
 

 

Tõelise elu raamat 

 

Jumaliku Meistri õpetused 

IV Köide  

Juhend 83-110 

Online-väljaanne  
Sobib DeepL tõlkeprogrammi jaoks 

ja Balabolka tekstist kõneviisoriks konverter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Broneeri Service for Life 
 

12-köiteline teos "Libro de la Vida Verdadera" (Tõelise elu raamat) on pärand kogu inimkonnale ja 

on registreeritud "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública" 

Mehhikos D.F. numbrite 26002, 20111 ja 83848 all. 

Lisateave hispaania originaalväljaande kohta: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. Apartado Postal 888, México, 

D.F., - C.P. 06000 

Saksakeelse tõlke eest vastutavad Walter Maier ja Traugott Göltenboth. 

Staatus: oktoober 2016 

Redigeerimine (uus õigekiri ja kujundus): 

Broneeri Service for Life 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-post: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

Märkus selle küsimuse kohta:  
 

See köide on usaldusväärselt töödeldud https://www.deepl.com/translator tõlkeprogrammi DeepL, 

ProVersion jaoks, mis tõlgib 12 keelde.  

Seni on sellega tõlgitud järgmised köited: 

 

Staatus: detsember 2020  

 

Kolmas Testament  

Saksa originaaltõlge keelde:  Hollandi, poola, vene, portugali, portugali-brasiilia,. Järgneb: Jaapani 

ja hiina keel 

See oli seni saadaval järgmistes keeltes: saksa, inglise, hispaania, itaalia, prantsuse  

Tõelise elu raamat 

Saksa originaalist inglise keeles: IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII köide - ülejäänud 5 köidet olid juba 

inglise keeles kättesaadavad. 

Edasised tõlked järgnevad.  

 

Issanda tahe on teha need teosed kõigile inimestele tasuta kättesaadavaks. Tema tahe ei ole seda tööd 

raha eest müüa. Kõik kättesaadavad köited saab internetist tasuta PDF-formaadis alla laadida.  

Samuti on Issanda tahe levitada Tema Sõna kogu maailmas. See peab toimuma seoses minu enda, 

spiritistliku näite tunnistusega. Seetõttu on minu kodulehelt tasuta PDF-formaadis allalaadimiseks 

saadaval kõik minu seni avaldatud 6 köidet minu isiklikku, spiritistlikku näidendit, samuti 5 köidet 

saksa- ja ingliskeelset luulet, mis põhinevad "Tõelise elu raamatul".  

Issand kutsus mind 2017. aastal oma teenistusse. Olen selle ajaloo kirja pannud eespool nimetatud 6 

köites, märkides iga köite kuupäeva. See sisaldab palju unenägusid, nägemusi, saladusi, mida Issand on 

mulle ilmutanud, ettekuulutusi, ennustusi praeguste sündmuste kohta kogu maailmas. See on äratuskõne 

inimkonnale ja minu jaoks on see puhastumise ja tõusu ning Isa kätesse tagasipöördumise faas.  

 

Minu nimi Anna Maria Hosta on vaimne nimi, mille Issand mulle 2017. aastal ilmutas.  

Hosta, ütles mulle Issand, on järgmise tähendusega:  

Hos... (minu abikaasa perekonnanimi) - Hos - t.... (Host, Elu leib, Jumala Sõna) ja  

Hos...t...A (A nagu minu nimi, Anna)  

Minu kodanikunimi ei ole oluline, sest Issanda tahe on, et SÕNA liigutaks südameid ja et need 

orienteeruksid Sõnale, mitte sõnumitoojale. Sõnumitooja on ainult SÕNA kandja ja see on Jumal ise. 

See on kõigi Jumala enda kogemuste põhiolemus koos Tema loodud olenditega ja see on mõeldud 

nende õpetamiseks, et nad saaksid seda uurida, et puhastada ja täiustada end eesmärgiga naasta Jumala 

juurde ja taas siseneda Isa sülle.  

 

Anna Maria Hosta 

Rahumeelne Kristus maa peal 

 

E-post: a.m.hosta@web.de  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Sisu 
Eessõna ............................................................................................................................................................... 6 

Sissejuhatus ........................................................................................................................................................ 6 

Juhend 83 ........................................................................................................................................................... 8 

Juhend 84 ......................................................................................................................................................... 13 

Juhend 85 ......................................................................................................................................................... 19 

Juhend 86 ......................................................................................................................................................... 25 

Juhend 87 ......................................................................................................................................................... 31 

Juhend 88 ......................................................................................................................................................... 36 

Juhend 89 ......................................................................................................................................................... 41 

Juhend 90 ......................................................................................................................................................... 46 

Juhend 91 ......................................................................................................................................................... 51 

Juhend 92 ......................................................................................................................................................... 57 

Juhend 93 ......................................................................................................................................................... 63 

Juhend 94 ......................................................................................................................................................... 68 

Juhend 95 ......................................................................................................................................................... 74 

Juhend 96 ......................................................................................................................................................... 79 

Juhend 97 ......................................................................................................................................................... 85 

Juhend 98 ......................................................................................................................................................... 91 

Juhend 99 ......................................................................................................................................................... 96 

Juhend 100 ..................................................................................................................................................... 101 

Juhend 101 ..................................................................................................................................................... 106 

Juhend 102 ..................................................................................................................................................... 111 

Juhend 103 ..................................................................................................................................................... 116 

Juhend 104 ..................................................................................................................................................... 121 

Juhend 105 ..................................................................................................................................................... 126 

Juhend 106 ..................................................................................................................................................... 131 

Juhend 107 ..................................................................................................................................................... 136 

Juhend 108 ..................................................................................................................................................... 141 

Juhend 109 ..................................................................................................................................................... 147 

Juhend 110 ..................................................................................................................................................... 152 

Teave sisu kohta ............................................................................................................................................. 157 



 

 

 

 

Kirjandus ja veebisaidid. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 



 

6 

Eessõna  
Rõõmu ja tänulikkusega esitleme "Tõelise elu raamatu" sarja IV köidet. Oleme selle taas hoolikalt ja 

tundlikult tõlkinud hispaania keelest saksa keelde. Nagu alati, soovitame lugeda ainult väikeseid lõike koos 

sisemise kogumisega ja mõtiskleda iga kord loetu üle, et Kristuse sõnade vaimne tähendus saaks täielikult 

ilmsiks. 

Kui lugeja puutub Mehhiko jumalike kuulutustega esimest korda kokku käesoleva IV köite kaudu, 

tahame talle öelda: "Tõelise elu raamatu" köidetes sisalduvate Kristuse õpetuste uurimiseks ei ole 

tingimata vaja lugeda köiteid järjestikku, st alustada I köitest, sest mitte ainult iga üksik köide, vaid juba 

iga õpetus sisaldab iseseisvat ja arusaadavat Kristuse õpetuslikku pöördumist. 

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

Eelija Vaim end Roque Rojase meelest, öeldes: "Ma olen prohvet Eelija, see, kes oli Tabori-mäel 

toimunud Issandamuutmise juures". Ta avas kogunenud inimestele, et algab "kolmas ajastu", Püha Vaimu 

ajastu. Mõned aastad hiljem, kui kogukond oli kasvanud ja Kristus oli valmistanud vahendid, ilmutas Ta 

end esimest korda 1884. aastal oma valitud inimmõistuse, Damiana Oviedo, kaudu. Laseme Kristusel 

endal rääkida meile nendest erakordsetest sündmustest: 

U 236, 50: "Kas te teate sellest pilvest, millel Minu jüngrid nägid Mind üles tõusmas, kui Ma end neile 

viimast korda näitasin? ─ Siis on õigesti kirjutatud, et ma tulen uuesti pilve peal, ja ma täitsin selle. 1. 

septembril 1866 tuli Minu Vaim sümboolsel pilvel, et valmistada teid ette uute õpetuste vastuvõtmiseks. 

Hiljem, 1884. aastal, hakkasin teile andma oma õpetusi. Ma ei tulnud mitte inimesena, vaid vaimselt, 

piiratud valguskiirena, et puhata sama inimvaimule. See on vahend, mille Minu Tahe on valinud, et 

rääkida teile sel ajal, ja Ma annan teile krediiti usu eest, mis teil on selles Sõnas, sest see ei ole Mooses, 

kes viib teid läbi kõrbe tõotatud maale, ega Kristus kui inimene, kes paneb teid kuulama oma Elu Sõna kui 

pääste- ja vabaduse teed. Nüüd jõuab teie kõrvu nende olendite inimlik hääl, ja on vaja teid vaimseks 

muuta, et leida jumalikku tunnet, milles Mina olen kohal; seepärast ütlen teile, et teie usk sellesse Sõnasse 

on Minu poolt tunnustatud, sest see on antud ebatäielike olendite kaudu." 

