tietää. Mutta tuntekaa ääretön ilo siitä, että tiedätte, että teillä on täydellinen, viisas ja 

oikeudenmukainen Olento Jumalana. 

53 Rakkaat ihmiset, katsokaa tätä sorrettua ja sairasta ihmiskuntaa, joka ei ole tietoinen ajasta, jossa 

se elää, eikä läsnäolostani ihmisten keskuudessa. 

54 Herätkää, ihmiset, sillä annan teille valon, uskon ja pelastuksen viestin tälle ihmiskunnalle. 

Vapauttakaa itsenne uneliaisuudestanne ja miettikää sitä tehtävää, joka teillä on tänä aikana maan päällä. 

55 En sano teille, että teistä tulee tämän ihmiskunnan pelastajia tai lunastajia, ei, mutta ilmoitan teille, 

että teidän on määrä viedä ilosanomaa maakuntiin ja kansoihin. Tehtävänne ei rajoitu oppieni 

toistamiseen, vaan niiden selittämiseen ja niiden vahvistamiseen kaikkina aikoina laupeuden teoilla ja 

rakkauden kylvämisellä veljienne keskuuteen. 

56 Älkää epäilkö auktoriteettianne tehdä tekoja, jotka yllättävät ja vakuuttavat lähimmäisenne. Se, että 

olette yksinkertaisia ja kouluttamattomia, ei ole este sille, että voitte täyttää teille uskomani tehtävän. 

Sisimmässäsi on valon henki, joka tarvitsee vain uskoasi ilmentääkseen itseään. 

57 Näiden köyhien ja perinnöttömien joukoista valaisen ne, joista tulee neuvonantajia, sielujen 

lääkäreitä, Työni tulkkeja, rauhan sanansaattajia ja profeettoja. 

58 Jotkut lähtevät muiden kansojen luo, ja loput odottavat niiden saapumista, joita kutsutte 

ulkomaalaisiksi, muukalaisiksi, jotka etsivät rauhaa, valoa, veljeyttä ja vieraanvaraisuutta. 

59 Olen kertonut teille, että tätä kansaa valmistellaan parhaillaan nousemaan rauhan ja henkistymisen 

lipuksi maan kansojen keskuuteen tahtoni määräämänä hetkenä. Se antaa suojaa, on turvapaikka ja 

suojelee niitä, jotka tulevat sen luokse tuskan taivuttamina. Tämän kansan kohtalo on suuri, siksi koettelen 

heitä ja annan heidän tuntea oikeudenmukaisuuteni. 
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60 Eikö sydämesi täyttyisi ilosta, jos näkisit pakolaisjunien tulevan ovillesi etsimään rauhaa? Ettekö 

te iloitsisi siitä, että voitte jakaa leipänne nälkäisten kanssa? 

61 Valmistautukaa sydämiinne ja jalostakaa herkkyyttänne, sillä ette tiedä sitä hetkeä ettekä sitä 

päivää, jolloin sanani toteutuu. Kehittäkää parantamisen lahjaa, jolla olen tehnyt teidät hengellisesti 

rikkaiksi, sillä kodittomien mukana tulee monia sairaita ja toisia uupumuksen masentamia. Tunnetut ja 

tuntemattomat sairaudet piinaavat heitä, mutta minä annan teille yhden parantavan balsamin kaikkiin 

vaivoihin, olivatpa ne sitten hengellisiä tai fyysisiä. Jotta tämä balsami voisi tehdä ihmeitä, se edellyttää 

todellista rakkautta, jonka perustana on rukous. 

62 Oi siunattu kansa, johon minä päästän sanaksi muuttuneen valonsäteeni, johon minä annan kansani 

ilmestyä: Tuhoa uskonnollinen fanaattisuutesi, vapauta itsesi tietämättömyydestä, etkä enää koskaan ole 

orja! 

63 Olen siunannut nämä maat niin, että kun päivä koittaa, armon manna voi pudota niiden päälle, ja 

suuret joukot, jotka etsivät totuutta, voivat syödä sitä. 

64 Valvokaa perintöänne, valvokaa lahjojanne, sillä teidän on määrä opettaa ihmiskunnalle 

henkistymistä, opetusta, joka paljastaa suurimman viisauden ja takaa ihmiskunnan rauhan ja hengen 

nousun. 

65 Tehtävät ja tehtävät, jotka annan teille, eivät missään nimessä ole teille ikeeksi tai taakaksi. Ette 

ole kestäneet puutteellisuutenne taakkaa ja raahanneet mukananne nöyryytyksen ja orjuuden kahleita, jotta 

voisin tarjota teille uuden ikeen. Teille uskomani tehtävät ovat varmasti vaikeita ja erittäin vastuullisia, 

mutta niiden täyttäminen takaa teille rauhan, hyvinvoinnin ja pelastuksen. 

66 Jos teet tehtäväsi hyvin, se ei ole raskas risti tai kipeä taakka, vaan se on sanoinkuvaamaton ilo 

hengelle ja suunnaton tyydytys sydämelle. 

67 Tämä on Elian aikakausi, joka on tullut luoksenne Hengessä tasoittaen kaikki polut, murtaen 

esteet, tuoden valoa pimeyteen, murtaen tietämättömyyden kahleet ja osoittaen tien kaikille sieluille. 

68 Aivan kuten Mooses vapautti Israelin Egyptin ikeestä ja johdatti heidät Kanaanin maahan, Elia 

vapauttaa sinut tämän maailman pimeydestä tällä hetkellä tuodakseen sinut henkisen valtakunnan valoon, 

uuteen luvattuun maahan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 73  
1 Janoavat ihmisjoukot ovat tulleet läsnäolooni ja ottaneet vastaan Sanani kuin kristallinkirkkaan 

veden ryöppy, joka on pessyt heidän tahrojaan pois. Kiitollisuus on saanut monet sydämet avautumaan 

rakkaudelle kuin kukkien kukinnot. 

2 Tämä on aika, jolloin tarjosin teille paluuta luoksenne. Teidän on tarvinnut kärsiä hyvin paljon, 

jotta voitte tulla luokseni, mutta kaikki oli valmisteltu aikojen alusta lähtien, ja kaikki oli ennustettu. Ette 

ole valvonneet ettekä rukoilleet, ja siksi olette eksyneet polulta. Mutta totisesti minä sanon teille, 

huolimatta niin monista "orjantappuroista ja kivistä", jotka peittävät "maan" tänä päivänä, huolimatta niin 

monista sudenkuopista, jyrkänteistä ja jyrkänteistä, joita siinä on, Herran tie on aina tunnistettavissa sille, 

joka päättää kulkea sitä. Tulin poistamaan rikkaruohot ja esteet tieltänne, jotta voisitte nähdä Luvatun 

maan loiston. Huomenna ihmiset kutsuvat tätä aikaa "valon ajaksi". 

3 Ihmiskunta kokee suuren muutoksen lyhyessä ajassa. Yhteiskunnalliset organisaatiot, periaatteet, 

uskontunnustukset, opit, tavat, lait ja kaikki ihmiselämän järjestykset järkkyvät perustuksiaan myöten. 

4 Kyllä, nyt on valon aika. Kerron teille, että valo on voimaa, vilpittömyyttä ja totuutta. Siksi tämän 

vilpittömyyden ja tämän totuuden on loistettava kaikissa ihmisten tavoissa ja teoissa. - Monet tulevat 

sanomaan: "Herra, kuinka kauan oletkaan piilottanut itsesi meidän silmiltämme! Mutta minä vastaan 

heille: En minä ole kätkenyt itseäni, vaan te panitte paksun verhon silmienne eteen, niin ettette nähneet 

minua. 

5 Ihmiskunta on minun peltoni, minä olen sen viljelijä. Mutta minä näen, että sen poluille on tullut 

lukemattomia vitsauksia, ja tämä on tehnyt lunastuksestanne erittäin vaivalloista. Materialismi, sota ja 

synti ovat olleet vitsauksia, jotka ovat lakkaamatta vaivanneet Herran peltoja. Mutta voima niiden 

hävittämiseen on Minussa, ja pian tulee aika, jolloin ne poistetaan lopullisesti. Silloin pellot kukoistavat, 

sydämissä on rauha ja kodeissa on runsaasti leipää. Ihmiselämä tulee olemaan kuin Minulle kohoava 

palvonta, kun se täyttää käskyn, jossa sanotaan: "Rakastakaa toisianne." 

6 Jokainen, joka kuulee opetukseni ja haluaa tulla "kylväjäksi", paina se mieleensä ja käytä siemeniä, 

viljelytyökaluja ja vettä, jotta hän voi sitten lähteä kohti hedelmättömiä peltoja, jotka hän tekee 

hedelmällisiksi rakkaudellaan. 

7 Minkä suuremman perinnön voisitte jättää veljillenne kuin sen, että olette palvelleet Herraanne 

Hänen siunatuilla kentillään? Muistoasi siunataan jonain päivänä, ja esimerkkiäsi jäljitellään. 

8 Ymmärtäkää, että nyt on aika, jolloin teidän on lunastettava itsenne omilla teoillanne. Ihmiskunnan 

kolmannella aikakaudella en ole yksin minä se, jonka on tehtävä ansioita. 

9 Auttaakseni teitä olen tullut uudestaan näyttämään teille valollani hyvän tien näin syvässä 

pimeydessä, jotta pääsette pian rauhan valtakuntaan, jota sydämenne kaipaa, vaikkei se sitä tiedäkään. 

10 Et tiedä polun lopullista määränpäätä, mutta sinulla on uskoa päästäksesi sinne. Ette tunne Isää 

täysin, mutta hänen äänensä herättää sydämissänne ehdottoman uskon ja tuhoutumattoman toivon. Niille, 

jotka uskovat tällä tavoin, sanon vielä kerran: "Autuaita ovat ne, jotka uskovat näkemättä. 

11 Älkää enää olko maanpäällisiä ihmisiä, jotka joka hetki painostavat Isää laskeutumaan sydämensä 

asuntoon valmistelematta sitä ensin. Olkaa nyt niitä, jotka kykenevät nousemaan Luojansa luokse. Tehkää 

itsenne arvokkaiksi ansaitaksenne vuoropuhelun hengestä henkeen. 

12 Jos olette saaneet todisteita totuudestani elämän tiellä, antakaa niiden olla todistuksena ja 

kannustimena päivittäisessä työssänne. Mutta älkää antako lihan sulkea silmiänne henkenne 

vastaanottamilta totuuksilta, sillä se on sokea, heikko ja kiittämätön, ja sen niskoittelu saattaa estää 

kehityspolunne. 

13 Olen antanut teille tarvittavaa voimaa tehtävänne suorittamiseen, ja sen avulla, mitä olen tähän 

mennessä puhunut teille, voisitte pelastaa koko ihmiskunnan. Mutta te olette heikkoja, ja minä jatkan 

opetukseni antamista kansalleni, kunnes tulee ilmoitettu hetki, jolloin tämä ilmentymä päättyy. 

14 Voisin jakaa kansani kahteen ryhmään: Yksi on ymmärtänyt Minut ja toinen ei ole ymmärtänyt 

Totuuttani. Molemmat ovat saaneet saman opetuksen, mutta se, joka ei ole ymmärtänyt Minua, valittaa, 

tuntee itsensä puutteelliseksi ja epäonnistuneeksi. Toisinaan hän uskoo olevansa vainottu, toisinaan taas, 

että hän on sidottu eikä voi taistella kiusauksia vastaan. Matkalla hän tuntee, että ohdakkeet pistävät hänen 

jalkaansa joka askeleella, ja joka päivä hän vuodattaa tuskan kyyneleitä; tien piikkeihin hän jättää 
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jälkeensä riekaleet armon vaatteesta, jolla olen koristanut hänet. - Toinen ryhmä on se, joka laulaa 

voitonlaulua päivittäisen työnsä päätteeksi, se, joka osaa nousta taistelussa siunaamaan Minua; se, joka ei 

valita, ei anele, ei kiroile. Kun hän puhuu Minulle, hän vain sanoo Minulle: "Herra, kiitän Sinua 

äärettömästi siitä, että olen kokenut Isän rakkautesi minussa, koska olet tehnyt itsesi tunnetuksi 

koettelemuksissani, jotka täydellistävät henkeäni. Kiitän Sinua, sillä noiden koettelemusten keskellä 

minulla on Sinun rauhasi ja elantosi." 

15 Näin ylistävät Minua ne, jotka ovat ymmärtäneet Minut. Heille jokainen päivä, jokainen 

aamunkoitto, on uusi toivon valo ja uusi askel heidän kehityspolullaan. Mutta en halua jakaa teitä, vaan 

haluan pikemminkin sulauttaa teidät yhdeksi perheeksi, jossa en näe aloittelijoita ja opetuslapsia. En halua 

korkeampia olentoja alempien olentojen viereen. Koska olen myöntänyt saman valtuuden kaikille, haluan 

teidän kaikkien arvostavan sitä samalla tavalla. 

16 Te, jotka jatkuvasti valitatte, kuunnelkaa minua: Kun sinä, ihmisruumiisi kätkeytyneenä, tulit 

läsnäolooni, toit hänet eteeni väsyneenä ja uupuneena, sairaana ja rappeutuneena. Mutta minä paransin 

hänet, palautin hänen voimansa, täytin sydämesi ilolla ja toivolla. Annoin teille avaimet, joilla voitte avata 

portit työhön, ja annoin teille leipää. Siunasin ja puhdistin rakkaasi ja puhdistin polkusi esteistä. Herätin 

henkesi syvästä unestaan enkä antanut sille enää mitään lahjaa vain siksi, että se omisti kaiken 

luomuksestaan lähtien. Mutta minun oli vapautettava sielu väsymyksestä, sen sairaudesta, ja minun oli 

tuomittava se sillä hetkellä omantuntonsa kautta. Kun ruumis ja sielu olivat vahvistuneet, sulautin ne 

yhdeksi olennoksi, yhdeksi tahdoksi, niin että se täytti lakini. Mitä muuta voi pyytää? Minä sanon teille: 

täyttäkää tämä laki, niin teillä on rauha tässä maailmassa, ja sen jälkeen teidän henkenne on taivasten 

valtakunnassa. - Tällä tavoin herätin teidät, jotta tietäisitte, keitä olette, ja oppisitte siten myös 

ymmärtämään kohtalonne ja tehtävänne ylevyyden. 

17 Nyt sanon teille: Älkää vain kuunnelko minua, teidän on myös toimittava! Tule vahvaksi ja opi 

koettelemuksissa! Jos vain kuuntelet etkä ajattele, et ole oppinut mitään etkä pysty panemaan mitään 

täytäntöön. Katsokaa näitä kokoontumispaikkoja kouluna, jossa Mestari opettaa teitä, ja katsokaa 

maailmaa laajana työkenttänä, jossa voitte soveltaa oppimaanne. 

18 Tämä maailma on oikea ala työskennellä. Siinä on kipua, sairautta, syntiä kaikissa muodoissaan, 

paheita, eripuraa, harhapoluille eksynyttä nuoruutta, arvotonta vanhuutta, tieteen väärinkäyttöä pahaan, 

vihaa, sotaa ja valheita. 

19 Nämä ovat ne pellot, joilla teidän on työskenneltävä ja kylvettävä. Mutta jos se taistelu, joka teitä 

odottaa ihmisten keskuudessa, tuntuu teistä jättimäiseltä - totisesti sanon teille, että vaikka se on suuri, sitä 

ei voi verrata siihen, joka teidän on aloitettava itsestänne: sielun, järjen ja omantunnon taisteluun lihan 

intohimoja, niiden itserakkautta, itsekkyyttä ja aineellistamista vastaan. Ja niin kauan kuin ette ole 

voittaneet itseänne, miten voitte puhua vilpittömästi rakkaudesta, kuuliaisuudesta, nöyryydestä ja 

hengellisyydestä veljillenne? 

20 Ymmärrä, että sinulla on voimakkain vihollinen itsessäsi. 

Kun olet voittanut hänet, näet jalkojesi alla lohikäärmeen, jolla on seitsemän päätä ja josta apostoli 

Johannes puhui sinulle. Vain silloin voitte sanoa totuudenmukaisesti: "Voin nostaa kasvoni Herrani 

puoleen sanoakseni Hänelle: Herra, minä seuraan Sinua." Sillä silloin ei vain huulet sano sitä, vaan myös 

henki. 

21 Jos kehosi silmät voisivat nähdä oman henkesi hetkeksi, häikäistyisit tietäessäsi, kuka olet ja miten 

olet. Kunnioittaisit ja armahtaisit itseäsi ja tuntisit syvää tuskaa nähdessäsi, mihin olet tuonut tuon valon. 

22 Tänään olen tullut kertomaan teille, keitä te olette, sillä te ette tunne itseänne. Sanotte jatkuvasti, 

että teillä on henki tietämättä, mitä se tarkoittaa, ilman että teillä on ainakaan uskoa siihen, että teillä on 

henki, sillä te ette ole nähneet sitä, kuten olette materialismissanne toivoneet. Jos et tiedä sitä, miten voit 

kehittää sitä? 

Älä ole enää mielesi vankityrmä tai pyöveli. Älköön ruumis olko sen omistaja tai herra. Vapauttakoon 

se itsensä, hylätköön se lihan maalliset taipumukset, niin kuin ihminen ajaa pois suden, joka väijyy häntä 

joka käänteessä. 

23 Ne, jotka sisäisesti tuntevat ymmärtäneensä Minut ja jotka uskovat täyttävänsä tehtävänsä, auttavat 

niitä, jotka seuraavat minua. Mutta älkää vielä tarjotko Minulle hedelmää, sillä teos, jonka olette luoneet - 

ei ainoastaan tänä aikana vaan kaikkina aikoina - ei ole vielä Minun arvoinen. 
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24 Älkää hävetkö tätä älkääkä menettäkö rohkeuttanne. Jos kertoisin teille, että olette jo saavuttaneet 

täydellisyyden ja että teoissanne ei ole puutteita, ponnistelisitteko jatkaaksenne henkisen kypsymisen 

tiellä? 

25 Älkää enää pysähtykö paikallenne, älkää kiinnittäkö silmiänne menneisyyteen. Jätit jälkeesi 

tuskaa, kyyneleitä ja syntejä. Te olette jättäneet Sodoman kaupungin taaksenne, älkää enää kääntäkö 

kasvojanne sitä kohti. Se oli synnin kaupunki. Mene kohti uutta maata, jonka kristallinkirkkaan veden 

lähteet ja hedelmälliset pellot tekevät elämästäsi ihanaa ja onnellista. 

26 Katsokaa, ihmiskunnan hengen edessä avautuu monia polkuja. Silti kerron teille, etten näe tässä 

maailmassa yhtään täydellistä uskonnollista yhteisöä, vaikka jotkut niistä on perustettu oppiini. En tule 

ristiriidassa sen Sanan kanssa, jonka annoin teille toisella aikakaudella, en voi kieltää itseäni. Mutta kysyn 

teiltä: Missä on tuo Sana, tuo opetus? Etsin sitä ihmisten sydämistä enkä löydä sitä. Se on säilynyt 

vanhoissa ja pölyisissä kirjoissa, ja ihmisten joukossa on jopa niitä, jotka ovat uskaltaneet väärentää sitä. 

Siksi sanon teille, etten löydä keskuudestanne täydellistä uskonnollista yhteisöä. Sillä rakkauden ja 

laupeuden, nöyryyden ja oikeudenmukaisuuden sijasta löydän vain riittejä, perinteitä ja turhuuksia, paljon 

kärsimystä ja tietämättömyyttä. Mutta nämä ovat virheitä, jotka eivät saavuta Minua. Vain rakkaus, 

lempeys, oikeudenmukaisuus ja kärsivällisyys saavuttavat minut. 

27 Joka rakastaa, elää opetuksessani. Se, joka tuntee lähimmäistensä tuskan, kärsii heidän puolestaan 

ja tuo heille lohtua, on minun opetuslapseni. Se, joka opettaa hyveellisyyttä teoilla, omalla elämällään, on 

mestari. Se, joka rakastaa omaa veljeään totuudessa, on kelvollinen lapseni. 

28 Se, joka tuntee lakini ja salaa sen, ei voi kutsua itseään opetuslapsekseni. Se, joka välittää 

totuuttani vain huulillaan eikä sydämellään, ei ota Minusta mallia. Se, joka puhuu rakkaudesta ja todistaa 

teoillaan päinvastaista, on opetusteni petturi. 

29 Se, joka kieltää Marian puhtauden ja täydellisyyden, on typerä, sillä tietämättömyydessään hän 

haastaa Jumalan ja kieltää hänen voimansa. Se, joka ei tunnusta totuuttani kolmannella aikakaudella ja 

kieltää sielun kuolemattomuuden, nukkuu yhä eikä ota huomioon menneiden aikojen profetioita, joissa 

ilmoitettiin niistä ilmestyksistä, joita ihmiskunta on todistamassa tänä aikana. 

30 Tämä on syy Kolmanteen Ilmestykseni. En ole ilmestynyt synagogien tai kirkkojen helmassa, sillä 

ne eivät ole minun kotini. Ihmisten käsin rakennetut kivitemppelit eivät voi olla Minun temppelini, vaan 

ihmisten sydän itse, jossa on heidän rakkautensa alttari, heidän uskonsa valo ja heidän ansioidensa uhri. 

31 Etsin sydämiä ja sieluja paljastaakseni itseni niissä. 

32 Jos haluatte, että totuus elää teissä, harjoitelkaa rakkautta, levittäkää valoa sanoilla, teoilla ja 

ajatuksilla, parantakaa niitä, jotka ovat sairaita sielussa ja ruumiissa. 

33 Jos jotkut nousevat vihollisikseni, en pidä heitä sellaisina, vaan ainoastaan hädänalaisina. Niitä, 

jotka luulevat olevansa oppineita ja kieltävät olemassaoloni, katson säälien. Niitä, jotka pyrkivät 

tuhoamaan minut ihmisten sydämissä, pidän tietämättöminä, sillä he uskovat, että heillä on valta ja aseet 

tuhota Hänet, joka on elämän tekijä. 

34 Vain Minun kaltaiseni kaikkivoipa olento voisi taistella Minua vastaan. Mutta uskotteko, että jos 

minusta syntyisi jumaluus, se olisi minua vastaan? Vai uskotko, että se voi syntyä tyhjästä? - Mikään ei 

voi syntyä tyhjästä. - Olen Kaikki, enkä koskaan synny. Minä olen alku ja loppu, kaiken luodun alfa ja 

omega. 

35 Voitteko kuvitella, että yksi Minun luomistani olennoista voisi yltää Jumalan luo? Kaikilla 

luoduilla on rajansa, ja ollakseen Jumala on välttämätöntä, ettei hänellä ole rajoja. Ne, jotka ovat vaalineet 

näitä unelmia vallasta ja suuruudesta, ovat langenneet oman ylpeytensä pimeyteen. 

36 Minussa ei voi olla itsekkyyttä. Siksi, koska olen jumaluudessani suuri, tahtoni oli, että tekin 

olisitte suuria. Tiedän, että niin kauan kuin olette pieniä, olette heikkoja ettekä pysty seuraamaan minua, 

ymmärtämään minua ja rakastamaan minua. Siksi etsin teidät opettamaan teitä ja tekemään teistä suuria 

hengessä ja ymmärryksessä. Rakastan sinua ja haluan tuntea olevani lähelläsi. Isä ei ole koskaan 

onnellinen niin kauan kuin hän tietää, että hänen lapsensa ovat poissa ja että he lisäksi kärsivät. 

37 Isäni koti on valmisteltu teitä varten. Kun saavutte siihen, voitte nauttia siitä totuudessa. Kuinka isä 

voisi asua kuninkaallisessa kammiossa ja nauttia herkullisesta ruoasta, kun hän tietää, että hänen omat 

lapsensa ovat kuin kerjäläisiä hänen oman talonsa porteilla? 
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38 Lapseni, olette valmistaneet itsellenne tuomiota rikkomalla lakiani. Olette kompastelleet polulla 

uskoen, että olen kurittanut teitä, ja olette kutsuneet Minua armottomaksi unohtaen, että Hän, jota kutsutte 

epäoikeudenmukaiseksi ja armottomaksi, on taivaallinen Isänne. 

39 Ettekö tunnistaneet Isän rakkautta ensimmäisen aikakauden ankarassa tuomarissa? Ettekö te 

löytäneet Isää toisen aikakauden rakastavasta Mestarista? Muistakaa, että sanoin teille: "Se, joka tuntee 

Pojan, tuntee Isän". 

40 Tänään, kun Pyhä Henkeni puhuu teille, Isän viisaus ja Pojan rakkaus puhuvat teille. 

41 En halua nöyryyttää teitä suuruudellani enkä kerskua sillä, mutta näytän sen teille kuitenkin, sikäli 

kuin se on tahtonut, jotta voisitte tuntea korkeinta iloa siitä, että teillä on Isänänne Jumala, jolla on kaikki 

voima, viisaus ja täydellisyys. 

42 Iloitkaa siitä ajatuksesta, että ette koskaan koe voimani loppua ja että mitä korkeammalle henkenne 

kehittyy, sitä paremmin tunnistatte Minut. Kuka ei voisi hyväksyä sitä, että tietää, ettei koskaan saavuta 

Herransa suuruutta? Ettekö sopineet maan päällä olevanne nuorempia vuosissa maalliseen isäänne 

verrattuna? Ettekö antanut hänelle vapaaehtoisesti kokemusta ja valtaa? Etkö ollut iloinen nähdessäsi, että 

sinulla oli isänäsi sinua vahvempi mies - ylpeä, rohkea ja täynnä hyveitä? 

43 opetuslapset, älkää koskaan käyttäkö tätä valoa, jonka olen asettanut teihin, pahaan. Osoitan tämän 

teille, koska tämä ilmenemismuotoni loppuu pian, ja armo, jonka olen vuodattanut keskuuteenne, on niin 

suuri, että jotkut, kun he näkevät Minun lähtevän, tuntevat itsensä vapaiksi järjettömyydessään käyttää 

auktoriteettiaan ja hengellisiä lahjojaan vain korottaakseen itseään ihmisten edessä. 

44 Voi niitä, jotka etsivät imartelua, turhamaisuutta ja rahaa! Sillä kipu ja koettelemukset saavat 

heidän veljensä tulemaan ja kumartumaan heidän eteensä saadakseen pisaran parantavaa balsamia. Mutta 

voi niitä, jotka luulevat itseään jumaliksi eivätkä tajua, että heidän valtansa on kääntynyt pahuuteen ja 

heidän valonsa pimeyteen! Voi hyviä opetuslapsiani, sillä he joutuvat kärsimään heidän tähtensä, sillä 

hämmennystä syntyy! 

45 Aina kun haluatte tietää, onko polku, jota kuljette, nousevan kehityksen tie, teidän on kuultava 

omaatuntoanne, ja jos siinä on rauha ja jos sydämessänne asuu hyväntahtoisuus ja hyväntahtoisuus 

veljiänne kohtaan, voitte olla varmoja siitä, että valonne yhä loistaa ja sananne lohduttaa ja parantaa. 

Mutta jos huomaat, että ahneus, pahantahtoisuus, materialismi ja lihallisuus ovat juurtuneet sydämeesi, 

voit olla varma, että valostasi on tullut pimeyttä, petosta. Haluatteko - kun Isä kutsuu teidät pois - esittää 

epäpuhtaan sadon kultaisen vehnän sijasta? 

46 Pidä nämä sanat sisimmässäsi niin, että ne ovat lähtemättömiä. Täyttäkää (käsky) elämässänne 

nöyrästi, niin saatte rauhan. Haluan, että leipä on makeaa suussanne, ettei kotinne olisi hauras vene, että 

olisitte yksimielisiä, niin ettei heidän sanojensa myrskytuuli ja pahat aikeet pyyhkäisisi pois uskoanne, kun 

luoksenne tulee niitä, jotka eivät usko tähän sanaan. 

47 Toisella aikakaudella monet olivat tyrmistyneitä läsnäolostani Jeesuksessa, koska se aiheutti 

eripuraa perheiden sylissä. Viidestä, jotka asuivat yhdessä kodissa, kolme oli kahta vastaan ja kaksi 

kolmea vastaan, ja kun kolme seurasi minua, kaksi hylkäsi minut. Sama tapahtuu tällä hetkellä. On koteja, 

joissa isä on tunnistanut Minut, ja kumppani ja lapset ovat nousseet häntä vastaan. Toisissa tapauksissa 

vaimo, perheen äiti, on tullut luokseni ja kertonut minulle itkuisena: "Mestari, minä seuraan sinua ja 

haluan, että minunkin perheeni seuraa sinua. Mutta he, omat lapseni, ovat arvioineet minut väärin." 

48 Kuinka harvinaisia ovatkaan ne perheet, joissa kaikki noudattavat ohjeitani täydellisessä 

harmoniassa! 

49 Niinpä tämä kansa joutuu kärsimään sukulaisten ja naapureiden ymmärtämättömyyttä, heiltä 

evätään leipä, ovet suljetaan heidän edessään, heitä väijytetään, ja heitä vastaan heitetään panettelua ja 

väärää todistusta. Älkää pelätkö, olkaa vahvoja, sillä ne, jotka arvioivat teidät eniten väärin, ovat niitä, 

jotka tulevat katuen etsimään polkua, jota seuraatte. 

50 Rakastan teitä ja pelastan teidät aina, ja se on armoni, jonka saatte elämänne matkalla, jolloin jopa 

epäuskoisetkin yllättyvät nähdessään, että teillä on rauha sydämessänne, leipää pöydällänne ja voimaa 

hengessänne. 

51 Oi opetuslapset, lähetän teille hellästi hellyyttäni auttaakseni teitä. Kun Jumalallinen säteeni palaa 

luokseni, Rauhani pysyy teissä. Mutta tänään Mestari sanoo teille: Herätkää, ihmiset! Nyt ei ole aika 

nukkua. Myrskyt piiskaavat sinua joka hetki, ja sinun on pysyttävä vahvana. Se on tuomion ja pohdinnan 
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aikaa: rutto, nälänhätä, sota, kuolema ja kaikki näkyvät ja näkymättömät vastoinkäymiset ja vitsaukset 

päästetään valloilleen. Rukoile ja työskentele hiljaisuudessa. Älkää sammuttako lamppuanne tai piilottako 

lahjaanne. Olkaa aina valmiita ottamaan vastaan se, joka kolkuttaa ovellenne, ja silloin otatte 

esikuvaksenne vertaukseni uskolliset neitsyet - ne, jotka odottivat siveää puolisoa lampun palaessa. 

52 Hengellisyytesi vaikuttaa kaikkien niiden ajatuksiin, joita haluat auttaa. Näin voitte valaista niiden 

veljienne tietä, jotka hallitsevat teitä maan päällä. He pitävät sydämensä ovet auki ja toivottavat vieraan 

tervetulleeksi, ja he välittävät hänelle rauhan sanoman, jonka minä annan heille. 

53 Tällä kansakunnalla on vaikea tehtävä maan muiden kansojen keskuudessa. Mutta sitä varten minä 

revin ensin jokaisen rikkaruohon juurineen pois. Saan ihmiset riisumaan tekopyhyyden naamion ja 

täyttämään sydämensä vilpittömyydellä, veljeydellä ja valolla. Myös hengellisissä asioissa tämän 

kansakunnan on näytettävä esimerkkiä, mutta on välttämätöntä, että se hengellistää Jumalanpalvontaansa 

ja hävittää uskonnollisen fanatismin ja epäjumalanpalveluskultit. 

54 Teidän on elettävä opetuksessani, jotta muut voivat uskoa sen; mutta kun tämä kansa nousee 

henkisesti ylöspäin, valaistuneita ihmisiä ilmestyy maan kaikille alueille levittämään opetustani. Silloin he 

kiittävät Minua, koska he eivät tunne itseään yksinäisiksi ja ymmärtävät, että kaikilla on armolahjoja. Sillä 

ennen kuin he tulivat maan päälle, he saivat ne Isälliseltä hyvyydeltäni, koska he olivat vannoneet 

täyttävänsä tehtävänsä. 

55 Autuas on se, joka avaa hengellisiä lahjojaan vain omantuntonsa sisäisen äänen ohjaamana, kuten 

profeetta Johannes, jota te kutsutte Kastajaksi, joka kulki tietään Herralta saamansa valon valaisemana. 

Kuka muu voisi opettaa häntä tai puhua hänelle erämaassa? 

56 Nouskaa uuteen elämään, oi ihmiset, älkää joutuko turmioon! Älkää unohtako, että olen aina 

kutsunut teitä "valon lapsiksi". Anna ainakin valon kipinän loistaa hengessäsi joka päivä. "Miten näin voi 

tapahtua?" sydämesi kysyy Minulta. Vastaan tähän, että ihmiskunta on täynnä tarvitsevia ihmisiä, ja voitte 

antaa heille jotain siitä, mitä teillä on henkisenä rikkautena. Kauan sitten määräsin teidät tähän tehtävään, 

ja se, mitä olen tehnyt tänä aikana, kun merkitsin otsanne, on vain vahvistus sille kohtalolle ja hengellisille 

lahjoille, jotka olette saaneet minulta olemisenne alusta alkaen. Rauha, voima, ikuinen valo, valta 

hämmentyneiden sielujen yli, parantamisen lahja, (sisäinen) sana, hengellinen rukous ja niin monet lahjat, 

jotka koristavat henkeänne, ovat aseita, joilla voitte luoda rauhan tähän kansakuntaan, josta tulee 

hedelmällinen maa profeetoille, lähettiläille, mestareille ja hyvän apostoleille. 

57 Kun kaikki nämä profetiat ovat täyttyneet ja ihmiset etsivät niistä ilmoituksia pyhistä kirjoituksista, 

he yllättyvät löytääkseen joka käänteessä selvän osoituksen kaikesta siitä, mitä silmäsi näkivät tänä aikana 

ja mitä he tulevat näkemään tulevina (aikoina). Silloin ihmiskunta sanoo: "Tämä on todellakin kolmas 

kerta, Herran toinen tuleminen!". 

58 Joillekin näyttäisi siltä, että tämä kansa nauttii etuoikeutta, mutta myöhemmin koko maailma tulee 

tietoiseksi siitä, että Herran Henki on vuodatettu suosiotta koko hänen universaaliseen perheeseensä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 74  
1 Se on armon hetki, jolloin teen ilmentymäni tunnetuksi ihmisten keskuudessa henkisen 

kohotuksenne vuoksi. Kun kuulette Minua, käännytte pois maailmasta kerätäksenne itsenne hengellisesti. 

2 Tunne todella, että olet pöydässäni odottamassa, että jaan sinulle leivän ja annan sinulle viinin. 

Tiedätte, että puhun teille kuvaannollisesti muistuttaen teitä Toisen Aikakauden Sanastani, sillä leipä on 

Sanani ja viini on Sanassa oleva jumalallinen olemus. 

3 Leipä ja viini, ruumis ja veri, manna ja vesi, kaikki nämä ovat olleet sanojen, rakkauden ja elämän 

symboleja, jotka ovat henkenne ikuista ravintoa. 

4 Erämaan manna ja kalliovesi symboloivat aikanaan Hengen leipää ja viiniä; ne ovat samoja 

symboleja, joita käytin viimeisellä ehtoollisella, kun opetuslasteni ympäröimänä sanoin heille: "Syökää ja 

juokaa, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni". Tällä opetuksella avasin ihmiskunnalle uuden 

aikakauden, rakkauden aikakauden. 

5 Tänään ympärilleni kerääntyy uusia opetuslapsia, ja kansanjoukot seuraavat jälleen askeleitani. 

Mutta keinot, joilla teen jumalalliset opetukset ymmärrettäviksi teille, eivät enää ole pelkkä allegoria tai 

vertaus; se on erehtymätön Sana, joka puhuu mielellenne jumalallisella olemuksella, jonka voitte havaita 

vain hengellä. 

6 Miettikää näitä opetuksia, oppilaat, ja lopulta ymmärrätte, että vertauskuvien ja symbolien aika on 

päättymässä, sillä hengellinen kehityksenne ja henkinen kehittymisenne mahdollistavat sen, että 

ymmärrätte paremmin totuuden. 

7 Olen keskuudessanne, vaikka ette voi koskettaa minua käsillänne tai nähdä minua kuolevaisten 

silmillänne. Tulen hengessä puhumaan teille ja opettamaan teille, kuinka etsiä Minua rukouksissanne. 

8 En jätä aineellisia jälkiä uudesta ilmestymisestäni, aivan kuten en jättänyt mitään jälkiä toiselle 

aikakaudelle, vaikka asuin keskuudessanne. Ihmiskunta on taipuvainen epäjumalanpalvelukseen ja 

aineellisten asioiden pyhittämiseen pitäen niitä jumalallisina ja tehden niistä palvontansa kohteen. Mitä 

ihmiskunta olisi tehnyt, jos se olisi voinut säilyttää Ruumiini, marttyyrikuolemani ristin tai maljan 

viimeiseltä ehtoolliselta opetuslasteni kanssa? Mutta kaikki pyyhittiin pois, jotta vain Jumalallinen 

olemukseni jäisi ihmiskunnan henkeen. 

9 Jopa kauan sitten menneinä aikoina poistin ihmisten silmistä sekä esineet, jotka olivat toimineet 

symboleina, että sanansaattajat tai sanan julistajat. Ensimmäisellä kerralla, kun Mooses oli vuorella, hän 

katosi kansaltaan, joka jumaloi häntä. Elia, tuliprofeetta, katosi "pilveen", joka vei hänet pois maan päältä. 

Molemmat jättivät Jeesuksen tavoin sieluihin vain jäljen teoistaan hengellisenä olemuksena. 

10 Nyt olen täällä, täyttääkseni yhden lupauksistani ja yhdistäessäni kaikki sukupolvet yhdeksi 

kansaksi ja eri rotuja edustavat ihmiset yhdeksi ja samaksi apostoliksi. 

11 Jätän ihmiskunnalle toisen testamentin, joka on täynnä valoa ja selkeyttä. Katsokaa, kuinka 

uskonnollinen fanaattisuus on saavuttanut korkeimman asteensa joissakin lapsissani, kun taas toisissa 

materialismi ja uskon puute ovat vieneet heidän sielunsa saaliiksi. Suuri ja verinen taistelu odottaa 

molempia, kunnes valo loistaa jälleen ihmisten keskuuteen ja saa heidät tuntemaan todellisen rauhan, joka 

kumpuaa toisten rakkaudesta toisia kohtaan. 

12 Todellisen intohimojen ja maailmankatsomusten kaaoksen edessä ihmisten on tultava esiin uusien 

opetusteni todistajina ja kantajina. Uskon löytämiseksi heidän on valmistauduttava ja pukeuduttava 

nöyryyteen, kuuliaisuuteen, hengellisyyteen, voimaan ja laupeuteen. 

13 Älkää pelätkö myrskyä, rakkaat opetuslapset, sillä minä olen kanssanne veneessä, ja jos uskotte 

minuun, ette huku. Taistelkaa täynnä uskoa, sillä kuten teillä on siunaus saada vastaanottaa Sanani, kaikki 

veljesi ansaitsevat tietää sen, sillä jo nyt on monia, jotka odottavat sitä. 

14 Älkää sanoko, että opetukseni on vaikea toteuttaa käytännössä tai että se aiheuttaa teille kovia 

vastoinkäymisiä. Ne, jotka seuraavat minua rakkaudella, eivät tunne ristinsä taakkaa. 

15 Tämä on Minun Sanani, paina se mieleesi, sillä pian olet riippuvainen siitä. 

16 Melodisen kellon soitto on herättänyt teidät, sen ääni on kaikunut hengessänne, ja sitten olette 

muistaneet, että tämä on armon päivä, jolloin Mestari ilmestyy teille. Nousit nopeasti ylös halusta kuulla 

tätä jumalallista sanaa, joka on elämää hengellesi ja täyttää sydämesi luottamuksella. 
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17 Todellakin, Sanani paljastaa teille polun, jonka elämän myrskyt ovat kätkeneet teiltä. Ymmärtäkää, 

että olen yhtä lähellä teitä kuin kaikkia ihmisiä; valoni on kaikkien kanssa. - Tänä aikana monet sielut 

seuraavat valon polkua eivätkä enää eksy harhaan. Olisitte yllättyneitä nähdessänne, että kovasydämiset ja 

niskuroituneet ovat niitä, jotka seuraavat nopeimmin jälkiäni. Mutta syy on se, että olen antanut kaikille 

tarvittavan ajan herätä hengellisen elämän valoon. 

18 Kuinka monet synnissä paatuneet ovatkaan tulleet kuulemaan Sanaani tänä aikana, ja jo ennen 

kuin opetuspuheeni oli päättynyt, he ovat kyynelehtien sanoneet Minulle: "Se olet sinä, Mestari!" Tämä 

tapahtui, koska puhdas, ystävällinen ja vakuuttava Sanani puhui noiden ihmisten sydämeen. Ja sanon 

teille, että se, joka on kerran tuntenut Läsnäoloni, ei pysty pettämään itseään valheellisilla tekosyillä. - Te, 

jotka olette kuulleet Minua tänä aikana, varustautukaa, jotta osaatte todistaa Minusta, sillä teidän on 

esitettävä opetukseni niin kuin olen sen teille ilmoittanut, eikä oman mukavuutenne tai tahtonne mukaan. 