Vastavalt Jumala tahtele kestsid kuulutused Mehhikos kuni 1950. aasta lõpuni. 1950. aasta viimastel 

aastatel võeti üles Jumaliku Meistri õpetused; hiljem koguti üleskirjutused kokku ja 1956. aastal hakati 

nende suurest hulgast välja andma esimest köidet. Valitud õpetused hõlmavad kokku 12 köidet, mis on 

kirjutatud hispaania keeles, milles need on antud. Neist 4 köidet on siiani saksa keelde tõlgitud ja 

avaldatud; te hoiate käes viimast köidet. 

Tõlkijad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus  
Sissejuhatavad sõnad käesolevale Tõelise elu sarja IV köitele on kirjutatud 1995. aasta märtsis. 

Vastavalt Kristuse poolt aastatel 1866-1950 Mehhikos toimunud õpetustes tehtud ennustustele jätkuvad sel 

aastal looduskatastroofid ja -külastused kogu maailmas, mis kulmineeruvad järgnevatel aastatel. 

Juba 1995. aasta alguses jätkus eelmiste aastate looduskatastroofide jada, sest juba esimestel nädalatel 

toimus Jaapanis Kobe ja Osaka linnade piirkonnas äge maavärin, mis hävitas enam kui 5000 inimese 
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maise elu ja tekitas suuri kahjustusi. ─ Loode-Euroopas hülgasid jõed oma kitsast jõesängi, üleujutades 

põlde, külasid ja linnu, põhjustades mitmeid surmajuhtumeid ja märkimisväärset materiaalset kahju. ─ Üle 

maailma möllavad arvukad sõjad, mis on lokaliseeritud ja mõnikord vähe tuntud, mõjutades 

tsiviilelanikkonda veelgi julmemalt. Parandamatud haigused nõuavad palju inimelusid, eriti arengumaades. 

─ Rikastes tööstusriikides levib üha enam töötus, millele ei ole veel leitud ravi. Ja üldiselt valitseb rahva 

seas suur rahutus. 

Selliseid tingimusi ja sündmusi ei ole kunagi varem olnud nii mitmekesiselt ja ägedalt, ning ei ole 

üllatav, kui üha enam inimesi küsib endalt: mis on juhtunud meie maa peal? Sest sündmused ei ole enam 

normaalsed. 

Juba umbes 50 aastat tagasi vastas Kristus prohvetlikult ülaltoodud küsimusele oma ilmutustes 

Mehhikos, ja käesolevast IV köitest tsiteeritakse Kristuse sellekohast avaldust: 

U 100, 5-7: "Inimkond, ma otsin teie leppimist. Te ei ela Minu seaduses. Harmoonia teie ja teie Jumala 

ning kõigi loodud asjade vahel on hävitatud. Te ei armasta teineteist kui vennad ja õed, ja see on õnne 

saladus, mille Jeesus teile näitas. Aga kui te olete kaotanud omavahelise harmoonia ─ kas te arvate, et 

suudate seda säilitada koos looduse looduslike kuningriikidega? (6) Inimese käsi on toonud kohtuotsuse 

enda peale. Tema ajus möllab torm, tema südames möllab torm ja see kõik avaldub ka looduses. Tema 

elemendid on vallandunud, aastaajad muutuvad ebasoodsaks, katkud tekivad ja paljunevad, ja seda 

sellepärast, et teie patud suurenevad ja põhjustavad haigusi ning et rumal ja ülbe teadus ei tunnista Looja 

poolt määratud korda. (7) Kui ma teile seda ütleksin, siis te ei usuks seda. Seepärast on vaja, et te 

suudaksite oma tööde tulemust käega katsuda, et te saaksite neis pettuda. Just nüüd olete jõudnud oma elus 

sellesse hetke, mil kogete kõige selle tulemust, mida olete külvanud." 

Maa läbib praegu jumaliku õigluse perioodi, mille käigus peab inimkond oma kurja seemneid lõikama. 

Selle kaudu kogeb ta oma puhastumist, sest ta peab muutuma ja leidma tee tagasi Jumala juurde. Maa 

pinnal toimuvad muutused, paljud inimesed kaotavad oma elu, kuid planeet ei hävi. 

Pärast võimsat puhastustormi ilmub taas rahu vikerkaar. Siin on veel üks Kristuse avaldus sellest IV 

köitest: 

U 87, 9: "Inimesed, jääge püsima Minu Õpetuses, ja tõesti, Ma ütlen teile, et kolm põlvkonda pärast 

teie järeltulijate vaim on saavutanud suure vaimustumise. Otsige tõelist tõusu, ja seejärel teeb seda kogu 

inimkond, sest teie maailm ei ole määratud olema igavesti pisarate org, patu maa, hooruse ja sõja põrgu. 

"Issanda päev" on juba teiega, Minu Õigluse Mõõk lööb korruptsiooni. Mis juhtub, kui ma hävitan kurja 

seemne, pahe ja uhkuse? ─ ja selle asemel pakkuda varjupaika rahu, üksmeele, uuenemise ja tõelise usu 

seemnele Minus? Maailm peab muutuma; inimene muutub, kui tema vaimne pühendumine Jumalale ja 

tema elu on parem." 

Tõlkijad  
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Juhend 83  
1 See on aeg, mil, nagu prohvetid teile kuulutasid, iga silm näeb Mind; nüüd ma lisan: See on aeg, 

mil iga kõrv kuuleb Mind ja iga aju mõistab Minu kuulutusi. 

2 Vaim on nüüd võimeline tõlgendama paljusid õpetusi ja tungima paljudesse saladustesse; ta ei ole 

enam esimeste aegade imik, kelle eest pidin hoidma paljud õpetused saladuses, et ta ei satuks segadusse, ja 

kellele pidin avama kõik saladused, mis talle sümboolsete kujutiste abil avaldati, et ta saaks asuda 

vaimsele teele. 

3 Iga ajastu on valgus, uus õppetund, ja kui ma olen pikendanud praegust arenguetappi, siis selleks, 

et anda suurele hulgale vaimsetele olenditele võimalus käia maapealsel teel, et nad mõistaksid Minu 

õpetusi ja järgiksid Minu juhiseid; nii astuvad nad tõelise elu teel ühe sammu edasi. 

4 Minu uus Sõna paneb teid mõistma paljusid teie minevikku puudutavaid asju, ja see arusaamine on 

lamp, mis valgustab teie vaimset teed. Seepärast olen ma teile mitu korda öelnud: "Tõstke oma nägu üles 

ja teadvustage aega, milles te elate"; ainult nii saate te kasutada seda eluperioodi, mille ma olen teile maa 

peal usaldanud. 

5 Vaimsed hüved, võimed ja võimalused on jäänud paljudes inimestes äratamata, teistes on need 

vaid ähmaselt arenenud, kuid nüüd on Minu Jumalik Valgus tulnud ja äratanud nende unes vaimu, et tõsta 

nad kõrgemasse ellu, mille kaudu nad saavad Mind täiuslikumalt mõista. 

Uurige Minu õpetusi ja öelge Mulle, kas see õpetus võiks kuuluda mõnda teie religiooni; Ma olen teile 

ilmutanud selle kõikehõlmavad omadused ja universaalse tähenduse, mis ei piirdu inimkonna osade või 

(teatud) rahvastega, vaid ületab teie maailma planeetidevahelise orbiidi, hõlmates lõpmatust koos kõigi 

selle elumaailmadega, kus - nagu ka selles maailmas - elavad ka Jumala lapsed. 

6 Jüngrid: ärgake, avage oma vaimsed silmad, kuulake Minu Sõna, tungige selle mõttesse ja viige 

siis hea sõnum oma vendadele. Kuid veenduge, et teie sõnumit iseloomustab alati tõde ja siirus, millega 

ma teie juurde tulin. Siis äratate te õrnalt unest kõik need, kes magavad, nii nagu ma teid äratasin. 

7 Tulge Minu juurde, armsad inimesed, tulge puhkama maapealsest vaevast. Teie süda avaneb, et 

võtta vastu Minu armastust ja jõudu, ning ma võtan teid vastu ja õnnistan teid. 

8 Ma tahan, et te elaksite valvsa vaimuga sel materialismi ajastul, kus iga vaimset ilmingut 

põlgatakse, ilma et mäletataks, et inimese põhiline osa on vaim ja et selles elus peab ta tugevaks saama ja 

tõusma üles omaenda teenete kaudu. 