19 Aivan kuten sinulla oli ystävä elämäsi matkalla, joka toi sinulle hyvän uutisen, niin myös koko 

ihmiskunta, joka kärvistelee raadollisessa maailmassa, saa vihjeen siitä, että Herra on läsnä, ja kuulee 

minua. 

20 Mitä teille tapahtuisi, ellen armossani lyhentäisi ahdistuksenne päiviä? Te kaikki olisitte jo 

menehtyneet. Tänä aikana etsin syntisiä antaakseni heille tehtävän Jumalallisessa Työssäni ja kertoakseni 

heille, että Rakkauteni ei ole koskaan sulkenut heitä pois. Mikä tyytyväisyys ja ilo onkaan jonain päivänä 

niissä sieluissa, jotka ovat saavuttaneet hengellisen nousun harjoittamalla hyväntekeväisyyttä. - 

Äärettömyydessä on olemassa Isän rakkaus, jolla ei ole muuta halua kuin että pelastutte ja saavutatte 

ikuisen rauhan. 

21 Vuodesta 1866 lähtien olen jälleen avannut rakkauteni lähteen, joka on valunut päällenne 

lohdutuksena ja ilmestyksenä. En odottanut lähtöpäivääni käskettääkseni teitä ryhtymään opetukseni 

toteuttamiseen käytännössä, vaan ensimmäisestä hetkestä lähtien, jolloin kuulitte ne, sanoin teille: 

"Harjoittakaa laupeutta, lohduttakaa sairaita, puhukaa uudesta ilmestyksestäni, tuokaa apua tarvitsevia ja 

kadonneita. Ja tämä johtuu siitä, etten halunnut teistä tule teoretisoivia opetuslapsia, jotka puhuvat 

ihmeellisesti Työstäni ja jotka eivät kykene ojentamaan kättään koskettaakseen sairasta ja lievittääkseen 

hänen tuskaansa. Eikö sydämenne täyttynyt ilosta, kun kuolemansairas mies palasi elämään huolenpitonne 

ja rukoustenne ansiosta ja kuulitte hänen huultensa siunaavan teitä? 

22 Aika on hyvin lähellä, jolloin nämä minun lapseni eivät enää välitä teille sanaani. Minä lähden 

pois, eikä Mestari enää anna teille tätä opetusta. Haluan, että siihen mennessä sydämissänne oleva halu 

aktiiviseen hyväntekeväisyyteen on puhdistunut ja henkistyminen on löytänyt tiensä elämäänne. Elias, 

hengellinen paimenenne, ilmoitti teille tulostani ja ennusti myös lähtöni päivän. 

23 Sanani, joka on muodoltaan yksinkertainen ja nöyrä, on sisällöltään syvällinen, ja niin se tulee 

olemaan viimeiseen päivään asti. Älä pyydä Minua puhumaan sinulle valituilla sanoilla, sillä henkesi ei 

tarvitse niitä ymmärtääkseen opetuksiani. 

24 Tunnen ne, jotka toteuttavat opetukseni tahdon mukaisesti, ja ne, jotka poikkeavat olemuksensa 

ytimestä. Mikään ei ole piilossa viisaudeltani, ja totisesti sanon teille, että jos haluatte tavoittaa minut, 

tulkaa rakkauden, laupeuden, oikeudenmukaisuuden ja nöyryyden tikapuita ylöspäin. 

25 Älkää pyrkikö muuttamaan tätä hengellistä työtä aineelliseksi siinä toivossa, että saatte nähdä sen 

hedelmät täällä maan päällä. Älkää epäilkö oppini voittoa, uskokaa siihen, ja pystytte muuttamaan 

tasangot vuoriksi ja aavikot vihreiksi laitumiksi. Muistakaa, että kun Jeesus kuoli toisella aikakaudella 

ristillä, opetuslapset, Johannesta lukuun ottamatta, hylkäsivät hänet ja luulivat, että kaikki oli ohi. 

Myöhemmin jumalallinen siemen alkoi kuitenkin itää sydämissä, ja se ei voinut kuolla, koska sitä kasteli 

jatkuvasti marttyyrien veri - veri, joka oli rakkautta ja uskoa. 

26 Sanon teille, että tänä aikana jumalallista siementäni on kasteltava laupeuden teoilla, katumuksen 

ja sovinnon kyynelillä. 

27 Tänä aikana olen vapauttanut teidät uudesta orjuudesta: kiusauksista, nautinnoista ja paheista, jotka 

ovat kuin tyrannimainen ja julma farao, joka pani teidät kahleisiin. Huomenna ihmiskunta juhlii tätä uutta 

vapautumista - ei juhlallisuuksilla tai perinteillä, vaan henkisellä rakkaudella, jota toinen toiselle osoittaa. 

28 Hän hyväksyi ne eläinuhrit, jotka uhrasit Herran alttarilla. Se ei kuitenkaan ollut paras tapa nostaa 

henkeä Herralle. Sitten tulin luoksenne Jeesuksena opettamaan teille jumalallista käskyä, jossa sanotaan: 

rakastakaa toisianne. Nyt kerron teille, että opetuksia, jotka annoin teille toisella aikakaudella Jeesuksen 
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teosten kautta, muutettiin joskus ja tulkittiin joskus huonosti. Siksi olen tullut, kuten ilmoitin teille, 

valaisemaan Totuuttani. Uhraukseni esti silloin monet eläinuhrit, ja opetin teille täydellisemmän Jumalan 

palvonnan. Uusi ilmestykseni tällä kertaa saa ihmiskunnan ymmärtämään, että teidän ei pidä käyttää 

palvonnan symbolisia muotoja varmistamatta ensin niiden merkitystä, sillä ne ovat vain allegorinen esitys 

opetuksistani. 

29 Ennen kuin sydän tuntee minut, Elia ilmestyy sille kertoakseen sille, että sen pitäisi tehdä parannus 

synneistään, koska Herra on lähestymässä. Hän teki saman toisella aikakaudella Kastajan kautta, kun hän 

käski heitä tekemään parannuksen ja puhdistamaan itsensä, koska taivasten valtakunta oli lähestymässä. 

30 Isällinen rakkauteni saavuttaa niiden monien ihmisten mielet ja sydämet, jotka kuulevat minua 

tällä hetkellä. Tämä on se ilmoitettu aika, jolloin Totuuden Henki laskeutuu ihmisten luokse. Kuule Hänen 

äänensä äärettömyydessä, tunnista Hänet näkymättömässä, tunne Hänet sydämessäsi. Rakkauteni ja 

inspiraationi auttavat henkeänne nousemaan ylöspäin ja vastaanottamaan opetuksiani. 

31 Ihmiset tulkitsivat lakiani väärin ja vääristivät opetuksiani. Siksi vuodatan tällä hetkellä valoni 

jokaiseen henkeen ja jokaiseen mieleen, jotta voisitte oppia ymmärtämään sen oppitunnin, jonka olen 

antanut teille elämän kautta. Tästä maailmasta, joka on ollut epätäydellisten olentojen, sovituksessa 

olevien sielujen koti, tulee valon ja henkistymisen paikka. Tänään oikeudenmukaisuuteni puhdistaa pellot 

ja kitkee rikkaruohot juurineen tuhoten ne sovituksen ja rakkauden tulen kautta. 

32 Muinaisista ajoista lähtien julistetut veljessodat saavat sinut vapisemaan päivästä toiseen. Niitä 

koskevat kertomukset häiritsevät sinua, ja niiden seuraukset saavat sinut vuodattamaan kyyneleitä. Nämä 

ihmiset, jotka aiheuttavat sotia vallanhimollaan ja vihallaan, ovat lapsiani, jotka etsivät Minua alttareilta ja 

palvovat Minua tabernaakkeleissa tajuamatta, että he tarjoavat Minulle uhrinsa verta rakkauden lahjan 

sijasta. Ah, sokeat miehet, jotka ylimielisyydessään tuntevat hallitsevansa rajattomasti unohtaen, että he 

ovat hyvin pieniä Jumaluuteeni verrattuna! - Ihmisen turhamaisuus on saavuttanut rajansa, ja on 

välttämätöntä, että saan heidät tuntemaan läsnäoloni ja voimani. Minun ei tarvitse käyttää kaikkea 

kaikkivoipaisuuttani todistaakseni suuruuteni teille. Minulle riittää luonnonvoimien heikko tönäisy tai 

kevyt kosketus todistaakseni tyhmälle ja turhamaiselle ihmiselle hänen pienuutensa. 

33 Aivan kuten kultainen vasikka poistettiin silloin, niin myös rikkauden palvonta katoaa tänä aikana. 

Ja aivan kuten kauppiaat karkotettiin temppelistä, niin nyt kärsivät ne, jotka heikkoutta ja tietämättömyyttä 

hyväksikäyttäen hyötyvät lähimmäistensä tuskasta. 

34 Ihmiset ovat aloittaneet taistelun Herransa kanssa, mutta minne tahansa he kääntyvätkin, he 

näkevät Minun tukkivan tien heidän pahoille teoilleen. Mutta ne, jotka eivät kuuntele omantuntonsa ääntä 

tässä taistelussa, kohtaavat kuoleman ja tuomion ja sitten sovituksen. 

35 Oi opetuslapset, jotka kuulette Minua - tutkikaa kuudennen sinetin ilmestymistä! Sieltä löydät 

kaiken sen, mitä näet, kuulet ja koet tänään. Mutta jos teillä on uskoa Sanaani, tutkikaa sitä ja pitäkää se 

sydämessänne. Sillä vuosi 1950 on jo hyvin lähellä, ja sen lopussa ette enää kuule ääntäni tässä muodossa. 

36 Pyörremyrsky ympäröi tätä ihmiskuntaa. Mutta totisesti sanon teille, että Sanani ei lisää 

hämmennystänne. Se on valoa, joka ohjaa henkeäsi ja valaisee oivalluksesi auttaakseen sinua hengellisessä 

kehityksessäsi. 

37 Olen kanssanne uudestaan ja muistutan teitä rakkauden tehtävästänne ihmiskunnan keskuudessa. 

Samaan aikaan Elia etsii kaikkialta kadonneita lampaita ja tuo ne harteillaan laumaan, jotta ne löytäisivät 

Luojansa rakkauden. 

38 Muistakaa, että Minä olen Tie, joka kutsuu sen, joka on unohtanut sen. Levitän sanaani teidän 

keskuuteenne, jotta voitte huomenna todistaa siitä rakkauden teoilla. Monet tulevat etsimään niitä 

yksinkertaisia taloja, joissa ilmenin itseni, ja muistuttamaan teitä niistä kerroista, jolloin puhuin teille 

Äänenkantajan kautta, jotta voitte selittää heille, miten ilmenin itseni ja millaisia rakkauden tekoja ja 

ihmeitä tein keskuudessanne. Vain muisto jää näiden kattojen alle, sillä Sanani ja sen kaiku säilyvät 

sydämissänne. - Valmistelen parhaillaan nuorisoa ottamaan myöhemmin vastaan niitä, jotka eivät ole 

kuulleet Sanaani ja jotka tarvitsevat rakastavaa apua. Kuinka monet itkevät, koska he eivät ole kuulleet 

minua! Mutta sanon teille myös: kuinka monet niistä, jotka kuulivat Minua, tulevat itkemään, koska he 

eivät varustaneet itseään, ja kun he ymmärtävät, että Sanani ei enää ilmene, he ymmärtävät, että he eivät 

käyttäneet Isän rakkauden lahjaa oppiakseen Hänen jumalallisen oppinsa, Hänen äärettömän armonsa ja 
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rakkautensa opetuksensa. He katsovat paikkaa, jossa Sanan kantaja istui alas antamaan jumalallista Sanaa, 

ja näkevät vain tyhjyyttä. 

39 Vuodet kuluvat nopeasti, ne ovat kuin hetkiä; pian ette enää kuule Minua, ja siksi sanon teille: 

antakaa Minun parantaa teidät, hyväillä teitä, lohduttaa teitä ja antaa teille opetukseni. Tulin jättämään 

teidät varustettuna, mutta jos teillä on heikko usko ja tahto, te tulette sairastumaan, ja kuka maailmassa 

pystyy puhumaan teille, opastamaan teitä ja parantamaan teidät niin kuin minä tein? 

40 Jos kertoisin teille, että olen aina halunnut olla suoraan yhteydessä henkeenne tekemällä ääneni 

kuultavaksi sydämessänne, ette uskoisi minua. Mutta vain teidän maallisuutenne ja epäilyksenne olivat syy 

siihen, että Herra teki itsensä tunnetuksi tiettyjen ymmärryksen elinten kautta, jotka Hän valmisti 

rakkaudellaan, jotta voisitte kuulla Minut tällä tavoin ja pystyä ymmärtämään armoni suuruuden 

tutkimalla opetustani. 

41 Jos kertoisin teille, että toisinaan ruumiinne unen aikana sielunne irrottautuu ja lähestyy 

tuonpuoleisen kynnyksiä ja etsii Minua, epäilisitte sitä. Mutta teiltä on puuttunut välineitä ja uskoa, jotta 

voisitte käyttää noita hetkiä hengellisesti hyväksenne, ja minun täytyi herättää näkijöitä ja profeettoja 

auttamaan teitä ja puhumaan teille aamusta, ravistelemaan teitä hereille ja kehottamaan teitä heräämään ja 

rukoilemaan. 

42 Uskotteko, kansani, että tämä henkilö, jonka kautta teen itseni tunnetuksi, on se, joka antaa teille 

Sanan? Ei, lapseni, se on teidän Mestarinne. - Uskotko, että Jumalan Henki on sanan kantajassa, kun hän 

puhuu? Tämäkään ei ole totta. - Olen kertonut teille, että valonsäteeni riittää valaisemaan ja innoittamaan 

hänen mielenelintäänsä ja asettamaan hänen huulilleen ehtymättömän sanavirran, joka on täynnä 

merkityksellisiä opetuksia todisteeksi epäuskoiselle. Kuunnelkaa Minua tarkkaavaisesti tänä aikana, jotta 

voitte olla vahvoja tulevia koettelemusten aikoja varten. 

43 Ennen kuin otitte vastaan hengellisen Läsnäoloni, rukoilitte Taivaallista Äitiänne pyytääksenne 

Häntä auttamaan teitä valmistamaan Minulle pyhäkön sydämissänne. Siitä minä siunaan teitä, 

opetuslapseni. Kuunnelkaa minun sanaani, joka on tie, joka johtaa täydelliseen, ikuiseen. 

44 Kysytte Minulta: Mitkä ovat täydellisten olentojen jumalalliset kodit ja elämä? Totisesti, sanon 

teille, älkää kysykö sellaista, mitä ette voi ymmärtää tällä hetkellä. Toimikaa lakieni mukaan, tämä 

toiminta vie teidät askel askeleelta korkeammalle täydellisyyden tikapuilla, joista voitte nähdä, ihailla ja 

tunnustaa, kuinka paljon Isällä on varattuna lastensa onnea varten. 

45 Vaikka henkesi on ollut hengellisen valtakunnan asukas, se on nähnyt hyvin vähän eikä tiedä 

tuosta elämästä juuri mitään. Miten voitte tarkastella täältä käsin sen kynnyksiä, mitä kutsutte autuudeksi 

tai taivaaksi? 

46 Ruumiinne silmät ovat parhaimmillaankin pystyneet katsomaan lähimpiä tähtiä; tieteenne ei ole 

vienyt teitä paljon pidemmälle, ja henkenne, joka voisi poistaa etäisyydet ja paljastaa ihmiselle 

näkymättömän, kun se aistii itsessään ja erillään itsestään ympärillään olevan hengellisen tiedon, antaa 

maailman materialismin viedä itsensä mukanaan, sulautuu ruumiinsa kanssa, ja ylösnousemuksen sijasta 

se nöyrtyy, ja ihailun sijasta se epäilee. 

47 Joskus, kun ihmettelet luomakunnan ihmeitä, huudat häkeltyneenä: "Herra, kuinka suuri onkaan 

Sinun voimasi!" tajuamatta, että kaikki, mikä ympäröi sinua, on vain heikko heijastus siitä, mitä 

Iankaikkinen elämä on. 

48 On totta, että sanoillani haluan herättää kiinnostuksenne hengellistä elämää kohtaan, mutta 

ymmärtäkää, mitä sanon teille: päästäksenne tuohon elämään teidän on päästävä sinne henkenne 

kehityksen kautta, ei vain älykkyytenne kehityksen kautta. Älyn, sydämen, tunteiden ja kaikkien kykyjesi 

on yhdyttävä henkeen, ja silloin saavutat tarvittavan korkeamman kehityksen voidaksesi nähdä Isäsi 

kirkkauden. Mutta jos henki uskoo itsensä mielen kykyyn ja antautuu sille, silloin sen tiedon kyky on 

rajallinen, kuten kaikki inhimillinenkin. 

49 Taivas ei ole mikään tietty paikka maailmankaikkeudessa, vaan kirkkauteni on kaikkialla, sekä 

hengellisessä että aineellisessa. Ettekö te sano, että Jumala on taivaassa, maan päällä ja joka paikassa? 

Ymmärtäkää siis, mitä sanotte, jotta ymmärtäisitte, että missä Jumala on, siellä on oltava myös hänen 

kirkkautensa. 

50 Haluan, että asutte tässä äärettömässä Isän-Kodissa, että tulette hengellisen kohotuksen tilaan, niin 

että missä tahansa maailmankaikkeudessa olettekin, tunnette jumalallisen autuuden, että nautitte ikuisesta 
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elämästä ja koette Luojan läsnäolon. Tämän vuoren korkeuteen ovat päässeet vain ne, jotka ovat ottaneet 

Minut esikuvakseen ja rakkauden polukseensa. 

51 Sen, joka ymmärtää tämän opetuksen, on ymmärrettävä, että tämä maailma on vain pieni 

asuinpaikka, jossa henki on hetkellisesti, jotta sille voidaan paljastaa perustavanlaatuisia opetuksia. Uskon 

soihtu on palanut varhaisimmista ajoista lähtien valaisemaan ihmisten tietä hengellisellä valollaan. Mutta 

kuinka harva onkaan liittynyt siihen! Kuinka harvat ovatkaan pysyneet tiellä, ja kuinka monet ovatkaan 

joutuneet ilmestymään henkisen maailman eteen kuin muukalaiset, tuntematta henkisen maailman, hengen 

todellisen kodin, teitä, lakeja ja velvollisuuksia, kun he ovat tulleet sille risteykselle, jossa kuolema 

pysäyttää heidät! Kuinka epäoikeudenmukaisia te olettekaan olleet itseänne kohtaan! 

52 Tänään selitän teille opetuksiani, jotta voisitte tehdä parannuksen ja tietoisina tavoittelemastanne 

päämäärästä kulkea tietä kohti todellista elämää. Ja sitten, kun kuolema tulee vapauttamaan teidät lihasta, 

sielunne pystyy nousemaan ja pääsemään hengelliseen maailmaan ilman, että hämmennys, joka on jotain 

kuolemaa pahempaa, voittaa teidät. Kun tiedätte kaiken tämän, voitte elää siinä vakaumuksessa, että olette 

vain ohikiitäviä maan päällä, pieniä lapsia, joiden on täytynyt kulkea tämän koulun läpi. Älkää kiroilko 

lihaanne, joka on kuriton ja kapinallinen, älkääkä inhotko sitä, että teidän on kestettävä tämän maailman 

elämää, jota olette pitäneet petollisena paratiisina, joka on täynnä kiusauksia ja kuiluja. Sillä tämä liha, 

joka teillä on elämisen välineenä tässä maailmassa, ei ole esteenä hengelliselle ylöspäin suuntautuvalle 

kehityksellenne tai hyveelliselle elämäntavalle, jos pystytte hallitsemaan sen heikkoudet, intohimot ja 

vastoinkäymiset antaaksenne vain hengellisyyden siemenen itää sydämissänne. Silloin tämä maa ja luonto, 

joka ympäröi ihmistä, sisältää uusia opetuksia ja myös salaisuuksia, jotka tulevat sukupolvet tulevat 

tuntemaan. 

53 Mestarin tuska ei enää paranna ihmisiä, eivätkä sodat, jotka vaivaavat kansojen ylimielisyyttä, 

eivätkä kurjuus, joka puhdistaa ihmisten sydämet. Muitakin, tähän asti tuntemattomia opetuksia annetaan 

noiden aikojen ihmisille, jotka ilmoitan teille tänään. 

54 Siunaa tuskasi, älä pyyhi pois kyyneleitäsi vihassa, siunaa leipäsi, niin niukka kuin se onkin. Sillä 

vaikka kärsimyksesi tuntuisi kuinka pitkältä täällä maan päällä, kun olet kerran hengellisessä elämässä, 

sinusta tuntuu, kuin se olisi ollut vain minuutti, ja ymmärrät kaiken sen hyvän, mitä se on sinulle tehnyt. 

55 Taivas on täydellisyyden tila. Olen kuvannut sen teille mittaamattoman suurena ja häikäisevän 

valkoisena kaupunkina, jonka teidän on valloitettava rohkeudellanne, uskollanne ja horjumattomalla 

tahdollanne. Olkaa tämän asian sotilaita! Yhdistykää kaikki te, joilla on jo tämä korkea päämäärä 

mielessänne, etenette järkähtämättömästi ja voitatte taisteluita elämässä, kunnes olette onnistuneet 

saamaan tuon kaupungin antautumaan niille, jotka valloittivat sen rakkaudellaan. Tuo kaupunki on 

kotinne, tuo koti on maailmankaikkeus ilman loppua, jossa Luoja asuu lastensa kanssa. 

56 Kantakaa Sanaani sydämissänne ja muistakaa se ja tutkikaa sitä huoneenne yksinäisyydessä tai 

luonnon rauhassa. Olkaa hyviä opetuslapsiani. 

57 Teille, joilla on ollut armo kuulla Minua tässä muodossa, sanon: Pitäkää Sanani, opiskelkaa sitä, 

pankaa se käytäntöön elämässänne, sillä pian sitä ei enää kuulla. Haluan, että kun näin tapahtuu, pysytte 

mestareina, jotka ovat lujasti kiinni opetuksessani, ettekä hämmentyneinä opetuslapsina tai lapsina, jotka 

tuntevat itsensä orvoiksi. 

58 Tänään voitte vielä kutsua ihmiset kuulemaan ilmestykseni; huomenna, kun vuosi 1950 on ohi, he 

kuulevat vain opetuslasteni ja todistajieni äänen. 

59 Älkää epäilkö ihmisiä, vaikka he olisivat kuinka itsepäisiä ja fanaattisia uskonnonharjoittajia. 

Jokainen sielu on tietyssä kehitysvaiheessa, ja jokaiselle on tullut oikea aika saada nämä ilmestykset. 

60 Opetuslapset, ymmärtäkää tehtävänne ja ottakaa se vastaan sillä rakkaudella ja kuuliaisuudella, 

jolla Jeesus otti vastaan kohtalonsa. Rukoilkaa, valvokaa, juokaa kärsimyksen malja kärsivällisesti ja 

kantakaa ristinne rakkaudella. Siunaa kaikki sisäisesti ja anna anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua, 

sydämestäsi ja teoillasi. 

61 Autuaita ovat ne, jotka sanovat Minulle itkien: "Mestari, annan tuskani Sinun käsiisi, tapahtukoon 

minulle Sinun tahtosi." Tahtoni on, että teillä on rauhani, oi kärsivällinen ja köyhä kansa, mutta unohtakaa 

hetkeksi kärsimyksenne ja rukoilkaa maailman puolesta, rukoilkaa kansojen puolesta. Rakastakaa 

toisianne! 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 75  
1 Ymmärrätte, että nyt on sopiva aika muuttaa itsenne opetuslapsikseni. Ymmärrätte, että tämä polku 

johtaa teidät täydelliseen kotiin, jota ette tunne, mutta jonka tiedätte olevan olemassa ja odottavan teitä. 

Ruumiinne silmät eivät koskaan pysty näkemään sitä, mitä vain henkenne voi nähdä. Mutta äärettömät 

ihmeet jäävät heidän nautittavikseen, ja niitä ihaillessanne huudatte: "Herra, kuinka suuri onkaan Sinun 

voimasi, kuinka ihmeellinen onkaan Sinun luomisesi, kuinka mittaamaton onkaan Sinun rakkautesi!" - 

Totisesti minä sanon teille: Älkää pysähtykö sen rajoihin, mitä pystytte katsomaan kuolevaisten 

silmillänne, sillä kaiken tämän takana on täydellinen ja ikuinen elämä. 

2 Älkää yrittäkö kuvitella, millainen Jumalallisen Isän talo tulee olemaan. Odottakaa, kunnes 

henkenne oppii tuntemaan sen, kun se saavuttaa sen nousemalla ylös omien ansioidensa kautta. Totisesti 

sanon teille, että ette tule pettymään, sillä se on jumalallinen yllätys, joka on tallennettu palkinnoksi 

jokaiselle Jumalan lapselle. 

3 Tämä maallinen elämä on ohimenevää, ja se palvelee teitä askeleena ylösnousemukseen ja 

sulatusuunina todellisen elämän saavuttamiseksi. Opetus, jonka teille paljastan, näyttää teille tien, jotta 

voitte tämän elämän kautta saavuttaa valon ja rauhan ja vapautua aineellisista kahleista, jotka tekevät teistä 

maailman alamaisia. Se, joka jo täällä valmistelee henkeään tuohon siirtymiseen veljiään kohtaan 

tekemillään rakkauden teoilla, tuntee hengelliseen maailmaan astuessaan olevansa todellisessa kodissaan, 

todellisessa isänmaassaan; hän ei ole siellä muukalainen. Kuitenkin se, joka astuu tähän äärettömään 

sfääriin valmistautumattomana, tuntee itsensä vieraaksi vieraassa maailmassa. 

maan täytyy tuntea. - Jotkut eivät usko tuohon elämään, toiset uskovat siihen mutta pelkäävät sitä; mutta 

on myös niitä, jotka kaipaavat sitä kiihkeästi lukemattomien kärsimystensä vuoksi. Näille jälkimmäisille 

sanon: Älkää halutko astua hengelliseen elämään vain siksi, että uskotte löytävänne siinä vapautuksen 

kärsimyksistänne, sillä lupaan teille jotain muutakin kuin sen, että olette olemassa. Sinnittele, kestä 

tuskasi, rukoile ja mietiskele, ja etäisyys, joka erottaa sinut Minusta, lyhenee. Itkusi tässä maailmassa ei 

ole ikuista, en luonut sinua määräämään sinulle raskasta piinaa. Ymmärtäkää, että jokaisella kivulla on 

syy, ja että tämä syy on jokin epätäydellisyytenne. Juokaa siis tämän maljan sisältö, joka paljastaa teille 

monia opetuksia. Ajattele kaikkea tätä ennen kuin ääneni kutsuu sinut pois tuonpuoleiseen. 

4 Näin puhun koko ihmiskunnalle. Mutta opetuslapsilleni sanon: Teistä tulee urheita sotilaitani, 

niitä, jotka jättävät jälkeensä rakkauden jäljen ja kantavat lipunaan rauhaa, veljeyttä ja hyvää tahtoa. 

Tutkikaa opetustani, jotta ette hämmentyisi niin monista teorioista ja opetuksista, joita maailmassa on 

nykyään. Mutta jos joku lopulta harhautuu, se on merkki siitä, ettei hän ole ymmärtänyt Sanaani. Sen 

tähden minä sanon teille: Tutki Sanaani kriittisesti, jos haluat, mutta älä anna tuulen viedä sitä pois. 

Pitäkää se sydämissänne, muistakaa se yksinäisyydessänne ja toistakaa sitä ulkoilman rauhassa, niin 

tunnette läsnäoloni, rakkauteni ja armoni uudestaan. 

5 Ketkä tulevat mestareiksi opetuksessani? - Ymmärtäkää, että teidän ei pidä opettaa ainoastaan 

sanalla, vaan myös teoilla, sillä ne ovat ensimmäinen asia, jonka te näytätte maailmalle. Ihmiskunta on 

kyllästynyt sanoihin. Onko se uhri, jolla täytetään laki, jonka Herra on opettanut teille? Hänen aikanaan 

sanoin teille: "Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä." Ja Elia on sanonut teille nyt: 

"Rakastakaa lähimmäistänne ja rakastakaa taas veljiänne, niin saatte minun palvelukseni. 

Isä kaikessa kirkkaudessaan." 

6 Te muodostatte kansan tai pikemminkin henkisten olentojen yhteisön, jonka keskellä olen 

ilmoittanut itseni nyt ja kaikkina aikoina. 

7 Messias, jonka profeetat ennustivat ja jota patriarkat toivoivat, Mestari, joka antoi Sanansa ja 

elämänsä maailmalle ja lupasi palata, on sama, joka on tänään ilmestynyt tämän kansan alhaisuudessa, 

näkymättömänä aineelliselle silmälle, mutta täynnä kirkkautta ja majesteettisuutta teidän henkenne edessä. 

En ole tullut vahingoittamaan sinua moittimalla sinua siitä, miten kerran kohtelit minua. Eikö Jumala olisi 

voinut ennakoida kohtaloa, joka häntä odotti, kun hänestä tuli ihminen? Totisesti minä sanon teille, että Isä 

antoi vapaaehtoisesti tuon uhrin rakkaudesta teitä kohtaan. Hän tiesi jo ennen tuloaan, että häntä odotti 

risti, ja hän tiesi myös, että hänen uhrinsa antaisi sinulle täydellisen oppitunnin puhtaimmasta rakkaudesta 

ja osoittaisi sinulle tien, jonka kautta voisit saada syntisi anteeksi. 
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8 Ymmärtäkää, että minä olen uskollinen vartija, joka valvoo kaikkia, sekä vanhurskaita että 

syntisiä. Kuin varas, joka odottaa yöllä yllättääkseen nukkuvan, minä tunkeudun sydämeesi. Sieltä otan 

mukanani vain tuskan ja jätän teille Rauhani todisteeksi Läsnäolostani. Opettele tuntemaan Minut 

aineellisen elämäsi tapahtumissa. Tunne Minut, kun istutte pöydän ääreen syömään leipää. Todellakin, 

sanon teille, sillä hetkellä olen läsnä. Syökää rauhassa, ja minä olen se, joka jakaa leipänne - sovinnon, 

rauhan ja siunauksen leipää. 

9 Kuinka jumalallinen Henki kärsii, kun Hän löytää perheissä eripuraa, pahaa tahtoa ja rakkauden 

puutetta! Kun palaatte rakkauden tielle, tunnette välittömästi Läsnäoloni rauhan. 

10 Opetukseni ovat hyvin yksityiskohtaisia, jotta voitte omaksua osan niistä. Kun ne, joita kutsutte 

ulkomaalaisiksi, tulevat tähän kansakuntaan ja saavat tietää tästä ilmestyksestä, he kysyvät minulta 

uteliaina: "Herra, miksi rakastat tätä kansakuntaa niin paljon ja olet suosinut sitä opetuksillasi?" Vastaan 

heille: "Rakastan sitä yhtä hyvin kuin te ja koko ihmiskunta. Mutta kaikki heistä eivät olisi ymmärtäneet 

Minua siinä muodossa, jossa tein itseni tunnetuksi - teidän ei pitäisi pitää heitä muukalaisina, teidän pitäisi 

istuttaa heidät pöytäänne ja puhua heille; sillä noiden sydämien joukossa on niitä, jotka vievät Sanani 

muille kansoille. He kylvävät tiellään ja taistelevat kuin hyvät sotilaat. Mutta kun taistelu on ohi ja rauha 

ilmestyy kuin jumalallinen sateenkaari taivaanrannalle, hengellinen ylistyslaulu kajahtaa kaikista 

lapsistani, jotka ovat olleet eri puolilla maapalloa, mutta jotka ovat kuitenkin yhdistyneet rukouksessa ja 

taistelussa. Tämä ylistysvirsi on se, jossa sanotaan: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan päällä rauha 

hyväntahtoisille ihmisille." Tämä on ylistysvirsi, jossa sanotaan: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maan 

päällä rauha hyväntahtoisille ihmisille." 

11 Olette vielä tänäänkin kuin lapsia, jotka tarvitsevat Isänsä rakkautta. Siksi annan teille hellyyttäni, 

sillä minä olen teidän Isänne. Minä tunkeudun sydämeesi ja tiedän kaiken, mitä pidät sisälläsi. 

Kenelläkään ei voi olla salaisuuksia minulta, sillä minä asun teissä. 

12 Kun olitte juuri ja juuri alkaneet kuulla tätä Sanaa, uskonne liekki oli himmeä, sen valo pieni. 

Mutta kun olette vähitellen ymmärtäneet opetukseni, uskonne valo on muuttunut palavaksi soihduksi. 

13 Totisesti sanon teille, että vain uskolla ja vankkumattomalla halulla täyttää lakini voitte ylittää 

tämän erämaan ensimmäisen aikakauden vahvan Israelin tavoin. 

14 Älkää vetäytykö elämän koettelemuksilta älkääkä heittäkö opetuksiani tuuleen, sillä ne 

muokkaavat sieluanne. 

15 Vahvoja ovat ne, jotka todistavat parhaiten ilmentymäni ja totuuteni puolesta. Heikot etsivät tapaa 

teeskennellä, että he täyttävät tehtävänsä, vaikka todellisuudessa he eivät todista teoillaan opetukseni 

rakkaudesta ja armosta. 

16 Vielä on jäljellä joitakin vuosia, jolloin voitte jatkaa näiden opetusten kuulemista, jotta olette 

asianmukaisesti valmistautuneita välittämään opetuksiani, kun (puhuttu) Sanani on ohi. 

17 Jopa nyt kerron teille, että ette ole sen enempää kuin kukaan muukaan, että se uskomus, jota olette 

vaalineet siitä, että olette etuoikeutettujen olentojen kansa, on erehdys, sillä Luoja ei täydellisessä 

rakkaudessaan kaikkia luotujaan kohtaan aseta ketään etuoikeutetuksi. Kerron teille tämän, koska 

huomenna esittelette veljillenne sen opin, jonka olen tuonut teille tänä aikana, enkä halua, että näytätte 

jälkeenne tulevien silmissä ylivertaisilta olennoilta, eikä saa näyttää siltä, että ansiot tekivät teidät 

arvokkaiksi olemaan ainoat, jotka kuulivat Sanani. 

18 Teidän tulisi olla ymmärtäväisiä, nöyriä, yksinkertaisia, jaloja ja armollisia veljiä. 

19 Teidän pitäisi olla vahvoja, mutta ei ylimielisiä, jotta ette nöyryyttäisi heikkoja. Jos teillä on suuri 

tietämys opetuksestani, älkää kuitenkaan koskaan kerskuko tiedoillanne, etteivät veljenne tuntisi itseänne 

huonommiksi. 

20 Teidän tulisi olla tietoisia siitä, että kaikkea, mitä olette keränneet sydämeenne, ei ole annettu teille 

hamstrattavaksi, vaan totuuteni levittämiseksi veljillenne, joista jokaiselle työntekijälle olen määrännyt 

oman lukumääränsä. 

21 Miksi toistatte itsellenne joka käänteessä, että mitä hyvää teettekin, se on sielunne parhaaksi? 

22 Älkää hautoko itsekkäitä toiveita ja ajatelko vain pelastustanne ja palkintoanne, sillä 

pettymyksenne on hyvin tuskallinen, kun astutte hengelliseen maailmaan, koska huomaatte, että 

todellisuudessa ette ole ansainneet mitään palkintoa. 
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23 Jotta ymmärtäisitte paremmin, mitä haluan sanoa teille, annan teille seuraavan esimerkin: On 

olemassa, ja on aina ollut, miehiä ja naisia, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen tehdä hyväntekeväisyystyötä 

veljiensä parissa, mutta kun he tulivat luokseni, he eivät kuitenkaan pystyneet osoittamaan Minulle mitään 

ansioita hengellisestä onnestaan. Mikä oli syynä tähän? Voitteko kuvitella, että he olivat joutuneet isänsä 

epäoikeudenmukaisuuden uhreiksi? Vastaus on yksinkertainen, opetuslapset: he eivät voineet korjata 

itselleen hyvää, koska heidän tekonsa eivät olleet vilpittömiä. Sillä kun he ojensivat kätensä antaakseen 

jotakin, he eivät koskaan tehneet sitä todellisesta laupeudesta kärsivää kohtaan, vaan ajattelivat itseään, 

pelastustaan ja palkkaansa. Joitakin liikutti siihen oman edun tavoittelu, toisia turhamaisuus, ja tämä ei ole 

todellista armoa, sillä se ei ollut tuntuvaa eikä epäitsekästä. Minä sanon teille, että se, jossa ei ole 

vilpittömyyttä ja rakkautta, ei kylvä totuutta eikä ansaitse palkkaa. 

24 Näennäinen hyväntekeväisyys voi antaa teille monia tyydytyksiä maan päällä, jotka tulevat 

herättämästänne ihailusta ja imartelusta, jota saatte; mutta näennäinen ei saavuta valtakuntaani, vain 

totuudenmukainen saavuttaa sen. Sinne te kaikki menette ilman, että pystytte peittämään pienintäkään 

saastaisuutta tai epärehellisyyttä. Sillä ennen kuin voitte esiintyä Jumalan edessä, teidän on jätettävä pois 

juhlaviitat, kruunut, kunniamerkit, tittelit ja kaikki, mikä kuuluu maailmaan, jotta voitte esiintyä ylimmän 

tuomarin edessä yksinkertaisina sieluina, jotka antavat Luojalle tiliä heille uskotusta tehtävästä. 

25 Ymmärtäkää, että te olette ihmisiä, jotka ovat vaeltaneet ensimmäisestä kerrasta lähtien. 

Yhdistykää nyt yhdeksi tahdoksi, niin voitte kokea ihmeeni ja sanoa: Jumala on antanut meille anteeksi, 

Herra tulvii meitä rakkaudellaan. 

26 Jotkut teistä tulevat tänne lapsen maallisissa vaatteissa, toiset nuorukaisen tai neitsyen, ja taas 

toiset vanhan miehen muodossa. Näissä ruumiissa vain Minun katseeni voi löytää teidät. 

Minä yksin tiedän, millaista taakkaa kukin kantaa ja millaisen sovituksen hän suorittaa. Vain Minä 

näen ohdakkeet, jotka ovat porautuneet jalkoihisi, ja rakkauteni on se, joka poistaa ne ja parantaa sitten 

haavasi. 

27 Haluan, että Sanani, jonka saatte vuoteen 1950 asti, yhdistää teidät kaikki, ja että se ei ole tuskaa. 

Mutta niin kauan kuin sanotte: "Tällaisessa paikassa ei ole totuus se, mitä toimitetaan", vaalitte 

sydämissänne eripuran ja erimielisyyden siemeniä. Ylimielisyytenne ja turhamaisuutenne saavat teidät 

tuntemaan itsenne muita (veljeskuntia) ylemmäksi ja ensimmäiseksi; mutta tällä tavoin ette ota 

jumalallista Mestaria esikuvaksenne. Sana, joka on yhtä Isän kanssa, tuli ihmiseksi rakkaudesta syntisiä 

kohtaan, mutta te ette kykene hylkäämään ylimielisyyttänne, väärää itsetuntoanne, jotta voisitte rakastaa 

veljiänne niin kuin minä olen opettanut teille. 

28 Tehdäkseni itseni tunnetuksi tälle kansalle Minun täytyi tehdä ääneni aineellisesti kuultavaksi 

käyttämällä ihmisen äänenkantajaa, joka ei ole edes mieleltään ja sydämeltään puhdas. Arvostelette 

veljienne tekoja, ja jos ne ovat mielestänne epätäydellisiä, hylkäätte heidät ja otatte heistä etäisyyttä. Mutta 

kysyn teiltä: Onko tämä se opetus, jonka olen teille antanut? Uudelle Lasarukselle olen sanonut tälle 

kansalle: "Nouse ja kävele!" Mutta elämä, jonka olen antanut sille, on sitä varten, että se omistaa sen 

rakkaudelle ja lähimmäisen palvelemiselle. Mutta te ette ole yrittäneet elää Karitsan lempeyttä, vaan olette 

niskoillanne ja kovasydämisiä, ja siksi keskuudessanne on taistelua ja eripuraa, minkä vuoksi teistä tulee 

sotaa käyvien kansojen kaltaisia. Muistakaa, että sanoin teille: Älkää tuomitko veljeänne, sillä teidän 

Jumalanne ja Herranne tulee aikanaan tuomitsemaan teitä. Älkää matkiko miesten huonoja esimerkkejä, 

vaan toimikaa kuten Mestarinne. Teillä on täydellinen esimerkki, joka opettaa teitä kehityspolullanne kohti 

luvattua kaupunkia, jossa Isänne rakkaus odottaa teitä. 

29 Haluatteko, että ne ensimmäisen aikakauden profeetat ilmestyisivät keskuuteenne, jotka varoittivat 

teitä kaduilla ja toreilla valituksenhuudoilla, jotta tekisitte parannuksen ja katuisitte rikkomuksianne? 