9 Minu Tahe on, et teie, keda Ma olen ümbritsetud Oma Armastusega, õpetate ja äratate oma 

vendades taas usku ja usaldust Minusse. Ma ei arvesta nende ükskõiksust ja armastuse puudumist Minu 

Vaimu vastu. Keegi ei suuda lõhkuda pühasid sidemeid, mis seovad inimest Minuga, ega keegi ei suuda 

takistada Mind teid armastamast. Miks ei ole inimesed oma valust hoolimata Mind otsinud? Nende sõnad 

ja teod solvavad Minu isalikku tundlikkust, nad ei hinda Minu armastust ega tunne Minu õnnistusi. 

10 Lahendus kõikidele probleemidele, mis teie vendi piinavad, on teie sees. Ma olen andnud teile rahu 

võtme, et teie vahel oleks abivalmidus ja armastus. Te kõik võite Minu Vaimu ligi tõmmata ja tunda Minu 

jumalikku mõju, kui te kutsute Mind armastusega. 

11 Ma tahan näha teid pärast võitlust rahulolevalt naeratamas. Ma tahan, et te tunneksite, et ma olen 

teile väga lähedal olnud. Ära kurda Minu üle, kui praegused ajad on ebasoodsad; kui sa oleksid jäänud 

vooruslikuks, ei oleks valu sinu südant haavanud ega sa oleks komistanud. Ma olen saatnud teid täitma 

armastuse saatust, mida te ei ole veel mõistnud. 

12 Läheneb aeg, mil te peaksite hakkama töötama teistes riikides. Palvetage ja valvake kõigi rahvaste 

eest juba praegu, sest teid seovad nendega kohustused, mida te peate täitma. Teie palve valgustab ja 

päästab hingi. 

13 Kuidas te saate rahulikult vaadata, kuidas teie vennad naasevad vaimsesse orgu, kui nende 

materiaalsus ja valu, mida nad on maa peal kogunud, on neile sügavalt sisse pressitud? Paljud neist 

kehastuvad uuesti ja lasevad teil siis näha oma sõnakuulmatusest põhjustatud kannatuste tagajärgi. Siis 

saate teada, et hinge võitlus lõpeb alles siis, kui ta on end täiustanud. 

14 Usaldage oma lahkele Meistrile, et ta juhatab teid tõe teele, kus iganes te ka ei viibiks. Mõned on 

tee alguses, teised selle lõpus, kuid teid kõiki juhin Mina. 
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15 Minu uued jumalikud ilmutused üllatavad inimeste vaimu sel ajal, kuigi ütlen teile ausalt, et nende 

üllatus on põhjendamatu, sest vaimu jaoks on kõige loomulikum, et ta saab oma arengu vilja vähehaaval 

oma teel. 

16 See olen mina, kes olen pidanud teid jälgima teie valitud teedel, et teid ohust päästa ja hoida teid 

hukkumast. Millal te järgite Mind, julgustatuna sellest häälest, mis ütles Siimonile, Andreasele ja 

Johannesele: "Jätke oma paadid ja võrgud ja järgige Mind?" 

17 Võitlus on asunud teie südames, te kuulete Minu häält, mis puudutab teie vaimu ja ütleb teile oma 

südametunnistuse kaudu: Järgige Mind, samas kui liha ja maailm avaldavad hingele suurt mõju. 

18 Minu jaoks on õige, et see sisemine võitlus on olemas, sest see tähendab, et te säilitate endiselt 

armastuse Minu vastu, hoolimata kiusatustest, millele te tunnete end maa peal allutatuna, ja te oskate 

kuulda vaimu häält, mis nõuab oma õigusi maailma ja liha vastu. Aga häda neile, kes ei tunne seda 

vastuseisu endas, sest nende süda on külm nagu haud, mis hoiab surnut! 

19 Kõik, mis praegu toimub, on räägitud ja kirja pandud Minu prohvetite poolt. Uurige neid pühakirju 

ja te leiate kogu selle eeldatava ajaloo, mida te praegu maailmas kogete. Kuid ma ütlen teile, et sündmused 

on veel tulemas, mida neil aegadel ei olnud ette nähtud, sest Issand oli jätnud need ettekuulutused selleks, 

et need saaksid teatavaks praegusel ajal inimliku mõistuse organi kaudu. 

20 Kas te ehk usute, et kõik on juba ette nähtud ja et maapeal ei oleks enam ühtegi prohvetit? 

21 Mõistke, et ma olen tulnud teile paljastada palju ennustusi, mis homme täituvad, ja et ma olen 

teinud seda olendite kaudu, kelle meeled on vähe haritud ja kelle sõnad ei ole valitud selleks, et anda teile 

tõendeid Minu väe kohta. Mõnda neist nii lihtsatest huultest tulnud ettekuulutustest olete te juba näinud 

täituvat, ja tulevane inimkond näeb kõiki teisi, välja arvatud viimast, täitumas. 

22 Kallid jüngrid, värskendage end selles vaimustuse atmosfääris, mis teid minu kuulutuse lühikestel 

perioodidel ümbritseb. Nautige seda leiba ja tugevdage end sellega, sest varsti ei kuule te enam Minu 

Sõna. Ma jätan teid täis oma armu ja armastust, et te kiirustaksite levitama head sõnumit, mille ma olen 

teile toonud selles kolmandas ajastus. 

23 Veenduge, et teie südames, selles anumas on alati puhtus, mida peaksite hoidma sama puhtana nii 

seest kui väljast, sest just seal asub Minu armastus kui igavese elu vesi. 

24 Hoidke neid oma kohtumisi ja tehke neist püha õhtusöömaaeg. Ärge arvake, et Minu Vaim on 

Minu jüngritest kaugel, sest te näete, et Ma tõmban Minu Sõna teie hulgast tagasi. Jäta alati koht Meistrile 

laua ääres, sest ma juhatan alati teie kohtumisi ja jagan igale teiele vaimset leiba; kuid ma ütlen teile, et 

see koht peab olema teie südames. 

25 Tunnistus, mida te annate Minu tagasitulekust, saab olema valjem, siis näete, kuidas rahvamassid 

tõusevad igast suunast ja kuulete, kuidas nad ütlevad: "Issand on taas tulnud "pilvel", nii nagu ta meile 

teatas; ta on saatnud oma rahva meie juurde ja meie oleme temaga ühinenud". 

26 Oo, te paljud inimesed, kes te kuulete Mind nendel hetkedel, te ei tea, kes teist on Minu homsed 

sõnumitoojad! Inimesed kuulavad neid, kuid sõnumitoojad ei oota neilt ei tasu ega meelitusi; nad lähevad 

laiali, hajutades Minu seemet üle kogu maailma, pidades silmad Issanda poole. 

27 Minu sõnumitoojad ei pea toetuma ainult omaenda jõule, sest muidu oleksid nad varsti lahingus 

kaotanud; nad on varustatud kõrgema võimu ja suurema jõuga, mis ei lase neil väsida ja teeb nad 

võitmatuks. 

28 Minu poolt saadetud inimene ei ole kunagi olnud lahingus üksi, teda on saatnud ja kaitsnud 

valguse leegionid. Ärgu keegi kahtle ega karda, kui jutluse ja külvamise tund läheneb, sest Minu armastus 

on teiega, et anda teile julgust, usku ja jõudu. 

29 Kuues pitser on lahti lastud ja selle valgust näevad lihtsad inimesed, alandlikud, need, kes on 

puhtad südamega. Laternapuu on süüdatud, kuid inimkond magab veel ja see rahvas siin ei ole veel 

mõistnud saadud ilmutuse tähendust; seepärast kardavad nad seda maailmale edasi anda. Ärge laske 

vähemalt selle purskkaevu vesi häguseks muutuda, et väsinud ja janused rändurid, kui nad sinu juurde 

tulevad, saaksid sellega oma janu kustutada ja tunnistada, et see on puhas. 

30 Te olete harjunud selle puu varjuga ja kardate kõndida teedel, mis viivad teid teiste rahvaste ja 

piirkondade juurde. Aga ma ütlen teile, et ärge oodake rõõmusõnumite jagamisega õhtut, sest siis on kõik 

magama jäänud. Minge päevavalguses, et teie töödes ei oleks saladusi. Ärge kiirustage, vaid iga kord, kui 
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te valmistute, astuge sammu edasi, sest teie lahingu tund läheneb. Kes arvab, et ta on valmis ja on 

enneaegselt teele asunud, selle peatan ma katsumustega, mis ma talle teele panen, et ta mõistaks, et ta ei 

tunne veel Minu Tööd oma südames, et ta ei ole seda piisavalt uurinud, et seda kuulutada, et tema 

südamest ei lähtu heategevuse tunne ega ole tema vaim piisavalt terastatud, et tormidele vastu seista. Teie 

seas on rohkesti näiteid neist, kes läksid oma tahtmise järgi ja ei kuuletunud Minu käskudele. Nad on 

langenud oma teedele ja nende tagasitulek on olnud kurb. Miks te siis muutute Minu hooliva armastuse 

suhtes tänamatuks? 

31 Kui mõned teist olid elust väsinud, teised olid eksinud ebakindlatel radadel ja veel teised olid 

mudas uppunud - Kes andis teile abi? Kas see oli ehk mees? Ei, jüngrid, see, mis teid üles tõstis, oli see 

Sõna, mis annab elu ja lootust. Seda, mis te olite enne, kui saite Minu Valguse, ma ei andnud teile krediiti. 

Aga selle eest, mida te praegu teete, pean teid vastutusele võtma. Te teate, et Minu pilk avastas selle, kes 

peitis oma venna verega määrdunud käe, selle, kes peitis "kooritud rooside kroonlehed" ja selle, kes 

püüdis varjata vargust või abielurikkumist oma südames: Ma nägin kõike, ja selle mantli kohale, millega 

te püüdsite oma häbiväärseid tegusid varjata, laotasin ma oma halastuse loori, nii et mitte keegi muu kui 

mina ei peaks teie üle kohut mõistma, ning andestuse ja armastusega muutsin ja puhastasin teid. 

32 Selle hääle ees pidite te ärkama, ja selle nähtamatu kohaloleku ees, kes teiega räägib, pidite te 

uskuma. Ma ütlen teile veel kord: õndsad on need, kes on uskunud ilma nägemata. 

33 Naiste südamed olid sügavalt liigutatud oma Jumaliku Ema hääle peale ja iga Maarja sõna oli 

kastetilk nende kannatustest kuivanud südametele. Kuid noored tüdrukud, naised, emad, lesed ja ka lillede 

koorunud lilled viidi Neitsi kaunisse aeda ja neist kõigist õhkus uut lõhna. 

34 Millal olete valmis viima saadud õpetusi teistele rahvastele? Mõistke, et armastuse ja spirituaalsuse 

seeme ei ole veel selle inimkonna südames idanenud. Fanatism domineerib inimeste elus - religioosne 

fanatism, rassiline fanatism, fanatism maailma au ja võimu nimel ning fanatism iseenda pärast. 

35 On vaja, et te parandaksite oma elu iga päev, et te saaksite eeskujuks ja innustajaks oma ligimese 

elus: täitke missiooni, mille teie Isa on teile usaldanud, sest ma annan teile, et te näeksite oma kõrgeimate 

püüdluste täitumist. 

36 Aga te peate õppima ja mõistma Minu õpetust, sest kui ma küsiksin teilt eelmise õppetunni kohta - 

kas te suudaksite seda korrata? Tõesti, ma ütlen teile: Ei, aga ärge muretsege, sest ma toon teile täna veel 

ühe, mis tuletab teile meelde eelmist ja aitab teil sellest aru saada. Selline on teie Isand, kes on riietatud 

kannatlikkusse ja armastusse. 

37 Teisel ajastul sai Jumalik Sõna inimeseks, et Tema õpetust saaks maa peal kuulda; selles ajastul on 

Sõna valgus, mis laskub inimese mõistmisorganile ja õitseb Elu Sõnas. 

38 Prohvet Johannes kuulutas Minu tulemist tol ajal; nüüd valmistab Eelija Minu vaimset ilmumist 

ette sellel ajal, tehes ennast inimestele vaimselt teatavaks; kuid tõesti, ma ütlen teile, et üks ja teine 

eelkäija on üks ja seesama Vaim. 

39 Iga uus ajastu oli teie jaoks seotud ilmutustega, mis selgitasid teile minevikus toimunud sündmusi, 

mida te veel ei olnud mõistnud. Lõplik saak annab teile tõelise tarkuse. 

40 Niikaua kui Minu ilmutus nende häälekandjate kaudu jätkub, ei tunta Mind kogu maailmas; peab 

mööduma teatud aeg, Minu sõnumitoojate südamed peavad puhastuma, siis saab see sõnum jõuda 

inimkonnani, vabana materiaalsetest mõjudest. 

41 See õpetus on tee igavese elu poole; igaüks, kes avastab selles õpetuses tõusvat jõudu ja 

täiuslikkust, teab, kuidas ühendada seda sellega, mida ma õpetasin teile, kui ma olin maa peal, sest selle 

olemus on sama. 

42 Need, kes ei tea, kuidas leida Minu õpetustes sisalduvat tõde, saavad isegi kinnitada, et need 

õpetused ei vii sama eesmärgini, mis Jeesuse õpetused; hinged, kes on pimestatud halbadest tõlgendustest 

või segaduses usufanatismist, ei suuda kohe mõista nende ilmutuste tõde. Nad peavad läbima katsumuste 

tee, et loobuda materiaalsest mõtteviisist, mis takistab neid mõistmast ja täitmast Minu käsku, mis õpetab 

teid üksteist armastama. 

43 Mina, Meister, olen ainus, kes saab teile avaldada, et just praegu läbivad miljonid ja miljonid 

olendid seda valusat katsumuste, kogemuste ja ärkamise teed, et nende silmad avaneksid ja nad otsiksid 

horisonte, mis ulatuvad kaugemale sellest, mida nende südamed ja mõistus on suutnud luua. 
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44 "Ma janun", ütlen ma teile uuesti, "janun teie kõrgenduse ja armastuse järele"; kuid keegi ei anna 

Minu huultele vett, mis võiks seda kustutada; pigem olen sunnitud hoidma haava Minu küljes avatuna ja 

värskena, et see ei lakkaks valamast eluvett maailma. 

45 See on selle suure lahingu aeg, mida prohvetid kirjeldasid oma vaimsetes unenägudes ja 

nägemustes; aeg, mil inimesed astuvad oma vägivalla vastu Minu Seadusele, mil iga materiaalne või 

vaimne olend, kes oma südames kannab isekust, tõuseb võitlema Minu õigluse vastu. Minu mõõk on 

valmis, see ei ole relv, mis karistab või tapab - see on mõõk, mis oma võitluses selle päästmiseks, kes 

hukkub iseenda ohvrina, tõstab teda üles sellise jõuga, et mõnikord isegi tema keha hukkub, et lasta tal 

saavutada igavene elu vaimus. 

46 Võtke neid õpetusi õigesti ja te ei jää segadusse, vaid mõistate pigem paljude kohutavate 

katsumuste põhjust, mida inimkond läbi elab ja mida te ei suuda seletada. 

47 Minu ilmumise eesmärk on juhtida teie vaim ära kannatuste teelt. Ma olen kutsunud tungivalt, kuni 

sa avasid oma südame ukse; siis sain panna sind tundma Minu õnnistuse ja rahu õrnust, ja sa hüüdsid: Kui 

lähedal oli Issand mulle! 

48 Homme tood sa selle hea sõnumi inimkonnale, kes arvas, et ta on kaugel oma Issandast, sest kui ta 

räägib Jumalast, siis teeb ta seda kui millestki kättesaamatust, arusaamatust ja kättesaamatust. 

49 Inimkonna ettekujutus Minust on lapselik, sest ta ei ole suutnud mõista ilmutusi, mida Ma olen 

talle lakkamatult andnud. Sellele, kes oskab end ette valmistada, olen Mina nähtav ja käega katsutav ning 

kõikjal kohal; kuid sellele, kellel puudub tundlikkus, sest materialism on ta paadunud, on raske mõista, et 

Mina olen olemas, ja ta tunneb, et Ma olen mõõtmatult kaugel, et Mind on võimatu tunda või näha. 

50 Inimene peab teadma, et ta kannab Mind endas, et tema vaimus ja südametunnistuse valguses on 

tal olemas Jumaliku puhas kohalolu. 

51 Kui inimkond võtab Minu uue sõnumi vastu, tunneb ta rõõmu, mis paneb ta tagasi vaimsuse 

juurde, mille kaudu ta tunneb end oma Issandale lähemal. 

52 Üks põhjusi, miks Ma tegin ennast materiaalselt kuuldavaks, et ilmutada end sel ajal, oli see, et te 

tunneksite, et Ma ei saa olla kaugel ühestki oma lapsest ja et ka teie vaimne elu ei ole kaugel. Selle 

näitamiseks lubasin ma vaimse maailma ilmnemist ja kohalolekut teie seas. 

53 Need on tööd, mida ainult mina suudan ja saan teha, arvestamata inimeste hinnangut nende kohta. 

Ma tean, et lõpuks tunnistavad kõik Minu teosed täiuslikuks. 

54 Kõik ilmingud, mis teil sel ajal on olnud, uuritakse suurima huviga ning inimkond leiab neis suuri 

tõdesid ja suuri ilmutusi, sest miski Minu Töös ei ole väike. 

55 Usaldage, et see Sõna paneb teid kindlale teele, sest kui kunagi möödus Jeesus ja paljud ei tundnud 

Teda, siis nüüd valmistage oma süda ette, et võtta vastu elu põhiolemus, mille ma olen inimkonnale 

toonud. Ma olen täitnud oma apostlitele antud lubaduse naasta, kuid mul on veel palju õpetusi, mida ma 

pean teiega jagama. 