Totisesti sanon teille, että pitäisitte heitä hulluina ettekä uskoisi heitä! Kuitenkin jotkut nousevat ja 

puhuvat väkijoukoille kirkkojen ja palvontapaikkojen porteilla, jonne ihmiset kokoontuvat palvomaan 

Minua, ja he paljastavat epäjumalien valheellisuuden ja julistavat sitä palvontaa, jota Jumala haluaa 

lapsiltaan. 

30 Täällä keskuudessanne jokainen äänenkantaja, hengellinen väline tai näkijä on ollut profeetta. 

Heidän äänensä ovat yhdistyneinä nousseet opettamaan tälle kansalle tietä (pelastukseen) rukouksen, 

laupeuden harjoittamisen ja Jumalan palvonnan kautta tekemällä rakkauden tekoja veljiänne kohtaan. 
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Miten on mahdollista, että joskus eksytte polulta, vaikka se on merkitty jumalallisen rakkauden verellä? 

Onko mahdollista, että sekoitatte sen polkuihin, jotka ihmiset ovat merkinneet veljemurhan verellä? 

31 Omatuntonne tietää, kuinka paljon syytä minulla on puhua teille tällä tavoin. Mutta sydämesi 

vastustelee ja uskoo, että puhun sinulle liian ankarasti. Sitten kysytte Minulta katuen ja itkien, kuulutteko 

te niihin, jotka jättävät tämän polun tahrattuna tai jotka täyttävät veljiensä sydämen tuskalla? Minä sanon 

teille, ettette eksy, sillä polkuni on selkeä ja valoisa, ja jokainen, joka avaa silmänsä ja etsii sitä, löytää sen 

pian. 

32 Lopetan Sanani, ja myöhemmin ihmiset tulevat kaukaisista maista kysymään teiltä, onko totta, että 

Jumala on tullut luoksenne ja puhunut teille Mestarina. Mitä vastaatte silloin, ja mikä on todistuksenne? 

33 Olen kolkutellut sydämesi ovelle jo pitkään, ja siksi sanoin, että olen lähelläsi, mutta et ole avannut 

ovia, jotta voisin tulla sisään asumaan sinuun. Olen pysynyt ulkona ja jatkanut kärsivällisesti koputtelua. 

34 Yksi vakavimmista luonteen puutteista on tekopyhyys. Älkää puhuko kovaan ääneen rakkaudesta 

niin kauan kuin ette kykene rakastamaan Minua lähimmäisissänne. Kuinka monet niistä, jotka tuomitsivat 

Juudaksen suudelman, eivät halua ymmärtää, että he antoivat veljelleen teeskennellyn veljeyden 

suudelman ja pettivät hänet selkään! Kuinka monen niistä, jotka sanovat palvelevansa apua tarvitsevia, 

näen tuovansa valoa, totuutta ja hyväntekeväisyyttä rahaa vastaan? - Miksi, kun joku pelotteli sinua 

kysymyksillään, käyttäydyit kuin Pietari heikkoutensa hetkinä, kieltäydyit minusta ja vakuutit, ettet edes 

tuntenut minua? Miksi pelkäätte "inhimillistä oikeutta" ettekä pelkää Minua? Mutta totisesti, sanon teille, 

että jumalallisen oikeudenmukaisuuden ja syntienne välissä on Marian, taivaallisen äitinne, esirukous, joka 

aina rukoilee puolestanne. 

35 Opetan teitä johtamaan ihmisjoukkoja, vaikka olen jo osoittanut teille toisella aikakaudella, miten 

johtaa heitä ilman, että he väsyvät - nimittäin elvyttämällä heitä Sanani ystävällisyyden kautta, 

ravitsemalla heitä erämaassa ja tekemällä ihmeitä, jotka sytyttävät uskon heidän sydämissään. 

36 Olen kertonut teille, että vuoden 1950 myötä päättyy julistukseni, jonka olen antanut teille 

äänenkantajien mielen kautta. Mutta samoin kerron teille, että ennen kuin lopetan sen, tulee olemaan 

äänenkantajia, joiden mielet suljen ennen ilmoitettua aikaa heidän epäpuhtautensa ja henkisyyden 

puutteensa vuoksi. Mutta tämä tehdään, jotta he eivät sekoita ketään opetuksilla, jotka eivät sisällä 

totuuttani. 

37 Valoni valaisee, mutta se ei sokaise eikä hämää. Minä olen totuus. Tutkikaa tätä Sanaa, sitten tätä 

ilmestystä, ja omatuntonne kertoo teille, opettaako se teille todellista elämää. 

38 Muistakaa, että ihmiskunta on elänyt tähän mennessä kaksi aikakautta: Ensimmäisen, jota valaisee 

jumalallisen lain tuntemisen valo; toisen, jota vahvistavat jumalallisen rakkauden opetukset, jotka annoin 

teille Jeesuksessa. Uusi aika on jo alkanut levittää säteitään ihmisten ylle, ja silti he kylvävät ja niittävät 

edelleen pahan siemeniä, tuhoavat toisiaan, vahingoittavat toisiaan ja taistelevat veli veljeä vastaan 

kuolemaan asti. 

39 Vuosisatoja ja vuosisatoja on kulunut, eivätkä ihmiset vieläkään väsy kylvämään ja niittämään niin 

paljon pahaa, eivätkä he ole kyllästyneet aiheuttamaan niin paljon kyyneleitä, eivätkä he ole kyllästyneet 

kastelemaan maata ihmisverellä. Mihin katkeruuden asteeseen asti he tyhjentävät tuskan maljan, jotta se 

pysäyttäisi heidät vääjäämättömällä tiellään ja palauttaisi heidät oikealle tielle? Isänne ei halua, että juotte 

hiivaa, joka on jäänyt tuon maljan pohjalle. Silti juuri tähän te ylpeydellänne ja vihallanne pyritte. 

40 Rakkaat ihmiset, muistakaa, että ihmiset janoavat rauhaa. Miksi ette valmistaudu tuomaan heille 

ilosanomaa rakkauden teoilla, nostamaan heitä uskoon ja todelliseen elämään? Miksi ette ojentaisi heille 

veljellistä, avokätistä ja vilpitöntä kättä ja kutsuisi heitä harkintaan ja rukoukseen? 

41 Tulette varmasti törmäämään tiedemiesten ylimielisyyteen, sillä he uskovat tietävänsä ja 

hallitsevansa kaikkea ja uskovat löytäneensä äärettömyyden salaisuuden. Mutta kuinka viisaasti ja 

oikeudenmukaisesti Minä ahdistan heitä, ja tämä tulee olemaan se aika, jolloin tämä kansa, joka jo osaa 

todistaa Minun opistani, tulee puhumaan Hengestä, iankaikkisesta elämästä ja hengellisen yhteyden 

tuntemisesta Jumalan kanssa. Hänen äänensä saavuttaa maan kansat, ja tämä todistus on kuin itävä siemen, 

joka putoaa hedelmälliseen maahan. 

42 Ihmiset avaavat hengelliset silmänsä valolle. Mutta totisesti sanon teille, että ennen kuin tämä 

tapahtuu, heidän on saatava luonnolta monia vierailuja, jotka järkyttävät ja ravistelevat ihmiskuntaa. 
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43 Kun kaikki tämä on tehty, Jumalan armoton oikeudenmukaisuus ilmestyy ja tekee lopun niin 

suuresta häpäisystä ja niin kohtuuttomasta ylpeydestä. 

44 Kun kova koettelemus on ohi, monet niistä, jotka olivat unohtaneet Minut, kääntyvät rukouksen 

puoleen, ja monet, jotka uskoivat, että luonnon salaisuuksien löytämiseksi ja tuntemiseksi olisi 

välttämätöntä luopua kaikesta hengellisestä uskosta ja kunnioituksesta Jumalaa kohtaan, tajuavat 

virheensä. Minun valoni tulvii heidän ylitseen ja antaa heille sen, mitä heidän köyhä älykkyytensä ei olisi 

koskaan löytänyt. 

45 Tiedemiehet ovat olleet hyvin kiittämättömiä, sillä he ovat unohtaneet Hänet, joka loi kaiken sen, 

mistä he ovat nykyään niin ylpeitä, ja luulevat löytäneensä sen. 

46 He ovat olleet myös tyhmiä ja typeriä, sillä he ovat olleet täynnä ylpeyttä ja ylemmyydentuntoa, 

koska he ovat luulleet tunteneensa luomakunnan tiedon, vaikka he tuntevat sen vain pintapuolisesti. 

47 Kukaan ei pääse sisälle Jumalan salaiseen neuvoon, ellei hän katso hyväksi paljastaa jotakin sen 

sisällöstä lapsilleen. Tämän pitäisi saada teidät ymmärtämään, että jokaisen, joka haluaa tietää, mitä Herra 

vartioi viisauden kätketyssä pesässään, on etsittävä sitä nöyryyden, rakkauden ja hengellisyyden kautta. 

48 Korkein tieto ei ole varattu ihmisille, joilla on korkeasti kehittynyt mieli, vaan ihmisille, joilla on 

korkea henkinen kypsyys. 

49 Riittäisi, jos te, tämän Sanan todistajat ja kuulijat, tekisitte tunnetuksi tämän opetuksen, jota 

ihmiset eivät ole ajatelleet, ja välittömästi, henkensä valaisemina, he havaitsisivat totuuteni sanoissanne. 

50 Tarvitsen hyväntahtoisia ihmisiä, rohkeita ja uskollisia ihmisiä, jotka ovat herkkiä vieraalle 

tuskalle ja innokkaita täyttämään lakiani, jotta he lähetystyöntekijöinä ylittäisivät rajoja ja maita ja 

levittäisivät tietoa tästä jumalallisesta viestistä - ihmisiä, jotka selittävät syyn vierailuille, 

oikeudenmukaisuudelleni, sodille, hävitykselle ja tuskalle; jotka myös näyttävät varman tien rauhan ja 

terveyden löytämiseen, olipa kyse sitten sielun tai ruumiin rauhasta ja terveydestä. 

51 Tästä kansasta tulevat esiin uuden Sanani sanansaattajat, profeetat, tämän rakkauden ja 

henkistämisen opetuksen työläiset ja kylväjät, minkä vuoksi teidän keskuudessanne on oltava puhdistus ja 

tuomio. 

52 Se Henkeni ilmestys, jonka lupasin toisella aikakaudella, on se, jota te nyt todistatte, ihmiset. 

Muistakaa, että sen loppu on jo lähellä. Käyttäkää kaikkia opetuksiani, sillä vuoden 1950 jälkeen niitä ei 

enää kuulla tässä muodossa. Tunti on määrätty, ja tahtoni on peruuttamaton. Jos en pitäisi sanaani, en olisi 

enää teidän Isänne, sillä alentuisin niiden ihmisten tasolle, jotka tänään vahvistavat itseään 

aikomuksessaan ja huomenna pettävät itsensä. 

53 Jumalan suunnitelmissa ei voi tapahtua muutoksia, sillä koska hän tuntee tulevaisuuden, hän ei voi 

erehtyä. 

54 Jumala on ennakoinut kaiken alusta alkaen, äärimmäisen oikeudenmukaisesti ja täydellisesti. 

55 Ymmärtäkää, mitä minä sanon teille, jotta tekin olisitte pysyviä teoissanne, niin kuin Mestarinne 

on opettanut teille. 

56 Puhun teille siitä säteilevästä valopilvestä, jonka toisen aikakauden opetuslapseni näkivät 

Betaniassa ja jonka näkijät ovat nyt nähneet. Totisesti MINÄ sanon teille, etteivät edes ne, jotka näkivät 

MINUN eroavan pilvien välissä, ymmärtäneet tuon ilmestyksen merkitystä. Myöskään ne, jotka näkivät 

Minun laskeutumiseni hengessä tuolloin, eivät ymmärtäneet tuon "pilven" merkitystä, ennen kuin Sanani 

selitti teille kaiken ja hengelliset sanansaattajani tekivät sen ymmärrettäväksi teille yksityiskohtaisella ja 

selkeällä sanallaan. - Jopa toisen aikakauden opetuslapsille oli läsnä hengellinen olento, joka selitti heille 

hetkinä, jolloin he katselivat Mestarinsa ylösnousemusta ymmärtämättä sitä, että maailma näkisi tämän 

Jeesuksen, jonka he näkivät leijailevan pilvien välissä, laskeutuvan samalla tavalla, toisin sanoen 

hengessä, uudessa ajassa. 

57 Tämä nykyinen ilmestys on tuon lupauksen täyttymys, oi ihmiset. Jos tapa, jolla olen tullut, 

vaikuttaa liian vaatimattomalta jollekin lapsistani, se johtuu siitä, että he eivät ole kyenneet nousemaan 

hengellisesti katsomaan sitä säteilevää valoa, jolla Henkeni valaisee uutta aikakautta. 

58 Myös toisella aikakaudella monet ihmiset, jotka haaveilivat luvatun Messiaan tulosta, tunsivat 

pettymystä nähdessään Kristuksen pelkän ulkoisen olemuksen, ja siksi he kielsivät Minut. He eivät 

kyenneet löytämään taivaan valtakunnan, valon ja totuuden valtakunnan, läsnäoloa Jeesuksen ulkoisen 

köyhyyden kautta. 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 76  
1 Tämä on teille armon päivä. Tulette kuulemaan rakastavaa Sanaani, joka tulvii sydämenne 

rakkaudella. Vapisette riemusta ajatuksesta, että olette niiden opetuslapsieni sukupolvien edelläkävijöitä, 

jotka tulevat pian maan päälle. Silloin tunnustatte edessäni, että olette liian kömpelöitä ja heikkoja 

suorittamaan Minulle sopivaa tehtävää. Epäilette, koska ette ole ymmärtäneet Minua. Mutta en lähettäisi 

sinua suorittamaan näin vaikeaa tehtävää, jos näkisin sinut heikkona, kuten olet tällä hetkellä. Opetukseni 

tulevat alas luoksenne päivästä toiseen opettamaan teitä ja vahvistamaan teitä, jotta voin lähettää teidät 

taisteluun heti, kun olette vahvoja uskossanne. 

2 Totisesti minä sanon teille: jos joku luulee, että syntiset eivät ole sen arvoisia, että minä pelastan 

heidät, hän ei tunne minua. En halua kenellekään lapselleni kuolemaa, ja jälleen kerran olen valmis 

uhrautumaan pelastaakseni heidät ja johtaakseni heidät todelliseen elämään. Ymmärtäkää, että ei ole 

mahdollista, että on olemassa olento, joka - luotuna tiettyä päämäärää varten - kykenee saamaan Luojan 

tahdon muuttumaan; ja teidät on luotu nousemaan Minun luokseni totuuden polulla. Tämä on se tie, jonka 

ihmiset ovat materialisminsa vuoksi menettäneet ja jonka näytän teille uudestaan rakkauteni kautta. 

3 Minä saan tämän ihmiskunnan, aivan kuten Israelin kansan, murtamaan orjuuden kahleet ja 

lähtemään vuoren juurelle, jossa he kuulevat ääneni, joka näyttää heille tien luvattuun maahan. 

4 En antanut koko ihmiskunnalle armoa kuulla Sanaani tällä Kolmannella Aikakaudella; tein niin 

vain niiden kanssa, jotka pystyivät tuntemaan Minut tässä muodossa ja uskomaan Minuun. Tämän 

ilmentymän, tämän Sanan, on tarkoitus toimia valmisteluina, jotta koko ihmiskunta voi myöhemmin 

tuntea läsnäoloni yhdessä ainoassa muodossa: hengellisessä. 

5 Älkää pelätkö, ihmiset, olkaa varmoja siitä, että tällä kohtalon tunnilla ette ole yksin, sillä luonto 

puhuu ja luonnonvoimat todistavat ja täyttävät ennustukseni, jotta ihmiskunta tietäisi, että tämä on kolmas 

aika, Pyhän Hengen ilmestymisen aika. 

6 Oikeuteni tulee jokaisen luodun päälle ja koskettaa jokaista ihmistä, aivan kuten Herran enkeli tuli 

Egyptin päälle ja toteutti tuomioni, jossa vain ne pelastuivat, jotka olivat merkinneet ovensa karitsan 

verellä. 

7 Totisesti sanon teille, että tänä aikana jokainen pelastuu, joka valvoo ja uskoo Vapahtajan sanaan 

ja lupauksiin, jumalallisen Karitsan, joka uhrasi itsensä opettaakseen teitä rukoilemaan ja täyttämään 

täydellisellä rakkaudella sovitustehtävänne, koska Vereni suojelee teitä kuin rakkauden vaippa. Mutta joka 

ei valvo, joka ei usko tai joka pilkkaa, sitä koetellaan, jotta hän heräisi horroksestaan. 

8 Vuosi 1950 lähestyy, ja pian koittaa tuomion aika, josta puhun teille, valon ja pimeyden välisen 

taistelun aika. Valmistautukaa, ihmiset, katselkaa ja rukoilkaa, tuntekaa veljienne tuska. näette, kuinka 

ruumiit ja sielut sairastuvat yhä enemmän; täynnä pelkoa heitä odottavista vaaroista, etsitte majakkaa, joka 

valaisisi heitä, ja balsamia, joka parantaisi heidän sairautensa. Olen valmistanut teidät olemaan näiden 

eksyneiden lampaiden paimenia ja tuomaan heidät luokseni puhdistamaan heidän sielunsa, parantamaan 

heidän ruumiinsa ja tasoittamaan heille tietä, istuttamaan heihin rakkautta ja vanhurskautta, jotta he voivat 

aloittaa uuden elämän. 

9 Valoni on ilmestynyt tälle maalle ja leviää kaikkialle; se kerää ympärilleni lapsiani kaikista 

roduista ja uskontokunnista. Te, jotka nyt kuulette Sanaani, olette saaneet takaisin henkiset lahjanne, olette 

parantuneet ja täynnä voimaa. Kun ihmiskunta kokee nämä tapahtumat, se kutsuu teitä armoitetuiksi. He 

pyytävät sinua antamaan heille vähän tästä totuudesta, jonka olen sinulle paljastanut, ja he kuuntelevat 

innokkaasti sanojasi. On monia, joiden pitäisi jo lukea tätä kirjaa, mutta jotka ovat lykänneet tuloaan, ja 

jotka tulevat, kun Sanani on valmis. Mutta sitä aikaa varten teidän on valmistauduttava, ja teidän on 

opetettava heitä rakkaudella, niin kuin minä olen opettanut teitä. 

10 Älä pelkää pimeyttä, jossa veljesi elävät, äläkä "spitaalia", äläkä heidän kielensä miekkaa. He 

lähestyvät sinua, toiset vastahakoisesti, toiset ymmärtäväisesti, ja kaikkia sinun on opastettava 

rakastavasti. Olen puhunut teille rakkaudella, ja sanani ovat olleet hyväilyä ja lohdutusta kaikille lapsilleni. 

Olen tullut suurten ihmisjoukkojen eteen välittämättä siitä, että toiset uskovat sanani ja toiset kieltävät ne. 

Olen vaalinut ihmissydäntä ilman minkäänlaista suosimista. Tämä rakkauteni kastelu tekee siitä 

hedelmällisen, ja lyhyessä ajassa ihmisen elämä muuttuu. Kun Sanani on valmis, te jatkatte siellä 

opetuslapsinani, seuraatte askeleitani ja todistatte teoillanne opetukseni totuudesta. 
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11 Haluan tehdä teistä vahvan kansan, taistelijan, joka voittaa esteet ja saavuttaa tehtävänsä 

päämäärän voittaakseen lupaamani suuren palkkion. Kun voitelin teidät, annoin teidän tuntea hengelliset 

lahjanne, ja teidät varustettiin suuren päivän työhön. Älkää koetelko näitä hengellisiä lahjoja, vaan 

uskokaa niihin älkääkä rikkoko uskoa. Älkää asettako Minua koetukselle, sillä jos teette niin, Minä näytän 

aina, kuka Minä olen! Mutta jos panisin sinut koetukselle, sinusta tulisi heikko. 

12 Jos haluatte parantaa sairaita, tehkää se minun nimessäni ja hoitakaa tehtävänne nöyrästi. Kun teen 

näkyväksi veljienne ja sisartenne elämän lopun, älkää pyytäkö Minua jatkamaan heidän olemassaoloaan. 

Tule niiden sielujen oppaiksi, jotka kutsutaan tuonpuoleiseen ja jotka minä annan sinun armoosi. Mutta jos 

tehtävänäsi on palauttaa ruumiin terveys, tuntea veljesi tuska ja käyttää hengellisiä lahjoja, neuvoa ja 

rohkaista, silloin rakkautesi tekee ihmeitä. 

13 Sinä suosittelet Minulle niitä sydämiä, jotka eivät ole herkkyytensä vuoksi hyväksyneet opetustani. 

Varustautukaa kärsivällisyydellä, sillä jos teillä on uskoa Sanaani, kylvätte tämän siemenen kaikkiin 

sydämiin, ja minä annan teille uskotuille ihmisille tarvittavat todisteet heidän vakaumukselleen. 

14 Haluan, että muistatte aina opetukseni, sillä en ole tullut puhumaan tyhjyyteen, vaan laittamaan 

valoni mieleenne ja sydämeenne. Muistakaa: jos ette käytä opetuksiani, monet nälkäiset, jotka ovat 

odottaneet Minua pitkään, lähtevät pois tyhjin käsin, koska he tietävät, että tulen korjaamaan kaikki 

virheet. 

15 Valittuni ovat viisaasti hajaantuneet kaikkiin kansoihin, ja heillä kaikilla on tehtävänsä Minulta 

täytettävänä. Jotkut tulevat tähän kansakuntaan ilmeisesti aineellisista syistä: toiset työn ja toiset levon 

perässä. Haluan, että olette siihen mennessä valmiita, että olette jo opetuslapsiani. Vain tällä tavoin Sanani 

saa uskoa - sen esimerkin ja uskon kautta, jonka ihmiset pystyvät antamaan veljilleen. 

16 Minä olen jumalallinen taloudenhoitaja, joka lähettää teidät aikanaan levittämään siementä. Mutta 

en halua kuulla opetuslapsiltani seuraavia sanoja: "Mestari, Sinä sanoit minulle, että maa oli valmistettu ja 

puhdistettu, mutta minä löysin orjantappuroita ja kiviä, joihin kompastuin." 

Mutta minä vastaan teille: En ole tarjonnut teille kukkaista polkua, vaan olen kertonut teille, että se on 

sama polku, jota Jeesus kulki toisella aikakaudella ja hänen jälkeensä kaikki hänen opetuslapsensa. 

17 Te kaikki voitte seurata minua, koska olette puhtaita. Ennen kuin vedin teidät luokseni, puhdistin 

teidät. Siksi olette arvokkaita kylvämään siemeneni veljienne sydämeen. Pellot on valmisteltu, sillä Elian 

Henki on tänä aikana ollut kuin kellon ääni, joka on herättänyt kaikki nukkujat. Hän herättää teidät niin, 

että kuulette ääneni, ettekä anna Mestarin puhua yksinäisesti autiomaassa. Kaikki te, jotka virkistytte 

kuullessanne Sanaani, olette heränneet tuon hengellisen Paimenen armosta. Totisesti minä sanon teille: 

kun näen teidät kokoontuneina yhteen kuuntelemaan minua, niin minä iloitsen, ja kun te ette lähesty puuta 

syödäksenne sen hedelmää, niin teidän Isänne on surullinen. 

18 Olen tullut yhdistämään teidät ihmisten kanssa, jotka ovat jo kauan olleet hajallaan maailmassa; 

haluan yhdistää kaksitoista heimoa, jotta niistä tulisi sitten yksi ja lähettää se ihmiskunnan keskuuteen 

rauhantehtävässä. Mutta kun näen näiden lasten kiittämättömyyden, voin tuntea vain tuskaa ja surua. 

19 Luovutan sinulle iankaikkisen elämän puun, jonka ihanan makea hedelmä on terveys, ilo ja rauha. 

Olen antanut ihmisten istuttaa erilaisia puita ja nähnyt, että suurin osa niiden hedelmistä on ollut kitkeriä ja 

että niiden kasvattajat ovat pakottaneet ihmiskunnan syömään niitä. 

20 Minun sanani on kohdannut sinun itsekkyytesi. Siksi olen käskenyt teitä tuomaan veljienne tietoon 

sen, mitä annan teille. Mutta te haluatte vain virkistää itseänne ilmentymilläni ilman, että otatte 

velvollisuuksia muita kohtaan. Mutta Mestari ei ole kutsunut teitä opettamaan teille hyödyttömiä 

opetuksia, vaan Hän on käskenyt teidän oppia tämän jumalallisen oppitunnin, jotta voitte käyttää sitä 

myöhemmin elämässänne soveltamalla sitä lähimmäisiinne. Paljastan teille tällä hetkellä, että hengellänne 

on vanha velka kaikille, jotka tulevat luoksenne kärsimyksen, tarpeen tai pyynnön kanssa. Ajattele, 

millaisella rakkaudella asetan heidät elämänpolullesi, jotta voisit suorittaa hyvityksesi tekemällä heistä 

hyväntekeväisyytesi kohteen. 

21 Olen jo pitkään puhunut teille, jotta muodostaisitte tämän kansan rinnalle uuden apostolijoukon. 

Sukupolvi toisensa jälkeen on kuullut sanani, enkä vieläkään löydä niitä, jotka ovat vankkuudellaan 

temppelini tukipilareita. 

22 Vuosi 1950 tulee teille yllättävän nopeasti, ja jos ette silloin enää kuule Sanaani, tunnette itsenne 

orvoiksi. 
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23 Oikeuteni on koeteltava teitä, kunnes ymmärrätte, että teidän on yhdistyttävä ja muodostettava 

kansa, joka on täynnä harmoniaa ja veljeyttä. Nämä ajat lähestyvät, ja nyt kun teillä on vielä aikaa 

valmistautua, sanon teille rakkaudella: älkää odottako kuin nukkujat, kunnes tuo hetki tulee. 

24 (Eri yhteisöjen) yhdistäminen näyttää teistä vaikealta ja mahdottomalta sovinnon ja veljeyden 

saavuttaminen kaikkien maan kansojen kanssa. Mutta totisesti sanon teille, että ihmiset lopulta tunnistavat 

ja rakastavat toisiaan. 

25 Kun ihmiset alistavat vapaan tahtonsa omantuntonsa alaisuuteen ja työskentelevät sopusoinnussa 

jumalallisen tahdon kanssa, he tuntevat, että elämän taakka kevenee eikä mikään rasita kehoa tai sielua. 

26 Kuinka Isä kaipaakaan, että te kaikki tuntisitte itsenne lapsiksi Minua kohtaan eikä syytettyinä! 

Aina kun lähdette maan päältä ja esittäydytte Minulle antaaksenne tiliä elämäntehtävänne täyttämisestä, 

tunnette, että omatuntonne syytökset painavat teitä. Mutta nyt teidän on aika laulaa voiton ja ilon laulu 

saapuessanne tuonpuoleiseen, koska voitte sanoa Isällenne: "Herra, kaikki on tapahtunut!" 

27 Jos polku olisi ollut leveä, koko ihmiskunta olisi jo saavuttanut vuorenhuipun. Mutta koska tie on 

ollut täynnä koettelemuksia ja portti on ollut kapea, on ollut välttämätöntä hankkia ansioita, jotta on voinut 

edetä sitä pitkin. 

28 Teillä on mahdotonta olla jo tässä maailmassa käsitystä siitä, mitä tai miten valtakuntani, taivaani 

ja kirkkauteni ovat. Haluan teidän tyytyvän tietämään, että se on sielun täydellisyyden tila, josta käsin se 

kokee, tuntee ja ymmärtää hengen ihmeellisen elämän, jota ette tällä hetkellä voi käsittää ettekä kuvitella. 

29 Kerron teille, että edes sielut, jotka elävät korkeammilla tasoilla kuin se, jolla olette, eivät tiedä 

tuon elämän todellisuutta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa elää "Isän helmassa"? Kun asut siellä, vasta sitten voit 

tietää. Vain epämääräinen aavistus, heikko aavistus tuosta mysteeristä koskettaa sydäntäsi kannustimena 

kehityspolullasi. 

30 Tulkaa Isän luo rakkauden kapeaa tietä, joka on armoa, joka on anteeksiantamusta, joka on 

nöyryyttä, ja te otatte Hänen surunsa Häneltä. 

31 Ihmiset, olen nähnyt teidän itkevän maailmaa. Olkaa siunattuja! Sydämesi alkaa tuntea 

muukalaisten kipua. Olen nähnyt teidän nostavan ajatuksenne puoleeni yön hiljaisuudessa pyytääksenne 

Minulta rauhaa ja balsamia ihmiskunnalle. Totisesti sanon teille, ette tiedä, kuinka paljon maailmalle 

annetaan rukouksenne kautta! 

32 Älkää olko huolissanne, jos ette tässä elämässä koe vetoomustenne ja kyyneltenne tulosta niiden 

puolesta, joita ette edes tunne. Tuskan taltta tasoittaa sydämenne, ja Sanani liikuttaa teitä joka hetki 

hyväntekeväisyyteen. Tänään ymmärrätte voiman, joka teillä on ajatuskyvyn kautta, samoin kuin muiden 

kykyjen kautta, joita ette ole tähän asti viljelleet. Sisälläsi on elämä, joka on vielä tuntematon. 

33 Voitteko kuvitella, millaista tuskaa henki kokee, kun se hengelliseen laaksoon palatessaan huomaa, 

ettei se ole kyennyt täyttämään tehtäväänsä maailmassa eikä se ole kyennyt paljastamaan kykyjään ja 

ominaisuuksiaan lihalle? Tänä aikana annan teille opetukseni uudestaan, vaikka olen jo antanut ne teille 

opetuksessa, jonka annoin teille toisena aikakautena, mutta ette kyenneet silloin ymmärtämään niitä. 

Kaikkea sitä, mitä et voinut aivan ymmärtää, pidit mysteerinä, ja levitit verhon sen ylle. Tätä verhoa olen 

nyt repimässä valollani, jotta salaisuudet voivat näyttää teille niiden todellisen luonteen. 

34 Siksi sanoin teille, että ette tunnista ajatuksen voimaa. Tänään kerron teille, että ajatus on ääni ja 

kuulo, että se on ase ja kilpi. Se sekä luo että tuhoaa. Ajatus lyhentää etäisyyttä kaukana toisistaan olevien 

ihmisten välillä ja löytää ne, joiden jäljet se oli hukannut. Tunne aseesi ennen taistelun alkua. Se, joka osaa 

valmistautua, on vahva ja voittamaton. Teidän ei tarvitse käyttää murha-aseita. Sinun miekkasi olkoon 

puhdas ja äänekäs ajatus, ja kilpeesi uskoa ja rakkautta. Jopa hiljaisuudessa äänesi kaikuu rauhan viestinä. 

35 Tätä opetusta opetan teille nyt, ja totisesti sanon teille, että sanani eivät häviä, aivan kuten yksikään 

pisara Golgatalla vuodatetusta verestä ei ollut hyödytön. Otan vain muutaman hetken siitä ajasta, jonka 

olen antanut teille aineellista elämäänne varten, jonka kautta voitte saavuttaa iankaikkisen elämän. Nämä 

hetket ovat korvaamattomia. 

36 En edes pyytänyt teitä uskomaan Minuun, kun löysitte tienne tänne. Minä olin se, joka edelsin teitä 

ja annoin teille todisteita parantamalla fyysisiä sairauksianne, antamalla rauhaa hengellenne tai jotain, mitä 

piditte saavuttamattomana. Sen jälkeen, kun uskoitte Minuun ja omistauduitte uskollisesti täyttämään 

lakiani, ilmoitin jokaiselle hänen tehtävänsä, jotta hän ei eksyisi polulta ja ottaisi itselleen vain sen, mikä 

hänelle kuuluu, ja antaisi armoa ja rakkautta veljilleen, niin kuin olen tehnyt teille. 
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37 Luuletteko, että kaikki opettajat ovat mestareita? Luuletteko, että kaikki, jotka kutsuvat itseään 

Jumalan palvelijoiksi, ovat minun lähettiläitäni tai että olen antanut heille tehtävän, jota he suorittavat? 

Luuletko, että kaikilla, jotka hallitsevat, johtavat ja komentavat maailmassa, on tarvittavat taidot tämän 

tehtävän suorittamiseen? Ei, ihmiset! Kuinka harvat ovatkaan niitä, jotka toteuttavat heille uskotun 

tehtävän totuudessa! Kun jotkut ottavat haltuunsa aseman, joka ei heille kuulu, ne, joiden pitäisi olla siinä, 

näkevät itsensä nöyryytettyinä ja alennettuina. - Minun, joka olen Jumalanne, oli tultava tarjoamaan teille 

hengellistä yhteyttä, ja minun, joka olen kuninkaanne, oli tultava hallitsemaan teitä, edistämään sieluanne 

evoluution tiellä. 

38 Aiemmin keräsit vain sanoja, joita kukaan ei opettanut sinua ymmärtämään tai tulkitsemaan ja 

jotka vain sekoittivat sinua. Kuka teistä - saatuaan Sanani kuin siemenen ja valoni hedelmällisen kasteen, 

joka selittää hänelle kaiken - uskoo yhä helvetin ikuiseen tuleen? - Ei mitään. Tänään te tiedätte, että 

rangaistuksen pelko ei saisi saada teitä tottelemaan lakiani, vaan rakkautenne, joka syntyy sydämenne 

syvimmästä pohjasta. Ne ajat, jolloin sielusi vapisi pelottavan ja armottoman Jumalan oikeuden edessä, 

ovat ohi. Se, mitä paljastin teille kuvaannollisesti menneinä aikoina, tulkittiin väärin. Haluan teidän 

tietävän tämän: Kun syntisen omatunto onnistuu käännyttämään sielun pois sen kiinnittymisestä aineeseen 

ja näyttää sille kaikki sen virheet, sen kiittämättömyyden ymmärtäminen saa sen tekemään parannuksen, ja 

sen kärsimä häpeä on niin voimakas, että siihen verrattuna väärä ajatus aineellisesta tulesta sielun 

puhdistavana elementtinä tuntuu sinusta heikolta. 

39 Omatunto on Jumalan valo, ja tämä valo on rakkauden tuli, joka kuluttaa kaiken epäpuhtauden. 

Katso, tämä on se "tuli", jossa sielu sulatetaan uudelleen noustakseen jälleen täyteen valoa. 

40 Kerron teille myös, että aivan kuten omassatunnossa on olemassa tuli, joka ei ole aineellinen tuli, 

myös sielussa on pimeyttä ja luopumista, jotka eivät ole samanlaisia kuin ne, joita teillä on maailmassa, 

eivätkä samanlaisia kuin ne, joita te kuvittelette. 

41 Miten voitte uskoa, että tuomiopäivänä kuolleiden ruumiit nousevat ylös ja yhdistyvät sielujensa 

kanssa ja pääsevät Jumalan valtakuntaan? Miten voit tulkita tällä tavalla sitä, mitä sinulle on opetettu 

muina aikoina? 

42 Liha on tästä maailmasta, ja se pysyy siinä, kun taas henki nousee vapaaksi ja palaa elämään, josta 

se tuli. "Se, mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, ja se, mikä on syntynyt Hengestäni, on henkeä." "Lihan 

ylösnousemus" on sielun uudelleen ruumiillistuminen, ja jos jotkut uskovat, että tämä on inhimillinen 

teoria, ja toiset teistä uskovat, että se on uusi ilmestys - totisesti minä sanon teille, minä olen alkanut 

ihmiskunnan alusta lähtien tehdä tätä ilmestystä tunnetuksi maailmalle! Löydätte tästä todisteita Raamatun 

tekstistä, joka on todistus teoistani. 

43 Mutta tänä aikana tämä ilmestys on tullut hengellenne sen ollessa korkeammassa kehitysvaiheessa, 

ja pian se hyväksytään oikeutetusti yhdeksi Luojan oikeudenmukaisimmista ja rakastavimmista laeista. 

Hylätkää ajatus, joka teillä oli "tuomiopäivästä", sillä se ei ole yksi teidän päivistänne, koska se on 

ajanjakso, ja "maailmanloppu" ei ole sen planeetan loppu, jolla elätte, vaan sen itsekkään elämän loppu, 

jonka olette luoneet sille. 

44 Totisesti minä sanon teille: Te elätte jo nyt 

Herra", olet jo Hänen tuomionsa alla. Eläviä ja kuolleita tuomitaan parhaillaan, menneet ja nykyiset teot 

punnitaan näissä (tuomion) vaakakupeissa. Avatkaa silmänne, jotta voisitte olla todistajina sille, että 

jumalallinen oikeudenmukaisuus tuntuu kaikkialla. 

45 Juuri nyt teidän on pysyttävä vahvoina, sillä myrsky on purkautunut ja kiusaukset vaanivat teitä 

joka käänteessä. Jättäkää Sodoma ja Gomorra - syntiset kaupungit - älkääkä kääntäkö katsettanne 

taaksepäin, sillä he kutsuvat teitä (jäämään), ja koska olette jo vapauttaneet itsenne, älkää vajotko takaisin 

heidän syliinsä, sillä voi olla, että sen jälkeen teillä ei enää ole voimia erottautua heistä. Menkää 

viivyttelemättä kohti rauhan kaupunkia, sitä kaupunkia, joka asettuu sydämeenne, kun sen aika koittaa. 

46 Kuinka kauan tuomio kestää? - Te ette tiedä, mutta totisesti sanon teille, että puhdistuksen aikaa 

lyhentää Jumalallinen Armoni. - Teille vanhoille, jotka olette syvästi surullisia, koska mielenne sanoo 

teille, että maan päällä ette enää koe Laini voittoa, sanon totuuden nimissä: Kuka voi sanoa teille 

varmuudella, ettette silloin palaa maailmaan todistamaan valtakuntani tuloa ja ottamaan uutta askelta 

evoluution tiellä? Niille, jotka eivät palaa, sanon, että tuonpuoleisesta annan heidän nähdä 

oikeudenmukaisuuteni voiton, ja näiden olentojen ääni ja läsnäolo tuntuu maan päällä. 
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47 Olen antanut teille uuden opetuksen. Sen avulla olen tuhonnut virheellisiä ajatuksia, koska olitte 

tulkinneet aiempia opetuksia maallis-materiaalisella tavalla. Ymmärtäkää, että puhun teille eri muodoissa. 

Yhden ja saman opetuksen esitän teille eri tavoin, jotta ei jää ketään, joka ei ymmärtäisi Sanaani. 

Muistakaa, että kaikissa niissä, jotka kuuntelevat minua, ei henki eikä mieli ole yhtä kehittynyt. Siksi 

inhimillistän ja rajoitan Sanaani, kunnes teen siitä ymmärrettävän kaikille ja jokaiselle lapselleni. 

48 Kun olen antanut teille ohjeeni, ja jotta vetäisitte niistä oikeat johtopäätökset ja tulkintanne olisi 

oikea, lähetän teille hengelliset lähettilääni, Sanani sanansaattajat ja tulkitsijat, jotta he auttaisivat teitä 

tutkimuksessanne ja te löytäisitte ilmestysteni merkityksen. 

49 Haluan teidän ymmärtävän, kuinka tärkeää on tutkia ja ymmärtää Sanaani, sillä jokainen lausahdus 

sisältää joko ilmestyksen tai profetian, tuomion tai ohjeen hengellenne. 

50 Ne, jotka antavat Työlleni sen merkityksen, joka sillä on tällä kolmannella aikakaudella, ja jotka 

syventyvät Sanani tutkimiseen, näkevät monien heidän olemukseensa kätkettyjen lahjojensa kukoistavan 

ja avautuvan. Autuaita ovat ne, jotka heräävät Herransa äänestä, sillä kun he lähtevät suorittamaan 

tehtäväänsä, he huomaavat, etteivät he ole hylkiöitä tai kurjia, kuten he olivat luulleet, ja lisäksi he 

oppivat, ettei heidän Isänsä ole koskaan unohtanut heitä. 

51 Ne, jotka eivät tyhmyydestä, epäuskosta tai materialismista johtuen kehitä hengellisiä lahjojaan ja 

kykyjään tänä aikana, joutuvat joka käänteessä niiden suurten tapahtumien ja vierailujen valtaan, joiden on 

määrä tapahtua tänä aikana. Sen tähden minä sanon teille: Valmistautukaa, valvokaa ja rukoilkaa, 

herättäkää ihmiskunta! 

52 Oletko havainnut henkistä heräämistäsi? Oletko vakuuttunut siitä, että olet todella nukkunut? 

Tehkää sitten veljillenne se, mitä Sanani on tehnyt teille, ja voitte aloittaa vuoropuhelun hengeltä hengelle. 

53 Kun puhutte Minusta ja todistatte, puhukaa selkeästi, ettette sekoita ketään. Olenko tullut 

salaisuuksien taakse kätkettynä tai pimeyden peittämänä? 

Olen todellakin tullut hengessä, joka on ihmissilmillenne näkymätön, mutta henki ei tarkoita 

salaperäisyyttä tai pimeyttä, vaan valoa, totuutta ja selkeyttä sille, joka osaa tarkkailla 

ennakkoluulottomasti ja tutkia hyvällä tahdolla. 