56 Miks ma teen ennast teatavaks harimatute, kohmakate ja patuste seas? Tõesti, ma andsin teile tol 

ajal teada, et Minu tulek toimub siis, kui maailmas on suur korruptsioon.  

57 Suur segadus on ka teile teatatud, ja see on tulemas; siis on vaja, et oleks helge majakas, mis 

orienteeriks laevajätjaid, et nad leiaksid õige tee. Aga tõesti, ma ütlen teile, see tuletorn on juba süüdanud 

oma valguse ja valgustab maailma: mina olen see, kes läheneb inimese südamele, et ta kuulaks minu häält. 

58 Ma ütlen teile veel kord, et see, kes hoiab Minu Sõna ja järgib Minu õpetusi, saab päästetud. 

59 Ma ei tule, et äratada inimestes religioosset fanatismi; Minu Õpetus on väga kaugel sellest, et 

õpetada valesid asju; ma tahan paremaks muutumist, usku, armastust, hingestatust. Fanatism on tume side 

silmade ees, on ebaterve kirg, on pimedus. Jälgi, et see halb seeme ei satuks su südamesse. Pidage meeles, 

et fanatismil on mõnikord armastuse välimus. 

60 Mõistke, et see pimedus on inimkonda sel ajal vaevanud. Mõistke, et kuigi paganlikud rahvad on 

maa pealt kadunud ja suurem osa inimkonnast tunnistab, et kummardab tõelist Jumalat, ei tunne inimesed 

Mind ega armasta Mind, sest nende sõjad, nende vihkamine ja harmoonia puudumine näitavad, et nad ei 

lase Minul veel oma südames elada. 
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61 Selle religioosse fanatismi ja ebajumalateenistuse pimeduse kohal lähenevad suured keeristormid, 

mis puhastavad selle inimkonna vaimse kultuse. Kui see töö on lõpule viidud, hakkab rahu vikerkaar 

lõputult särama. 

62 Ainult Minu hääl oma jumalikus õigluses võib teile öelda, et te ei ole täitnud oma missiooni ei maa 

peal ega vaimse ruumi läbimisel. 

63 Minu jaoks ei ole mingeid takistusi, et suhelda inimestega ja teha neile teatavaks oma tahe. Vaata, 

Minu ilmutused ei nõudnud õiglasi inimesi, sest Ma andsin teile Oma Sõna patuste kaudu, ja sealt võite 

leida täiendavaid tõendeid Minu väe ja halastuse kohta. 

64 Ma tahan, et igaüks, kelleni see sõnum jõuab, puhastaks end siin maa peal, harjutades seda taevast 

õpetust, nii et kui ta naaseb tulevikku, siis teeb ta seda juba puhta hingega. 

65 Iga sõna, mis minust lähtub, on igavene elu. Täna saate selle inimhääle kandja kaudu. 

66 Ma ütlen teile, et see on hea märk, et te olete praegu oma mõistmisorgani kaudu Isaga ühendust 

võtnud; kuid te peate samuti teadma, et see vorm ei ole eesmärk ega täiuslikkuse tipp; et Issand on enne ja 

alati rääkinud maailmaga inimeste suu kaudu. Ometi on see ilmumine siin, keset materialistlikku 

inimkonda ja vaimsuse suhtes tundmatut maailma, ime, mida inimesed omistavad homme ainult 

armastusele, mida Jumal teie vastu tunneb; kuid see on ka tõend, et inimvaim tunneb impulssi vaimseks 

tõusuks. 

67 See on uue ajastu koidik; esimesed kiired hakkavad inimesi äratama. Kui teie usk ja vaimne 

kõrgtase mõistavad Mind sügavama arusaamaga kui see, mida te praegu veel õigeks, igavikuliseks ja 

täiuslikuks peate, siis näete Mind lõpmatuses, kui Ma saadan oma valgust kõigile olenditele. 

68 Minu Jumalikkus on teie vaimule nagu valgus keskpäeval. Nagu täht, mis valgustab universumit ja 

annab sellele elu, särab ta oma kõrgpunktis. Ja südamed, kes on ühenduses oma Isaga, saavad Tema 

jumalikke kiiri otse vaimude täiuslikus ühenduses vaimuga, mis on Isa ja laste vahelise ning ka vendade ja 

õdede vahelise harmoonia eesmärk ja ideaal. 

69 Ma pean teilt, inimesed, küsima: mida te olete teinud selle seemnega, mille ma teile usaldasin? 

Mida te olete oma põldudele külvanud? Kas te olete puhastanud teed, et teie vennad saaksid Minu juurde 

tulla? Suur on see hulk, kes mind sel ajal kuulab, kuid väike on see osa, kes mind tegelikult järgib. Ma 

vaatan teie südame sisemusse ja ütlen teile: ärge küsige Mind kui kohtunikku, otsige Mind alati Isa ja 

Meistrina, siis avan teile oma salajase varakambri ja te tunnete end turvaliselt. 

70 Oma uuel tulekul, nagu ka varasematel aegadel, olen jätnud oma varakambri avatuks, et avaldada 

teile palju õpetusi, sest Isa tunneb rõõmu, kui Ta avaldab oma lastele uusi õpetusi. Aga häda teile, kui te 

võtate ka Minu jumalikud käsud vastu ja unustate need või ei täida neid armastuse puudumise tõttu, sest 

siis te muudaksite oma Isa kohtumõistjaks! 

71 Kuidas Maarja su viletsuse üle nuttis! Kui palju oled sa võlgu tema hellusele ja armastusele! Nii 

need, kes teda kutsuvad, kui ka need, kes teda ei tunnista, paneb ta kõiki tundma oma emalikku soojust ja 

tema helluse lõputuid naudinguid. Tõesti, ma ütlen teile, enne kui hinged jõuavad Minuni, peavad nad oma 

teel leidma Maarja, Jumaliku Ema. 

72 Sel ajal on teil ka karjane. Nagu Mooses, kes viis teid Egiptusest välja ja viis teid üheskoos läbi 

kõrbe Siinai mäe jalamile, et te kuulaksite Isa häält ja võtaksite vastu Tema Seaduse, nii on Eelija valinud 

teid sel ajal maa eri punktidest, et viia teid vaimse ettevalmistuse teel uue mäe jalamile, kust te kuulete 

Minu jumalikku häält ja võtate vastu Minu ilmutuse. 

73 Vaata, siin on Eelija, keda jüngrid nägid koos Moosese ja Jeesusega vaimses nägemuses Taabori 

mäel. See on tema aeg. Tugevdage oma vaimu tema juuresoleku soojuses ja äratage lootust. 

74 Tõesti, ma ütlen teile, et see otsustamise aeg maa peal on otsustav ka kogu universumi jaoks, ja 

kuigi ma räägin teile selles vormis, annan endast märku ka teistes maailmades ja teistes sfäärides. Minu 

Vaim on kõikjal olemas. 

75 Palvetage, inimesed, rahumeelses vaimus ja rahumeelsete mõtetega, et te võidaksite kiusatused. 

Ärge olge rahul oma kodu või rahva rahuga. Töötage kõigi oma vendade rahu nimel. "Armastage üksteist. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 84  
1 Ma ei ole pidanud teid suurteks ega väikesteks, sel ajal olen rääkinud teile kõigile nagu lastele, 

keda ma samamoodi armastan. Otsige Minu õpetuse vaimset sisu ja levitage seda, ja mida rohkem te oma 

vendadele edasi annate, seda rohkem antakse teile. 

2 Minu halastus aitab teil taluda oma lepitusvalu, mille kaudu te puhastate oma hinge. Hoidke 

vaimse ülestõusu seisundit nii hästi kui võimalik, et te ei puhkeks Minu juuresolekul uuesti nutma. 

3 Erinevatest kohtadest on rahvahulgad tulnud otsima Minu Sõna; nad toovad oma mured ja 

igapäevased vajadused Minu ette. Ma näen kannatusi ja viletsust, mida rahvad läbivad, ja ma palun teid 

saata neile rahu sõnum oma palvetega, mis on sügavalt tunnetatud ja täis kaastunnet. Pöörduge oma 

vendade ja õdede eest; "paluge ja teile antakse". 

4 Kui te usute Minusse ja usaldate Minu Sõna, siis ei tule sõda sellesse riiki ja see on järjekordne 

tunnistus sellest, et Minu Jumalik Vaim laskus teie peale. Väärtused, mida peate omandama, et teie teel 

toimuksid imed: (moraalne) uuenemine, palve, halastus, hea tahe ja armastus oma vendade vastu. 

5 Teie, kes te moodustate kogukonna, mis on määratud andma tunnistust ja tunnistust Minu 

ilmutusest sel ajal, ärge kõhkle, ärge lubage oma rahval, oma turgudel ja oma põldudel näha oma vendade 

vere voolamist ega tunnistada kurbust või nälga oma lastel. Ma annan teile valguse relvad, et te saaksite 

end kaitsta iga lõksu eest. Ma olen teile ka näidanud, kuidas säilitada hinge ja keha tervist, et te oleksite 

tugevad. Jah, inimesed, ärge jätkake haiguste vaidlustamist, ärge unustage, et alati on see sõnakuulmatus, 

mis avab neile uksed. Palvetage enda ja kogu inimkonna eest. Neile, kes valavad pisaraid rahvaste pärast, 

kes läbivad raskeid katsumusi, ütlen ma, et rahu naaseb nende juurde uuesti. Neist, kes täna üksteist 

tapavad ja sõdivad vendade vahel, toon esile need, kes homme omavahel armastust jutlustavad ja 

praktiseerivad. Minu jõud on suur, ärge kahelge selles. Sa elad, et näha, kuidas Ma ehitan selle inimkonna 

varemetele uue maailma, kus ei jää jälgi sellest, mis oli patt. 

6 Kui ma olen kutsunud paljusid rahvaid ja rahvusi kurdideks, siis ainult sellepärast, et Minu hääl 

kutsus kõigi südamete uksele ja nad ei mõistnud Minu kutset. Need, kes on langenud kirgede kuristikku, 

võivad küll siin maailmas Minu vastu teotada, kuid kui nad on kord Minu Kohalolekus, peavad nad 

tunnistama, et Ma olin iga inimese ja iga rahva juures, et neid aegsasti manitseda ja hoiatada. Ma ei tee 

teile eelarvamusi kellegi vastu, ma ütlen teile alati, et laske oma mõtetel rahumeelselt üle maailma 

tiirutada, kuigi ma hoiatan teid, et te ei laseks end meelitada võõraste õpetuste ega valelubadustega, et te ei 

laseks oma südamesse külvata umbrohtu, ebakõlasid ja isekust. Täitke oma ülesanne ja jätke kõik 

ülejäänud minu hooleks. 

7 Tõesti, ma ütlen teile, loodusjõud on valmis lahti murdma, et kuuletuda Jumalikule Õiglusele. Nad 

teevad puhastustööd. Aga ma ütlen teile ka seda, et isegi kui inimkond kaob maa pealt, ei saa Minu nimi ja 

Minu kohalolu kunagi vaimust kustuda. 

8 Jüngrid, pidage vastu pilkamisele ja naeruvääristamisele, kuni maailm mõistab, et te ei ole eksinud. 

Ma annan talle ohtralt märke ja tõendeid, mis panevad ta ärkama ja avavad tema silmad valguse ees. Aga 

te peate pingutama, sest ma ei saatnud teid maailma magama. Täna, kui te olete ärgates kuulnud oma 

Meistri kutset, peate kasutama seda aega maksimaalselt ära, et lõpuks saaksite näidata Mulle oma 

seemnete rikkalikku saaki. 

9 Tulge Minu õpetava sõna juurde ja täitke oma vaim tarkusega. Keset kaost, mis valitseb teie 

maailmas, olete te leidnud selle rahu oaasi, kus te kuulete inglite häält, mis ütleb teile: "Rahu maa peal hea 

tahtega inimestele". 

10 Kui mõni teie kaaskondlane omandab teadmisi nendest õpetustest, siis las ta teeb seda. Minu uued 

jüngrid on inimkonna seas laiali, ja kui uskmatud teid pilkavad ja laimavad, andke neile andeks, ma teen 

teid õigeks. Paljud neist, kes teid täna valesti hindavad, õnnistavad teid homme. oma teel pidage alati 

meeles eeskuju, mille ma teile teises ajastul andsin; see aitab teil kannatlikult oma risti kanda. Pidage 

meeles, et Mind ei tunnistatud nii kaua, kui Ma elasin maa peal, ja Mind tunnustati inimeste seas alles 

kaua pärast Minu muutumist. 
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11 Olge kannatlikud ja mõistvad, sest mitte teid ei tunnista inimkond, vaid Minu tööd, Minu õpetust, 

ja see on igavene. Teie ülesanne on edastada oma sõnade ja tegudega sõnum, mis näitab inimestele, kuidas 

nad saavad astuda sammu täiuslikkuse poole. 

12 Tõesti, ma nälgin ja janun teie armastuse ja mõistmise järele. Teil kõigil on intuitiivne teadmine, et 

Ma olen olemas, kuid kes tunneb Mind? Tegelikkuses on teie ettekujutus Minu Jumalikkusest hägune, sest 

oma riituste ja kujutluste kaudu olete Mind piiranud ja moonutanud. Selleks, et teid sellest eksimusest 

vabastada, jätkab Minu Sõna teie vaimule laskumist nagu ammendamatu vool, kuni Minu Tahte poolt 

määratud ajani. Kuigi Minu õpetused ja Minu ilmutused ütlevad teile, kes te olete, milline on teie päritolu 

ja milline on teie lõplik eesmärk, tunnete te iseennast tundes paremini ka oma Isa. Ma ütlen teile, et seda, 

mida ma olen teile selles Sõnas ilmutanud ja mida ma teile veel avaldan, ei oleks ükski maailma meister 

suutnud teile õpetada, ükskõik kui tark ta ka ei oleks, sest ainult mina saan teile avaldada mõistmatut, kui 

teil on vaja seda teada. 

13 Seega oli Minu ilmumine kolmandal ajastul midagi, mida inimkond ei näinud ette, sest ta unustas 

ettekuulutused, kuid täna olen Ma tulnud neid täide viima. Häälekandjate keel, mille kaudu ma olen ennast 

inimestele teatavaks teinud, on olnud lihtne, kuid selle sõna sisus on minu armastus ja tarkus. 

14 Igaüks, kes uurib Minu Kolmanda Ajastu Vaimset Õpetust ja annab sellest tunnistust oma töödega, 

hõlmab oma vaimu, südame ja mõistusega kõike seda, mida Minu Jumalikkus minevikus ajas ilmutas, ja 

tema tõlgendus nendest õpetustest on õige. Minu Seadus tõuseb uuesti inimeste seas, et hävitada kõik 

valed, mida nad on loonud oma kurjuse varjamiseks ja kaitsmiseks. Elu ja Tõe Raamat avatakse kõigi maa 

rahvaste ees ja keegi ei suuda neid petta. 

15 Variseride näolt langeb silmakirjalikkuse mask ja nende suu, mis alati valetas, kui nad pakkusid 

inimestele päästet, vaikib igavesti; aga te ei tohi neid näidata ega paljastada. 

16 Kui kirjatundjad tõid abielurikkujaid Minu ette juba Teisel ajastul, puudutasin Ma igaühe vaimu, 

ilma et oleksin neid avalikult paljastanud, olles neid segi ajanud Oma otsusega. Minu nimetissõrm kirjutas 

maa tolmu sisse kõigi nende üleastumised, kes lähenesid, et näha, mida Jeesus kirjutas. Neile teist, kes 

kuulavad ilma uskumata, ütlen ma täna: olge vait ja mõelge, kui te seda Sõna kuulete, et hiljem saaksite 

otsustada, siis mõistate, et sel ajal olen ma teile andnud oma armastuse, et te tilkhaaval saaksite juua seda 

jõudu, mida te ise ei suutnud leida. Vähesed on need, kes mind järgivad, ja ma kasutan neid, et levitada 

oma seemet. 

17 Ma olen kõigi inimeste, kõigi usukogukondade ja sektide Jumal, ainus, ja kui ma avan oma 

salajase varakambri ja jagan kõigile rikkalikult aardeid - miks nad ei peaks Mind seal ära tundma? Keegi 

ei saa elada ilma Jumala mõtteta, isegi kui see, kuidas ta teda mõistab, on ebatäiuslik ja nii on ka tema 

Jumala kummardamine ebatäiuslik. Ma võtan vastu kõigi oma laste ohvrid, kuid Isa tahab nüüd vastu võtta 

õiget, Teda väärilist austust. 

18 Minu õpetus ei orjasta kedagi, see ainult tõstab teie elu inimlikult ja vaimselt. Kes tahab olla 

tõeline Jumala laps oma tegude tõttu, ei suuda hoida enda jaoks kõike seda, mida ta on minult saanud. Kui 

palju on neid, kellel on palju teadmisi, kes näivad olevat tarkuse allikad, kuid kes oma isekuse tõttu on 

tegelikult ainult pimeduse aed! 