54 Annan tämän kansan, joka on nähnyt ilmentymäni ihmisen älyllisen elimen kautta, tietää: Jotta 

aika, jonka se on omistanut tälle tutkimukselle, ja taistelu, jonka se on käynyt pysyäkseen lujana ihmisten 

joukossa, kantaisi huomenna ansioidensa veroista hedelmää, kun tämä Sana ei enää kajahda äänenkantajan 

kautta, sen on kerättävä sydämeensä kaikki opetukseni, jotta se voisi todistaa tästä totuudesta. 

55 Kansani sanoo Minulle sydämessään: "Mestari, olemme monien vuosien ajan kuulleet Jumalallista 

Sanaanne onnistumatta pääsemään opetuksessanne ytimeen. Miten sitten, niiden muutaman vuoden 

aikana, jotka voimme vielä kuulla Sinua, voimme saavuttaa sen varustuksen, jota Sinä vaadit meiltä?" 

Mutta sanon teille, että jos ette ole päässeet niin pitkälle, että ymmärtäisitte ilmestykseni, se johtuu vain 

siitä, että teiltä on puuttunut sisäinen kokoontuminen ja mietiskely, jotta voisitte paremmin ymmärtää 

opetukset, jotka olen antanut teille tähän mennessä. 

56 Haluan antaa teille armon, jonka avulla voitte tehdä omaksi kaiken sen viisauden, jonka olen 

antanut teille Sanassani. Mutta älkää ajatelko, että tämä armo koostuu siitä, että oleskeluni kanssanne 

pitenee. Ei! Mitä järkeä olisi jäädä enää sen jälkeen, kun olen kertonut teille kaiken ja jättänyt sen 

arkistoon? Se armo, josta puhun teille, tulee teille välittömästi sen jälkeen, kun Sanani lakkaa soimasta 

vuonna 1950. Sitten annan teille aikaa omistautua lukemattomien antamieni opetusten lukemiseen. 

Omistatte itsenne syvälliseen pohdiskeluun ja opiskeluun, joka auttaa teitä löytämään kaiken sen 

hengellisen sisällön, jonka Sana vuodatti ihmisille julistuksessaan. 

57 Tämän opiskelun kautta hengellistytte vähitellen ja lisääntytte tietämyksessä ja varustautumisessa. 

Silloin huudatte iloisesti: "Herra, ole siunattu, sillä olet antanut meille tilaisuuden käyttää sitä valon 

rikkautta, jonka toit meille ja joka on jo kadonnut sydämistämme". 

58 Tämä on kolmas testamentti ainosyntyisestä Jumalasta, joka on tehnyt itsensä tunnetuksi 

ihmiskunnalle kolmessa eri ilmestysmuodossa ja kolmena eri ajanjaksona. 

59 Ette voi kieltää, että ilmestymiseni aikana armolahjani olivat kanssanne, vaikka myös 

oikeudenmukaisuuteni oli läsnä. Kaikki tämä on auttanut teitä ymmärtämään, että kyseessä oli todella 

jumalallinen ilmestys ja että on varmaa, että ihmiskunnalle on alkanut uusi aikakausi. 
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60 Oi autuaat kansat, vaikka ette tunne Läsnäoloni läheisyyttä ettekä ole tietoisia siitä, että olette 

astuneet uuteen aikakauteen, joka on valon ja oikeudenmukaisuuden aikakausi, annan teille rakkauteni, 

anteeksiantoni ja siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 77  
1 Tervetuloa, rakkaat työläiset, te, jotka olette muuttaneet itsenne kumppaneikseni taistelussa ja 

työssä. 

2 Iloisesti ne tarjoavat minulle työnsä hedelmän, jotka ovat ottaneet tämän ristin vastaan rakkaudella, 

sillä he ovat onnellisia tietäessään palvelevansa Isääsi. Toiset tulevat luokseni surullisina ja masentuneina; 

he ovat niitä, jotka kuultuaan harhaoppisten, pettureiden tai velhojen huutavan heitä kadulla, tunsivat 

pelon ja häpeän tarttuvan heihin, ja siitä lähtien he ovat kätkeneet itsensä lähimmäistensä katseilta, ja kun 

he vihdoin puhuvat Työstäni, he tekevät sen lyhyesti, pelokkaina ja epävarmoina. Mitä hedelmää nämä 

pelokkaat sydämet voivat tuottaa, ja mitä rauhaa tieto siitä, että he ovat tämän opetuksen opetuslapsia, voi 

tuoda heille? 

3 Haluan, että opetuslapseni tuntevat olevansa itsensä herroja kaikissa tilanteissa, todistavat 

rakkauden teoillaan veljiensä edessä opetukseni totuudesta, kasvot koholla ja rauha sydämessä, sillä kaikki 

tämä on todiste siitä, että he ovat vakaasti vakuuttuneita totuudesta, jolle he ovat antaneet itsensä, ja 

todistus uskosta ja arvokkuudesta veljiensä keskuudessa. 

4 Heikoille ja pelokkaille puhun sanoilla, jotka kohottavat heidän masentuneita sielujaan ja lietsovat 

heidän uskoaan. Vakuutan heille, ettei kukaan maailmassa voi antaa heille täydellisempää ja 

hengellisempää opetusta kuin se, jonka olen teille tällä hetkellä paljastanut. 

5 Kun tämä varmuus läpäisee heidän sydämensä, he eivät enää piileskele veljiensä katseilta, eivät 

häpeä eivätkä vaikene. He kohottavat kasvojaan, panevat tekoihinsa sen valon, jota opetukseni säteilee, 

eivätkä pelkää kenenkään tuomiota, koska he ovat rauhassa omantuntonsa kanssa. 

6 Olen antanut teille opetuksen ja selittänyt sen teille helposti ymmärrettävin sanoin, jotta voitte pian 

harjoittaa sitä. Olen opettanut teille periaatteita, jotka, koska ne on pysyvästi kaiverrettu sydämeenne, 

voitte pitää mielessänne elämänne jokaisena hetkenä, jotta voitte todistaa totuudestani ilman pelkoa ja 

ilman pelkoa, kun ihmiset vaativat teiltä todisteita. 

7 En ole tarjonnut teille valtaistuimia, kruunuja tai maailman aarteita, vaan hengen kykyjen 

tuntemusta. Mutta totisesti minä sanon teille: yksi näistä hengen lahjoista on arvokkaampi kuin kaikki 

maan valtakunnat. 

8 Mutta minä sanon teille: vaikka tiedätte, että se, mitä olen antanut teille, on äärettömän arvokasta, 

älkää tulko turhiksi sen vuoksi. Olkaa tietoisia siitä, että minä, teidän kuninkaanne, kaiken luodun 

omistaja, olen tullut luoksenne nöyrästi ja kerskailematta. 

9 Sen, joka haluaa tuntea valtakuntani, asua siinä ja omistaa sen rikkaudet, on voitettava ne 

rakkauden ja nöyryyden kautta. 

10 Henkeni kutsuu kaikki valtakuntaani, ei ainoastaan tämän maan asukkaat, vaan kaikkien kansojen 

ihmiset. Minun siemeneni on hajallaan kaikkialla maailmassa; ne, jotka on merkitty Karitsan verellä, ovat 

tulleet ja tulevat jatkossakin tulemaan ihmiskunnan keskuuteen jakamaan Hyvää Sanomaa, ravistelemaan 

ihmisiä hereille heidän uneliaisuudestaan ja tasoittamaan tietä. Ne herättävät suuria ihmisjoukkoja ja 

näyttävät heille tien henkistymiseen. Ne kulkevat kansojen edellä kuin se tähti, joka johdatti maagit 

toisella aikakaudella ja näytti heille Vapahtajan syntymäpaikan. 

11 On määrätty, että ilmoitan itseni jokaisen merkityn kautta, ja ilmoitukseni ovat täynnä valoa, 

voimaa ja lohdutusta. Heistä tulee polunetsijöitäni, profeettojani, innoittajiani, heistä tulee henkistämisen 

apostoleja, lääkäreitä, oppaita ja neuvonantajia. Kaikki tämä, mistä puhun teille, oli jo kirjoitettu ja 

ennakoitu. 

12 Täällä teillä oli Kolmannen Aikakauden sanansaattaja, jonka suun kautta Elia puhui ja joka 

valmisteli uutta aikakautta; teillä oli äänenkantajat, joiden välityksellä Sanani kuului. 

Muilla alueilla saatte sanomani eri muodoissa, joiden tarkoituksena on palvella hengellistä valmistelua, 

kuten tämä julistus on tehnyt teille. 

13 Viesti on lyhyt, mutta kun se on annettu, sen vastaanottaneiden on lähdettävä seuraamaan sitä 

rakkauden teoillaan. 

14 Ihmiskunta yhdistyy hengellisesti näiden viestien kautta, sillä niiden kaikkien ydin on yksi: Minun 

totuuteni. 
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15 Älköön kukaan vääristäkö tai muuttako ilmestysteni merkitystä, jotta kun kokoontumisenne hetki 

koittaa, ette loukkaantuisi erilaisista tulkinnoista. 

16 Te, jotka saatte selkeän ja kattavan ilmoituksen, jollainen on Minun valonsäteeni, josta on tullut 

Sana, olette tällä aikakaudella kaikkein vastuullisimpia tälle Työlle ja ihmiskunnalle. Autuaita ovat ne 

opetuslapset, jotka ovat uskollisia opetukselleni, autuaita ovat ne, jotka ahkerasti etsivät sanaani, sillä 

heissä on oleva viisaus. 

17 Jotkut osallistuvat kokoontumisiini tavan vuoksi, ja samalla kun Sanani puhuu heidän sydämilleen, 

heidän mielensä vaeltaa eri paikkoihin, joko raskaiden huolien tai hyödyttömien suunnitelmien parissa. 

Sanon teille: Älkää nukkuko opetusteni aikana, sillä ette tiedä, milloin kutsun teidät täyttämään vaikean 

tehtävän. 

18 kysytte Minulta, miksi ilmoitan itseni tietämättömän ihmisen välityksellä, ja sanon teille, että 

hänen tietämättömyytensä on hänen kouluttamattomassa mielessään, mutta ei hänen hengessään, joka on 

jo kehittynyt. - Jotkut sanovat: "Herra, kuinka tarkasti ennustuksesi toteutuvat", toiset taas kertovat 

Minulle suru sydämessään, että he pelkäävät olla kuin petturi apostolieni joukossa, koska heitä pakottaa 

maan päällä olevien huolien ja velvollisuuksien raskas taakka. Mutta sanon teille: Katsokaa Minua, Minun 

on huolehdittava kaikkien maailmojen ja kaikkien maailmankaikkeuden muodostavien olentojen tarpeista, 

ja silti tulen luoksenne tuomaan teille valon, toivon tai pisaran parantavaa balsamia. 

19 Lupasin teille kerran palata ihmiskunnan pariin, ja nyt olen täällä täyttämässä lupaukseni, vaikka 

vuosisatoja on kulunut. Henkenne kaipasi läsnäoloani rauhan halussaan, totuuden nälässään ja tiedon 

kaipuussaan, ja Henkeni on tullut alas, jotta saisitte kuulla opetusta niiden aikojen mukaan, joissa elätte. 

Miten ihmiset voivat haluta jatkaa elämäänsä niin kuin he ovat tehneet tähän asti? Ei ole enää ajan 

mukaista jatkaa hengellisen pysähtyneisyyden tai hengellisen toimettomuuden jatkamista riittien ja 

perinteiden harjoittamisessa. 

20 Ihmisten pitäisi jo tuntea Isänsä paremmin, tuntea sydämessään lähimmäisensä tuska ja katsoa 

hengen silmin olentoja, jotka ovat vailla valoa, jotka vaeltavat avaruudessa ja täyttävät ruumiillistuneet 

veljensä tuskalla ja pimeydellä, jotta he voisivat johtaa heitä rukouksillaan hengellisen nousun tiellä. 

21 Oikealla ja vasemmalla puolellasi on hädänalaisia, jopa niitä, jotka ovat kuolleet armon elämälle, 

ja sinä annat heidän mennä ohi, koska et tiedä, mitä tehdä heidän kanssaan. Mutta jos ette tiedä, mitä tehdä 

yhdelle veljistänne, mitä teette, kun näette maailmansotien puhkeavan ja tuskan lisääntyvän ja yltyvän? 

Tunnet itsesi liian mitättömäksi ja voimattomaksi auttaaksesi jotenkin niitä, jotka kärsivät. 

22 Oli välttämätöntä, että tulin tänä tuskan aikana muistuttamaan teitä unohdetuista opetuksista ja 

paljastamaan teille uusia opetuksia. Teidän ei tarvitse tehdä ihmeitä niin kuin kuvittelette. Totisesti sanon 

teille, että teette usein todellisia ihmeitä, joista vain Minä tiedän, koska edes te ette ole niistä tietoisia. 

23 Pyydän vain, että uskonne on suuri, että harrastatte hengellistä rukousta ja että pysytte jatkuvasti 

hyvässä, silloin silmänne ovat suurten ihmeiden todistajia. 

24 Lupasin ihmiskunnalle, että palaisin jonain toisena aikana, ja tässä minä olen, lunastaen 

lupaukseni. Minun oli tultava uudelleen täydentämään opetusta, jonka olin paljastanut teille kahden 

aikakauden aikana, ja jonka viimeinen osa oli säästetty tätä Kolmatta Aikaa varten. 

25 Teidän sydämenne ei odottanut minua, koska sillä ei ollut tietoa lupauksesta paluustani, koska 

sanaani ja ennustuksiani toisesta aikakaudesta ei juuri tunneta. Henkenne otti minut vastaan, koska se piti 

lupaukseni sisällään ja kykeni tuntemaan Luojan läsnäolon omantunnon herätyskutsun kautta ja 

arvostamaan jumalallisen Sanan olemusta, kun se kosketti sydämenne herkkiä säikeitä. 

26 Tämä on ollut armon aikaa, jolloin teidän pitäisi tahtoni mukaan tuntea hengellisen läsnäolo hyvin 

läheisesti, koska inhimillistin Sanani, sallin hengellisen maailman käytön maallisissa asioissa tiettyyn 

rajaan asti ja annoin teidän nähdä jotakin tuonpuoleisesta ja myös tulevasta hengellisen näön lahjan avulla. 

27 Kaikki nämä hengelliset ilmenemismuodot ovat sokaisseet mielesi lyhyeksi ajaksi, sillä huomaan, 

että olet hämmentynyt. Te kuulette Sanani, ja vaikka se on selkeä, ette ymmärrä sen merkitystä. Tiedätte, 

että tämä opetus on tullut minulta, vapaana kaikesta inhimillisestä vaikutuksesta, ja silti sekoitatte sen 

epäjumalanpalvelijoille ja fanaatikoille ominaiseen kulttiin ja riitteihin. Tiedätte riittävän hyvin, että tämä 

opetus on hengellistä, ja haluaisitte sen olevan jotain konkreettista tai aineellisille silmille näkyvää. 

28 Sinut on sokaissut valon tulva, joka on valunut henkesi ylle. Ette ole vielä kykeneviä 

ymmärtämään tämän ilmestyksen ydintä. Mutta totisesti sanon teille, että tämä hämmennys on vain 
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väliaikaista, ja kun pääsette Sanani ytimeen, saatte tietoa totuudesta ja henkistymisestä sekä opin 

tulkinnassa että sen harjoittamisessa. 

29 Kaikki teissä ei ole ollut epätäydellistä ja epäpuhdasta, vaan teissä on ollut jotakin, joka on antanut 

teille mahdollisuuden ymmärtää kolmannen aikakauden sanoman emotionaalisesti, ja tuo jotakin on ollut 

herkkyytenne hengelliselle, minkä vuoksi kutsuin teitä spiritualismin edelläkävijöiksi maan kansojen 

keskuudessa. 

30 Tämä viesti, jonka saatte Mestariltanne äänenkantajan kautta, on ollut valmistava ohje, sillä 

julistukseni tässä muodossa päättyy pian, ja silloin alatte yhdistyä kanssani hengestä henkeen ja lähdette 

kansojen ja kansakuntien luo välittämään henkistymisen viestiä, joka julistaa ihmiskunnalle, että kolmas 

aikakausi on koittanut, että henkinen aikakausi on alkanut. 

31 Niin kauan kuin ette ymmärrä ettekä ymmärrä spiritismin oppia, en salli teidän aloittaa 

saarnaamista, sillä Sanani on jumalallista vehnää, jota ei saa koskaan sekoittaa toisen siemenen tai akan 

kanssa. 

32 Ennen kuin mielessänne on valoa, keskuudessanne on kamppailuja. Mutta on välttämätöntä, että 

tämä kamppailu syttyy, jotta se pakottaa teidät pohtimaan ja uppoutumaan Työhöni, kunnes tunnistatte sen 

täsmällisesti ja selvästi, kunnes löydätte sen totuuden ja olemuksen. Sitten, kun tämä taistelu päättyy, kun 

mielialat rauhoittuvat ja pyörremyrsky laantuu, ihmiset siirtyvät pimeydestä valoon ja heistä tulee rauhan 

opin, jumalallisen moraalin opin sekä syvällisen ja totuudenmukaisen viisauden julistajia, jotka paljastavat 

ihmisille mitä odottamattomimpia salaisuuksia, jotka auttavat heitä olemaan hengellisesti suuria, viisaita, 

vahvoja ja yleviä. 

33 Etsikää sielun kuolemattomuutta harjoittamalla Rakkausoppiani. Pellot ovat sopivassa kunnossa, 

jotta voin kylvää niihin siemeneni. Tunnistakaa kaikkialla vallitseva sekasorto, ihmiset ovat kuin tuulia, 

jotka eivät tiedä, mistä tulevat eivätkä minne ovat menossa. Oli välttämätöntä, että Valoni ilmestyi 

ihmiskunnan tielle. Valo on jo koittanut, olen lähettänyt sen eteenpäin, ihmisten tarvitsee vain avata 

silmänsä sille. Tällä hetkellä valmistelen teitä, jotta voitte opettaa veljiänne nostamaan katseensa 

äärettömyyteen, jossa he voivat nähdä jumalallisen valon. 

34 Mutta totisesti sanon teille, kuinka kovaa ja kylmää minä lyön sydämiänne, vaikka he tunti 

toisensa jälkeen kuulevat tämän taivaallisen ohjeen; teidän armonne portit eivät vielä avaudu. Olen 

opettanut teitä vierailemaan sairaan luona hänen vuoteessaan, vierailemaan vankiloissa ja sairaaloissa 

viedäksenne valonsäteen näihin sovituspaikkoihin. Olen opettanut teitä antamaan viisaan neuvon tai 

todellisen lohdutuksen sanan. Tiedättekö, miksi lähetän teidät kaikki käymään noissa paikoissa? Jotta ne, 

jotka kykenevät tuntemaan lähimmäistensä tuskan, voisivat harjoittaa laupeutta, ja jotta kylmäsydämiset, 

kun he kohtaavat nämä tuskan kuvat, liikuttuisivat ja myötätunnon ja laupeuden siemen alkaisi itää heidän 

sydämessään. 

35 Varmistakaa, että olemassaolonne maan päällä on hedelmällistä, jotta eräänä päivänä, kun astutte 

läsnäolooni, teidän ei tarvitse katuen tunnustaa, että ette osanneet käyttää aikaa ja että elämänne oli 

hengellisesti hedelmätöntä. 

36 Se on hetki, jolloin omatuntonne puhuu ja kertoo teille, oletteko työskennelleet puhtaasti vai ette, 

oletteko eläneet sopusoinnussa toistenne kanssa, oletteko ottaneet hädänalaiset, sairaat ja köyhät vastaan 

rakkaudella ja laupeudella. 

37 Rukoilkaa, rakkaat opetuslapset, että hyvät innoitukset kulkisivat aina mukananne ja ettette 

huomenna joutuisi kiusaukseen. Haluan nähdä teidät yhdistyneinä Työssäni, rakastavina toisianne ja 

elävinä palvelemaan veljiänne. 

38 Jokainen kokoontumispaikka, jossa tarjoatte Minulle rakkauttanne, on kuin oksa; kaikki yhdessä 

muodostavat mahtavan puun. Jotkut oksat ovat suuria ja vahvoja, toiset taas pieniä ja heikkoja, mutta 

kaikki ovat merkittäviä, sillä niiden yhteydestä tulee raikkautta, varjoa ja turvapaikkaa kulkijoille. Kukin 

huolehtikoon omasta oksastaan, sillä pyörremyrskyt lähestyvät, jotka ravistelevat puun lehvästöä 

väkivaltaisesti ja raivokkaasti. Tämä koettelemus on välttämätön, jotta raadolliset lehdet ja mädäntyneet 

hedelmät voivat pudota ja jotta luoksesi turvaa etsivät ihmisjoukot löytävät hyödyllisen varjon väsyneille 

raajoilleen ja kypsiä hedelmiä nälkänsä tyydyttämiseksi. 
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39 Kuivat lehdet ja huonot hedelmät ovat kaikki ne rituaaliset teot ja tavat, jotka olette ottaneet 

mukaan Työhöni, vaikka ne eivät kuulu siihen - ja koska olette sitkeästi harjoittaneet niitä päivästä ja 

vuodesta toiseen, katsotte niitä lopulta ikään kuin ne olisivat itse Laki. 

40 Haluan, että avaatte silmänne totuudelle, jotta tulette tietoisiksi opetukseni puhtaudesta ja pääsette 

vähitellen eroon kaikesta turhasta, mitä olette lisänneet uskonnollisiin tapoihinne. 

41 Myrsky lähestyy, mutta se ei ole tulossa tuhoamaan teitä, vaan jättämään teille hyvin suuren 

hyödyn, jos pysytte varovaisina ja osaatte käyttää sen opetuksia. Mutta jos pidätte kiinni tavoistanne 

fanaattisuutenne vuoksi ettekä käytä testiä hyväksenne, vaiputte syvään pysähtyneisyyteen, josta ette tiedä, 

kuinka kauan se kestää. Sen jälkeen tulee uusi, vielä voimakkaampi pyörremyrsky repimään teidät pois 

unestanne, virheistänne ja tottelemattomuudestanne. 

42 Miettikää tarkkaan uuden ilmestymiseni tarkoitusta, ja tulette siihen johtopäätökseen, että tulin 

vapauttamaan teidät maailman herroista, tietämättömyyden ja fanaattisuuden kahleista, joilla vapautin 

henkenne auttaakseni sitä nousemaan luokseni ja palvelemaan lähimmäisiään hyödyntämällä henkisiä 

kykyjään. Mutta sen jälkeen kun olen antanut teille tämän vapauden, haluatteko vaipua uudestaan 

pimeyteen ja vielä surullisempaan ikeeseen? Ajattele asiaa kehittyneen ja opastetun hengen kypsyydellä, 

jotta voit mitata seuraukset, joita uusi tottelemattomuus voi aiheuttaa sinulle. 

43 Tulkaa jo nyt vakuuttuneiksi siitä, etten kutsunut teitä palvomaan uusia symboleja, vaan oppimaan 

rakkauden oppia. Ymmärtäkää, että ei ole edes Minun tahtoni, että pysytte aina yhdessä näiden 

kohtaamispaikkojen lämmössä, vaan että heti kun olette vahvoja, teidän pitäisi lähteä toteuttamaan 

oppimaanne oppia. Sillä ei ole mitään merkitystä, että etäännytte niistä, jotka kuuntelivat kanssanne 

Mestaria, sillä lopulta olette ikuisesti yhdistyneet hengellisessä. 

44 Muistakaa, että olen sanonut teille, että tiedemiehet, teologit ja filosofit tulevat teidän luoksenne 

kyseenalaistamaan teitä, ja että teidän ei pidä kelvottomilla palvontatoimilla ja sekavilla sanoilla peittää 

sen valon kirkkautta, jonka olen sytyttänyt hengessänne, eikä teidän pidä tahrata sellaisen virheettömän 

teoksen vilpittömyyttä, jollainen teille on uskottu, vaan osoittaa kyseenalaistajille viisautta, jonka annoin 

teidän omistaa. 

45 Ajattele lapsiasi, näitä tulevia sukupolvia, jotka katsovat sinua etuoikeutettuna olentona, koska 

sinulla on ollut vertaansa vailla oleva onni kuunnella Pyhän Hengen ääntä Hänen äänenkantajiensa kautta, 

ja jotka luonnollisesti haluavat nähdä teoissasi hyveellisyyttä ja puhtautta, hengellisyyttä ja viisautta, jotka 

olet saanut minulta perintönä. Oletko koskaan ajatellut tätä kaikkea? - Kuitenkin, jos varustatte itsenne, 

voitte kaikki palvella Minua, voitte kaikki olla hyviä ja kohottaa itsenne Minun luokseni. Jos näin ei olisi, 

en olisi kutsunut teitä kolmannella aikakaudella. 

46 Nyt olette ihmisiä, mutta teen teistä enkeleitä, jotka tulevat elämään valon valtakunnassani. Tänään 

seisotte koetuksella, puhdistatte itsenne tässä vierailujen sulatusuunissa, josta nousette puhtaina ja 

vahvoina. 

47 Aivan kuten osoitan puutteenne, jotta voitte korjata ne, siunaan ja ylistän myös hyviä 

ominaisuuksianne ja hyviä tekojanne. Luuletko, etten ole nähnyt sinun rukoilevan sairaiden puolesta? 

Luuletteko, etten nähnyt ponnistelujanne levittääksenne tietoa opetuksestani ja etten huomannut 

ponnistelujanne uudistaa itseänne sekä luopumuksianne ja uhrauksianne ansaitaksenne Armoni? Tiedän 

kaiken tämän, näen kaiken tämän, ja todisteena on se, että jokaisen tekemänne hyvän työn myötä annan 

teidän tuntea rauhani ja syvän tyydytyksen, koska olette tehneet hyvää. 

48 Näinä hetkinä kuulen teidän sanovan Minulle: "Isä, kuinka paljon tuskaa sota jättää jälkeensä 

ihmiskunnan keskuuteen. Voimme 'voidella' sairaita, jotka ovat ulottuvillamme, mutta mitä voimme tehdä 

niille, jotka kärsivät kaukaisissa kansakunnissa?" Mestari sanoo kaikille teille, jotka kykenette itkemään 

veljienne puolesta: Jatkakaa niiden luona käymistä ja "voitelua", jotka voitte tavoittaa, ja rukoilkaa niiden 

puolesta, jotka ovat kaukana, sillä minä teen sen, mitä te ette pysty tekemään. Pian tulee aika, jolloin 

teidän on levittäydyttävä ympäri maailmaa ja vietävä sanomani hengellisestä vapaudesta, rauhasta ja 

pelastuksesta kansakunnille; pian on aika, jolloin sanansaattajani saavat ihmiskunnan tuntemaan Sanani 

olemuksessa olevan parantavan balsamin lempeyden. 

49 Syökää nyt kaikki Sanani leipää ja tuntekaa Isänne anteeksianto, istukaa kaikki pöytään. En kysy 

teiltä, kuka pesi kätensä ennen leivän ottamista ja kuka ei. Haluan, että sekä se, joka osaa valmistaa 
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sydämensä kuulemaan Sanaani, että se, joka tulee ilman tätä valmistelua, iloitsee syödessään jumalallista 

leipää, sillä kaikki ovat lapsiani, ja kaikki muutan totuuden apostoleiksi. Puu, lähde ja tie ovat kaikille. 

50 Katso, tässä on Totuuden Henki 20. vuosisadalla selittämässä sitä, mitä Hän puhui toisella 

aikakaudella ja mitä te ette ole kyenneet tulkitsemaan. Tuon ajan apostolini olivat hämmentyneitä 

kuunnellessaan minua, ja keskustellessaan keskenään he sanoivat: "Näyttää siltä, että Mestari on toisinaan 

ristiriidassa itsensä kanssa." Mutta tuli aika, jolloin he olivat täynnä Pyhää Henkeä, ja kun he ymmärsivät 

Sanani suuruuden, he ymmärsivät, että inhimillinen kieli on liian köyhää ilmaisemaan jumalallista, ja siksi 

he uskoivat toisinaan, että Mestari oli tehnyt virheen opettaessaan heitä. 

51 He jatkoivat pelastustyötäni ja kirjoittivat rakkauden ja nöyryyden teoilla nimensä Mestarinsa 

nimen viereen ja todistivat näin totuudestani. 

52 Katsokaa, kuinka paljon aikaa on kulunut sen jälkeen tästä ihmiskunnasta, joka kutsuu itseään 

Kristus-uskovaksi ja tunnustaa apostolini Mestarin seuraajiksi, mutta on kuitenkin poistanut tuon elämän 

olemuksen ja siemenen yhä enemmän sydämestään ja jättänyt jäljelle vain Nimeni, jota se ei osaa lausua 

kunnioittavasti eikä kunnioittaa teoillaan. 

53 Etsikää nimeäni maan päällä, ja löydätte sen ihmisten enemmistön huulilta; etsikää läsnäoloani, ja 

löydätte sen edustettuna vain ihmiskäsin tehdyissä kuvissa. Etsikää jälkiäni, ettekä löydä sitä ihmisten 

sydämistä, sillä siellä se on sammutettu. 

54 Tämä kansa on kuunnellut Minua tässä ajassa ja kuullut sen ilmestyslauseen, jossa sanotaan teille: 

"Te ja nuo (entisaikojen) ihmiset olette samanlaisia." Se, joka ymmärtää tämän sanonnan merkityksen, 

sanoo silloin itselleen: "Kuinka on mahdollista, että pysyn kiittämättömyydessä ja sulkeudun ikuisesti 

itsekkyyteeni?" Mutta tämän pohdinnan jälkeen hän herää ja ryhtyy täyttämään tehtäväänsä. 

55 Sanon teille, että ihmisten on välttämätöntä tietää, että heidän sielunsa ovat tulleet maan päälle 

monta kertaa, eivätkä he ole vielä ymmärtäneet nousta lakini tietä saavuttaakseen vuoren huipun. 

56 Tämän vuosisadan puolivälissä saatan loppuun tämän Sanan, joka on hedelmällinen siemen teissä 

tänään ja kaikissa lapsissani huomenna. 

57 Tutkikaa Sanaani ja etsikää sen ytimestä elämän jumalallista olemusta, niin saatte kokea 

korkeimman autuuden siitä, että olette kylväjiä Herran pelloilla. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 78  
1 Ohjeideni selkeys ja yksinkertaisuus ovat antaneet teille rohkeutta ottaa ensimmäiset askeleet 

kolmannella aikakaudella, ja jo nyt alatte änkyttää jumalallisia sanojani. Alat ymmärtää, että on 

virkistävää sydämelle poistaa kanssaihmisen tuska ja osoittaa hänelle rakkautta ja armoa. 

2 Älkää kutsuko Minua epäoikeudenmukaiseksi, jos kipu ja koettelemukset koettelevat teitä lyhyen 

aikaa. Teidän on tiedettävä, että ne vahvistavat sielua ja että lisäksi tämä kansa on kaikkina aikoina ollut 

Tahtoni välineitä, jotka ovat antaneet ihmiskunnalle esimerkin sen kautta. Olkaa vahvoja, jotta 

vierailuillanne voitte antaa todisteita rakkaudesta ja kuuliaisuudesta Minun Tahdolleni. 

3 Tutkikaa ja ymmärtäkää kaikki opetukset, jotka annan teille tällä hetkellä, älkääkä käyttäkö niitä 

väärin, sillä silloin palaatte takaisin repaleiset vaatteet ja sydän täynnä katkeruutta kuin tuhlaajapoika 

vertauksessa. Tehkää sydämestänne viljavarasto ja säilyttäkää siellä jumalallinen siemen. Kun aika koittaa, 

kutsun ihmiset koolle ja kutsun heidät tulemaan tähän kansakuntaan, joka avaa ovensa ulkomaalaisille, 

kodittomille, jotka etsivät rauhaa, valoa ja terveyttä. Ja sydämenne ovet ovat silloin auki kuin toisen 

Jerusalemin, Hengellisen kaupungin ovet, jonka häikäisevä valkoisuus on lumihiutaleita kirkkaampi ja 

jonka portit ovat avoinna ikuisuudesta lähtien odottaen Herran lapsia. 

4 Tämän maan asukkaiden hengellinen tehtävä on suuri. Valmistautukaa siis antamaan suojaa 

jokaiselle teitä lähestyvälle kanssaihmiselle rotuun, ihonväriin tai ulkoiseen olemukseen katsomatta. 

5 Henkesi ei vielä kykene käsittämään sen ilmoituksen koko laajuutta, jonka se on saanut tällä 

hetkellä, mutta sydämesi aistii, että jotain suurta on tullut alas luoksesi. Vanha maailmanne on kadonnut 

sen jälkeen, kun kuulitte Sanani, sillä se paljasti itsekkyytenne. Tuo maailma oli pieni, sillä se rajoittui 

henkilökohtaisiin taipumuksiin, siihen, mitä teillä on maan päällä, ja siihen epätäydelliseen käsitykseen, 

joka teillä on siitä, mitä Jumalan laki on. Nyt horisonttinne on laajentunut äärettömyyteen, ja siinä aistitte 

tuntemattoman maailman, jonka lopulta valloitatte henkisen ylöspäin suuntautuvan kehityksenne kautta. 

Tänään näette jokaisessa ihmisessä veljen ja jokaisessa ihmisessä Jumaluuteni lapsen. Nykyään näette 

ihmiselämän askeleena äärettömillä tikkailla, joilla nousette kohti Luojaa. Tänään te tiedätte, että Jumala 

ei unohda niitä, jotka kärsivät tässä kyynelten laaksossa, ja että kaikki saavat Hänen rakkautensa valon. 

6 Opetuslapset, pysykää siinä rauhassa, jonka minä teille annan, älkää antako maailman 

kiusauksineen viedä sitä teiltä, sillä teidän tulisi rukoilla lähimmäisenne puolesta. Mutta miten voitte 

ajatella heitä, jos sydämessänne ei ole rauhaa? Selviytykää elämänne vaikeuksista, älkää pitäkö niitä 

ylitsepääsemättöminä; ihmisessä oleva voima on suuri; se, mitä teiltä on puuttunut, on usko. Pysykää 

uskossa ja hyvissä teoissa, ja niiden avulla te siirrätte vuoria. 

7 Älkää ajatelko, että elämänne on hedelmätöntä, kun ajattelette, että ette ole tehneet suuria tekoja. 

Jos se on puhdasta, olette saaneet jotain hyvää aikaan, sillä olen sanonut teille, että "viimeiset" tulevat 

tuntemaan minut "ensimmäisten" kautta. Ota tämä tehtävä ilomielin vastaan. 

8 Otan vastaan joidenkin sydänten valituksen, jossa he esittävät Minulle, että heidän sukulaistensa 

joukossa on uskottomia, jotka ovat eksyneet harhaan. He kertovat minulle, että he ovat puhuneet heille 

paljon eivätkä ole saaneet mitään aikaan. Sanon teille, että teidän on opittava puhumaan teoilla, jopa 

hiljaisuudella, että teidän on oltava herkkiä, jotta ette ole kömpelöitä. Jos valmistaudutte, jos jaksatte 

sinnikkäästi, katseestanne tulee läpitunkeva, ettekä silloin menetä sopivaa hetkeä, jolloin teidän on 

annettava taltalla lopullinen muotoilu tuolle sydämelle. Voittonne osoittaa teille, että ne, joita piditte 

itsepäisyydessään vahvoina, olivat todellisuudessa heikkoja. Toteuttakaa jumalalliset neuvoni 

käytännössä, ja pian todistatte totuudestani. Annan teille tämän armon, sillä minulla on teille enemmän 

annettavaa kuin teidän tarvitsee pyytää minulta. 

9 Sukulaistesi joukossa on niitä, jotka ovat usein repineet Työtäni kielellään ja saaneet sydämesi 

vuotamaan verta. En kosta teille, sillä oikeudenmukaisuuteni on täydellinen; mutta pian ahdistan heitä, 

sillä on tullut aika, jolloin "jokainen silmä näkee minut". 

10 Kysykää itseltänne: Olisitteko te täällä ja kuuntelisitteko minua, jos kipu ei olisi vaivannut teitä? 

Jotkut pilkkasivat, haukkuivat ja torjuivat Minua, mutta kipu oli heitä voimakkaampi ja taivutti heidät. 

Sitten he tulivat tänne ilmestykseni luo ja itkivät katumuksesta. Tänään he siunaavat sitä kipua, joka sai 

heidät tulemaan luokseni. 
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11 Teidän tehtävänne on rukoilla niiden puolesta, jotka kieltävät minut tänään. Anna heidän 

ymmärtää, että tulen himoiten sieluanne, sillä näen heidän janoavan ja janoavan jumalallista 

elämänvoimaani. En käänny teidän asianne puoleen, koska sillä on kaikki tarvitsemansa maan päällä. 

12 Minun on sanottava teille: Älkää ajatelko, että sielu tarvitsee ehdottomasti ihmiskehon ja elämää 

maailmassa voidakseen kehittyä. Mutta oppitunneista, joita se saa tässä maailmassa, on suurta hyötyä sen 

täydellisyydelle. 

13 Aine auttaa sielua sen kehityksessä, sen kokemuksissa, sovituksessa ja kamppailuissa; tämä on sen 

tehtävä, ja voitte nähdä tämän vahvistuvan tässä jumaluuteni ilmentymässä ihmisen kautta, jossa käytän 

hänen aivojaan ja käytän niitä vastaanottolaitteena viestini välittämiseen. Ymmärtäkää, että sielu ei ole 

vain tarkoitettu hengelliseen, vaan että pienikin aineellinen asia on luotu hengellisiin tarkoituksiin. 

14 Osoitan sielullenne ajatuksia herättävän impulssin ja vetoomuksen, jotta se voisi ohittaa sitä 

hallitsevan aineellisen vaikutuksen ja antaa valonsa sydämeen ja mieleen käyttämällä intuition lahjaa. 

15 Tämä Minun valoni merkitsee sielullenne tietä sen vapautumiseen, tämä Minun oppini tarjoaa sille 

keinot nousta ihmiselämän yläpuolelle ja olla kaikkien tekojensa johtaja, tunteidensa herra, eikä alhaisten 

intohimojen orja eikä heikkouksien ja tarpeiden uhri. 

16 Kun sielu antaa kaiken sen vaikutuksen hallita itseään, mikä ympäröi sitä maan päällä, siitä tulee 

lopulta yhtä ruumiinsa kanssa siinä määrin, että se unohtaa todellisen luonteensa, että se etääntyy niin 

kauas Hengellisestä elämästä, että siitä tulee sille vierasta, ja niin käy, että kun sen ruumis kuolee, se on 

väistämättä hämmentynyt ja häiriintynyt. 

17 Kuinka helposti ruumis kuoleekaan, mutta kuinka vaikeaa onkaan sielun, joka ei osannut 

valmistautua, vapautua syvästä hämmennyksestään. 

18 Kun toiset hämmennyksissään pysyvät sidottuina kuolleeseen ruumiiseensa, toiset, jotka säilyttävät 

sielussaan ruumiillisten kuoriensa vaikutelmat, uskovat edelleen olevansa ihmisiä eivätkä voi nousta heitä 

vastaavaan kotiin, vaan pysyvät sidottuina siihen, mitä he rakastivat maailmassa. 

19 Maan päällä ei ole katkerampaa maljaa eikä voimakkaampaa tuskaa kuin sielujen hämmentyminen. 

Esteet, kyvyttömyys ymmärtää, mitä heidän ympärillään tapahtuu, katumus, koti-ikävä sitä kohtaan, minkä 

he jättivät, yksinäisyys, hiljaisuus ja kyvyttömyys nousta ylöspäin edustavat tulta, jossa heidän on 

puhdistettava itsensä, kunnes he saavuttavat valon. 

20 Pidättekö liioitteluna, kun kerron teille, että miljoonat sielut lähtevät tästä maailmasta 

hämmentyneinä? Se on seurausta ihmisten tietämättömyydestä, joka johtuu siitä, että he eivät harjoittaneet 

hengellistä mietiskelyä ja rukousta. 

21 Toisen aikakauden opetukseni paljasti ihmisille henkisen elämän, mutta sen sijaan, että he olisivat 

tutkineet opetuksiani ja täyttäneet käskyjäni, he loivat opetusteni ympärille uskonnollisia yhteisöjä, jotka 

rajoittuivat ulkoisten riittien ja seremonioiden noudattamiseen, mikä ei antanut heidän sieluilleen lisää 

valoa, vaan vei heidät pois tieltä, jolla he voivat täyttää henkiset tehtävänsä. 

22 Jotkut teistä kysyvät Minulta, joutuvatko he pimeyteen, kun he jättävät tämän elämän. Tähän minä 

sanon heille: Jos he eivät ole tutkineet Sanaani eivätkä harjoittaneet sitä, he eivät hyödy siitä, että ovat 

olleet näiden valo-opetustani kuuntelevien joukkojen joukossa. 

23 Mitä sielu vaalii, sitä se myös niittää; tämä on laki ja oikeus. 

24 Minä, Vapahtajanne, olen osoittanut teille aina oikean tien ja paljastanut teille keinot välttää tuska, 

hämmennys ja pimeys. 