19 Olge Jeesuse jüngrid ja te saate inimeste vendadeks. Tunnetage, mida teete ja mida räägite. Kes ei 

tunne Minu armastust oma südames, see ei räägi armastusest, sest ta käituks ebatõeselt. Armastusest 

rääkides peaks ta ootama, kuni Minu seeme tema südames idaneb. Ma annan teile piisavalt aega, et 

saavutada teie varustamine, teie ümberkujundamine ja täielik ümberkujundamine. Pidage meeles, et paljud 

teist olid uskmatud, kui tulite siia seda Sõna kuulama. Minu ilmumise ajal mõned isegi pilkasid ja teised 

tegid nalja nende häälekandjate üle, kelle kaudu Ma teiega neil hetkedel rääkisin. Kuid ma ootasin sind, 

rääkisin sinuga sinu südametunnistuse kaudu ja pärast seda palusid sa mind kahetsuse pisaratega, et ma 

sulle su kahtlused andeks annaksin. Nüüd järgite Mind vankumatu usuga, hoolimata katsumustest ja 

takistustest, mis sageli teie eluteel esinevad. Ma olen külvitaja, võitleja, kes ei puhka kunagi. 

20 Selleks, et anda teile käegakatsutavaid tõendeid Minu tõesuse kohta, olen Ma teile ette kuulutanud 

palju sündmusi, mis olid lähedal sellele, et toimuda. Nii olete kogenud sõja puhkemist pärast seda, kui ma 

olin teile teatanud peatsest sõjast, kuigi kõikjal valitses veel rahu. Kui ma ütlesin teile, et loodusjõud 

vallandatakse ja et nad on mõnele nagu sõbrad, kuid teistele nagu vaenlased, siis kui kiiresti te kogesite 

selle täitumist. Kuid ma olen täitnud ka lubaduse, mis on antud igale teie hulgast oma elu eraldatuses. Ja 
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kui te ei näe, et paljud Minu ettekuulutused lähevad täide, siis sellepärast, et need on antud selleks ajaks, 

mis on palju põlvkondi pärast teid. Aga nüüd te teate, mis juhtub selle maailma, inimese ja tema hingega 

tulevastel aegadel. Juba ammustel aegadel kuulutasin ma teile märke, mis kuulutavad praegust ajastut ja 

Minu uut ilmutust; ka need märgid näitasid end tähenduslikult ja selgelt, et kinnitada Minu tõde. Ma 

kuulutan teile juba praegu neid, kes eelnevad vaimulikule lahingule ja pärast seda rahuaegadele. Prohveti 

valgus on taas kord inimeste seas. Minu Sõna on täis ettekuulutusi, inimesed näevad tulevikku unenägude, 

nägemuste või ettekuulutuste kaudu. Vanad prohvetid ennustasid seda aega. Need ei ole miraažid, mida te 

näete, vaid te peate suunama oma vaimseid andeid headel viisidel, et Püha Vaimu valgus peegelduks teie 

sees. Te peate andma inimestele tõelisi tõendeid, siis usuvad paljud selle tõendusmaterjali tõttu. Mehed ja 

naised tulevad selle rahva juurde suurel hulgal, teistest rassidest inimesed, kes räägivad teisi keeli; te 

võtate nad kõik vastu. Tõesti, ma ütlen teile: Kuna Issanda kojas tema lauas ei ole võõraid ega võõraid, siis 

ei tohi ka teie, kes te olete Issanda lapsed, pöörduda kõrvale neist, kes on teie vennad ja õed. 

21 Ma näitan teile oma ülesannet. Võtke elu vastu nii, nagu ma selle teile annan. Mine vaikselt samm-

sammult. Sel viisil saate te maa peal rikkaliku saagi, isegi kui te elate sellel vaid lühikest aega. Siis te ei 

ole nagu need, kes - kuigi nad on elanud maa peal pikka aega - jõuavad Minu juurde niisama viletsalt ja 

paljasena, nagu nad olid, kui nad alustasid oma eluteed. 

22 Tehke oma elus häid tegusid, millel on vaimne sisu või eesmärk. Tehke palju töid, mida ei teata 

ega nähta, sest neid tehakse südamega. 

23 Hoidke Minu õpetuste raamatut enda ees, ärge laske selle õpetustel tähelepanuta mööda minna. 

Tõesti, ma ütlen teile, et tuleb hetk, mil ma nõuan teilt kokkuvõtet ja selgitust kõigest, mis teile on 

ilmutatud. Ka elu nõuab sinult seda õppetundi läbi katsumuste, mida ta su teele paneb; kuid kes on elu, kui 

mitte mina, kes olen andnud valgust sinu mõistusele, tundlikkust su südamele ning andeid ja võimeid kogu 

su olemusele, et sa mõistaksid oma olemuse sügavat ja igavest keelt? 

24 Oma õpetuses näitan teile, kuidas elada nii, et isegi kõige kibedamates eluolukordades peate 

tundma rõõmu, et olete seal, teades, et olete Jumala lapsed; ja ma õpetan teid ka hindama kõike, mis teid 

ümbritseb, nii et teie rõõmud oleksid terved ja ehtsad. 

25 Maailm on suur aed, kus ma kasvatan südameid, kuid sel ajal leidsin, et kõik selle lilled on 

kuivanud. Ma tulen teid uuesti kastma ja ei lõpeta oma püüdlusi neid pühendunult hooldada, kuni ma 

hingan sisse selle vaimse aia lõhna. Kui kuklid kord avanevad, toimuvad inimeste seas imelised märgid ja 

ilmutused. 

26 Need häälekandjad siin, kellest Minu Sõna praegu välja purskab, olid taimed, mis olid kuivanud 

valu kõrvetava päikese käes; kuid Jumalik vihm langes nende peale ja nad õitsesid. Nende huultelt tulevate 

lausete ilu ja nektar on nagu õied. 

27 See rahvas, kes oskas seda lõhna sisse hingata ja seemet säilitada, on samuti õitsenud ja vilja 

kandnud. See on väike aed, millest Minu hooliv armastus valib välja kõige viljakamad taimed, et toetada 

suure hulga usku, sest tõesti, Ma ütlen teile: Ma olen igaviku seemne. Maarja on Jumalik Vihm. Vaadake, 

kuidas Jumalikus Looja ja Ema jälgivad oma tööd. 

28 Minu Teise ajastu sõnad on olnud päästetee neile, kes on neist kinni pidanud. Õndsad on need, kes 

usaldavad Minu õpetust. Kuid ärge arvake, et kõik, kes väidavad, et usuvad Minusse, usaldavad Minu 

Sõna või praktiseerivad Minu õpetust. Ma näen inimesi, kes kõhklevad proovilepaneku hetkel andestuse 

ees, nagu Jeesus õpetas, või kaitsevad end, nagu nende instinkt soovitab. Oma südames tunnevad nad, et 

Meistri õpetusi on raske ellu viia. Neile ma ütlen: seni, kuni neil ei ole usku ja armastust oma ligimese 

vastu, ei ole võimalik, et Minu õpetus juhiks nende südameid. Aga ma saadan maa rahvaste juurde 

vooruslikke mehi, kes tõestavad neile usu väge ja ka imet, mida andestus, halastus ja armastus teevad. 

29 Ilma usuta ja ilma seaduse täitmiseta on Minu Sõna ainult nagu uinuv seeme, mis ei idane pärast 

külvi, sest see, mis teeb selle seemne viljakaks, on voorus. Kui see Sõna jõuab kõikidesse südamesse, on 

palju neid, kes peavad Issanda otsust liiga karmiks. Seepärast ütlen teile, et te olete maailm, mis vajab 

usku, et olla võimeline Mind tundma ja mõistma. 

30 Ma ütlen kõigile teile, kes te nimetate end kristliku maailma osaks, et Minu otsus on soodne, kui te 

võtate arvesse, et kakskümmend sajandit on möödunud sellest, kui ma tõin teile jumaliku sõnumi, et te 

sellega võidaksite maailma, liha, kirgi ja surma, ja ometi näen ma, et te usaldate ikka veel kõike oma 
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jõududele, oma tunnetele ja mõtlemisviisile. Aga kui lihainstinktid ikka veel valitsevad vaimu vooruste 

üle, siis ainult sellepärast, et te olete ikka veel rohkem mateeria kui vaim. 

31 Lahing läheneb; mõnede usk võitleb teiste kahtluse vastu, mõnede moraal teiste kurjuse vastu. 

Kuid nagu ka minevikus, on Minu hooliv armastus nende lastega, kes usaldavad Mind, ja Ma aitan neil 

teha imelisi tegusid, mis võivad juhtuda ainult siis, kui inimesel on tõeline usk Minu Jumalikkusse. 