25 Tänään tulen luoksenne jälleen kerran täyttämään tätä tehtävää ja valaisemaan epävarmoja 

polkujanne, ravistelemaan teitä uneliaisuudestanne ja muistuttamaan sieluanne siitä, että se odottaa uutta 

kotia, johon sen on tultava varustautuneena asumaan ja nauttimaan siitä ikuisesti. 

26 Tulen luoksenne herättääkseni teidät ja kysyäkseni teiltä: Kuka teistä on oman tahtonsa 

opetuslapsi? Ei kukaan, minä olen kutsunut teidät. Jotta voisitte kuulla Sanani uudestaan, teidän täytyi olla 

maan päällä useita kertoja. Yhden ruumiillistumisen ja seuraavan välillä annoin teille pohdintatauon ja 

valmistautumisen uuteen maalliseen elämään. 

27 Niin kauan kuin sielu on materiassa, se on osallisena sen väsymyksessä, ja se tarvitsee taiston 

jälkeen lepoaikaa sekä pohdintaa muodostaakseen suunnitelman, jota sen on noudatettava, ennen kuin se 

aloittaa uuden taistelun. Ilman näitä hengähdystaukoja tai taukoja polullasi etenisit hyvin vähän polullasi. 

Mutta on välttämätöntä, että oikeudenmukainen ja puhdas oppi opettaa teille nämä oppitunnit täydessä 
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selvyydessä, niin että sydämenne, joka on vakuuttunut tästä totuudesta, voi saavuttaa tiedon monien 

sellaisten ilmiöiden ja tapahtumien syistä, joita te ette koskaan kykenisi ymmärtämään ilman Minun 

ilmestystäni. Laupiaassa rakkaudessani on kaikkien aika, elämä ja kohtalo, mikään ei pääse vallaltani 

pakoon. 

28 Ensin tutustuitte minuun Isänä, joka on armoton oikeudenmukaisuudessaan rikkomuksianne 

kohtaan. Tämä Isä muutti itsensä teitä kohtaan ystävällisimmäksi ja rakastavimmaksi Mestariksi. Silti ette 

ymmärtäneet tulkita Hänen opetuksiaan oikein, vaan uskoitte, että Hän rankaisee niitä, jotka eivät rakasta 

Häntä, ikuisella tulella. Nyt näytän teille, että Isä ei hylkää lapsiaan vain siksi, etteivät nämä rakasta 

Häntä; näytän teille, että jumalallisella rakkaudella ei ole rajoja ja että tämä rakkaus ja tämä 

oikeudenmukaisuus ilmenevät jälleenkehityksen lain kautta, jonka olen selittänyt teille. Ymmärrätte nyt, 

että tämän jumalallisen lain vuoksi mikään rikkomus, vaikka se olisi kuinka vakava tahansa, ei ansaitse 

sielun ikuista rangaistusta. Jotta voitte kuitenkin tulla luokseni, teidän on ensin hyvitettävä tämä 

rikkomuksenne. 

29 Mitä saavuttaisin kanssanne, jos todella antaisin teille ikuisen tulen rangaistukseksi? Kuinka 

voisitte rienata ikuisesti Jumalaa, jonka tuomitsisitte epäoikeudenmukaiseksi, julmaksi ja 

kostonhimoiseksi! 

30 Velvollisuuteni Isänä on antaa teille tilaisuuksia täydellisyyteen joka käänteessä ja näyttää teille 

oikea tie täydellisten opetusten avulla. Olen opettanut teitä antamaan anteeksi vihollisillenne ja 

rakastamaan heitä, ja olen sanonut teille: Tehkää lähimmäisillenne niin kuin minä olen tehnyt teille oman 

kokemuksenne mukaan. Antaisinko teille tästä esimerkin, jos kokisitte, että rankaisen niitä, jotka eivät 

rakasta Minua, ikuisella kadotuksella? Luuletteko, että Minulla ei ole voimaa saada niitä, jotka vihasivat 

Minua, rakastamaan Minua? Juuri heille en anna ikuista rangaistusta, vaan riittävästi aikaa, jotta valo, 

uudistuminen ja lopulta rakkaus pääsevät puhkeamaan heistä. Aivan kuten odotetaan, että maa on 

hedelmällinen, jotta siemen voi itää siinä, niin minäkin odotan, että täytätte käskyni, joka sanoo teille: 

"Rakastakaa toisianne." 

31 Kuka voi tuntea henkesi tässä maailmassa? Ei uskonnollisten yhteisöjen papisto, sillä koska he 

eivät tunne itseään, he eivät kykene tuntemaan muita. Vanhempasi tuskin pystyvät kaikesta empatiastaan 

huolimatta ylittämään sydämien kynnyksiä. Ihmiskunta tietää hengestä vain vähän, hyvin vähän, sillä se 

on ympäröinyt tämän valon salaisuudella; mutta siellä ei ole mitään salaisuutta, vain tietämättömyyttä. 

Kuka sitten tulevaisuudessa voisi johdattaa ihmisten hengen valon poluille? Kuka voisi vapauttaa sen 

suurista virheistään? Vain Minun opetukseni, tämä opetus, jonka kirjoitan teidän henkeenne. Siitä puhkeaa 

valo, joka näyttää sinulle tien, ja ääni, joka opastaa sinua. Mutta tietäkää, että jokainen, joka ei kiinnitä 

huomiota tähän ääneen, joka kuuluu hänen rakkaudentäyteisessä sydämessään, kieltää luodun 

olemuksensa alkuperän. Sillä sillä hetkellä, kun synnytin hänet Hengestäni, sytytin hänessä tämän 

jumalallisen kipinän, joka on omatunto, niin että se toistaa hänelle koko hänen olemassaolonsa ajan, että 

hän on minun lapseni. 

32 Totisesti minä sanon teille, että synti ja sekasorto sielussa ovat vain väliaikaisia verrattuna 

ikuisuuteen, minkä vuoksi puhdistus ja tuomio eivät voi olla ikuisia. 

33 Nyt tulette tietoisiksi siitä, mitä olette tehneet sielunne ja käyttämättömien opetusten aarteen 

suhteen. Omatuntosi ääni tulee selkeämmäksi ja kuuluvammaksi, se puhuu sinulle menneisyydestä, 

nykyisyydestä ja valmistelee sinua tulevaisuutta varten. Opettele tunnistamaan tämä ääni, sillä siinä minä 

puhun sinulle, ja jos kuulet sen, usko siihen. Voi sinua, jos epäilet! Tämä ääni ohjaa sinua aina hyvään; 

mutta jos kuulet äänen, joka houkuttelee sinua pahaan, se ei ole omantuntosi ääni - se on intohimojesi ääni, 

jonka aistimaailman vaikutus välittää sinulle. 

34 Huomenna he taistelevat teitä vastaan, koska uskotte tähän opetukseen. Sillä aivan kuten te 

kiirehditte ja ponnistelette tämän Sanan selvittämiseksi, niin myös ihmiset valmistautuvat taistelemaan 

teitä vastaan. He tekevät ihmeitä inhimillisestä tiedosta ja taidosta todistaakseen teille, että heillä on totuus 

hallussaan. Te sen sijaan saatte tehdä hengellisiä ihmeitä tekemällä rakkauden tekoja veljiänne kohtaan 

kerskailematta. 

35 Elias, edelläkävijä, julistaa ihmiskunnalle uudestaan Herran hengellistä läsnäoloa, Totuuden 

Hengen tuloa, joka selventää ja paljastaa jälleensyntymisen mysteerin. 
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36 Annan teille tämän tiedon, koska maailma ympäröi teidät eikä päästä teitä pakoon itään tai länteen, 

pohjoiseen tai etelään. Silloin teidän on käytettävä teille antamaani valtaa vapauttaaksenne itsenne 

sortajistanne. 

37 Älkää pelätkö, sillä ette ole maailmassa ainoita, jotka ovat etsineet sielunne vapautusta. Tällä 

hetkellä ihmiset nousevat ylös valon, totuuden ja hengen ylöspäin suuntautuvan kehityksen halusta. 

38 Muistakaa Elia, joka ensimmäisellä aikakaudella todisti todellisesta Jumalasta. Kuuntele: 

39 Israelin kansa sortui epäjumalanpalvelukseen ja palvoi pakanallista jumalaa. Vakuuttaakseen 

heidät virheestään ja jumalattomuudestaan Elia puhui epäjumalan papeille vuorelle kokoontuneen kansan 

läsnäollessa: "Aseta polttouhrialttari kuivasta puusta ja aseta uhrieläin sen päälle. Minä valmistan toisen 

polttouhrialttarin samalla tavalla. Kutsukaa sitten teidän jumalienne nimiä, ja minä kutsun Herrani nimeä, 

ja se jumala, joka lähettää tulen alas syömään uhrin, tunnustetaan oikeaksi jumalaksi." 

40 Epäjumala pysyi kuuroina pappiensa pyynnöille. Elia sanoi heille: "Huutakaa kovempaa, niin että 

teidän Jumalanne kuulee teidät, niin että hän herää, sillä ehkä hän nukkuu." Kun epäjumalanpalvelijat 

pitivät ponnistuksiaan turhina, profeetta omistautui rukoilemaan ja pyysi Herraa osoittamaan itsensä 

elävänä ja totisena Jumalana. Elia oli tuskin lopettanut rukouksensa, kun taivaasta laskeutui säde, joka 

kulutti polttouhrin. 

41 Kansa tunnisti Baalin pappien petoksen ja ymmärsi samalla, että Jehova, Elian Jumala, on ainoa 

oikea Jumala. 

42 Tämä Elia, joka oli luvattu noina aikoina tälle ajalle, on jälleen kerran keskuudessanne. 

Jumalallinen Mestari lupasi teille Toisen kerran, ja hän on tullut ajallaan. 

43 Antakaa Elia olla jokaisessa teissä, erityisesti silloin, kun joudutte koetukselle. Mutta muistakaa 

sitten, että Elia on täynnä rakkautta, uskoa ja nöyryyttä, jotta voitte matkia häntä, ja silloin profetia 

toteutuu teissä. 

44 Nykypäivänä on olemassa monenlaista epäjumalanpalvelusta. Tiede, sota, kulta, valta, 

uskonnollinen fanaattisuus ja nautinnot ovat muita lukuisia epäjumalia, joille ihmiset alistuvat mielellään. 

45 Ravitkaa itseänne Sanallani, jotta voitte olla vahvoja. Muistakaa, että joudutte kuuntelemaan 

monia sanoja, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä olen opettanut teille, eikä mikään niistä saa 

hämmentää teitä tai saada teitä epäilemään. 

46 Kirja on auki, lue siitä, sillä aivan kuten Isäsi on viisauden kirja, myös sinä voit olla veljillesi 

opetuksen ja kokemuksen kirja. 

47 Elämä, joka ympäröi teitä, on yksi Jumalan kirjan monista sivuista. Siksi olen sanonut teille monta 

kertaa: oppikaa päivittäinen oppitunti, jonka elämä antaa teille. Tänä aikana teidän on tultava hyviksi 

neuvonantajiksi, jotka puhuvat sanoilla ja myös teoilla. Voisitko puhua uudistumisesta, jos veljesi 

yllättäisivät sinut hämärissä paikoissa? Voisitteko opettaa heitä elämään rauhassa, jos he huomaisivat, ettei 

kodissanne vallitse harmonia? 

48 Näen, että monet tämän kansan sydämet ovat yhä unessa eivätkä halua ymmärtää, että päivä on jo 

lähellä, jolloin lakkaan antamasta teille opetuksiani tässä muodossa. Mutta kun he näkevät, että kirja on 

sulkeutunut, he itkevät ymmärtämättömyyttään, mutta silloin on liian myöhäistä. 

49 Onnellisia ovat ne, jotka varustautuvat ja ovat valmiita tottelemaan Mestarinsa tahtoa, sillä he 

osaavat yhdistyä ajatuksissaan Minun kanssani uuden kauden alkaessa ja huudahtavat: "Herra, Sinun 

Kirjasi on yhä auki." 

50 Olen verrannut Sanaani vehnänjyvään, jonka kylvin sydämeesi äärettömällä rakkaudella. Sydän on 

maaperä, jossa se alkaa itää, koska sydämenne on varustettu herkkyydellä; mutta sen vaikutelmat se 

välittää hengelle, joka totuudessa säilyttää Sanani. Vaikka sydän unohtaisi Isänsä eikä enää sykkisi 

elämälle, tuo siemen säilyy hengessä, ja tulee aika, jolloin se itää. Tuo aika voi olla lähellä tai kaukana 

riippuen siitä, miten sielu herää Luojan rakkauteen. Mutta koska sielun kehitys kuuluu ikuisuuteen, Isä ei 

ole kärsimätön. Teidän - joko ihmisinä tai hengellisinä olentoina - on kiirehdittävä askeleitanne 

välttääksenne surulliset kokemukset hyvyyden harjoittamisen avulla. 

51 Karitsa avasi seitsemällä sinetillä sinetöidyn jumalallisen viisauden kirjan. Jumalallisen Mestarin 

rakkaus ihmiskuntaa kohtaan aiheutti sen, että Hänen kätketyn neuvonsa salaisuudet paljastettiin heille. 

Kuudes sinetti paljastaa sisältönsä tällä hetkellä ja puhuu syvällisistä totuuksista, antaa teille 

mahdollisuuden nähdä maailmanne tulevaisuuden ja tasoittaa tietä hengelliseen ikuisuuteen. 
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52 Olen opettanut teille, että viisaus saadaan rukouksen kautta, mutta tästä syystä en halua, että 

pitkitätte rukouksianne. Olen vaatinut teiltä viiden minuutin rukousta, ja tällä tarkoitan sitä, että teidän 

tulisi rukoilla lyhyesti, jotta voisitte noina hetkinä todella omistautua Isällenne; mutta jäljellä oleva aika 

teidän tulisi käyttää hengellisiin ja aineellisiin velvollisuuksiinne veljiänne kohtaan. 

53 Kylväkää elämänpolullenne rakkautta, laupeutta ja hyviä tekoja, ja sitten kun jätätte materian ja 

vapautatte sielunne siitä, se ei laskeudu sovituksen alankoihin, vaan nousee niihin maailmoihin, joissa se 

niittää kaiken sen hedelmän, jonka se on kylvänyt valon henkien keskuuteen. Jos ette käyttäydy näin, 

niitätte tuskaa tiellänne, ettekä voi syyttää siitä Minua, sillä Minä en ole luonut tuskaa, vaikka olen luonut 

kaiken, mikä ympäröi teitä. Kipu on sinun luomuksesi, se on seurausta puutteistasi. Annan teidän tyhjentää 

kärsimyksen maljan vain siksi, että tiedän, että voitte täydellistää itsenne vasta, kun tiedätte tekojenne 

tuloksen, sillä hedelmistä tunnistatte puun. 

54 Opetuslapset, valmistakaa Sanastani muistokirja, jonka avulla voitte virkistää sieluanne, ja että 

voitte huomenna tuoda tämän todistuksen ja ilon veljillenne. Sanani on ulotuttava maailman ääriin ja 

koskettava kaikkia sieluja, muutettava ihmisten elämää. Sanani tekee ihmeen, että rauha palaa tähän 

maailmaan. 

55 Luonnonvoimat ovat vihamielisiä ja väkivaltaisia vain siksi, että niiden ja ihmisten välillä ei ole 

harmoniaa. Kun ihmiset elävät samassa kuuliaisuudessa lakejani kohtaan kuin muut luodut, he tunnistavat 

tällä planeetalla ikuisen elämän kuvan, sen paratiisin, joka suojelee helmassaan niitä, jotka puhdistavat 

itsensä ja nousevat rakkauden tiellä, johon Kristus jatkuvasti viittaa. 

56 Tällä hetkellä Israelin kansa on nousemassa uuteen elämään maan päällä. Tänään se elää edelleen 

vangittuna, mutta valoni vapauttaa sen nyt. Tie ja jumalallinen lupaus näytetään heidän eteensä, ja heitä 

kehotetaan nauhoittamaan sandaalinsa, ottamaan kävelykeppi, rukoilemaan Jehovan edessä ja 

vetäytymään erämaahan jumalallista ääntä, Jumalan lakia ja hänen ihmeitään kaipaamaan. 

57 Herääminen on jo alkamassa, olette jo kuulleet Elian, uuden Vapahtajan, äänen. Hän on tuonut 

teidät uuden Siionin vuoren juurelle, joka kohoaa henkenne eteen tällä kolmannella aikakaudella, jotta 

voitte kuulla Herran elävän äänen ihmisen ymmärryselimen kautta. 

58 Olit edelleen jumalallisen äänen lumoissa, kun kuulit sen, mutta se ilmoitti sinulle, että sen 

ilmestyminen olisi lyhyt, jotta voisit lähteä jatkamaan aloittamaasi matkaa, joka johtaisi henkesi Luvatun 

Maan portille. 

59 Myös muualla maailmassa kansat ovat nyt heräämässä, koska Elia kolkuttaa heidän ovilleen. 

60 Olen kutsunut teitä Israeliksi, koska te keräätte Kolmannen Aikakauden ilmestysten ytimen, koska 

te olette niitä, jotka antavat hengellisen ja oikean tulkinnan Sanalleni, ja koska teidän kanssanne tuon 

kansan historia toistaa itseään - koettelemuksineen, taisteluineen ja taisteluineen Luvattuun Maahan 

pääsemiseksi ja lopulta voittoon, joka koostui ihanteen valloittamisesta ja hallussapidosta. 

61 Tietäkää, että olette Israel, muistakaa, että olette Jumalan kansaa, tehkää tämä ihanne omaksi, jotta 

olisitte rohkeampia pitkällä pyhiinvaelluksella; mutta älkää julistako, että olette Israelin lapsia, sillä he 

eivät ymmärrä teitä, vaan pikemminkin pilkkaavat sanojanne. Kuka ajattelee, että Uusi Israel on Hengen 

mukainen Israel? 

62 Pitäkää tämä Isänne ilmoittama tieto sydämissänne. Mutta kun partiolaiset ja tietämättömät tulevat 

luoksenne ja kysyvät teiltä: "Oletteko te Israelin kansaa?" Vastatkaa heille, kuten minä vastasin 

fariseuksille ja tietämättömille, kun he kysyivät minulta, olenko minä Jumalan Poika: "Te sanoitte sen." 

63 Kun olen sanonut tämän teille, tietäkää, että tämä kansa, joka on vasta alkanut kokoontua, kutsuu 

muita yhteisöjä liittymään mukaansa polulleen - kutsuen heitä ei niinkään sanoin kuin esimerkillään - ja 

että he raivaavat hengellisen polun orjantappuroista, niin että seuraajat löytävät polun viljeltynä; sillä 

annan kutsun kaikille maailman kansoille ja kansakunnille, sillä Israelin uusi kansa muodostuu kaikista 

roduista, luokista ja uskontokuntiin kuuluvista ihmisistä. 

64 Ne, jotka uskovat, että Israelin todellinen kansa oli ensimmäisen aikakauden kansa, ovat 

erehtyneet; se oli vain kuva kansasta, jonka on aikojen kuluessa määrä olla Jumalan todellinen kansa, 

johon kaikkien ihmisten on sulaututtava ja jonka on rakastettava Isäänsä ihmisveljensä ja -sisartensa 

kautta. Niin laki sanoi ensimmäisellä aikakaudella: "Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 

sielustasi". Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Niin Kristus sanoi toisella aikakaudella, kun hän 
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opetti ihmiskunnalle uuden käskyn: "Rakastakaa toisianne." Niille, jotka täyttävät nämä korkeimmat 

käskyt, Elia julisti tänä aikana, että he näkisivät Isän kaikessa kirkkaudessaan. 

65 Jokaiselle uskotaan tehtävä ja jokaiselle paljastetaan hänen hengelliset lahjansa, jotta kaikilla olisi 

itsessään keinot kylvää hyvää ja levittää valoa. Tuohon aikaan jokaiselle heimolle annettiin myös jokin 

tehtävä, ja sen hengelliset lahjat paljastettiin sille, jotta kaikki yhdessä tarjoaisivat Isälle antautumisen, 

sopusoinnun ja uskon hedelmän. 

66 Rakkaat ihmiset, annan teille kaiken, mitä tarvitsette vaelluksia varten. Matkakassasi tulee olemaan 

täynnä siunauksiani, etkä pelkää, että ne loppuvat kesken. Mutta jos pula tulee koettelemaan uskoanne, 

älkää unohtako, että Israel oppi Moosekselta ensimmäisinä päivinä, että se, joka luottaa Herraan, ei 

koskaan huku. 

67 Katso ja rukoile, Israel! Oi kansa, jonka on määrä kantaa hengellisyyden lippua läpi maailman, 

opetelkaa kantamaan sydämessänne ilmestysmajaa, hengessänne liitonarkkia ja omassatunnossanne lakia. 

68 Lähde liikkeelle ja julista veljillesi, että vapauden hetki on koittanut ja että yön hiljaisuudessa 

kuuluva ääni on Elian ääni, joka kiiruhtaa maailman äärestä toiseen ja herättää nukkuneet sielut. Älkää 

pelätkö veljienne pilkkaa ja halveksuntaa, mutta jos maailma vihaa teitä, niin tietäkää, että se on vihannut 

minua ennen kuin se on vihannut teitä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 79  
1 Jotkut ovat kuulleet Sanani aikaisin tänä aikana, toiset ovat tulleet myöhään, mutta totisesti sanon 

teille, että se, kuinka kauan tai lyhyesti olette kuunnelleet Minua, ei anna teille hengellistä edistystä ja 

etenemistä, vaan se, kuinka innokkaasti ja rakkaudella otatte vastaan Opetukseni ja teoissanne läsnä 

olevan laupeuden. 

2 Tulkaa luokseni, te, jotka olette väsyneitä, surullisia ja rakkauden nälkäisiä, ne, joita ihmiskunta on 

kohdellut huonosti. Tulkaa luokseni, te sairaat. Saan teidät tuntemaan armoni suloisen rakkauden. Minä 

poistan surunne ja teen teistä rauhan, valon ja uskon lapsia. - Kysytte Minulta, miksi olen tullut luoksenne: 

Koska näen, että olette unohtaneet tien, jolla voitte palata kohtuun, josta olette syntyneet, ja näytän sen 

teille uudelleen. 

3 Polku on Minun lakini, ja sitä noudattamalla sielu saavuttaa kuolemattomuuden. Näytän teille 

portin, joka on yhtä kapea kuin polku, jonka näytin teille aikoinaan ohjeillani. 

4 Rakennan parhaillaan uudelleen sitä temppeliä, johon viittasin sanoessani opetuslapsilleni, jotka 

ihaillen katselivat Salomon temppeliä: "Totisesti minä sanon teille: siitä ei jää kiveäkään toisen päälle, 

vaan minä rakennan sen uudelleen kolmessa päivässä." Tarkoitukseni oli sanoa, että jokainen ulkoinen 

kultti, vaikka se näyttäisi kuinka loistavalta ihmisten silmissä, katoaa ihmisten sydämistä, ja minä nostan 

sen tilalle Jumaluuteni todellisen, hengellisen temppelin. Nyt on kolmas aika, eli kolmas päivä, jolloin 

minä viimeistelen temppelini jälleenrakentamisen. 

5 Opetuslapset, Sanani valuu mieleenne niin, että kun tulee hetki, jolloin ette enää kuule sitä, 

sydämissänne ei ole nälkää tai janoa kuulla Minua. 

6 Rakastakaa toisianne jo täällä maan päällä ja muistakaa, että teitä kaikkia yhdistävät 

erottamattomat hengelliset siteet ja että väistämättä tulee aika, jolloin teidät kaikki yhdistetään 

henkimaailmassa. Älkää vain syyttäkö itseänne tuosta elämästä, älkääkä odottako, että teidän on hävetä 

niiden edessä, joita olette loukanneet. 

7 Ne, jotka ovat kehittäneet näkökyvyn lahjan, voivat todistaa läsnäolostani; mutta ne, jotka eivät ole 

pystyneet kehittämään sitä ja joilta puuttuu usko, sanovat: "Haluan nähdä, jotta voin uskoa. 

8 Haluat Minun näyttävän sinulle haavani, jotta voisit tarkastella sitä ja upottaa sormesi siihen. 

Mutta minä sanon teille: Tuomas pyysi tätä todistusta, ja se annettiin hänelle, mutta sen jälkeen hän itki 

uskonpuutettaan ja antoi henkensä todistaakseen minun oppini. Jos antaisin sinulle tämän armon, tekisitkö 

niin kuin tuo opetuslapsi teki? 

9 Päivä, jona annan teille opetukseni, on armon päivä, koska Henkeni rauha vuodattaa koko 

maailmankaikkeuteen. Kaiken luodun rajattomana Herrana annan läsnäoloni näkyä kaikessa ja vaadin 

jokaista olentoa ja luotua osoittamaan Minulle tehtävänsä täyttämisen. Lopuksi, etsin temppeliäni ihmisen 

sydämestä asuakseni hänessä. 

10 Ihmiset, jotka kuulevat Sanani, eivät tiedä, ovatko heidän tekonsa Minulle mieluisia, kun he tuovat 

ne eteeni. Voi, jos vain pelon sijaan tuntisitte iloa aina, kun Jumalallinen Säteeni laskeutuu. Mutta teidän 

uskonne on pieni, eivätkä aavistuksenne ole vielä kertoneet teille tulevasta taistelusta, minkä vuoksi on 

välttämätöntä, että kerron teille, että kuudennen sinetin levittämän valon alla kaikki maan uskontokunnat, 

uskonnot ja lahkot yhdistyvät tarjotakseen yhdenlaista palvontaa yhdelle Jumalalle, jota kaikki etsivät. 

11 Näille kuiville pelloille on satanut hedelmää tuottava tuskan sade, ja pian ne ovat vastaanottavaisia 

vastaanottamaan hengellisen siemenen. Muodostan parhaillaan kansaa, joka kasvaa päivä päivältä. 

Muodostan sen kaikenrotuisista ihmisistä, ja sen ensimmäinen tehtävä on tehdä rakkauden teoillaan 

maahan uurteita, jotta se voi myöhemmin kylvää totuuteni siemeniä. 

12 Kuinka paljon teidän onkaan vielä pohdittava opetustani ja valmisteltava sydäntänne tarjotaksenne 

todellisen todistuksen ja esimerkin veljillenne rakkauden ja laupeuden kautta teoissanne! 

13 Käyttäkää näitä opetuksia, sillä tämä on se hetki, jolloin valoni, kun se saavuttaa äänenkantajan 

mielenelimen, muuttuu sanoiksi hänen huulillaan ja puhuu teille Hengellisestä valtakunnasta, johon teitä 

kaikkia on kutsuttu. 

14 Puhun ihmiselle, jonka olemus on peräisin Jumalan luomislähteestä ja joka saatuaan Jumalallisen 

Hengityksen henkeensä kykenee ymmärtämään Isäänsä ja olemaan hengellisessä yhteydessä Hänen 

kanssaan. 
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15 Minä olen teidän Isänne, Hengestäni tuli ajatus herättää teidät henkiin, ja tämä innoitus toteutui. 

Hengessäni oli tahto luoda teidät, ja ihminen luotiin. Halusin, että teillä on kaltaisuutenne Minuun, niin 

kuin isän ja hänen lastensa välillä on oltava, ja annoin teille hengen, ja tämän hengen kautta te tulette 

olemaan kaikista luoduista lähimpänä Minua. 

16 Olen antanut hengelle tehtävän aineellisessa maailmassa, jotta se löytäisi sieltä laajan kentän 

kehittymiselle, kokemusten ja pienten ja suurten koettelemusten maailman, joka olisi porras, koetinkivi ja 

sovituksen laakso. 

17 Ihmisruumis annettiin hengelle, jotta se löytäisi siitä tehokkaimman ja täydellisimmän keinon 

kehittää itseään - ruumis, joka on varustettu aivoilla, jotta henki voisi ilmaista älykkyytensä sen kautta; 

ruumis, jossa on herkät hermot, jotta se voisi havaita kaikki ruumiilliset tuntemukset. Sydän istutettiin 

myös ruumiiseen, jotta rakkaudella ja kaikilla siitä lähtevillä hyvillä tunteilla olisi inhimillinen välittäjä. 

Mutta halusin, että tämä Isän niin suurella armolla varustama luotu, jonka oli määrä toimia siinä 

ruumiillistuvan sielun tukena, olisi heikko, jotta sielu voisi kamppailla siinä eikä koskaan antautua lihan 

taipumuksille. 

18 Liha heikkoudessaan on omatahtoinen ja aistillinen, se rakastaa alhaisia, ja siksi sitä on hallittava. 

Kuka voisi täyttää tämän tehtävän paremmin kuin sielu, jolla on voimaa, valoa, älyä ja tahtoa? - Jotta 

sielun edistyminen ja kehittyminen olisi ansiokasta Jumalan ja itsensä edessä, sille on annettu vapaa tahto 

valita hyvän tai pahan tie, jotta se voisi nousta tai laskea itsensä kautta. 

19 Näin syntyi taistelu ihmisen sisällä, sielun ja aineen välinen taistelu. Kuka selviää taistelusta 

voittajana? - Sielulla ei ollut aseita, koska se oli vasta alkamassa kehityspolkuaan; maailmalla ja aineella 

sen sijaan oli monia aseita sen kukistamiseksi, monia houkutuksia sen kaatamiseksi ja monia ansoja sen 

tuhoamiseksi. 

20 Isä - joka oli ennakoiva ja armollinen ja jonka tarkoituksena oli sielun voitto ja pelastus - sytytti 

sielussa valon, jonka oli määrä toimia majakkana koko matkan ajan ja ohjata sitä pimeydessä - sisäisen 

tuomarin jokaisessa suoritetussa työssä, neuvonantajan, jonka oli aina kannustettava ihmistä tekemään 

hyvää ja estettävä häntä näin tekemästä virheitä. Tämä valo, joka saavuttaa ihmisen aineellisen osan sielun 

kautta, on omatunto, on jumalallinen kipinä, joka ei koskaan sammu, tuomari, jota ei voi koskaan lahjoa, 

majakka, joka ei koskaan muuta sijaintiaan, opas, joka ei koskaan eksy tieltä. 

21 Nämä kolme osaa muodostavat ihmisen, toisin sanoen hänen kolme luontoaan - jumalallis-

henkinen, sielullinen ja aineellinen - täydellisessä liitossa, jotta sielu voi voittaa koettelemukset, intohimot 

ja maailman myrskyt ja lopulta ottaa haltuunsa Hengellisen valtakunnan. 

22 Kun ajattelette, että synti, virheet, intohimot ja pahuus kaikissa muodoissaan ovat aina vallinneet 

ihmisten keskuudessa, voidaanko mielestänne sanoa, että henki on hävinnyt taistelun tai että omaatuntoa ei 

ole kuultu? - Tällä hetkellä voitte hyväksyä tämän, sillä nämä eivät ole olleet pieniä koettelemuksia, joihin 

ihmiset ovat joutuneet, ja siksi monet eivät ole läpäisseet niitä, ja oli välttämätöntä, että heidän 

lankeamisensa aikana heidän olisi pitänyt tyhjentää kärsimyksen malja, jotta he voisivat herätä ja 

kuunnella sitä ääntä, joka on niin kauan ollut kuuntelematta. 

23 Nyt on omantunnon, tuomion ja lopullisen laskun aika, aivan kuten toinen aika oli henkistymisen 

alkuaika ja ensimmäinen aika oli luonnonlain aika. 

24 Olen paljastanut itseni ihmiskunnalle kolmessa eri muodossa, mutta nämä kolme muotoa edustavat 

yhtä ainoaa olemusta; siksi jotkut näkevät kolme jumaluutta, vaikka niitä on vain yksi. 

25 Olen Yksi ja sallin teidän katsoa Minua Kolminaisuudeksi vain, kun ymmärrätte, että 

Ensimmäisellä Kerralla ilmoitin itseni vanhurskaudessa, että Toisella Kerralla paljastin teille rakkauteni ja 

että säästin Viisauden tälle viimeiselle Kerralle. 

26 Viisaus on kirja, joka avautuu edessänne tänään ja näyttää teille äärettömän valon, 

käsittämättömien paljastusten ja koskaan saavuttamattoman tiedon sisällön. Vain siellä voitte oppia, mitä 

on olemassa teidän ulkopuolellanne, ja silloin voitte selittää itsellenne monien nykyisten ja menneiden 

aikojen opetusteni syyn. 

27 Mitä sinä tiedät tuonpuoleisesta? Mitä ihminen tietää tämän elämän jälkeisestä elämästä? Mitä 

tiedät siitä, miksi synnyt ja miksi kuolet? 
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28 Kaiken sen, mitä kutsutte Jumalan epäoikeudenmukaisuudeksi tai kohtalon ironiaa, jota teidän 

pitäisi kutsua oikeudenmukaisuudeksi, selitätte itsellenne selkeällä tavalla, kun opitte oppitunnit, jotka 

Viisauden Kirja paljasti teille kolmannella aikakaudella omantuntonne kautta. 

29 Eikö teille ennustettu, että jokainen silmä näkee Minut tänä aikana? Tällä halusin kertoa teille, että 

te kaikki tietäisitte totuuden, joka minä olen. 

30 Kuinka voitte olettaa - vaikka olette olleet Pyhän Hengen valossa - että voisitte pysyä pimeydessä 

ikuisesti? 

31 Katsokaa ihmisiä, jotka tuhoavat ja vihaavat toisiaan, riistävät toisiltaan valtaa, eivätkä kaihda 

rikoksia, petosta tai petosta. On ihmisiä, jotka kuolevat miljoonittain lähimmäistensä uhreina, ja toisia, 

jotka menehtyvät paheiden vaikutuksesta. Onko niissä valoa? Puhuuko heissä asuva henki? Se, mitä siellä 

on, on pimeyttä ja tuskaa, joka on seurausta vapaan tahdon lahjan väärinkäytöstä ja siitä, että he eivät 

kuunnelleet sisäistä ääntään, ja koska he eivät kiinnittäneet huomiotaan sen Jumalan kipinän valoon, jota 

te kaikki kannatte olemuksessanne ja joka on se jumalallinen valonsäde, jota kutsutte omantunnoksi. 

32 Ihminen on vajonnut kuiluun, ja siihen asti omatunto on kulkenut hänen mukanaan ja odottanut 

sopivaa hetkeä tulla kuulluksi. Pian tämä ääni kuuluu maailmassa sellaisella väkivallalla, jota ette voi vielä 

kuvitella. Mutta tämä saa ihmiskunnan nousemaan ylpeyden, materialismin ja synnin kuilusta, pesemään 

itsensä katumuksensa kyynelten virroissa ja alkamaan kehittyä ylöspäin henkistymisen tiellä. Autan 

kaikkia lapsiani, sillä minä olen ylösnousemus ja elämä, joka herättää "kuolleet" haudasta. Tässä elämässä, 

jonka tarjoan ihmiskunnalle tänään, ihmiset tekevät tahtoani ja luopuvat vapaasta tahdosta rakkaudesta, 

vakuuttuneina siitä, että jokainen, joka tekee Isän tahdon, ei ole palvelija eikä orja, vaan todellinen 

Jumalan lapsi. Silloin tunnette todellisen onnen ja täydellisen rauhan, jotka ovat rakkauden ja viisauden 

hedelmiä. 

33 Ihmiset, te pyydätte Minulta anteeksi kaikkia virheitä, joita olette tehneet, sillä Sanani on 

koskettanut syvästi sielujanne. Mutta kysyn teiltä: Miksi ette tunne samanlaista katumusta, kun 

omatuntonne paheksuu tekojanne? Ovatko tämä sisäinen ääni ja se, joka ilmenee näiden äänenkantajien 

kautta, erilaisia? Ajatelkaa ja ymmärtäkää, että ette aina kuule Minua tässä muodossa, jotta saisin teidät 

katumaan. On välttämätöntä, että hengellistätte itsenne vähitellen ja että kuulette päivä päivältä selvemmin 

omantuntonne äänen, joka on sisällänne viisauden ja rakkauden kirjana. 

34 Ymmärtäkää, että vaikka luomakunta näyttää olevan valmis, kaikki kehittyy, muuntuu ja 

täydellistyy. Voiko sielusi paeta tätä jumalallista lakia? Ei, lapseni. Kukaan ei voi sanoa viimeistä sanaa 

hengellisestä, tieteestä tai elämästä, sillä ne ovat Minun tekojani, joilla ei ole loppua. 

35 Opetan teitä ottamaan sen paikan, jonka olen määrännyt jokaiselle arvokkaalla tavalla, ja 

seuraamaan nöyrästi ja samalla lujana sitä tietä, jonka Isällinen rakkauteni on teille viitoittanut. 

Taivaallinen Sanani valaisee sekä sen, joka on isännän asemassa, että sen, joka hoitaa alaisen tehtävää; se 

on kuin auringon valo, joka loistaa kaikille. 

36 Ihmiset maan päällä eivät ole vielä saaneet aikaan suurimpia tekojaan, niitä, jotka antavat 

Isänsydämelleni jumalallisen tyydytyksen. Heidän teoksensa, jotka ovat ihmeellisiä inhimillisestä 

näkökulmasta katsottuna, osoittautuvat silti pieniksi, kun heidän tekijänsä arvioivat niitä rakkauteni lakien 

mukaan. Tästä syystä monet tiedemiehet eivät halua vaivautua hengellisistä asioista, sillä he tietävät, että 

läsnä on Hän, joka tietää kaiken - Hän, joka näkee kaiken ja tuomitsee kaiken. He haluavat mieluummin 

kieltää olemassaoloni, koska he ajattelevat, että siten he saavat omantuntonsa äänen vaiennettua. 

37 Älkää luulko, että tuomitsen lapseni huonosti sen vuoksi, että he haluavat tietää luonnon 

salaisuudet. Ei, viisauteni on jumalallinen perintö, jota pidän lapsilleni. Arvostelen kuitenkin tiedemiesten 

tarkoitusta tai aikomusta silloin, kun se ei ole yhdenmukainen niiden tarkoitusten kanssa, joita varten 

luonnon salaisuudet heille paljastettiin. 

38 Kun kerron teille, että viisauteni tulee olemaan teidän, uskotteko, että yksi ainoa maallinen elämä 

voi riittää tietämään kaiken sen, mitä minulla on teille paljastettavana? Jos sanon teille, että ette voi 

hankkia inhimillistä tiedettä kulkematta pitkää kehityspolkua, vielä vähemmän voitte hankkia tietoa 

hengellisestä ilman henkenne täydellistä kehitystä. 

39 En aseta hengellistämistä tieteen vastakohdaksi, sillä tämä virhe on ihmisten, ei koskaan minun, 

tekemä. Päinvastoin, opetan teitä sovittamaan yhteen hengellisen ja aineellisen, inhimillisen ja 

jumalallisen, ohimenevän ja ikuisen. Selitän teille kuitenkin, että kulkiakseen elämän poluilla on ensin 
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tunnettava polku, jonka omatuntonne viitoittaa teille ja jonka hengellinen laki kumpuaa Jumalallisesta 

Hengestä. 

40 Ihminen uskoo toimivansa oman tahtonsa mukaan, hän uskoo olevansa vapaa kaikista häntä 

koskevista korkeammista vaikutteista ja lopulta pitää itseään itsenäisenä ja oman kohtalonsa muokkaajana 

aavistamatta, että tulee hetki, jolloin kaikki ymmärtävät, että se oli Minun tahtoni, joka toteutui heidän 

kohdallaan. 

41 Maan päällä tullaan näkemään monia jumalallisen oikeudenmukaisuuden tekoja; niiden joukossa 

voitte myös todistaa, että tiedemiehet etsivät kouluttamattomia, yksinkertaisia ihmisiä, jotka kantavat 

sydämessään henkistymisen siementä tai jotka ovat kehittäneet hengen ja hengen välisen vuoropuhelun 

lahjan, jotta he voisivat kuulla heidän kauttaan ilmestyksiä, joita heidän mielensä ei ole löytänyt. 

42 Teille, ihmiset, jotka kuuntelette minua, sanon vielä kerran, että teidän on otettava huomioon 

opetukseni, sillä lähestyy aika, jolloin tämä ilmentymä loppuu, ja silloin se, joka on ravinnut, oppinut ja 

säilyttänyt henkistä hyvää, on vahva; mutta se, joka ei ymmärtänyt sitä tai tulkinnut sitä mieltymyksensä 

mukaan, on heikko. 

43 Näettekö, kuinka monet ihmisjoukot ympäröivät Minua tänä aikana, jolloin ilmentymäni ilmenee 

ihmisen ymmärryselimen kautta? Totisesti minä sanon teille: vuoden 1950 jälkeen on vain harvat, jotka 

seuraavat minua. 

44 Tänään ette ymmärrä, mitä sanon teille, mutta sitten ymmärrätte. 

45 Mieti hengelläsi tikapuita, jotka nousevat edessänne äärettömyyteen. Se on kuin valoisa polku, 

joka kutsuu teidät Isän syliin, joka on rauhan ja sanoinkuvaamattoman ilon syli. 

46 Löysin teidät eksyneinä kuin ilman kompassia olevat haaksirikkoutuneet, kuin eksyneet vaeltajat 

autiomaassa; mutta lähetin teille valon, joka auttoi teitä löytämään polun, joka oli täynnä toivoa, uskoa ja 

lohdutusta, joka rohkaisi ja täytti henkenne elinvoimalla ja energialla, jotta voitte kulkea kohti luvattua 

päämäärää. 

47 Tikapuiden päässä, siellä huipulla, on koti, johon teidät kaikki on tarkoitettu, mutta joka teidän on 

saavutettava ansioiden, uskon, suuren rakkauden ja rajattoman laupeuden kautta, murtamalla esteitä, 

voittamalla vastoinkäymiset ja voittamalla viholliset, kunnes lopulta saavutte Uuteen Luvattuun maahan, 

joka ei ole tästä maailmasta. 

48 Nämä tikapuut ovat suora polku, jossa ei ole sudenkuoppia eikä sokkeloita, ja haluan teidän 

ymmärtävän, että ette löydä vaikeuksia lakini täyttämisessä. 

49 Kävelkää lujasti tällä polulla, taistelkaa nousunne puolesta, teen teistä vahvoja. Ymmärrä: Jos se ei 

ole Minun voimallani ja Minun valollani - millä aseilla te aiotte taistella ja puolustaa itseänne? Jos en 

antaisi teille valomiekkaani - millä voittaisitte kiusauksenne? Jos en peittäisi teitä viitallani - miten voisitte 

vapautua vihollisistanne? Mutta totisesti sanon teille, jopa suojelukseni ja miekkani valon teidän on 

saatava omilla ansioillanne! 

50 Jalanjälkesi pitäisi jäädä näkyviin edessäsi avautuvalle hengelliselle polulle. Heidän tulisi olla 

esimerkkejä hyvistä teoista, luopumisesta, jaloista teoista, korkeasta rakkaudesta ja armosta ilman rajoja. 

51 Jokaisen ihmisen kohtalo määräytyy hänen hengellisen tehtävänsä ja inhimillisen tehtävänsä 

mukaan. Molempien on oltava sopusoinnussa keskenään ja suuntauduttava samaan päämäärään. Mutta 

totisesti sanon teille, etten ota huomioon ainoastaan hengellisiä tekoja, vaan myös aineellisia, sillä 

niidenkin kautta henki voi saada ansioita, jos niissä on rakkautta ja laupeutta veljiänne kohtaan. 

52 Ette ole vaelluksillanne yksin; edessänne on monia olentoja - toiset hyvin lähellä ja toiset 

kauempana - jotka myös kulkevat eteenpäin askel askeleelta ja jotka valvovat ja rukoilevat niiden 

puolesta, jotka vaeltavat heidän takanaan. Heillä ei ole halua päästä perille yksin tai olla ensimmäisinä, 

vaan tasoittaa tietä veljilleen, jotta jonain päivänä ensimmäisten ilo olisi kaikkien ilo. 

53 Kuinka loistava tämä polku onkaan Minun silmissäni! Kuinka henkeni virkistyykään, kun se näkee 

lasteni edistymisen ja heidän ponnistelunsa nousta ylöspäin ja saavuttaa uusia täydellisyyden asteita! 

54 Kaikista maailmoista ja tuonpuoleisista sfääreistä on olentoja, joista toiset ovat hengessä ja toiset 

ruumiillistuneina, ja ne kaikki suorittavat erilaisia tehtäviä. Äärettömyydessä (tuonpuoleisissa 

maailmoissa) teet kotisi nauttiaksesi huomisen hengen rauhasta. 

55 Niin kauan kuin olette yhä matkalla kohti päämäärää - rauhoittakaa mielenne, joka joskus 

muistuttaa myrskyä, ja kuunnelkaa Sanaani, kiinnittäkää siihen huomiota ja tutkikaa sitä, sillä se on 
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pelastuksenne majakan valo. Monet ovat tulleet luokseni haaksirikkoutuneina, mutta olen antanut heille 

rauhani, joka on ollut kuin pelastusvene, ja olen lähettänyt heidät uudestaan merelle etsimään eksyneitä 

veljiään. 

56 Ne, jotka olivat varmoja siitä, että he menehtyvät, ja jotka yhtäkkiä tunsivat, että lempeä käsi 

pelasti heidät kuilusta, ymmärtävät luonnollisesti lähimmäisiään, kun he näkevät heidät samassa 

tilanteessa, ja ojentavat heille kätensä. 

57 Jokainen, joka ei tunne rakkauttani, ei kykene tekemään sitä tuntuvaksi veljilleen, mutta jokainen, 

joka kykenee tuntemaan sen koko elämänsä ajan, todistaa Minusta ja löytää syvän onnen tehdessään 

veljilleen saman, minkä Isä on tehnyt hänelle. 

58 Rakkaat ihmiset, Mestari haluaa teidän ymmärtävän Hänen opetuksensa ja toimivan Hänen 

ohjeidensa mukaan. Olen kertonut teille, että Opetukseni on kapea polku, sillä jos poikkeatte siitä, joudutte 

etääntymään Rakkauden laeistani, ja toisaalta olette vaarassa ajautua fanaattisuuteen, joka tarkoittaa 

sokeutta ja pysähtyneisyyttä. Houkutuksia on polun molemmin puolin, mutta jumalallinen valo loistaa aina 

edessä horisontissa ja kutsuu henkeäsi kehittymään ylöspäin ja täydellisyyteen hyvyyden suoralla ja 

kapealla polulla. 

59 Joku kysyy Minulta sydämessään: "Onko pakko rakastaa, jotta voi löytää pelastuksen?" Mutta 

Mestari vastaa: Ei, ei ole "pakko" rakastaa, jotta voi löytää pelastuksen, sillä rakkautta ei anneta pakosta, 

vaan sen on tarkoitus syntyä luonnollisesti ja spontaanisti. Se, joka esitti tämän kysymyksen, teki sen vain 

siksi, että tämä tunne ei ole vielä syntynyt hänessä; mutta lopulta se itää ja kukkii hänessä, ja silloin hän 

ymmärtää, että rakkaus sielussa on jotakin, joka syntyy hänen kanssaan kuin maan hedelmät; että on mitä 

luonnollisinta, että hän kantaa sydämessään siementä, joka on elämän itu. Siten rakkaus sielussa on 

ikuisuuden siemen. 

60 Opetuslapset, te olette ymmärtäneet, mutta heti epäilette, voiko tämä ihmiskunta pelastaa itsensä 

rakkauden avulla, sillä juuri sitä siltä puuttuu. Vastaan teille, että rakkaus on kuin jumalallinen siemen, 

joka ei voi koskaan kuolla, joka pysyy kätkettynä ihmissydämen salaisimpaan nurkkaan, ja jos se ei ole 

vielä itänyt, se johtuu vain siitä, että sitä ei ole kasteltu totuuden vedellä; sillä vesi, jota se on saanut, on 

ollut vain näennäistä rakkautta. Itsekkyys, valheellisuus, tekopyhyys, tyhjät (teeskennellyn) "valon" sanat, 

tämä on se, mikä ylläpitää ihmiskunnan sydäntä päivästä toiseen. Mutta onko sydämen mahdollista syödä 

jotakin sellaista, joka ei sisällä ikuisuuden elämän olemusta? 

61 Minä, jumalallinen kylväjä, joka viljelen rakkaudella peltoja antaakseni niille elämän, tulin 

kastelemaan ne omalla verelläni, ja nyt, tällä kolmannella kerralla, annan teille toisen todisteen siitä 

voimasta ja elämästä, joka rakkauden siemenellä on. 

62 Kun kutsuin teitä "työläisiksi pelloillani", se ei johtunut siitä, että te jo todellisuudessa olisitte, 

vaan siitä, että haluan teidän työskentelevän kanssani tässä jumalallisessa tehtävässä pelastaa veljiänne 

rakkaudesta. 

63 Olette vaeltaneet kauas, ja sanon teille tällä kertaa: pysähtykää ja levätkää! Olet pysynyt 

uskollisena radalleni läpi elämän kaikkien vastoinkäymisten. Jätä taaksesi kaikki katkeruus, jota olet 

kokenut elämän matkalla. Kun alatte imeä tätä (Sanani) siementä sydämeenne, ymmärrätte, että annan 

teille yhä enemmän ja enemmän enkä vaadi teiltä siitä tiliä. Mutta tietäkää, että teillä on velvollisuus 

vaalia tätä siementä elämässänne, sillä tulee päivä, jolloin ilmestyn maani isännöitsijänä ja vaadin teiltä 

tiliä työstänne. Työskentele rakkaudella ja innolla, mutta myös yksinkertaisuudella ja luonnollisuudella. 

En halua heidän kutsuvan teitä fanaatikoiksi, en halua, että Työstäni tulee pakkomielle mielessänne. 

Välittäkää totuuttani eteenpäin aidon rakkauden kautta ettekä pyydä mitään vastineeksi, sillä minä teen 

teille oikeutta. 

64 Olkaa iloisia siitä, että Isänne on antanut teille kauniin tehtävän, ja muistakaa aina, että kun ristinne 

on raskas, teillä on Kaikkivaltias apunanne. Kiipeä jyrkkää rinnettä, sillä sinua ei välttämättä odota 

Golgata, vaan Isänrakkauteni. 

65 Valvokaa, ettei kukaan vääristä tätä ilmoitusta. Puhdistakaa hartautenne niin paljon kuin voitte ja 

lisätkää ymmärrystänne ja hengellisyyttänne. Työni on kaikin tavoin täydellinen; mutta jos joskus 

havaitsette jotakin, jota pidätte epätäydellisenä, tietäkää, että tämä epätäydellisyys ei ole jumalallista vaan 

inhimillistä. - Rukoilkaa kaikkien maailman kansojen puolesta, ymmärtäkää, kuinka tuska puhdistaa niitä 

päivä päivältä ja kuinka synti tahraa ne aina. Rukoilkaa, että se tulisi heille valkeaksi ja että - kun he 
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tunnistavat sen ajan, jolloin he ovat puhtaita - he osaisivat säilyttää tämän puhtauden. Silloin he ovat sen 

arvoisia, että olen heidän luonaan, ja riittävän herkkiä tuntemaan läsnäoloni. 

66 Siunaan kaikkia kansoja - niitä, jotka rakastavat Minua, ja niitä, jotka hylkäävät Minut - sekä niitä, 

jotka seuraavat Minua, että niitä, jotka ovat etääntyneet Minusta. Kaikkia kutsutaan astumaan 

Läsnäolooni, ja ennemmin tai myöhemmin he löytävät tien, joka johtaa heidät Isän kotiin, joka odottaa 

heitä rakastavasti. 

67 Saavutte kaikki pöytään, jossa "ensimmäiset" ovat virkistäytyneet, ja saatte kokea, että myös teitä 

odottaa riittävästi paikkoja ja ruokaa. Sovelkaa tätä vertausta sekä aineelliseen että henkiseen elämään, 

niin ymmärrätte, että niiden, jotka täyttävät inhimillisen elämän ja hengen lait, ei tarvitse tuntea kipua. 

Pohdi tätä opetusta ja keskity sydämesi sisimpään ja kuule omantuntosi ääni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 80  
1 Ihmiset, olen antanut teille runsaasti armoani hillitäkseni teitä ja saadakseni teidät kuulemaan 

Sanaani. Olen viettänyt juhlaa tänä muistamisen aikana, jotta kun ette enää kuule Sanaani, te 

varustautuisitte ja kokoontumisenne olisivat kuin veljeyden juhlaillallinen, johon ne kiirehtivät, jotka eivät 

ole kuulleet tätä ääntä ja jotka tulevat kaipaamaan teitä. Mutta kun Sanani saavuttaa massat kaikessa 

puhtaudessaan ja hengellisessä olemuksessaan, he huudahtavat: "Pyhä Henki on todellakin vuodattanut 

valoa päällemme!" ja he ymmärtävät käskyni, jossa sanoin teille: "Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan 

jokaisesta sanasta, joka lähtee. 

Jumala on tulossa." 

2 He eivät enää polvistu rukoilemaan, sillä he ovat oppineet lähettämään ajatuksensa ylöspäin 

halusta päästä hengelliseen yhteyteen Mestarinsa kanssa. Henkenne vahvistuu, ja taistelun aikana se on 

väsymätön levittäessään jumalallista sanaa töiden, sanojen ja ajatusten kautta. Hän etsii hädänalaisia 

tuomaan hänelle hengellisen viestin. Toisinaan hän täyttää tehtävänsä makuuhuoneensa 

eristäytyneisyydessä rukoillen veljiensä puolesta. 

3 Tulee tuskallisia aikoja, jolloin monet ihmiset, jotka luulevat olevansa valmiita auttamaan ihmisiä 

hengellisesti, eivät pysty tekemään mitään tai tekevät hyvin vähän, koska he ovat keskittyneet vain 

täyttämään mielensä maailman oppimisella ja tieteellä, ja he ovat jättäneet sydämensä tyhjäksi. 

4 Teidän, jotka kuulette minua, pitäisi valmistaa tietä niille, jotka ottavat minut hengessä vastaan. Ei 

ole ollut sattuma, joka on tuonut läsnäolooni ne, jotka ovat saaneet opetukseni, sen enempää kuin on 

sattuma, joka kehittää Hengen lahjoja niissä, jotka tulevat tuntemaan läsnäoloni ilman ihmisen 

äänenkantajan tarvetta. 

5 Herkkyys, aavistus, ilmestys, profetia, inspiraatio, näkijyys, pelastuksen lahja, sisäinen sana - 

kaikki nämä ja muut lahjat tulevat Hengestä, ja niiden kautta ihmiset vahvistavat, että ihmisille on koittava 

uusi aika. 

6 Tänään epäilette näiden hengellisten lahjojen olemassaoloa, koska jotkut piilottavat ne maailmalta 

peläten sen mielipidettä; huomenna niiden omistaminen on luonnollisin ja kaunein asia. Tulen luoksenne 

tällä Kolmannella Ajalla, koska olette sairaita ruumiillisesti ja sielullisesti. Terveet eivät tarvitse lääkäriä 

eivätkä puhdistautumisen vanhurskaita. 

7 Isällinen rakkauteni on unohtanut kaikki loukkaukset, joita ihmiskunta on heittänyt Minulle, ja 

Rakkauteni on virrannut ehtymättömästi antaakseen heille elämän. Vuosisatoja on kulunut monien 

syntisten ja veljemurhien sukupolvien aikana, ja kun ihminen menettää yhä enemmän toivoa pelastuksen 

löytämisestä, tulen ja luotan edelleen teihin tietäen, että lopulta rakastatte minua. Rakkautesi pelastaa sinut 

tänä aikana. 

8 Tänään Isä ei kysy: "Kuka pystyy ja haluaa pelastaa ihmissuvun verellään"? Jeesus ei myöskään 

vastaa: Herra, minä olen Karitsa, joka on valmis tasoittamaan tietä ihmiskunnan sovitukselle verellään ja 

rakkaudellaan. 

9 En myöskään lähetä "Sanaani" tulemaan ihmiseksi tänä aikana. Tämä aikakausi on ohi teidän 

kohdallanne, ja se jättää jälkeensä sen opetuksen ja henkenne ylöspäin suuntautuvan kehityksen. Nyt olen 

aloittanut uuden henkisen kehityksen aikakauden, jossa te olette niitä, jotka ansaitsevat ansioita. 

10 Jumalan "Sana", joka on Henki, Valo ja Elämä, tuli vapaaehtoisesti alas valtakunnastaan 

puhumaan suoraan lapsilleen. Kristus oli nöyryyden esimerkki ihmisten keskuudessa, mitä tulee hänen 

ruumiillismaalliseen olemukseensa; mitä tulee hänen henkeensä, hän oli täydellisyyttä. 

11 Kun "Karitsan" viimeinen hetki maan päällä koitti, hän puhui Isälle samalla nöyryydellä, jolla hän 

otti tehtävänsä vastaan: "Kaikki on täytetty". Tuo uhraus on suurin rakkauden ja armon oppitunti, jonka 

annoin ihmiskunnalle. Tuo Työ oli kuin siemen, joka putosi jokaiseen sieluun. 

12 Miksi jotkut odottavat Totuuden Henkeä ihmisolentona tekemään tuon uhrin uudestaan? Tänä 

aikana olen tullut hengessä, kuten tarjosin, vuodattamaan valoni inspiraation muodossa ihmisten 

keskuuteen, jotta he, tuon valon valaisemina, löytäisivät pelastuksen omien ansioidensa kautta. Tuntuuko 

sinusta vaikealta rakastaa ja auttaa sinua elämässä? 

13 En pyydä teitä jättämään kaikkea taaksenne, kuten pyysin niitä, jotka seurasivat minua toisella 

aikakaudella. Jotkut heistä jättivät vanhempansa, toiset kumppaninsa, he jättivät talonsa, rannikkonsa, 
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kalastusveneensä ja verkkonsa - kaiken tämän he jättivät seuratakseen Jeesusta. En myöskään sano teille, 

että teidän on välttämätöntä vuodattaa vertanne tällä hetkellä. 

14 Olen sanonut teille, että siellä, missä kukin teistä asuu, hän voi tehdä paljon päivä päivältä. Etsikää 

olemuksenne sisimmästä sitä hyvää ydintä, jonka olen asettanut jokaiseen Jumaluuteni lapseen; tämä ydin 

ei kuulu sydämeen vaan henkeen. 

15 Älkää unohtako, että alkuperänne on rakkaudessani. Nykyään sydämesi on itsekkyyden kovettama, 

mutta kun siitä tulee jälleen vastaanottavainen jokaiselle hengelliselle innoitukselle, se tuntee rakkautta 

lähimmäisiään kohtaan ja tuntee myötätuntoa toisten tuskaa kohtaan kuin se olisi omaasi. Silloin voitte 

täyttää käskyn, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne". 

16 Tämä on minun aseeni: rakkauden ase, jota en ole koskaan piilottanut teiltä ja jonka osoitan aina 

selvästi taistelussa synnin pimeyttä vastaan. Joka haluaa olla sotilaani, tarttukoon rakkauden miekkaan. 

Voin siis puhua vain kansalle, jota on taottu tuskassa vuosisatojen ja aikakausien ajan. 

17 Henkesi on päässyt koostumaan, ja se vain toivoo ja luottaa Minun Tahtooni. 

18 Tänä aikana Elia tuli edelläkävijänä valmistamaan ihmisen henkeä liittoon Minun kanssani. Elian 

sana herättää teidät, herättää teidät ja tekee teidät valppaiksi, sillä hänen valonsa on kuin salaman säde. 

19 Henkesi kykenee tällä hetkellä ymmärtämään, kuka Elia on. Olet jo kauan sitten jättänyt henkisen 

lapsuutesi taaksesi. Usko ja aavistus ovat tehneet Läsnäolostani ja jokaisesta ilmestyksestäni tuntuvan 

teille tänä aikana, jolloin oppini antaa ihmisille todellista suuruutta - ei sitä väärää suuruutta, jonka 

maailma antaa, vaan sitä, joka kumpuaa nöyryydestä ja hyveestä. 

20 Vaikea tehtävä odottaa jokaista, joka lähtee ja seuraa minua. Ilman ristiä kenelläkään ei voi olla 

Minua esimerkkinä; mutta totisesti sanon teille, että ristin, jonka asetan harteillenne, tarkoituksena ei ole 

työntää teitä alas vaan tukea teitä elämänne murheellisella tiellä. Joka heittää ristinsä pois, joutuu 

putoamaan, joka rakastaa sitä, saavuttaa päämäärän, joka kantaa sitä maan päällä siihen hetkeen asti, 

jolloin hän puhaltaa viimeisen henkäyksensä, kokee sillä hetkellä, kuinka hänen ristinsä nostaa hänet ylös, 

kantaa hänet ylös ja johtaa hänet luokseni. Kenet kuolema yllättää kantaessaan ristiä harteillaan, sen ei 

tarvitse pelätä putoamista tuntemattomaan. Siellä paljastuu monia mysteerejä, joita ihminen ei ole voinut 

tulkita. Luuletko, että Isä haluaa sinun olevan tietämätön maan päällä? Ei, ihmiset, olen jatkuva 

salaisuuksien paljastuksen lähde ihmisille. Silti he pitävät kiinni siitä, että he ovat sokeita sille, mikä on 

paljastettu, ja kuuroja Minun äänelleni. 

21 Ne, jotka uskovat minuun, tietävät, että olen puhdas ja vanhurskas; mutta koska ihminen rakastaa 

pahaa, epäpuhtaus vetää häntä puoleensa ja synti houkuttelee häntä. Hän pitää mieluummin intohimojensa 

rajattomuutta kuin sielun valaistumista. Synnin vetovoima ihmistä kohtaan on samanlainen kuin se 

vetovoima, jota tunnet tyhjyyden ja kuilun syvyyden edessä. Kuinka vaikealta näyttääkään sen, joka on 

langennut eikä tunne Minua, pelastaa itsensä, ja kuinka helpolta näyttääkään toisten pelastaa itsensä, koska 

he luulevat, että jos he tunnustavat rikkomuksensa elämänsä viimeisellä hetkellä, se riittää heille syntien 

anteeksiantamuksen saamiseksi ja paikan ottamiseksi Herran valtakunnassa! 

22 Tietäkää, että vain katumuksen vesi pesee tahrat pois, ei tuomion pelko; että se, mikä tuo teidät 

lähemmäs Herraa, on katuvan sielun kaikkien rikkomusten hyvittäminen. 

23 Kaikki uskovat Minuun, vaikka kaikki eivät sitä tunnusta, kaikki eivät rakasta Minua. Älkää 

uskoko ateistiin, en näe ateisteja, eikä heitä voi olla olemassa. Liha voi kieltää minut, mutta ei henki. 

Voiko kukaan ihminen kieltää fyysisen isänsä, vaikka hän ei olisi tuntenut häntä? Henki ei myöskään voi 

kieltää hengellistä Isäänsä, vaikka se ei tuntisikaan häntä. Voiko puun hedelmä olla hedelmä, jota ei ole 

ollut puussa aiemmin? 

24 Ajan alusta lähtien opetan ja tuomitsen teitä rakkaudella. Jos kutsutte perusteettomasti 

oikeudenmukaisuuttani rangaistukseksi tai tuomioksi, kerron teille, että rankaisen ja tuomitsen teitä 

rakkaudella. - Puhun teille tällä tavoin, koska elätte aikana, jolloin oikeudenmukaisuuteni pelko ei enää 

saa teitä tottelemaan käskyjäni, vaan kääntyminen rakkauteni puoleen, lakini puoleen, sillä siinä on Isänne 

rakkaus. Mutta jos haluatte, että lakini eivät tuomitse teitä, oppikaa ne minun opetukseni kautta ja eläkää 

niiden mukaan. Miten haluatte elää pois polulta oman tahtonne mukaan ilman, että yllättävä kipu iskee 

teihin? Se, joka rikkoo lakeja, joutuu välittömästi niiden kohteeksi. 

Haluatteko vielä suurempia todisteita rakkaudesta? 
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25 Tämä luonto, jonka olen antanut teille, on todellinen elämän ja terveyden lähde. Juo vettä, niin elät 

ilman ahdistusta; saat voimaa, valoa ja iloa elämänpolullasi, ja henkesi täyttää paremmin kohtalonsa. 

Kuinka voitte väittää olevanne terve ruumiillisesti ja sielullisesti, jos ette etsi näitä etuja sieltä, missä ne 

ovat? Etsitte ruumiinne terveyttä maan päällä lääkäriltä, jonka sydän ei aina ole armollinen, ja etsitte 

sielunne terveyttä luopumalla jostakin aineellisesta antautuaksenne omantuntonne äänen edessä. 

26 Totisesti sanon teille, että luonnolla on samanlainen povi kuin rakastavalla äidillä; virkistäytykää 

sen äärellä niin kauan kuin elätte siinä; sillä myös sielu saa osansa ruumiin iloista, sillä sen välityksellä 

Herra antaa sille niin monia ja niin kauniita rakkauden opetuksia. 

27 Nykyään ihmiskunta elää kaukana kaikista elämän lähteistä, ja siksi se on ahdistuksessa. Tämän 

seurauksena maailma uskoo, että Minun pitäisi lopettaa oikeudenmukaisuuteni ihmisten keskuudessa, jotta 

rauha ja hyvinvointi palaisivat heidän luokseen, kun taas ainoa asia, joka teidän on tehtävä, on palata lain 

tielle. Ihminen sanoo tavoittelevansa ihanteita, mutta minä sanon hänelle: Onko mahdollista saavuttaa 

tämä ihanne kulkemalla polkua ilman valoa? 

28 Ihmiset ovat luoneet maailman mielikuvituksensa ja tahtonsa mukaan. Olen antanut sen heille, 

jotta en riistäisi heiltä heidän vapaata tahtoaan; mutta tämän maailman he tuhoavat itse, todisteena siitä, 

että he ovat rakentaneet sen juoksuhiekalle. "Kuinka olisi mahdollista", sanovat mahtavat, "että niin paljon 

voimaa sammuu?". Ja silti imperiumit, valtaistuimet, valtikat, tiede ja rikkaudet menehtyvät. Yksi haalea 

tuulahdus, ja vain historian kirjoitus kerää vielä jäänteet niin suuresta valheellisesta suuruudesta! 

29 Vääräksi minä kutsun maailmaanne; sillä vaikka kasvonne nauravat, sydämenne on, jos ei täynnä 

katkeruutta, niin täynnä pahaa tahtoa. Ja jos olet jo tehnyt tämän ihmiselämästä, mitä voit sanoa kaikesta 

siitä, mitä olet tehnyt ja jättänyt tekemättä elämästä ja laeista, jotka koskevat henkeäsi? Olette sallineet sen 

etääntyä niin kauas ikuisen elämän lähteestä, totuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta, jotka 

ovat Luojassanne, että vaikka sen pitäisi olla herra maailmassa ja aineellisen yläpuolella, siitä on tullut 

pahoinpidelty ja alennettu orja. Henki on niin altis ruumiin heikkouksille ja taipumuksille. Se on lopulta 

antanut periksi, koska se rakastaa lihaa, johon se on sidottu. Huolimatta sielun maailmaa kohtaan 

tuntemasta rakkaudesta ja liiallisesta materialismista, jonka se on saavuttanut, ei ole ketään, joka ei olisi 

tuntenut edes hetken aikaa halua päästä tämän elämän tuolle puolen henkiseen maailmaan. Ei ole ketään, 

joka ei olisi jo kokenut sisäisen kohoamisen hetkeä täällä, joka ei olisi aistinut tuon elämän olemassaoloa 

ja rauhaa. Henkiset ilmestykseni tässä maailmassa ovat kutsu valtakuntaani. 

30 Tulee päivä, jolloin koko ihmiskunta oppii tuntemaan opetukseni. Monet kieltävät ne ja sanovat 

jopa, että kiusaaja antoi nämä opetukset. Mutta jos joku lapseni uskoo ne ja harjoittaa niitä, hän näkee, 

kuinka jopa ne, jotka kielsivät minut, kantavat hyvää hedelmää todisteena tästä totuudesta. 

31 Olkaa terveitä ruumiillisesti ja sielullisesti ja ottakaa esimerkkinä hyvät patriarkat, ne, jotka 

osasivat uhrata Isälle ja jotka iloitsivat velvollisuuksiensa täyttämisestä maan päällä. Puhun teille, ihmiset, 

ja puhun ihmiskunnalle. Teille, Israelin kansa, puhun siksi, että vaikka te kuuntelette minua, ette kulje 

täysin oikealla tiellä, vaan yritätte kulkea oikealla jalallanne minun polullani, kun taas toinen jalka on sen 

vieressä. 

32 Sanon teille kaikille: Minä olen terveys, minä olen tie, totuus ja elämä. 

33 Elian henki johdattaa sinut läsnäolooni ja auttaa sinua tulemaan sen arvoiseksi, että tulen luoksesi. 

Älkää hylätkö Eliaa tällä kertaa, kuten hylkäsitte Kristuksen toisella kerralla ja Mooseksen ensimmäisellä 

kerralla. 

34 Katsokaa, että Elia on poistanut verhon, jolla te peititte monia salaisuuksia, jotta voisitte nähdä 

Isän kirkkauden. 

35 Ole nöyrä ja kuuliainen, jotta annat hengellesi mahdollisuuden täyttää tehtävänsä. Se on 

kokemuksen, kehityksen ja tiedon valon omistaja. 

36 Henki syntyy minussa, sillä on lapsuus, kehitys ja täyteys; toisin kuin "liha", joka vanhenee ja 

kuolee, se kasvaa aina tietämyksessä ja rakkaudessa, toisin sanoen täydellisyydessä. Tiedätte, että olette 

lähtöisin minusta, mutta ette tiedä miten. Tiedätte myös, että teidän on palattava Isän luo, mutta ette tiedä, 

millä tavalla. Nämä ovat korkeat neuvoni, ne ovat salaisuus, jota teidän on kunnioitettava. 

37 Olen asettanut ihmiselle suuruuden, mutta en sitä, mitä hän tavoittelee maan päällä. Suuruus, josta 

puhun, on uhrautumista, rakkautta, nöyryyttä ja armoa. Ihminen pakenee jatkuvasti näitä hyveitä ja 
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kääntyy siten pois todellisesta suuruudestaan ja siitä arvokkuudesta, jonka Isä on antanut hänelle 

lapsenaan. 

38 Pakenet nöyryyttä, koska luulet sen merkitsevän köyhyyttä. Pakenet koettelemuksia, koska kurjuus 

pelottaa sinua, tajuamatta, että ne vapauttavat sielusi. Pakenette myös henkistä, koska ajattelette, että on 

ajanhukkaa syventyä tähän tietoon, ettekä ymmärrä, että halveksitte korkeampaa valoa kuin mikä tahansa 

inhimillinen tiede. 

39 Siksi olen kertonut teille, että vaikka monet väittävät rakastavansa minua, he eivät rakasta minua, 

ja vaikka he väittävät uskovansa minuun, heillä ei ole uskoa. He ovat menneet niin pitkälle, että ovat 

kertoneet Minulle, että he ovat halukkaita seuraamaan Minua, mutta he haluavat seurata Minua ilman 

ristiä. Silti olen sanonut heille, että jokaisen, joka haluaa seurata minua, on otettava ristinsä ja seurattava 

minua. Jokainen, joka ottaa ristinsä vastaan rakkaudella, pääsee vuoren huipulle, jossa hän puhaltaa 

viimeisen henkäyksensä ulos maan päällä ja nousee ylös ikuiseen elämään. 

40 Hengellinen elämä, jota jotkut kaipaavat, on toisten pelkäämä, kieltämä ja jopa pilkkaama; mutta 

se odottaa teitä kaikkia väistämättä. Se on kohtu, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi, käsi, joka ojentaa 

kätensä teitä kohti, Hengen Isänmaa - jopa oppineillekin käsittämätön mysteeri. Mutta salaisuuksiini voi 

tunkeutua aina, kun avaimena, jolla avaatte tämän portin, on rakkaus. 

41 Ymmärtäkää, että ihmisen olemassaolon alusta lähtien Isä on jatkuvasti paljastanut lapselle 

salaisuuksia. Iloitkaa siitä ajatuksesta, että jos ihminen ei ole saavuttanut tieteen rajoja niin monien 

aikakausien aikana elämässänne (maan päällä), hän löytää ikuisesti uusia kauneuksia, uusia ihmeitä, uusia 

olentoja, muita maailmoja, heti kun hän astuu henkistymisen poluille. Nämä uudet kokemukset saavat 

lapsen rakastamaan Luojaansa yhä täydellisemmin, samanlaisella rakkaudella kuin minulla on teitä 

kohtaan. Tämän niin äänekkään ja suuren tunteen vuoksi, joka Minulla on ihmiskuntaa kohtaan, tulin 

ihmiseksi, jotta saisitte Minut lähellenne. Mutta tuon uhrauksen jälkeen näen, että tämän ajan ihmiset ovat 

kuuroja, sokeita ja kiittämättömiä tuolle rakkaudelle, että he ovat luoneet itselleen maailman, jossa heidän 

ei tarvitse totella käskyjäni, oikeudenmukaisia lakejani, rakkauden oppiani. 

42 Kuilu vetää ihmisiä puoleensa, kielletty houkuttelee heitä, he käyttävät tahdonvapauttaan omalla 

tavallaan. Ihmiskunnalle, joka on niin riippuvainen intohimoista, voiton tavoittelusta ja maanpäällisistä 

nautinnoista, sen tuho näyttää väistämättömältä. Sielun näyttää olevan hyvin vaikea löytää pelastusta, eikä 

se ymmärrä, että jumalallisessa oikeudenmukaisuudessa, Isän rakkaudessa, se voi löytää tien, jota pitkin se 

voi puhdistua, kehittyä ylöspäin ja löytää pelastuksen. 

43 Kaikki ihmiset uskovat olemassaolooni, koska heillä on henki ja he ovat säilyttäneet syvän sisäisen 

tiedon siitä, että olen olemassa. Jopa se, joka kieltää minut, uskoo minuun, sillä minun läsnäoloni on 

hänessä ja kaikessa, mikä häntä ympäröi. Mutta ihminen on alistunut aineellisiin kannustimiin ja 

houkutuksiin. Ja se pimeys, jonka hän on tällä tavoin luonut, on se, joka ei salli ihmiskunnan nähdä sitä 

loistoa, jolla Pyhä Henki lähestyy sitä tällä hetkellä. Mutta ei tule olemaan mitään inhimillistä voimaa tai 

henkeä, joka voittaisi Voimani, Valoni tai Rakkauteni. Mutta kun lapset tulevat nyyhkyttäen Isän eteen, 

toiset pyytävät anteeksi ja saavat anteeksi nöyryytensä tähden; toiset taas kysyvät Minulta: "Isä, miksi Sinä 

olet rankaissut minua?" Heille sanon: En koskaan rankaise; te vain niitte tiellänne sitä, mitä kylvitte sille. 

Sinä olet epäonnistunut ruumiin ja sielun terveyden säilyttämisessä; mutta se, joka haastaa tai rikkoo 

lakejani, tuomitsee itsensä niiden perusteella. 

44 Eläkää sopusoinnussa luonnonlakien ja hengellisten lakien kanssa, niin olette aina terveitä 

ruumiillisesti ja sielullisesti. 

45 Ihmiskunnalla on nykyään paljon tiedettä, mutta sen myötä se on luonut vieraannuttavan 

maailman, joka erottaa sen siitä, mikä on luonnollista, elämän lähteestä, niistä luonnon elementeistä, jotka 

olen antanut sen säilytettäväksi ja virkistettäväksi. Miten ihminen, joka elää näin, voi olla ruumiiltaan ja 

sielultaan terve? 

46 Maa on kuin äiti, joka levittää sylinsä syleilemään sinua syntymästäsi lähtien; ilma, jota hengität 

sen päällä, muistuttaa jumalallista henkäystäni; majesteettinen kuninkaallinen tähti on loistossaan kuin 

tulisoihtu, Kaikkivaltiaan kuva, sillä se on valoa, lämpöä ja elämää. Teillä on tässä luonnossanne myös 

vettä, joka on kuin totuus, koska se on kristallinkirkasta, läpinäkyvää ja puhdasta; se sammuttaa piinaavan 

janon, puhdistaa ja puhdistaa; sen vaikutuksesta pellot tulevat hedelmällisiksi ja siemenet itävät. Nämä 

neljä elementtiä, jotka yhdistyvät jumalallisen viisauden lakien kautta, muodostavat yhtenäisyydessään ja 
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harmoniassaan kotisi. Jotta ihminen voisi elää sillä, nauttia siitä tietoisesti ja elää täysin sen lakien 

mukaisesti, olen varustanut hänet runsaasti kaikilla elämän kannalta välttämättömillä ominaisuuksilla, 

voimilla ja aisteilla. 

47 Miksi sitten, kun olette varmoja siitä, että rakastan teitä, kutsutte minua epäoikeudenmukaiseksi, 

kun kärsitte omasta syystänne, ja sanotte, että Isä rankaisee teitä? 

48 Rakkauteni on muuttumatonta, se ei voi olla suurempaa, koska se on täydellistä, eikä siitä voi 

koskaan tulla vähäisempää. Annoin teille todisteen tästä, kun annoin teille tämän elämän, joka on teidän 

turvaksenne ja joka on aina avokätinen ja äidillinen teitä kohtaan. Oletko kaivannut auringon valoa 

yhdenkään päivän ajan? Onko ilma koskaan jättänyt sinua elävöittämättä? Ovatko meret kuivuneet, ovatko 

joet lakanneet virtaamasta, joiden vedet pesevät koko maan?". Ja onko planeetta kierroksillaan koskaan 

karannut jalkojenne alta heittääkseen teidät tyhjyyteen? 

49 En ole erehtynyt siinä, mitä olen luonut, mutta ihminen on jättänyt valitsemansa tien ja elämän 

huomiotta; mutta pian hän palaa luokseni kuin tuhlaajapoika, joka tuhlasi kaiken perintönsä. Tieteellään 

hän on luonut uuden maailman, väärän valtakunnan. Hän on säätänyt lakeja, pystyttänyt itselleen 

valtaistuimen ja varustanut itsensä valtikalla ja kruunulla. Mutta kuinka katoavaista ja petollista hänen 

loistonsa onkaan: heikko henkäys Minun vanhurskauttani riittää siihen, että hänen perustuksensa järkkyvät 

ja koko hänen valtakuntansa murtuu. Mutta rauhan, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden valtakunta on 

kaukana ihmisen sydämestä, joka ei ole kyennyt sitä voittamaan. 

50 Ihmisten työn tuomat ilot ja tyydytykset ovat vain kuviteltuja. Heidän sydäntään kalvaa kipu, 

levottomuus ja pettymys, jotka kätkeytyvät hymyn naamion taakse. Tämä on tehty ihmiselämästä, ja mitä 

tulee hengen elämään ja sitä ohjaaviin lakeihin, ne on vääristelty, koska on unohdettu, että on olemassa 

myös voimia ja elementtejä, jotka elävöittävät henkeä ja joiden kanssa ihmisen on pysyttävä kosketuksissa 

kestääkseen koettelemukset ja kiusaukset ja kohdatakseen kaikki esteet ja vastoinkäymiset tiellään kohti 

täydellisyyttä. 

51 Tämä valo, joka tavoittaa jokaisen hengen äärettömyydestä, ei tule Kuninkaantähdestä; voima, 

jonka henki saa tuonpuoleisesta, ei ole maan vuodatusta; rakkauden, totuuden ja terveyden lähde, joka 

sammuttaa hengen tiedonjanon, ei ole teidän mertenne tai lähteenne vesi; ilmapiiri, joka ympäröi teitä, ei 

ole pelkästään aineellinen, vaan se on virtausta, henkeä ja inspiraatiota, jonka ihmishenki saa suoraan 

kaikkien asioiden Luojalta, Häneltä, joka loi elämän ja hallitsee sitä täydellisillä ja muuttumattomilla 

laeillaan. 

52 Jos ihminen panostaisi hieman hyvää tahtoa palatakseen totuuden tielle, hän tuntisi välittömästi 

rauhan hellästi kannustavan. Mutta aina kun sielu materialisoituu aineen vaikutuksen alaisena, se alistuu 

sen kynsiin, ja sen sijaan, että se olisi tämän elämän herra, ruorimies, joka ohjaa sen laivaa, siitä tulee 

inhimillisten heikkouksien ja taipumusten orja, ja se kärsii haaksirikkoa myrskyissä. 

53 Olen jo kertonut teille, että sielu tulee ennen ruumista, aivan kuten ruumis tulee ennen vaatteita. 

Tämä hallussanne oleva aine on vain väliaikainen vaatetus sielulle. 

54 Kukaan ei ole syntynyt sattumalta, ja riippumatta siitä, kuinka vähäpätöisenä, kyvyttömänä ja 

kurjana ihminen itseään pitää, hänet on kuitenkin luotu Korkeimman Olennon armosta, joka rakastaa häntä 

yhtä paljon kuin niitä olentoja, joita hän pitää parempina, ja hänellä on kohtalo, joka johtaa hänet, kuten 

kaikki muutkin, Jumalan syliin. 

55 Näetkö ne ihmiset, jotka vaeltavat kaduilla hylkiöinä, raahaten mukanaan paheita ja kurjuutta, 

tietämättä keitä he ovat ja minne he ovat menossa? Tiedätkö ihmisistä, jotka yhä asuvat metsissä, petojen 

väijymässä? Isänrakkauteni ei unohda ketään, heillä kaikilla on tehtävä suoritettavana, heillä kaikilla on 

kehityksen alkusysäys ja he ovat polulla, jolla ansiot, ponnistelut ja kamppailu tuovat hengen luokseni 

vaihe vaiheelta. 

56 Missä on ketään, joka ei olisi - vaikka vain hetken ajan - kaivannut rauhaani ja toivonut 

vapautumista maallisesta elämästä? Jokainen henki kaipaa kotiinsa sitä maailmaa, jossa se asui aiemmin, 

sitä kotia, johon se syntyi. Tuo maailma odottaa kaikkia lapsiani ja kutsuu heitä nauttimaan iankaikkisesta 

elämästä, jota jotkut kaipaavat, kun taas toiset vain odottavat kuoleman lakkaavan olemasta, koska heidän 

sielunsa on hämmentynyt ja he elävät ilman toivoa ja ilman uskoa. Mikä voisi saada nämä olennot 

taistelemaan uudistumisensa puolesta? Mikä voisi herättää heissä ikuisuuden kaipuun? He odottavat vain, 

että ei ole enää mitään, hiljaisuutta ja loppua. 
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57 Mutta "maailman valo" on palannut, "tie ja totuus", herättääkseen teidät henkiin anteeksiantonsa 

kautta, hyväilläkseen väsyneitä kasvojanne, lohduttaakseen sydäntänne ja saadakseen sen, joka luuli 

itseään kelvottomaksi olemaan olemassa, kuulemaan ääneni, joka sanoo hänelle: Minä rakastan sinua, tule 

luokseni! 

58 Mutta aivan kuten herätän teissä kaipuun ikuisuuteen ja täydellisyyteen, sanon teille myös: Älkää 

siis uskoko, että haluan teidän hylkäävän aineellisen elämän. Älkää tulkitko opetuksiani väärin. Kaikki, 

mikä on luotu ja sijoitettu maan päälle, palvelee onnellisuuttasi. 

59 Patriarkat ja vanhurskaat näyttivät teille esimerkillään, kuinka elää onnellisesti maan päällä 

nauttimalla luonnonhyödykkeistä ja täyttämällä samalla hengellisen lain. 

Ota heistä mallia, niin sinusta tulee terve ja vahva. Haluan, että keskuudessanne on vahva kansa, joka 

taistelee ja puolustaa totuutta. Jos opettaisin teitä erottamaan itsenne luonnosta, se kääntyisi teitä vastaan. 

60 Jumalan kanssa ei ole ristiriitoja, vaikka ihmiset joskus luulevatkin löytävänsä niitä opetuksistani. 

Auttaakseni teitä ymmärtämään niitä olen avannut silmänne valolle ja sanonut teille: Jos haluatte 

ruumiinne terveyttä, palatkaa Äitinne, Luonnon, syliin, josta fyysinen kuorenne syntyi, jonka kohdussa 

kehtasitte itsenne ja jonka kanssa sulaututte yhteen, kun hänen sisimpänsä toivottaa teidät tervetulleeksi 

uudestaan. Olen myös sanonut teille: Jos haluatte saada vahvan ja terveen sielun ja toivon saada lupaamani 

palkkion, eläkää lakini mukaan täyttämällä käskyt, joissa sanotaan: "Rakasta Jumalaasi koko sydämestäsi 

ja sielustasi" ja "Rakasta toinen toista". 

61 Laini täyttämiseksi ei riitä, että puhutte Minusta, eikä riitä, että olette suuria Työni tutkijoita, jotka 

uskovat olevansa apostoleitani; sillä suurempi on edessäni se yksinkertainen mieli, joka ei osaa ilmaista 

Sanaani, vaan joka sen sijaan osaa harjoittaa rakkautta ja laupeutta veljiensä keskuudessa. 

62 Toisella aikakaudella kolme vuotta opetusta ja kaksitoista ihmistä riitti Minulle muuttamaan 

ihmiskunnan. Nykyään vuosien valmistelu ja suuri määrä opetuslapsia eivät ole riittäneet. 

63 Syynä on se, että olet liian kiintynyt materiaaliin. Ajattelet Minua vain viisi minuuttia, ja lopun 

aikaa käytät maallisiin harrastuksiin. 

64 Sisällytän sinuun uutta rohkeutta, jotta et pysähtyisi kehityksen tielläsi. Katsokaa, sillä pian näette 

maailman herrojen lopun, ja kun he astuvat syrjään, orjia ei enää ole. Silloin ihmiskunta pitää itseään 

yhtenä perheenä. Ihmisten sydämistä syttyy keskinäisen hyväntahtoisuuden kipinä, ja heille tulee rauha. 

65 Eksyneet sielut, sielut ilman rauhaa ja ilman lakia, tulkaa tänne! Teitä ei odota pimeys tai tyhjyys, 

vaan Isänrakkauteni, kaikkien maailmojen ja olentojen harmonia. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 81  
1 Tulette tänä päivänä muistamaan uutta liittoa, jonka olette tehneet Isänne kanssa. Tänä tuomion 

aikana Henkeni on läsnä keskuudessanne vaatien teiltä ensimmäiset tilit teoistanne, teoistanne, ja 

kysyäkseni teiltä, mitä olette tehneet siitä hetkestä lähtien, kun lupasitte Minulle täyttää Laini: rakastaa 

toisianne. 

2 Tämän joukon joukossa ovat "ensimmäiset", joille annoin vastuun "pelloista" ja "työläisistä", joille 

annoin kristallinkirkasta veljeyden vettä, jotta he kastelevat sillä "puut". 

3 Eikö omatuntosi moiti sinua mistään? Onko suusi avattu vain neuvomaan, opettamaan ja 

ohjaamaan? Vai onko se puhunut kuin kaksiteräinen miekka, joka haavoittaa oikealla ja vasemmalla? 

Oletteko kulkeneet hengellisellä polulla ja jättäneet jälkiä yhtenäisyydestä, rauhasta ja hyvästä tahdosta, 

vai oletteko antaneet hänelle huonoja esimerkkejä? 

4 Jos Sanani on toisinaan ankara, se johtuu siitä, etten halua, että kansani rinnalla on valheellisuutta, 

paheita tai petosta. Jos seurakuntaa johtava henkilö näyttää huonoa esimerkkiä, hänen seuraajansa 

kohtaavat esteitä. Tänä tuomion aikana näytän teille joka hetki kylvönne hedelmän. Älkää kyseenalaistako 

oikeudenmukaisuuttani, muistakaa etukäteen, että olen ennen kaikkea ehtymätön hyvyyden lähde. 

5 En voi katsoa teitä pieninä lapsina, joiden kohdalla kaikki epätäydellisyydet näkyvät; sillä kun 

henkenne teki liiton Jumaluuteni kanssa tällä kertaa, se oli jo kulkenut suuren osan matkasta aiemmin. 

Sen, joka oli Minun Laini opetuslapsi ensimmäisellä kerralla, Jeesuksen Opetussanan opetuslapsi toisella 

kerralla, on tultava Mestarin kaltaiseksi nykyisessä kehitysvaiheessa. 

6 Uskon teille hyvän, miellyttävän ja makean hedelmän, joka antaa elämän, jotta se saisi teidät 

tuntemaan vastakohdan sille katkeralle maulle ja tuholle, jonka pahan puun hedelmä on aiheuttanut 

ihmisille. 

7 Näen maan ja vedet tahriintuneina ihmisten verestä, näen, että ihmiset eivät välitä toisistaan kuin 

olisivat eri lajia olevia olentoja ja tappavat toisiaan ilman myötätuntoa tai sääliä. Ihmiset ovat kasvattaneet 

tämän kunnianhimoisen vallanhimon ja vihan puun, ja sen hedelmät ovat myrkyttäneet maan kansat. 

Älkää antako tämän siemenen päästä keskuuteenne. 

8 Tänään Jeesuksen ääni ei voisi nousta ja sanoa: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä 

tekevät", sillä henkenne kantaa tietoa rakkauden opetuksestani. 

9 Elia avasi portin uuteen aikakauteen, hän valmisti Herran tiet. Hän on valmistanut teidät 

vastaanottamaan ilmestykseni ja opetukseni esikoiset. Tutkikaa opetuksiani ja todistakaa niistä teoillanne. 

10 Tällä hetkellä kuudes sinetti vapautetaan, sen valo leviää maapallolle, jotta ääneni kuulevat miehet 

ja naiset heräisivät ajoissa ja nousisivat taisteluun. 

11 Polku on yksi, tiedätte sen jo. Sinun tulisi noudattaa sitä, jotta et koskaan poikkeaisi siitä. Se on 

juuri se polku, jonka olen merkinnyt teille siitä lähtien, kun lähditte minusta. Tällä hetkellä olen antanut 

teille luvan kokoontua kokoontumispaikkoihin kuullaksenne rakkauden opetuksiani, ja että niissä voitte 

ottaa vastaan hädänalaisten joukon, joka päivästä toiseen kolkuttaa oveanne, joka on Minun. 

12 Miten teidän pitäisi mukautua sisäisesti joka uusi päivä, jotta voitte ottaa vastaan apua tarvitsevia? 

Ehdottomalla nöyryydellä, ei turhamaisuuden kruunulla ja valtikalla. 

13 Kun tämä kansa on yhdistynyt hengellisesti, ilmoitan siitä koko maailmalle. 

14 Uskon teille osan työstäni, joka on valkoisempi kuin lumihiutale ja puhtaampi kuin lähteenne vesi. 

Haluan, että pidät sen sellaisena kehityspolun loppuun asti. 

15 Kuin kello olisi soinut sydämessänne, niin olette tänään muistaneet, että on armon päivä, päivä, 

jolloin Mestari tulee alas puhumaan opetuslapsilleen. Henkeni ilmestyy keskuuteenne ja avautuu kuin kirja 

täynnä viisautta. Henkesi näyttäytyy edessäni kuin tyhjä sivu, ja kirjoitan siihen ohjeeni. 

16 Henkeni valo, joka on vuodatettu kaikkeen aineeseen ja henkeen ensimmäisten aikojen lupauksen 

mukaisesti, laskeutuu näiden valittujen, Äänenkantajiksi kutsuttujen, mieleen tehdäkseen jumalalliset 

ohjeet kuultaviksi teille. 

17 Jotkut ottavat julistukseni vastaan täynnä uskoa, toiset taas tuntevat minua kuunnellessaan, että 

epäilys on vallannut heidän sydämensä. Mutta en nuhtele heitä, sillä epäily saa heidät syventymään 

opetukseni tutkimiseen, ja siten he löytävät lopulta myös uskon. 
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18 Ihmiskuntaa odottaa uusi elämä. Kyse ei ole siitä, että luonto muuttuu, vaan syy on siinä, että kun 

ihmiskunta henkistyy tämän opetuksen avulla, se katsoo kaikkea rakkauden, uskon ja laupeuden silmin, eli 

ihminen näkee elämän hengen avulla. Kun nykyään katsotte sitä, mikä teitä ympäröi, tunnette ja 

tuomitsette aineelliseen keskittyneellä mielellä ja itsekkäällä sydämellä. Tämän elämän on näytettävä teille 

kyynelten laaksona, syntien maailmana ja toisinaan jopa rangaistuksen paikkana. Silmäsi eivät löydä 

mitään kaunista, henki ei löydä itselleen paikkaa, ei ravintoa eikä virikkeitä. Mutta jos annatte henkenne 

kohota korkeuksiin ja se tarkastelee ylhäältä käsin sitä, mikä ympäröi ja ympäröi teitä, teidän on 

kumarrettava Isänne edessä ja tunnustettava, että olette olleet kuuroja, sokeita ja epäherkkiä hänen 

jumalalliselle läsnäololleen, joka ilmenee kaikessa, mikä on olemassa hengellisesti tai aineellisesti. 

19 Silloin katkeruus katoaa teistä, ja te tulette tuntemaan hyvyyden, joka virtaa kaikista luoduista 

asioista, sillä kaikki on Jumalallisen Puun hedelmää. 

20 Kärsimys, jota ihmiskunta tänä päivänä kärsii, johtuu sen vapaan tahdon huonosta käytöstä ja sen 

tottelemattomuudesta lakiani kohtaan. Sen viimeiset hedelmät ovat niin katkeria, että se heittää ne kauas 

itsestään, ja tämä avaa sen silmät valolle ja sydämen parannukseen. 

21 Tee kehosta tottelevainen ja kuuliainen, jotta se ei ole esteenä hengellesi. Alistakaa se, kunnes 

olette tehneet siitä parhaan työkalun ja parhaan työtoverin hengellisessä tehtävässänne. Sallikaa 

kuudennen sinetin säteilemän valon tulla sekä hengen että lihan tarkasteltavaksi, sillä tiedätte, että tämä 

valo valuu kaikkeen olemiseen. 

22 Ymmärtäkää opetukseni, ja teistä tulee hyviä opetuslapsiani, jotka, kun hetki on koittanut, etsivät 

veljiään ja esittävät Seitsemän sinetin ilmestyksen. Älkää pysäyttäkö askelianne ajattelemalla, että ette ole 

armoni arvoinen lihan tekojenne vuoksi. Olen jo käskenyt teitä pysäyttämään tämän teille maan päällä 

uskotun kuriton ja heikon luodun kiihkeän kurssin ja hankkimaan ansioita tässä taistelussa saadaksenne 

armoni. 

23 Nyt ei ole aika surra tai hävetä menneisyyttäsi. Muistakaa vain, että teidän on puhdistettava 

sielunne. Nyt on aika tuntea, että olette maailman onnekkaimpia, koska kuulette Sanani jumalallista 

konserttia. Kyllä, ihmiset, valonsäteeni muuttuu inspiraatioksi ja inhimillisiksi sanoiksi, jotta voitte saada 

läsnäoloni tässä muodossa. Lakkaa ajattelemasta menneisyyttäsi ja ajattele sen sijaan tulevaisuuttasi. 

24 Valmistautukaa rakkauden aseisiinne taistelemaan inhimillisiä ajatuksia ja teorioita vastaan. 

Vahvista sydäntäsi uskossa niin, ettet tunne itseäsi pieneksi, tietämättömäksi ja heikoksi niiden edessä, 

joita kutsut koulutetuiksi ja oppineiksi, sillä he saattavat tietää jotain tieteestä ja uskonnosta, mutta uusista 

ilmestyksistäni he eivät tiedä mitään. 

25 Kun olen kehottanut teitä uudistumaan, se on tapahtunut siksi, että mieli ja sydän, kun ne ovat 

kerran puhtaat, voivat heijastaa jumalallista valoani. 

26 Olen nähnyt monien teistä tutkivan ja tuomitsevan Sanaani; en kuitenkaan ole nuhdellut teitä, 

koska tiedän, että huomenna niiden joukosta, jotka tuomitsevat minut, nousevat kiihkeät opetuslapset. 

Myöhemmin opetat omalla tavallasi, ja sinua pilkataan. Muistakaa siis Mestarin ohje, ja sen sijaan, että 

paheksutte veljiänne heidän epäilyksensä ja pilkkansa vuoksi, antakaa heille anteeksi, sillä tiedätte, että 

heidän joukossaan on niitä, jotka katuvat tuomiotaan ja tulevat uskoon. 

27 Kenenkään ei ole pakko olla Minun sotilaani. 

Seuraa minua heti, kun tahtosi on luja ja rakkautesi ajaa sinua panemaan opetukseni käytäntöön. Aika 

kuluu, ja sitten ymmärrätte ja arvostatte kaikkea sitä, mitä Herra antoi teille tällä kolmannella aikakaudella, 

ja silloin tunnette tuskaa siitä, että ette ole olleet ymmärtäväisiä ja kuuliaisia, kun annoin teille Sanani. 

Myönnän teille kuitenkin vielä joitakin lyhyitä ajanjaksoja, jotta voitte hyvittää virheenne ja kuroa umpeen 

menetetyn ajan. 

28 Kun maailma vetää teitä puoleensa ruumiinne avulla, ääneni kutsuu teitä hengellisiin sfääreihin, 

joihin astutte puhtaina kaikista tahroista ja täynnä valoa. Siellä ääneni kuuluu omassatunnossanne ja kertoo 

teille, oletteko täyttäneet tehtävänne maan päällä ja voitteko jo nousta toisen askeleen tikapuita pitkin 

kohti hengellistä täydellisyyttä. 

29 Sinä päivänä, jonka pyhität tänään lepäämiselle, tulen alas iloitsemaan sinusta. Se on se hetki, 

jolloin ymmärrätte paremmin, että ette voi elää pelkällä leivällä, vaan että tarvitsette Sanaani, joka on 

henkistä ravintoa. Monet teistä tulevat kuulemaan Minua, mutta te kaikki ette usko Läsnäolooni. Jotkut 

haluaisivat mieluummin nähdä Minut kuin kuulla Minut näiden älyelinten kautta tai ainakin kuulla ääneni 
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Äärettömässä, henkisessä avaruudessa. Mutta miten haluatte nähdä ja kuulla Minut hengellisesti, jos olette 

täysin sidoksissa fyysisiin aisteihinne? Siksi teidän tulisi työskennellä itsenne eteen, jotta saavutatte sen 

korkean henkisen värähtelyn, josta ilmoitan teille ihmisen älyelimen kautta. Tämän tässä muodossa 

tapahtuneen ilmentymiseni jälkeen voitte vastaanottaa inspiraationi hengestä henkeen. Tämä on 

täydellinen henkinen yhteys. 

30 Olet hämmästynyt tieteen edistymisestä. Ymmärtäkää, että muutama vuosisata sitten ette olisi 

uskonut, mitä ihminen on saavuttanut nykyään henkisen kehityksen ja aineellisen luonteensa sinnikkyyden 

ansiosta. 

31 Miksi ette voisi kehittyä hengellisesti, jos olette sinnikkäitä? Miksi väitätte, että teille paljastetaan 

uusia opetuksia, kun ette ole vielä ymmärtäneet menneitä? 

32 Olemassaolooni uskovat ja kaikkien aikojen ei-uskovaiset olisivat mieluummin nähneet Minut 

tänään ihmissilmille näkyvänä, materialisoituneena jossakin muodossa. Mutta miksi teidän täytyy antaa 

Minulle muoto, kun Minulla ei ole sellaista muotoa kuin henki? Olen näkyvä ja kosketeltavissa sekä 

ruumiisi että henkesi silmille, mutta sinun on osattava nähdä. Teidän on epäoikeudenmukaista sanoa, että 

Jumala piiloutuu katseeltanne - sanoa, että olen itsekäs, koska en anna niiden, joita kutsun Jumaluuteni 

lapsiksi, kuulla tai nähdä itseäni. Olen aina valmis antamaan teidän nähdä Minut, mutta koska pidätte 

itseänne sokeina hengelliselle, vaikka kaikki on ulottuvillanne, ette pysty näkemään sitä ettekä tule 

tietoisiksi Läsnäolostani, vaikka kosketatte Minua. 

33 Jokaisena aikakautena Jumalan lähettämän oli tultava opettamaan ihmisiä etsimään Herraansa, 

rukoilemaan, osoittamaan Hänelle palvontaa, tuntemaan Hänet, katsomaan, kuulemaan ja tulkitsemaan 

Häntä. Tällä aikakaudella Elia tuli valmistamaan tietä, jotta ihmishenki voisi vastaanottaa Pyhän Hengen 

läsnäolon ja ilmoituksen. 

34 Jotta Elian ääni ja askeleet voitaisiin kuulla ja tuntea maailmassa, joka materialisminsa vuoksi on 

kuuro kaikelle hengelliselle ilmestykselle, valmistin miehen, joka saavuttaessaan elämänsä kypsyyden 

saisi sen suuren Hengen valon, joka hänen kauttaan tuli tunnetuksi, joka innoitti häntä, joka hänen 

välityksellään sai aikaan ihmeellisiä tekoja ja joka valollaan valmisti ihmiskuntaa uuden ajan tuloon. Elia 

joutui tasoittamaan tietä, jolla oli paljon orjantappuroita, paljon rikkaruohoja ja myös lohkareita. Kyse oli 

uskonnollisesta fanaattisuudesta, tietämättömyydestä ja kaiken uudenlaisena pidetyn inspiraation 

vainoamisesta. Mutta Elia innoitti lakeja, valmisti sydämiä ja kylvi siemenen, joka edisti jumalallisen 

ilmoituksen avautumista ja sellaisen kansan hengellistä täyttymystä, joka maailman salaisimmassa 

kolkassa odotti osoitettua aikaa ryhtyä toteuttamaan tehtäväänsä. 

35 Se mies, jonka Minä valitsin Elian äänenkantajaksi, oli nimeltään Roque Rojas. Hän ilmoitti 

maailmalle vuonna 1866, että ihmiskunnalle oli alkamassa uusi aikakausi, jota hallitsisi sama laki, jonka 

Herra paljasti kolmessa aikakaudessa, joista olen aina kertonut teille: Rakastakaa toisianne! 

36 Vain harvat pystyivät todella tuntemaan Jumalan lähettilään läsnäolon. Jälleen kerran hän oli ääni, 

joka kutsui erämaassa, ja jälleen kerran hän valmisti ihmisten sydämet Herran tulemista varten. Näin 

kuudes sinetti päästettiin irti, annettiin sen sisällön näkyä ja vuodatettiin ihmiskunnan ylle vanhurskauden 

ja valon virrana. Näin monet lupaukset ja profetiat täyttyivät. 

37 Elias, kuten Jeesus ja Mooses, valisti henkesi silmät, jotta voisit katsoa Isää. Mooses opetti teille: 

"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jeesus käski teitä: "Rakastakaa toisianne." Elia käski sinua 

olemaan yhä armollisempi veljiäsi kohtaan ja lisäsi heti: "Ja sinä saat nähdä Isäni kaikessa 

kirkkaudessaan." 

38 Se on "Sana", joka puhuu teille tällä hetkellä. En tullut ihmiseksi, mutta voitte silti havaita 

yhtäläisyyksiä entisen ja tämän ilmentymäni välillä: aivan kuten myös 

Jos Jeesuksen kehto oli köyhä ja Hänen kuolemansa tapahtui maailman synnin ristillä, niin ei myöskään 

paikka, jossa kolmannen aikakauden valo tänään syntyi, voi olla köyhämpi ja nöyrempi, ja risti, jolta 

annan teille viimeisen sanani, on itse ihminen, jonka kautta teen itseni tunnetuksi. 

39 Tämän välittäjän kautta, jonka kautta puhun teille, minäkin olen saanut pilkan, ruoskan, epäilyksen 

ja haavoittamisen. Tämä oli minun tahtoni, sillä ristini on nyt sinä. 

40 Tänään sanon teille: Koska silmänne ovat avautuneet valolle, tunnustakaa, kuinka maailmanne, sen 

tiede, moraali ja uskonnolliset yhteisöt lähestyvät olemassaolonsa loppua. Kaikesta tästä selviytyy vain 

sielu, joka nousee menneen elämänsä raunioilla uuteen hengelliseen aikakauteen. 
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41 Kaikki merkit, jotka on ennustettu uuden ilmestykseni ilmoituksina teidän keskuudessanne, ovat jo 

toteutuneet. Aikooko maailma odottaa uusia ilmenemismuotoja ja siksi jatkaa tulemiseni odottamista? 

Tekeekö se niin kuin juutalainen kansa, joka tunsi Messiaan tuloa koskevat profetiat, näki niiden 

täyttymisen, otti Vapahtajan keskuuteensa, mutta ei tunnistanut häntä ja odottaa häntä yhä? Tämä 

kokemus on liian raskas ja surullinen, jotta ihmiskunta voisi yhä jähmettyä materialismiinsa. Koska enteet 

ja vierailut ovat käyneet toteen enkä ole ilmestynyt synagogassa tai missään kirkossa, eikö maailma epäile, 

että minun on pian paljastettava itseni jossakin paikassa, koska en voi toimia vastoin sanaani? 

42 Opetuslapset, pitäkää kiinni opetuksestani, jotta voitte huomenna todistaa minusta. 

43 Älkää pelätkö kurjuutta, se on vain väliaikaista, ja siinä teidän tulee rukoilla ja ottaa esimerkkiä 

Jobin kärsivällisyydestä. Yltäkylläisyys palaa, ja silloin teillä ei ole tarpeeksi sanoja kiittääksenne minua. 

44 Jos sairaus kerran masentaa teitä, oi autuaat sairaat, älkää vaipuko epätoivoon; teidän henkenne ei 

ole sairas. Nostakaa itsenne Minun luokseni rukouksessa, ja uskonne ja henkistymisenne palauttavat 

ruumiinne terveyden. Rukoilkaa siinä muodossa, jonka olen opettanut teille: hengellisesti. 

45 Ymmärtäkää, että teillä on Mestarinne valo. Jeesus on edelleen täydellinen esimerkki, jota voit 

seurata. Maailmasta ei löydy vastaavaa esimerkkiä ennen häntä eikä hänen jälkeensä. 

46 Jeesus, Kristus, on ollut selkein opettavainen esimerkki, jonka annoin teille maan päällä 

osoittaakseni, kuinka suuri on Isän rakkaus ja viisaus. Jeesus oli elävä sanoma, jonka Luoja lähetti maan 

päälle, jotta voisitte tuntea sen korkeat ominaisuudet, joka loi teidät. Ihmiset näkivät Jehovassa vihaisen ja 

anteeksiantamattoman Jumalan, kauhean ja kostonhimoisen tuomarin, mutta Jeesuksen kautta minä 

vapautin teidät erehdyksestänne. 

47 Nähkää Mestarissa ihmiseksi tullut jumalallinen rakkaus. Hän tuomitsi kaikki tekosi nöyryyden, 

uhrautumisen ja laupeuden elämänsä kautta, mutta sen sijaan, että hän olisi rankaissut sinua kuolemalla, 

hän tarjosi sinulle verensä, jotta voisit oppia tuntemaan todellisen elämän, rakkauden elämän. Tuo 

jumalallinen viesti valisti ihmiskunnan elämää, ja jumalallisen Mestarin ihmisille antamasta sanasta tuli 

uskonnollisten yhteisöjen ja lahkojen alkuperä, joiden avulla ihmiset ovat etsineet Minua ja etsivät Minua 

edelleen. Mutta totisesti, sanon teille, he eivät ole vielä ymmärtäneet tämän viestin sisältöä. Ihmiskunta 

tulee todellakin uskomaan, että Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on rajaton, koska hän kuoli Jeesuksessa 

rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Se on jopa sisäisesti liikuttunut Jeesuksen kärsimyksistä tuomareidensa 

ja pyöveliensä edessä, ja vähitellen se tunnistaa myös Isän Pojassaan, mutta sen hengellistä sisältöä, 

kaiken sen laajuutta, mitä Herra halusi sanoa ihmisille tuon neitsyestä alkaneen ja Betanian "pilvessä" 

päättyneen ilmestyksen kautta, ei ole tulkittu oikein tähän päivään asti. 

48 Minun oli palattava samalla "pilvellä", jolla "Sana" nousi Isän luo, antaakseni teille selityksen ja 

osoittaakseni teille kaiken sen todellisen sisällön, joka teille paljastettiin Jeesuksen syntymän, elämän, 

tekojen ja kuoleman myötä. 

49 Totuuden Henki, se, jonka Kristus tuolloin lupasi, on tämä jumalallinen ilmestys, joka on valaissut 

pimeyden ja selittänyt salaisuudet, joihin ihmisten mieli tai sydämet eivät ole kyenneet tunkeutumaan. 

50 Laini on aina sama, se ei ole yhtä syvällinen kerran kuin toisena. Henkesi heijastaa Herran valoa 

toisinaan paremmin kuin toisinaan. Tämä riippuu siitä, miten pitkälle henkesi on kehittynyt. 

51 Tänään sanon teille: Hengellinen juhlaillallinen odottaa teitä, istukaa pöytään ja syökää ruokaa. 

Olen myös suonut teille leivän lisääntymisen tänä aikana, sillä tuhannet ja taas tuhannet kuuntelevat 

parhaillaan sanaani monissa maakunnissa. 

52 Minä testamenttaan teille perinnön ilman, että syntinne on syy pitää teitä arvottomina. 

Valtakuntani portit pysyvät auki odottaen niitä, jotka saapuvat tänne myöhemmin. Siellä teillä on 

edessänne armoni, jonka ette odottaneet menevän niin pitkälle, että voisin kommunikoida kanssanne. 

53 Nyt kun maailmassa on rakkauden puutetta - tuntekaa Mestarinne puhdas rakkaus, jotta voitte 

ravita kaikkia haavojanne. 

54 Jos sydämesi tulee luokseni täynnä turhia siemeniä, rikkaruohoja ja ohdakkeita, annan sille 

anteeksi, puhdistan sen ja teen siitä kukoistavan. Odotan teidän vain pyrkivän ylöspäin, ja sitten paljastan 

teille kaiken, mitä pidän yhä valmiina henkeänne varten. Mutta kun teillä sitten on hallussanne se, mitä 

lupaan teille, ette etsi katakombeja piilottaaksenne itsenne ihmisten katseilta; päinvastoin, astutte 

päivänvaloon ja paljastatte tämän totuuden kirkkaudessa. Avaa sydämesi, mielesi ja kuulosi, jotta voit 

antaa opetusteni tunkeutua sieluusi. 



U 81 

161 

55 Mitä aikaa odotatte oppiaksenne Minulta? Odotatko vuoteen 1950 asti herätäksesi horroksestasi? 

Ei, kansani, sillä silloin ette enää kuule sanaani. On välttämätöntä, että tulet ehdottoman vakuuttuneeksi 

siitä, että tulit maailmaan palvelemaan veljiäsi. 

56 Katsotte toisianne ja ymmärrätte, että olen muodostanut yhteisön syntisistä, tietämättömistä, ja 

pelkäätte, että ette pysty kestämään koettelemuksia. Mutta minä tiedän, mitä teen; teidän ainoa tehtävänne 

on uskoa, luottaa ja olla kuuliainen. Tulee päivä, jolloin tarjoatte minulle sen siemenen, jota olen teiltä 

pyytänyt. 

57 Ihmiset, valmistautukaa, antakaa uusien ihmisjoukkojen tulla luoksenne. Heidän keskuuteensa 

tulee niitä, jotka Rakkauteni valitsee, jotta voin heidän välityksellään julistaa Sanaani; sillä tiedätte hyvin, 

ettei älysi voi valita heitä. Vain minä tiedän jokaisen kohtalon ja lahjat. 

58 Puhdistakaa mielenne, kohottakaa se, jotta voitte tällä hetkellä yhdistyä niiden puhtaiden henkien 

kanssa, jotka elävät lähellä minua. Lähettäkää rukous, jonka innoittajana on rakkaus Jumalaa kohtaan, jopa 

kipu tai katumus rikkomuksistanne sekä kiitos saamistanne hyödykkeistä. Tämä tuo henkesi lähemmäksi 

Isää. 

59 Kaikki, mikä ympäröi teitä, pyrkii puhdistamaan teidät, mutta kaikki eivät ole ottaneet sitä sillä 

tavalla. Älä anna tuskan, jota juot katkeruuden maljasta, jäädä hedelmättömäksi. Kivusta voi saada valoa, 

joka on viisautta, lempeyttä, voimaa ja herkkyyttä. 

60 Älkää pelätkö, että kun saavutte henkimaailmaan, teidän on ajateltava, mitä olette tehneet syntiä 

maan päällä. Jos sallitte itsenne pestä tuskasta ja katumus puhkeaa sydämestänne, jos ponnistatte 

hyvittääksenne rikkomuksenne, astutte läsnäolooni arvokkaina ja puhtaina, eikä kukaan, ei edes 

omatuntonne, uskalla mainita menneisyyden puutteitanne. 

61 Täydellisessä kodissa on paikka jokaiselle hengelle, joka odottaa omistajansa saapumista ajassa tai 

ikuisuudessa. Rakkauden, laupeuden, uskon ja ansioiden tikapuita pitkin astutte yksi kerrallaan 

valtakuntaani. 

62 Näyttäkää lapsillenne hyviä esimerkkejä, jotka toimivat heille sauvana heidän polullaan 

jatkaakseen nousua Minun luokseni. Älkää pitäkö heitä hengellisesti merkityksettöminä, koska näette 

heidät ruumiillisesti lapsina. Tarkkaile heitä, ja huomaat, että heidän kykynsä ovat kehittyneemmät kuin 

sinun. He oppivat opetukseni teidän kauttanne, mutta sen jälkeen he opettavat teitä ymmärtämään niitä. 

63 Te, jotka olette nykyään nuoria, olette vanhoiksi tultuanne kokeneet monia ihmeitä spiritistien 

uusien sukupolvien kautta. 

64 Kerron perheiden isille, että aivan kuten he ovat huolissaan lastensa aineellisesta tulevaisuudesta, 

heidän pitäisi olla huolissaan myös hengellisestä tulevaisuudesta, koska he ovat tuoneet maailmaan 

tehtävän tässä suhteessa. 

65 Muistakaa, että nämä olennot ovat jo ennen lihaksi tuloaan rukoilleet puolestanne; ne ovat 

suojelleet teitä ja tukeneet teitä taistelussanne elämästä. Nyt teidän tehtävänne on tukea heitä 

ensimmäisissä askeleissa, joita he vähitellen ottavat maan päällä heikon lihan avulla. 

66 Tulkaa luokseni, opetuslapset. Tässä on rauha, ei sen teeskentely, jonka maailma antaa teille, vaan 

se, joka virtaa Hengestäni. Täytä sydämesi sillä, niin että kuulet ja ymmärrät Minut, ja toteuta sitten 

opetukseni käytännössä. 

67 Jokaiselle työntekijälleni on annettu tietty määrä sydämiä. Se on maa, jota jokaisen on työstettävä, 

jotta se kantaisi hedelmää ja jotta hän voisi lopulta näyttää Minulle rikkaan sadon. 

68 Kukaan ei pystyisi rakentamaan sellaista temppeliä kuin se, jota minä rakennan teidän henkeenne. 

Universaalisen Luojan rakkaus rakentaa tätä pyhäkköä äärettömän kärsivällisesti. Tämä temppeli on 

tuhoutumaton, ja kun ihmisten tekemät temppelit murenevat kivi kiveltä ajan ja myrskyjen vaikutuksesta, 

tämä temppeli kestää järkkymättömästi, sillä sen perustukset ankkuroituvat henkeesi, ja sen tornit 

koskettavat taivaan valtakuntaa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 82  
1 Miksi jotkut lapseni tuntevat itsensä kelvottomiksi kutsumaan minua Isäksi? Tulkaa luokseni, 

syntiset, jättäkää tuskan taakkanne taaksenne. Nostakaa kasvonne ja katsokaa Minuun, Rakkauteni tekee 

teidät sen arvoisiksi. Jos minä en anna teille anteeksi, kuka antaa teille anteeksi? 

2 Olit rauhan nälkäinen, sillä omatuntosi moitti sinua virheistäsi, kunnes tulit Sanani ilmestymisen 

eteen, ja itkusi pesi sinut puhtaaksi. Vain minä tiedän, kenelle ja kenelle puhun tällä tavoin, ja vain he 

tietävät, kenelle nämä sanat on osoitettu. 

3 Pitkään aikaan ette ole siunanneet nimeäni; kidutuksenne ja kärsimyksenne saivat teidät uskomaan, 

että olette loputtomassa helvetissä. Syynä on se, että silmänne olivat sulkeutuneet totuudelta, siltä valolta, 

joka näyttää teille Läsnäoloni kaikkialla. Ympäröivä luonnon loisto ei riittänyt teille, eikä myöskään se 

ihmeellinen tapa, jolla jokapäiväinen leipä saavutti huulenne, jotta olisitte uskoneet siunauksiini. Näit 

ympäristössäsi vain pimeyttä, ja tunsit vain kärsimyksesi tulen. 

Mutta kun olit vähällä romahtaa, jumalallinen auttaja tuli nostamaan sinut ylös ja auttamaan sinua 

kantamaan ristisi. 

4 Silmäsi avautuvat yhä enemmän valon ja uskon elämään. Sanokaa Minulle koko sydämestänne: 

Herra, kuinka sokea minä olinkaan, kuinka häiriintynyt sydämeni olikaan! Tänään näen läsnäolosi joka 

käänteessä ja joka paikassa ja tunnen siunauksesi. 

5 Totisesti sanon teille, että juuri ne, jotka ovat kärsineet paljon ja satuttaneet Minua usein, tulevat 

rakastamaan Minua kiihkeimmin, heidän sydämensä tulee jatkuvasti vuodattamaan uhrausta 

Jumaluudelleni. Se ei ole aineellisia lahjoja, ei psalmeja eikä maallisia alttareita. He tietävät, että 

miellyttävin uhri ja kunnioituksen osoitus Minulle ovat rakkauden teot, joita he tekevät veljiensä hyväksi. 

6 Rakkaat lapset, te, jotka olette tulleet luokseni kuin Tuhlaajapoika, älkää unohtako rakkautta, jolla 

otin teidät vastaan, ja nöyryyttä, jolla tulitte tänne - olisi surullista, jos teistä tulisi turhamainen veljiänne 

kohtaan heti, kun tunnette jälleen rauhan elämässänne, tai itsekäs niitä kohtaan, jotka etsivät teidät 

pyytääkseen teiltä jotakin siitä, mitä teillä on tänään, sillä silloin olisitte kiittämättömiä lapsia minun 

silmissäni. Valvokaa ja rukoilkaa aina, ettette joudu kiusaukseen. 

7 Ymmärtäkää, rakkaat oppilaat, että tämä olemassaolo, josta nautitte tänään, on hyvä tilaisuus 

kehittää sieluanne ylöspäin. Joillekin tämä on viimeinen inkarnaatio, toiset joutuvat palaamaan Maahan. - 

Tämä on oikea aika puhua teille tällä tavalla; älkää antako kenenkään loukkaantua tai ihmetellä. 

8 Jeesus paljasti teille tuolloin monia tuntemattomia opetuksia ja teki monia tekoja, jotka aluksi 

aiheuttivat hämmennystä, mutta jotka myöhemmin tunnustettiin todellisiksi jumalallisiksi ilmoituksiksi. 

Ottakaa huomioon, mitä juuri sanottiin, jotta ette tee holtittomia tuomioita tällä hetkellä tutkimatta ensin 

perusteellisesti opetuksiani. 

9 Jos ihmiskunta olisi kyennyt ymmärtämään ensimmäisen ja toisen aikakauden profetiat, se ei olisi 

hämmentynyt niiden toteutumisen edessä. Sama tapahtui toisella aikakaudella, kun Messias syntyi 

ihmisten keskuuteen, aivan kuten tapahtuu nyt, kun olen tullut Hengessä. 

10 Opetukseni merkitys on sama molempina aikoina. Se valmistaa teitä tekemään tästä elämästä 

rakastavan, vaikkakin ohimenevän kodin, jossa ihmiset katsovat toisiaan veljinä ja kohtelevat heitä 

veljeinä ja osoittavat toisilleen todellisen veljeyden lämpöä. - Valmista myös sielu pääsemään tämän 

elämän jälkeen niihin maailmoihin tai koteihin, joita Herra on varannut lapsilleen. Toiveeni on, että kun 

saavutatte ne, ette tunne oloanne vieraaksi, vaan henkistymisenne ja sisäinen tietämyksenne saa teidät 

näkemään kaiken kohtaamanne niin kuin olisitte olleet siellä ennenkin. Tässä on paljon totuutta, jos olette 

jo yhteydessä hengelliseen maailmaan rukouksen avulla. 

11 Avatkaa henkiset silmänne, kunnes näette sen valon loistokkuuden, jota Totuuteni säteilee, jotta 

ette tunne olevanne pimeyden peitossa, kun siirrytte toiseen kotiin. 

12 Niin monien asumusten joukossa, kuin Isän huoneessa on, ei ole yhtäkään pimeyden maailmaa, 

kaikissa niissä on Hänen valonsa; mutta jos sielut astuvat niihin tietämättömyytensä vuoksi silmät 

sidottuna, kuinka he voivat nähdä tuon kirkkauden? 

13 Jos kysytte sokealta mieheltä tässä maailmassa, mitä hän näkee, hän vastaa: vain pimeyttä. Ei siksi, 

että auringon valo ei olisi siellä, vaan siksi, että hän ei näe sitä. 
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14 Ymmärtäkää, että rakkaus, jolla annan teille opetukseni, on hyvin suurta, vaikka niiden määrä, 

jotka kokoontuvat kuuntelemaan Minua, on pieni. 

15 Teidän joukossanne on niitä, jotka todistavat, että tämä on kolmas aika, jolloin Pyhä Henki puhuu 

kaikille ihmisille omantunnon kautta. 

16 Näiden joukkojen joukossa on henkiä, jotka kuuluivat muinoin Israelin heimoihin, joita kutsuttiin 

"Jumalan kansaksi", koska heille oli uskottu laki ja ilmoitukset, jotta he levittäisivät niitä koko maailmaan. 

Jotkut näistä olennoista tulevat maan päälle viimeistä kertaa suorittamaan tehtävänsä ja henkisen 

hyvityksen. Ylösnousemuksessaan he muodostavat askelmat, joita pitkin heidän veljensä voivat nousta, 

jotka (toistaiseksi) ovat vielä Maan laaksossa. 

17 Valo ja rakkaus, joka Sanallani on, on tehnyt sen ihmeen, että se on saanut puhtaat ja kauniit kukat 

versomaan suosta; huolehdi siitä, että sielusi irrottautuu puhtautta ja valoa täynnä olevasta ruumiistasi, kun 

se muuttuu maan tomuksi. 

18 Oi henget, jotka vasta vastaanottavat opetustani, olkaa nöyriä ja tottelevaisia, kun kerran tulette 

läsnäolooni, ja sallikaa, että vain Minun tahtoni tehdään teille! Monta kertaa olette inkarnoituneet maan 

päälle, koska olette kiihkeästi pyytäneet sitä Isältä. Nyt sanon teille, että älkää enää pyytäkö sitä minulta. 

Salli, että tahtoni toteutuu sinulle. 

19 Aina kun olette tulleet maailmaan, koska olen niin määrännyt, olen palattuanne pyytänyt teiltä 

vääjäämättä selvitystä teoistanne. Mitä tapahtuu, kun palaatte takaisin sen jälkeen, kun olette tulleet (maan 

päälle), koska olette pyytäneet sitä Herralta? Miten oikeudenkäyntinne päättyy ja miten vastaatte itse? 

20 Olette hämmästyneitä kuunnellessanne opetustani ja sanotte sydämessänne: "Kuinka täydellisiä 

ovatkaan Mestarin opetukset. Sanon teille, että ne ovat vielä pieniä, sillä ne kaikki pyrkivät vain 

korjaamaan ja muokkaamaan epätäydellisiä olentoja. Kun olette saavuttaneet hengellisen täydellisyyden, 

silloin kuulette Jumalan sanan sen täydellisyydessä. 

21 Nyt henkenne on mielen inhimillisen elimen kautta kokenut uuden ilmestykseni ajan, ja sen kautta 

tunnette jumalallisen läsnäoloni. Ilmiöni on jälleen kerran ollut Mestarin ilmentymä, minä annan teille 

opetusta, mutta minulla on myös palvelijoita, jotka selittävät teille jälkikäteen saamanne opetuksen. He 

eivät ole ihmisiä, sillä totisesti sanon teille, että maan päällä ei ole ketään, joka voisi tulkita uusia 

ilmestyksiäni oikein. Valon henkinen maailma tulee avuksenne, jotta ette joudu erehdyksen uhriksi ettekä 

muodosta uusia salaisuuksia opetuksista, jotka ovat kirkkaita kuin päivänvalo. 

22 Kaikki on valmisteltu tämän hengellisen työn toteuttamista varten. Henkenne ei ole ainoastaan 

valmisteltu astumaan tälle polulle, vaan myös lihanne, maa, jolla kävelette, ympäristö ympärillänne, kaikki 

on valmisteltu niin, että valoni loistaa olemuksenne syvyyksissä. 

23 Sielu puhdisti itsensä tuonpuoleisessa niistä tahroista, joita se oli saanut edellisissä inkarnaatioissa, 

ruumis pesi itsensä kivulla ja kyynelillä, maa sai takaisin alkuperäisen puhtautensa ihmisiltä, ja ympäristö 

oli täynnä anomuksia ja rukouksia. Täydellisyyden tikapuilla Herra laskeutui kansansa luokse ja saavutti 

sen askelman, jolla te olitte, ja sieltä käsin Hän antoi äänensä kuulua teille sanansaattajiensa ja 

äänenkantajiensa kautta. 

24 Kuinka monta opetusta, kuinka monta ohjetta olen antanut teille siitä hetkestä lähtien, kun annoin 

teille ensimmäisen ilmentymäni. Näiden kautta, tahtoni mukaisesti, tulette ymmärtämään, etten minä erota 

ihmisiä, vaan yhdistän heidät. Teille, jotka tunnustatte uskonnollista yhteisöä, sanon: Lukekaa 

Jumalallisen rakkauden ja viisauden kirjani, jotta voitte oppia olemaan hengessä yhtenäisiä kaikkien 

veljienne kanssa uskontunnustuksesta, uskonnosta tai ideologiasta riippumatta. 

25 Tämä on teille aluksi vaikeaa, mutta kun olette ymmärtäneet tämän opetuksen, samaistutte todella 

kaikkiin ihmisiin, koska tunnette, että jokaisen lähimmäisenne sisimmässä olemuksessa värähtelee henki, 

jonka on oltava veljenne, koska hän on Jumalan lapsi. 

26 Oppikaa, rakkaat ihmiset, jotta teistä voisi tulla kolmannen aikakauden oppilaita, jotka erottuvat 

hengellisyydestään. 

27 Ajattele, niin ymmärrät, että elät oikeaan aikaan oppini tutkimiselle. Tulkaa, opetuslapset, tulkaa 

luokseni, sillä minä kevennän ristinne taakan. Autan teitä saamaan sen paikan, joka on varattu teille 

jokaiselle luvatussa maassa. 

28 Tunne rakkauteni olemuksessasi, jotta ymmärrät, että olen olemassa, ja tunnet jumalallisen halun 

pelastaa sinut. Valoni vuodatetaan koko ihmiskunnan ylle, sillä yksikään luotu ei voi välttyä katseeltani. 
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29 Mitä ihmisistä tulisi, jos kieltäisin heiltä hengellisen valoni nykyisinä koettelemusten ja tuskan 

aikoina? Pimeys hämärtäisi heidän järkensä, heidän ajattelunsa menisi sekaisin, ja - kerran ilman toivoa - 

ihmiskunta ryntäisi kohti kuolemaa ja hukkuisi kuiluun. Mutta jos ihmiset salaa vaalivat toivoa 

pelastuksesta huolimatta siitä kaaoksesta, jossa he ponnistelevat, se johtuu siitä, että Jumalallinen Valoni 

istuttaa heihin luottamusta heidän henkensä avulla ja opettaa heitä odottamaan kaikkea Kaikkivaltiaan 

Jumalan äärettömältä voimalta. 

30 Totisesti sanon teille, että Sanani muuttaa nykyisen maailmanne luonteen ja koko elämänne. 

Nykyihmisille maailma ja sen nautinnot ovat heidän elämänsä tarkoitus. Mutta pian he arvostavat henkeä 

enemmän kuin ruumista ja ruumista enemmän kuin vaatteita, ja sen sijaan, että he juoksisivat maallisen 

loiston perässä, he etsivät sielun kuolemattomuutta. 

31 Aluksi esiintyy fanaattisuutta hengellisen vuoksi, ja sen tavoittelu viedään äärimmäisyyksiin, 

mutta sen jälkeen sydämet rauhoittuvat ja hengellistyminen kukoistaa täynnä totuutta ja puhtautta. 

32 Kun katsotte maailmaa, jota sodat ravistelevat, nälkä kurjistaa tai luonnonvoimien väkivaltaisuus 

ravistelee, on aina niitä, jotka sanovat, että minun oikeuteni on se, joka tuhoaa ihmiskunnan; mutta 

totisesti sanon teille, etten ole tullut tuhoamaan teitä, vaan pelastamaan teidät. Ne, jotka uskovat, että 

heidän elämänsä perustuu vain heidän aineelliseen kehoonsa, ja jotka eivät usko sielun selviytymiseen, 

näkevät astumisensa tuonpuoleiseen heidän olemassaolonsa loppuna, ja siksi pitävät Minua armottomana 

ja julmana. 

33 Kunpa vain ymmärtäisitte, että usein on välttämätöntä kuolla maailmalle, jotta voi elää 

hengellisessä, ja että joskus vain kova kipu tai julma kuolema pystyy herättämään ja ravistelemaan 

materialismiin lamaantuneen sielun. 

34 Mitä tiedät elämästä ja kuolemasta? Mitä te tiedätte hengestä? Hyvin vähän, ja siksi opetan teitä, 

jotta osaisitte elää sopusoinnussa teitä ympäröivän elämän kirkkauden kanssa. 

35 Tällä hetkellä maailmassa on nälkä, ruumiin ja sielun nälkä. Ruumiin nälkä piinaa teitä enemmän, 

ja se saa teidät sanomaan Minulle: "Herra, menneinä aikoina Sinä lähetit kansallesi mannaa erämaasta, 

jotta he eivät hukkuisi. Sen jälkeen Sinä annoit heille siunausrikkaan maan, Jaakobin kaivon vedestä joivat 

hänen lapsensa ja lapsenlapsensa ja monet muut sukupolvet, ja kun Sinä tulit maailmaan opettamaan 

sanallasi ja veit väkijoukot erämaahan, Sinä säälit heidän väsymystään ja nälkäänsä ja teit ihmeitä, niin 

että heillä oli leipää ja kalaa syötäväksi. Miksi Sinua ei tänään liikuta meidän nälkämme ja kurjuutemme, 

kun näet meidän kärsivän niin paljon saadaksemme jokapäiväisen leivän?" 

36 Jos kertoisin teille, että vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on omassatunnossanne, ette uskoisi 

sitä. Siksi minun on puhuttava teille ja kerrottava teille, etten ole riistänyt teiltä mitään, mitä olen antanut 

teille maailmassa elatuksenne ja ylläpitonne vuoksi. Kaikki on olemassa, mutta jos se ei tavoita kaikkia, se 

johtuu siitä, että olette kastelleet nuo siemenet itsekkyydellä ja turmeltuneisuudella veljeyden sateen 

sijasta. 

37 Siksi on välttämätöntä, että vanhurskauden valo laskeutuu sieluihin, ja tämä on inspiraationi, joka 

vuodatetaan jokaiselle ihmiselle tällä hetkellä. 

38 Kun ihmiset kyllästyvät tuottamiinsa katkeriin hedelmiin ja kääntävät katseensa Minuun, he 

huomaavat, että Hengellinen elämä ja aineellinen luonto eivät ole koskaan kieltäneet hedelmäänsä Herran 

lapsilta. Ne ovat läsnä jokaisessa luodussa, ja ihminen on se, joka on sulkenut silmänsä järjeltä ja 

aavistuksensa ikuiselta elämältä. Silloin ne, jotka ennen pilkkasivat, tunnustavat, että tämän elämän 

erämaassa ei koskaan ollut puutetta mannasta, että Jaakobin kaivo antaa yhä kristallinkirkasta vettä ja että 

Herra tekee ihmeen päivästä toiseen, jotta ihmiskunta ei häviä nälkään tai janoon. 

39 Kun ihmisen henki avaa silmänsä valolle, se näkee uuden elämän samassa elämässä, jonka se tähän 

asti luuli tuntevansa täydellisen hyvin ja jota se ei todellisuudessa koskaan todella arvostanut. 

40 Tulen luoksenne Jumalallisena Lääkärinä, joka kääntyy ruumiiltaan ja sielultaan sairaiden puoleen 

palauttaakseen heille menetetyn terveyden. Minä herätän uuteen elämään ne, jotka ovat kuolleet totuuden 

ja todellisen elämän puolesta. Armoni on valmis kuivaamaan niiden kyyneleet, jotka ovat itkeneet paljon. 

Voitelen heidät kaikki yhdellä parantavalla balsamilla, joka on rakkauden balsami. 

41 Tervetuloa köyhät, itkevät ja ne, jotka kärsivät nälkää ja janoavat vanhurskautta maan päällä ja 

jotka kestävät kaiken kärsivällisesti, sillä etsin heidät palkitakseen heidän antautumisensa ja uskonsa. 
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42 Tämä aikakausi on tilaisuus saavuttaa hengen ylöspäin suuntautuva kehitys. Kaikki, jopa kärsimys, 

pyrkii kääntämään ihmiskunnan pois materialismista, joka on orjuuttanut sen. 

43 Ihmiset nousevat Pyhälle vuorelle, jonka huipulla he kohtaavat minut; mutta ennen heitä olen jo 

kulkenut uuden Golgatan ihmisten sydämissä, ja minut naulataan vielä kerran lähetykseni ristiin. 

44 En rakenna uutta maailmaa syntien, vihan ja paheiden varaan, vaan rakennan uudistumisen, 

kokemuksen ja katumuksen vakaalle perustalle, muutan kaiken teissä. Jopa pimeydestä puhkeaa valo, ja 

kuolemasta luon elämän. 

45 Vaikka ihmiset ovat saastuttaneet ja häpäisseet maan - huomenna he tekevät hyvillä teoillaan tästä 

kodista arvokkaan, joka tunnustetaan lupauksen maaksi, jonne he tulevat suorittamaan jaloja tehtäviä. 

Kuka sitten voisi epäillä maailman muuttumista? 

46 Minä sanon teille: Jos tämä ihmiskunta jumalattomuutensa, vanhurskaudesta ja hyvyydestä 

kääntymyksensä vuoksi on vielä enemmän minua vastaan, minä ilmestyn sen tielle täynnä kunniaa, kuten 

tein Saulin edessä, ja saan heidät kuulemaan ääneni. Silloin näette, kuinka monet niistä, jotka tietämättään 

vainosivat minua, lähtevät muuttuneina ja valaistuneina seuraamaan minua hyvyyden, rakkauden ja 

oikeudenmukaisuuden tiellä. Heille sanon: "Pysähdy, kulkija, ja juo tästä kristallinkirkkaan veden 

lähteestä. Lepää vaikeasta elämänmatkasta, jonka olen määrännyt sinulle. Luota surusi Minulle ja anna 

katseeni tunkeutua syvälle sieluusi, sillä haluan täyttää sinut armolla ja lohduttaa sinua. 

47 Kuka teistä voisi kertoa Mestarilleen, ettei hänellä ole murhetta, että hänellä on rauha 

sydämessään, että hän on voittanut tämän taisteluita ja vierailuja täynnä olevan elämän? Näen teidän 

risteilevän koettelemusten meressä, ja siksi haluan rohkaista teitä. Opettele lukemaan elämän kirjasta, 

jonka minä asetan eteesi ikuisesti, sillä huomenna teistä tulee herroja. Jokaisen teistä on otettava Minusta 

mallia ja täytettävä laki, jotta olisitte terveitä sielultaan ja ruumiiltanne. Tulette kohtaamaan polullanne 

monia opetuksia, jotka eivät johda teitä Minun luokseni; näytän teille suorimman ja lyhimmän tien, 

henkistymisen tien. 

48 Toisella aikakaudella annoin teille Sanani vain kolmeksi vuodeksi, ja niiden aikana valmistin 

opetuslapsiani. Tällä kolmannella aikakaudella olen puhunut teille monta vuotta pidempään, mutta 

opetuslapseni eivät ole edenneet, eivätkä apostolini ole jättäneet maailmaa taakseen seurataksensa minua. 

49 Joka haluaa seurata minua, pukekoon jalkaansa tavalliset sandaalit eikä ota toista matkalaukkua, 

sillä minun tielläni hänellä ei ole puutetta. 

50 Kehittäkää hengellistä näkökykyänne, jotta voitte kolmannella aikakaudella nähdä, mitä 

hengellisillä alueilla tapahtuu. Sitten voitte julistaa maailmalle, että olen tullut alas valistamaan jokaista 

henkeä. Valmistautukaa sisäisesti, jotta voitte tuntea Minut ja ymmärtää, miten vastaanottaa se, mitä annan 

teille. Jätän ihmiskunnalle kirjan, jonka jokainen sivu on todiste rakkaudesta. Sinun on yhdistettävä tämä 

kirja Mooseksen ja apostolieni aikaisempiin kirjoituksiin, ja myös kaikkien aikojen opetuslasteni työt on 

kirjoitettava tähän kirjaan, joka sisältää viisauteni. 

51 Jos ette vielä pysty tarjoamaan Minulle suurta satoa, rukoilkaa ja pyytäkää Minulta voimaa. Valvo, 

jotta lamppusi loistaa kirkkaammin ja valaisee polkuasi. Olen nähnyt teidän itkevän, kun koette, että esteet 

eivät salli teidän työskennellä. Olette sanoneet Minulle: "Mestari, raivaa polkumme orjantappuroista, jotta 

voimme edetä eteenpäin." - Tehkää ruumiinne kuori, jonka olen teille antanut, rakkaudellisesti nöyräksi, 

älkääkä näyttäytykö heikkoina tai torjuvina. Älä sano minulle, että olet heikko, sillä minä olen tehnyt sinut 

vahvaksi. Älkää sanoko, että tehtävänne täyttäminen on uhraus. Työskentele rakkaudella, ja teoksesi 

pysyvät kirjattuina. Kiipeä täydellisyyden vuorelle, kunnes löydät Läsnäoloni. Nojaa Elian sinulle 

tarjoamaan sauvaan, katso hänen esimerkkiinsä. Hän, jota symboloi sauvaan nojaava vanhus, ei lepää 

hetkeäkään, vaan on aina etsimässä kadonneita lampaitaan pelastaakseen ne ja johdattaakseen ne 

läsnäolooni. Hänen henkensä ei horju tottelemattomuuden ja niskoittelun edessä, hänen innokkuutensa ja 

sinnikkyytensä ei horju. Niin on myös teidän oltava. Lähde liikkeelle äläkä pelkää maailmaa tai 

kiusauksia. Olkaa vahvoja Hengen kautta, jonka olen antanut teille. 

52 Monet maat ovat jo valmiita ja odottavat työntekijöitä, mutta he eivät ole vielä oppineet täyttämään 

tehtäväänsä. Kun tunnet tehtäväsi täyden merkityksen, lähdet vapaaehtoisesti polulle ja täytät kohtalosi. 

Älkää asettako tuolloin rajoja aktiiviselle rakkaudelle, mutta älkää menkö niin pitkälle kuin 

uhrautumiseen; saatatte väsyä ja hylätä ristin. 
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53 Kun olet parantanut sairaan ja poistanut hänen pimeät ajatuksensa, hänen uinuva henkensä herää ja 

nousee uuteen elämään. Suojelen teitä aina, kun elätte lakieni mukaisesti, sillä tiedemiehet lähestyvät teitä 

ja vaativat teitä vastuuseen siitä, että olette parantaneet sairaita ilman, että olette saaneet tohtorin tutkinnon 

maailman kouluissa, ja miehet, jotka ohjaavat kansakuntanne kohtaloita, kysyvät teiltä myös, mikä on 

lakinne, ja silloin teidän on puhuttava ilmenemisestäni tänä aikana ja ilmestyksistäni. 

54 Todistaaksenne opetuksestani, ylistäkää nimeäni tekojenne kautta, ja uhrinne tulevat minulle. 

55 Sairaat, spitaaliset ja vaivaiset tulevat luokseni, ne, joilla ei ole rauhaa sydämessään, ja myös ne, 

jotka ovat tehneet syntiä tai pilkanneet; heidät kaikki minä parannan ruumiillisesti ja sielullisesti. 

56 Totisesti sanon teille, että se sairas ihminen, joka osaisi pitää, ymmärtää ja toteuttaa käytännössä 

yhden Elämän Sanoistani, paranisi, koska hän säilyttäisi sydämessään pisaran Jumalallista Balsamiani. 

57 Olen antanut teille todisteita voimastani ja rakkaudestani, jotta voitte kulkea polkua luottavaisin 

mielin. Vastaanottakaa tämä toivon sanoma, jotta voitte olla vahvoja tänä aikana, jolloin synti on levinnyt 

kuin tarttuva tauti. 

58 Maan päälle on levinnyt ei-fyysinen spitaali, joka syövyttää sydämet ja tuhoaa uskon ja hyveen. 

Ihmiset elävät hengellisissä ryysyissä, he tietävät, että kukaan ei voi paljastaa tätä kurjuutta, koska ihmiset 

eivät näe materiaa pidemmälle. Mutta omantunnon hetki lähestyy, se on sama kuin jos sanoisitte, että 

Herran päivä tai Hänen tuomionsa on ovella. Silloin toiset häpeävät ja toiset tekevät parannuksen. 

59 Ne, jotka kuulevat tätä sisäistä ääntä, joka palaa kuumana ja armottomana, tuntevat sisällään tulen, 

joka kuluttaa, tuhoaa ja puhdistaa. Tätä tuomion tulta ei kestä synti eikä mikään, mikä ei ole puhdasta. 

Vain sielu voi kestää sen, koska sillä on jumalallinen voima. Kun se siis on läpäissyt omantuntonsa tulen, 

se nousee uudestaan, puhdistettuna virheistään. 

60 Olen usein menneinä aikoina puhunut teille tästä tulesta, tästä tuomiosta, tästä sovituksesta; mutta 

te käsititte vertauskuvat, joilla nämä opetukset esitettiin, aineellisessa mielessä, ja mielikuvituksenne 

aliarvioi näiden ilmoitusten todellisuuden. 

61 Kuinka monta väärennettyä tulkintaa ihmiset antoivat näille jumalallisille opetuksille. Ne saavat 

Minut näyttämään kauhistuttavan julmalta tuomarilta. Kuinka monta järjettömyyttä ihmismieli onkaan 

luonut ja sitten asettanut ne korkeimmaksi totuudeksi. 

62 Tänään tulen hengessä saadakseni teidät ymmärtämään ja elämään jumalallisia opetuksiani. 

63 Lintujen rukous on niiden laulua, ihmisten rukous on niiden äänekkäämpiä ajatuksia, jotka 

nousevat Minun luokseni. Kaikella luodulla on lahja Luojalleen. Isällä on myös lahja jokaiselle luodulleen. 

Silti ihmiskunnassa on hätää, kurjuutta ja tuskaa. Se on seurausta vapaan tahdon käyttämisestä 

kuuntelematta omantunnon ääntä, se on seurausta jumalallisen ja aineellisen välisen harmonian 

puuttumisesta ihmisten elämässä; mutta kaikki tämä tuska, joka maailmaa tänään kohtaa, ravistelee sen 

heräämään syvästä unestaan. Eräänä päivänä, kun ihmiskunta tajuaa totuuden ja suuntaa elämänsä sen 

mukaisesti, se löytää henkisen ja sitä ympäröivän aineellisen luonnon välisen harmonian. 

64 Uusi Sanani saavuttaa ihmiskunnan valon sanomana, joka hajottaa tietämättömyyden pimeyden. 

65 Valmistan tällä hetkellä uusia sielujen kalastajia, jotka pelastavat haaksirikkoutuneet myrskyisiltä 

aalloilta. Näiden kalastajien joukossa on niitä, jotka kuulevat Sanani tänä aikana, ja myös niitä, jotka ovat 

herättäneet itsessään sisäisen havaitsemisen ja inspiraation lahjat vastaanottamaan ilmestykseni, vaikka 

eivät ole kuulleet Minua. He ilmestyvät eri puolille maapalloa, ja he osaavat yhdistyä ja yhdistyä ollakseen 

vahvoja taistelussa. 

66 Uusilla opetuslapsillani on monia tapoja ja keinoja levittää tätä siunattua siementä; mutta älkää 

koskaan unohtako nöyryyttä ja yksinkertaisuutta, sillä näin minä tulin luoksenne, ja samalla tavalla teidän 

on lähestyttävä sydämiä, koteja ja kansoja. Jos tulette tällä tavoin, teidät tunnustetaan hengellisen viestin 

sanansaattajiksi, ja kamppailunne tuottaa todellisen henkistymisen, uudistumisen ja veljeyden hedelmiä. 

67 Kun Jeesus toisella aikakaudella oli suorittanut jumalallisen tehtävänsä ristillä, hän käänsi 

katseensa äärettömyyteen ja sanoi: "Kaikki on täytetty." 

68 Kun annan teille viimeisen Sanani ihmisen ymmärryselimen kautta tällä Kolmannella 

Aikakaudella, toistan samat sanat, aivan kuten lausun ne viimeisen kerran, kun te kaikki olette kerran 

hengessä Lupauksen Maassa, jossa näette Minun laskeutuvan Lunastuksen Ristiltäni sanoakseni teille 

uudestaan: "Kaikki on täytetty." 
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Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Jumalan opetuslapsille antama toimeksianto, Jumalan sana. 

 välittää  9 

Ihminen, jolla on jumalallinen henkikipinä, seisoo korkeammalla... 

 kuin kaikki, mikä häntä ympäröi  17 

 Voimmeko nähdä rakkaamme uudelleen kuolemanjälkeisessä elämässä?   31 

Antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja 

Jumalalle, 
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mikä on Jumalan  

Taistelu on tullut lähemmäksi: Rakkautta ja valoa 

 

35 

vihaa ja pimeyttä vastaan   

42-43 

Jumalalliset ilmentymät ihmismielen kautta hurmion tilassa (vuosina 1866-1950) ja jumalallisen 

inspiraation kautta. 

Jeesuksen maan päällä viettämän rajoitetun ajan väliset 

rinnastukset 48 

 

Ohje 62 

Uskonnollinen fanaattisuus estää henkisen kehityksen   8 

Kuka saavuttaa henkensä autuuden?   13-14 

 Kristuksen toinen tuleminen  26-33+46+53 

 Seitsemän sinetin ja niiden salaisuuden avaaminen30 

Jumalan sanan todellinen merkitys: Pikemminkin kameli tulee 

neulansilmän läpi, kuin rikas mies päästä sisään 

 Taivasten valtakunta tulee  65-67 

 144000 sinetöidyn tehtävä  68 

 

Ohje 63 
 Ajatuksia ja selityksiä "Totemipäivästä"  4-11 

Jumalallinen toimeksianto kirjoittaa ylös ilmentymät 

 ja levittää  25 

 Hengen lahjat  26-29 

Yksin rakkaus, Jumalan innoittamana, lähimmäisenrakkaudessa. 

 toteutettu, on pelastuksemme  49 

 Jumalan kolminaisuuden mysteeri ei ole mikään  50-51. 

Omatunnon jumalallinen ääni kuuluu kaikille ihmisille. 

Ihmiset ja erityisesti kaikki 

 Vastuuhenkilöiden vastuun vaatiminen  60-62 

 "Israelin" kansa - sen kohtalo ja epäonnistuminen  65-67. 

 Israel Hengen mukaan - Jumalan todellinen kansa69 

Jälleensyntyminen on rakastavan ihmisen laki. 

 Jumalan oikeus  76 

Kristuksen hengellisen paluun merkit ja todisteet 79-82. 

 Kristus, "Isän Sana" kolmannella aikakaudella  86-87. 

 

Ohje 64 
 Hengen ja sielun siirtyminen tuonpuoleiseen .... ....  2-5 

Jumala antaa virheemme anteeksi, mutta meidän on tehtävä se. 

 hyvittää  14 

 Kristillisten hyveiden harjoittaminen on tie pelastukseen  16 

 Kahdenlaisia tutkimuksia  44 

 Hengellisen rauhan salaisuus  45-50 

 Israelin hengellinen kansa  52-57 

 Jumalallisen oikeuden aika on koittanut  67-68 

 Lasten opettaminen  70+73 

 

Ohje 65 
Vain yksi vilpittömän katumuksen askel erottaa syntisen - 

 taivaalliselta Isältään  10 

Profeetta Joelin lupaus on nyt toteutunut (Joel 3:1) 13-14. 

Koska julistuksen totuuden ja koska 
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Kristus on hylätty rakkauden esimerkkinä, 

 ja Hänen opetuslapsensa kokevat saman  24 

 Todellinen rukous hengeltä hengelle  30 

 Uusi vedenpaisumus - ihmisen itsensä aiheuttama  31-32 

Rikkinäinen ihmiskunta - merkkejä 

 Tuleva kaaos  47 

 Miten meidän tulisi muistaa Jeesuksen intohimoa50-51. 

 

Ohje 66 
Ei fanaattisuutta eikä uskonnollisten symbolien epäjumalanpalvelusta  7 

Monet kuulijoista olivat jo nähneet opetuksen. 

ja Jeesuksen ihmeet hänen maanpäällisenä aikanaan  11-12 

Jumalan työtä ei voi ymmärtää järjellä, vaan ainoastaan Hengen valaisemalla sydämellä 27-28. 

Ihmiskunnan luomisesta lähtien Jumala on puhunut heille seuraavista asioista 

ja puhunut heidän kauttaan tähän päivään asti 39 - 42   

Selitys jumalallisesta kolminaisuudesta 43+45  

Jaakobin tikapuut, hengellisen nousun symboli. 49 

Hengellisen Israelin tehtävä  

Meksikon kansakunta  

Tulevat vierailuajat ja 

 

53 

kipua, mutta myös ihanaa apua.... 

Kristinusko on tulkinnut väärin Kristuksen opetuksia. 

56 

ja väärennetty 63 - 65   

Miehen ja naisen jumalallinen kohtalo 68 - 69 

 

Ohje 67 
Henkisen lopputaistelun jälkeen yksi 

 

 

 

 

Jatka opettamista   7 

 Täydellisin yhteys jumalallisen Mestarin kanssa  10 

Avain taivasten valtakuntaan  

Sosiaalinen ympäristö, johon henkilö syntyy,  

 

18-19 

ei ole sattumaa   26 

Jumalallisen viestinnän monimuotoisuus  

Ei tieteellisillä termeillä, vaan 

 33 

Uudelleensyntymisen kautta jumalallinen rakkaus ja 

oikeudenmukaisuus antaa mahdollisuuden 

 44 

Mielen ja sielun edelleen kehittäminen  

Suuri hengellinen kamppailu yhteisössä 

 

46+48 

näkymättömät isännät  

 

Ohje 68 
Kehotus hengelliselle Israelille olla tekemättä samoja 

virheitä. 

 

53-58 

muinaisen Israelin kansan  

Pyhän Hengen ilmestykset tulevat 

 4 

Ravista uskonnollisia yhteisöjä  

Kaikilla on hengellisiä lahjoja, joita on herätettävä ja 

kehitettävä. 

 6 

lähimmäisenrakkauden kautta   23 

Kristuksen hengellinen kirkastuminen hänen 

ilmestyessään leivän ja viinin muodossaan Herran 

ehtoollisella korvattiin 

 24 
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uskollinen vastaanotto jumalallisen sanan ilmentymiä Nyt 

Kristus määrittää vielä puuttuvat niistä 

 27 

144 000 hengellisen innoituksen kautta valittua 30 - 31  

Herra johtaa Israelin hengellistä kansaa alkaen 

 muodostettu kaikista maan kansoista  38+44-45 

 Vertaus Herran ja hänen sanansaattajiensa työstä  47-54. 

 

Ohje 69 
 Kehotus lähimmäisen armolliseen auttamiseen  2-3+13 

Yhdistämällä puhtaat ajatuksemme rukouksessa 

 valon henkien kanssa  6-7 

Monet tämän päivän kuuntelijoista ovat jo kuulleet 

 sitten Jeesuksen sanat  15-16 

Nainen seisoo miehen rinnalla vuonna 

 uusi apostolikunta  17 

 Kristuksen toinen tuleminen Hengessä  18 

Jeesuksen uhrikuolema ja uusi leipä Kristuksen sanoissa tänään 19-21.  

Kristuksen ilmoitusten transkriptio hänen järjestyksensä mukaisesti  26  

Kristuksen ilmestysten torjuminen....  30-31  

Ihmiskunta ristiinnaulitsi Jeesuksen uudestaan34 

Kristuksen kehotukset uusille apostoleilleen 

 arvokkaasta seuraajasta  40-53 

 Jumalan oikeudenmukaisuus ja tuomio  54-59 

 Vapaan tahdon vääränlaisen käytön seuraukset  60 

 

Ohje 70 
Maan päällä valmistautuminen paluuseen 

 hengelliseen elämään  10-18 

Ei pakkoa vaan vapaaehtoista rakkautta spiritualismissa  21-23  

Kristuksen lähetystehtävä 

 Hengellinen Israel  29-31,35-36,65-72 

Vain ansioiden ja luopumisten kautta henkinen kehitys 51-52 

 Oikeudenmukaisuus ja Jumalan rakkaus jälleensyntymisen kautta  62-64 

 

Ohje 71 
 Jumalallinen oikeus ja velvollisuutemme sovittaa  6-10 

Kolmannen aikakauden uusien apostolien moninaiset tehtävät 15-21. 

 Jumalallinen oikeudenmukaisuus rakkaudessa  22-26 

Pahuus kärjistyy sietämättömäksi ja 

 karkaa ihmisten hallinnasta  30 

Suojelevien ja auttavien henkiolentojen armeija 

 valon valo ympäröi meitä  37-39+41 

 Hengellinen Israel, sen suuruus ja vastuu  61-67 

 

Ohje 72 
 Todelliset opetuslapset rakastavat Minua lähimmäisissään.  4-6 

Kolmannen aikakauden julistukset tapahtuvat vuonna 

 Suurimman materialismin aika  17 

 Ihmissydän on tunteeton hengelliselle  18 

 Jumalallinen sanoma muutamalla sanalla  21-24 

 Tänään meidänkin on kannettava ristiä Kristuksen avulla  33 

 Kaikki saavuttavat tavoitteen  34-37 

Kaikki silmät katsovat minua.  
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 Miten tämä on ymmärrettävä?   38-39 

 Voitto pedosta Ilmestyskirjan Johanneksen evankeliumin  43. luvussa 

Kristinusko, joka ei tunne Kristusta eikä seuraa häntä 47 

 Uusien opetuslasten tehtävät Jumalan tahdon mukaan  54-58. 

 Meksikon tuleva tehtävä kansakuntana  59-63 

Ohje 73 
 Ihmiskunnan suuri muutos kaikilla tasoilla  3-7 

 Meidän on itse osallistuttava jotenkin pelastukseemme.  8-13 

 Olkaa sanan toteuttajia  17-18 

 Voimakkain vihollinen on meissä itsessämme  19-20 

Hengen ylevyys ihmisessä ja 

 sen orjuus  21-22 

 Mikään uskonnollinen yhteisö ei ole täydellinen Jumalan edessä  26-30 

 Jumalan suuri itsetodistus  33-37 

 Selitys jumalallisesta kolminaisuudesta  39-42 

 Herran vakavat kehotukset itsetutkiskeluun  43-46 

Kutsu valppautta, koska se on 

 Tuomion ajankohta  51 

Hengen lahjat olivat olemassa ennen 

 me tulimme maahan  54-56 

 

Ohje 74 
Kuvakielen aika on päättymässä 2 - 6  

Muinaisjäännösten palvonta on epäjumalanpalvelusta 7 

- 9  

Kaikkien ihmisten tulisi ottaa vastaan uusi ilmoitus 

Kristuksesta. 

 

tutustu 18 - 19    

Tämän päivän faraoninen orjuuttaminen 27   

Jeesuksen opetuksia väärennettiin ja tulkittiin osittain väärin 28-31.  

Ihmisen ylpeys on saavuttanut rajansa  32 

 Sielun väliaikainen irtautuminen ruumiista unen aikana  41 

Hengellisen elämän voi saavuttaa vain kypsynyt henki. 

kirjataan 44 - 48 

Taivasten valtakunta ei ole paikka, vaan tila. 

 

tutkimuksen 49 - 50 

Me olemme vain pyhiinvaeltajia maan päällä matkalla 

kohti 

 

Henkinen koti 51 - 55  

 

Ohje 75 

  

Hengellisen kodin kirkkaus 1 - 3a  

Jaksaminen tässä maailmassa kärsimyksestä ja tuskasta 

huolimatta.  

Aterian aikana meidän tulee kuvitella Kristuksen 

läsnäolo...  

 3b 

visualisoida 8   

Hyväntekeväisyys itsekkäistä motiiveista 22 - 24  

Jeesuksen täydellinen esimerkki johdattaa meidät 

 

Luvattu kaupunki 28 

Suuret mullistukset luonnossa ja 

  

henkinen muutos 41 - 44   

Vakava sana materialistisille   
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Tutkijat  44-48 

Opetuslasten ominaispiirteet ja tehtävät.  

Kolmas kerta  

Ylösnousemus ja Kristuksen toinen tuleminen vuonna 

 

50-51 

säteilevä valopilvi 56 - 57 

 

 

Ohje 76 

Kaikkien ihmisten lunastus 2 

Karitsan veri Egyptistä lähdön yhteydessä 

 

ja Jeesuksen veri 6 - 7   

Opetuslasten toiminta sairaiden ja kuolevien vuoteessa.   12 

Sanan kuuleminen velvoittaa toimimaan   20 

Kapea tie ja kapea portti 27 + 30   

Ajatusten voima - hyvässä ja pahassa 32 - 35 

Kunkin nimitettävän tulisi ottaa vain tehtävä vastaan, 

 

joka vastaa hänen lahjojaan  

Kaikki papisto, opettajat tai johtajat eivät ole 

 36 

ovat Jumalan kutsumia   37 

Mikä on "helvetin tuli"?          38 - 40  

Mitä on "lihan ylösnousemus"?  41 - 42  

Mikä on "Herran päivä" ja "loppu"?  

maailman"? 43 - 44 

 

Kolmannen aikakauden ilmenemismuodot ovat  

Kolmas testamentti  

 

Ohje 77 

 

58-59 

Todista ilman pelkoa tai häpeää 1 - 6   

Hengellisten lahjojen korvaamaton arvo 7 - 8  

Kristuksen merkitsemien tehtävä 10 - 17   

Kouluttamaton mieli, mutta kehittynyt henki 18 

Valottomia, maanpäällisiä olentoja, jotka vaeltavat 

avaruudessa...  

 20 

 Kristuksen hengellinen paluu  19+24-28 

Jumalan uutta sanaa ei saa sekoittaa muihin oppeihin. 

 sekoitetaan  31 

Teoksen sisällä käytävä keskustelu 

 tuo syvällisempää tietoa samasta  32 

Kehotus aktiiviseen hyväntekeväisyyteen ja hengellisyyden lisäämiseen 34-37 

Rituaalisten tekojen välttämätön puhdistus 

 ja symbolit  38-44 

Jeesuksen opetuksen alkuperäinen merkitys ja henki 

 hävisi  52-53 

 

Ohje 78 
 Meksikon hengellinen tehtävä3-7 

Jumalallisten ilmoitusten välittäminen edellyttää  

 Empatiaa ja kärsivällisyyttä ...  8-11 

 Elämä aineessa palvelee sielun kehitystä  12-13 

Sielun materialisoituminen syynä 

 henkiset sekavuustilat tuonpuoleisessa  16-24 

 Jälleensyntymistä koskevat selitykset  26-28 

 Ei ole ikuista kadotusta  28-30 

 Omatunnon ääni on Jumalan ääni ...  31-33 
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 Nykyaikaiset epäjumalanpalveluksen muodot 44 

 Jumalallisen viisauden kirja  46-51 

 Hengellisen Israelin syntyminen  56-67 

 

Ohje 79 
Hengellinen selitys Jeesuksen profetiasta koskien 

 Salomon temppeli  4 

 Epäilijä Thomas  8 

Tuleva vastakkainasettelu  

Uskonnolliset yhteisöt johtavat yhdistymiseen 

 samasta Herran työssä  10-11 

näkemys Luojan motiiveista ja aikomuksista. 

 ihmisen luomisessa ja kehityksessä  14-21 

"Kolminaisuus" ilmauksena 

 Ilmestys Jumalan vaiheet  23-26 

 Vapaa tahto ja omatunto  31-33 

Luomakunta ja sen myötä jokainen sielu kehittyy 

 ja täydellistää itseään jatkuvasti  34 

 Uskoton tiedemies  36-37 

"Tikapuut taivaaseen" - henkisen ja hengellisen elämän symboli. 

 Kehityspolku  45-54+58 

 Rakkauden siemen ikuisuuden siemenenä59-61 

 

Ohje 80 
 Hengellisistä lahjoista  4-6 

 Ihmisen on itse löydettävä tie pelastukseen  8-14 

 Kärsimyksen risti johtaa valoon  20 

 Vain vilpitön katumus voi pestä häpeän tahrat pois  21-22 

 Jumalalle ei ole ateisteja23 

Kuka tahansa rikkoo hengellisiä lakeja, tulee olemaan 

 kummitus  24-27+43 

Ihmisten rakentamasta maailmasta tulee 

 myös tuhoutua niiden toimesta  28 

Koko ihmiskunta tulee tuntemaan hengellisen opin  30  

Elämä sopusoinnussa luonnon elementtien kanssa 44-46+59-60. 

 Modernin maailman kiiltävä julkisivu on hauras  49-50 

 

Ohje 81 
 Pahan puun hedelmät  6-7 

Elämää hengen näkökulmasta - ja 

 maanläheinen mieli  18-19 

Ihmisen hengellinen sokeus tekee hänestä 

 Jumalan läsnäolon tunnistamatta jättäminen  29-32 

Elias, kolmannen aikakauden edelläkävijä, paljasti. 

 itse Roque Rojasin kautta  33-37 

 Kristuksen tulemus - kerran ja tänään  38-41 

Jeesus, elävä sanoma ja ruumiillistuma 

 Jumalallinen rakkaus  45-48 

Avoin kipu, katumus ja hyvitys 

 meille hengelliset portit valon valtakuntaan ....  60-61 

 

Ohje 82 
 Todellinen Jumalan palvonta ja kaikkein miellyttävin uhri  5 



Sisältöä koskevat tiedot 

Jae nro. 

176 

 Jälleensyntyminen  7-8+16-18 

Lupausten täyttyminen oli ja on edelleen. 

 erilainen kuin mitä ihmiset odottavat  9 

Kutsu valmistautumaan hengellisiin koteihin 10-12  

Ihmisten tulisi nähdä itsensä Jumalan lapsina erilaisista uskonnollisista vakaumuksista riippumatta. 

tuntea solidaarisuutta toisiaan kohtaan  24-25  

Ihmiselämän uudelleenarviointi  30-31 

Sielun pelastus on suurempi kuin kärsimys, 

 Kipu ja kuolema  32-34 

 Miksi maailmassa on puutetta, tarvetta ja nälkää?  35-38 

Ihmiskunnan kääntyminen Kristuksen puoleen ─  

 jopa taivaallisen ilmestyksen kautta  44-46 

 Henkinen spitaali leviää kansan keskuudessa  57-61 
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