32 Te peate mõistma, et Ma ei otsi mitte ainult neid, kes usuvad Minusse, vaid Ma tulen pigem nende 

pärast, kes kahtlevad Minu olemasolus. Teisel ajastul, kui ma tulin tõotatud Messiaana, ilmusin ma 

inimeste hulka, kes uskusid nähtamatusse Jumalasse; kuid minu sõnum ei olnud ainult Iisraelile, vaid 

kõigile paganlikele rahvastele, kes ei tundnud mind. Ma ei tulnud, et päästa ühed ja lasta teistel hukkuda. 

33 Võimas puu sirutab oma oksad välja, et anda kõigile kaitset, ja pakub oma vilju ilma igasuguse 

soosinguta. Kas te mäletate, et ma olen kunagi kutsunud teid rahvasteks, kellele te ei tohi tuua Minu Sõna? 

Ma ei ole kunagi õpetanud teid otsima põhjusi, miks keelata kellelegi Minu Valgust. Kas te olite õiglased, 

kui ma tegin teid vääriliseks, et kuulda Minu Sõna ja võtta vastu Minu armuandeid? Ma ütlen teile: Ei. 

34 Ma leidsin teid patustamas ja nii (nagu te olite) valisin teid, et viia teid uuendamise allikale, et 

homme teeksite sama oma vendadele. See on aeg, mil patused päästavad patuseid ja mil "surnud" tõusevad 

üles, et oma "surnuid" üles äratada. Kõvastatud südamed, need, kes nägid leski, orbusid, näljaseid ja 

haigeid möödumas, ilma et nende südame nöörid oleksid liigutatud, ärkavad nüüd armastusele, värisevad 

võõra valu ees ja hävitavad oma isekuse. Nad isegi unustavad end, et jagada oma vendade valu. 

35 Need, kes ei tunne valu, ei suuda mõista neid, kes kannatavad. Seepärast kasutan ma neid, kes on 

sageli kannatuste karikast joonud, et nad suudaksid mõista inimeste viletsust ja tuua neile tõelist lohutust. 

36 See, kes on pattu teinud ja pärast seda heale teele tagasi pöördunud, ei saa kunagi pahandada oma 

ligimeste üleastumiste üle. Selle asemel on ta andestav ja mõistev. 

37 Igaüks, kes ärkab selle valguse selgusest mõjutatuna, mõistab, et praegu on tema jaoks aeg töötada 

inimkonna heaks, säästes mõned hetked sellest ajast, mille ta pühendab maailmale, et pühendada see 

heategevuse vaimsele harjutamisele. Nii armastate oma Issandat ja teenite oma venda. 

38 Ärge kuuluge nende hulka, kes kõike seda nähes, mis maailmas toimub, hüüavad: "See on kohtu ja 

surma aeg, mille järel ootab meid ehk põrgu!". 

39 Ma ütlen teile, et praegu on lepituse ja ülestõusmise aeg ning et pärast seda ootab kõiki, kes usuvad 

ja asuvad järgima Minu Sõna, Minu taevane rahu. 

40 Rõõm on Minu vaimus, kui ma näen end ümbritsetuna neist, keda ma olen kutsunud oma 

jüngriteks sel ajal. Teie olete need, kes on määratud täitma vaimset missiooni selles Kolmandas Ajastikus. 

41 Tee, mille pidite läbima, et lõpuks selle ilmutuse kätte saada, oli pikk. Ometi ei tunne te väsimust, 

sest vaim, kes suudab tõusta kõrgemale mateeriast ja maailma kirgedest, ei väsi kunagi otsimast Mind või 

järgimast Mind. Sel ajal olen valanud oma Armastuse Vaimu igale vaimule ja igale meelele, et te avaksite 

oma vaimsed silmad ja näeksite tõelist elu kogu selle täiuses. "Iga silm hakkab Mind nägema", ütlesin ma 

teile selle aja kohta, ja tegelikult hakkab iga silm nüüd Mind nägema. 

42 Inimesed on nüüd ärkamas ja kahtlustavad tõde. Paljud õpetused ilmutatakse nende vaimule otse, 

sest neid ei õpeta neile inimesed. Kui tänased inimesed kuulevad Minu häält oma südame põhjas, ei liigu 

nad enam Minust eemale, sest nad on tundnud Minu armastust ja näinud Minu tõe valgust. Te olete 

valguse lapsed, kolmekuningulised-mariantlikud spiritistid, sest just teie olete kogenud Püha Vaimu 

tulekut ja kuulnud Tema ilmutust. Kas oleks õige, kui valguse lapsed tekitaksid pimedust inimeste seas? 

Ei, mu lapsed. 

43 Teie süda on mures ja ütleb Mulle: "Meister, miks Sa ei usu meisse?" Sellele ma vastan teile: Ma 

annan teile need märguanded, sest see valguse aeg on ka valede, pettuse ja ohtude aeg, sest teie ümber 

mängivad kurjuse jõud oma mängu, mis toovad inimesi alla ja mis võivad teie valgust tuhmida, kui te ei 

valva. See ei ole valguse aeg, sest inimene on selle süüdanud, vaid sellepärast, et ma olen toonud teile oma 

ilmutused, et täita tõotusi. See on valede aeg - kuid mitte Minu tuleku tõttu inimeste juurde, vaid nende 

kurjuse tõttu, mis on saavutanud oma haripunkti. 

44 Viimane lahing on lähenemas, kuid ma ei räägin mitte teie vennasõdadest, vaid Valguse lahingust 

kõige vale, ebapuhta ja ebatäiusliku vastu. Tunnistage aega, milles te elate, et te saaksite kiirelt varuda 

armastuse ja vaimse jõu relvi. Mõistke juba praegu, et selles võitluses ei võitle te mitte ainult oma usu ja 

pääste eest, vaid peate ennast unustades pöörduma nende poole, kes on hukkumisohus. 
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45 See aeg on valguse aeg, sest inimvaim on oma arengu ja elukogemuse tõttu kogunud valgust. Ärge 

nutke enam oma mineviku üle, kuid kasutage siiski kõiki selle õpetusi, et te näeksite oma teed üha enam 

valgustatud ja te ei komistaks ega oleksite enam ebakindel ristteel. 

46 Teie vaimne minevik ei ole teie lihale teada. Ma luban seda teie vaimule sissepressida, nii et see on 

nagu avatud raamat ja see ilmneb teile teadvuse ja intuitsiooni kaudu. See on Minu õiglus, mis annab teile 

võimaluse, selle asemel et teid hukka mõista, heastada rikkumine või parandada viga. Kui minevik 

kustutatakse teie meelest, siis peaksite mineviku katsumused uuesti läbi tegema; kui aga kuulete oma 

kogemuse häält ja lasete sellel valgusel teid valgustada, siis näete oma teed selgemalt ja horisonti 

heledamalt. 

47 Maailm pakub teile palju rõõme, millest mõned on minu poolt antud ja teised inimese loodud. 

Nüüd olete kogenud, et te ei ole suutnud neid saada, mis on põhjustanud mõnes mässu ja teistes kurbust. 

Ma pean teile ütlema, et paljudele ei ole sel ajal lubatud uinuda või hukkuda liha naudingutesse ja 

rahuldustesse, sest nende ülesanne on hoopis teistsugune. Tõesti, ma ütlen teile, et inimkonnas ei ole 

ühtegi vaimu, kes ei oleks tundnud kõiki rõõme ja söönud kõiki vilju. Täna tuli teie vaim (maa peale), et 

nautida Minu armastuse vabadust, mitte olla maailma, kulla, himu või ebajumalateenistuse uus ori. 

48 Jaakobi unenäo redel on esitatud teie silme ette*, et te saaksite sellele ronida oma suurema 

väärikuse ja täiuslikkuse poole püüdlemisel. Minu vaimne seadus ei vabasta teid teie maistest 

kohustustest. Te peate otsima viisi, kuidas ühtlustada mõlemad seadused, et teie täitumine oleks täiuslik 

Minu Jumalikkuse ja maailma ees. 
* See viitab Jaakobi redeli sümboolsele kujutamisele selles ja teistes kogunemissaalides. 

49 Hea sõdur ei tohi lahingust põgeneda, ta ei tohi sõjahäälte tõttu julgust kaotada. Selles 

ülemaailmses lahingus, mis on tulemas teie poole, peate olema sõdurid. Teie asi peaks olema õiglus ja teie 

relvad armastus, heatahtlikkus ja aktiivne halastus. Ilma, et te sellest täielikult teadlik oleksite, olete pikka 

aega võidelnud vaenlase vastu, kes on sõda ja vihkamist õhutav kurjus. Teie relvad ei võitle mitte ainult 

nähtavate elementide, vaid ka nähtamatute olendite vastu. Et aidata teid selles võitluses, olen andnud teile 

vaimse nägemise ja ilmutuse ande, et te suudaksite märgata hunti, kui see teid varitseb. 

50 Ma tahan, et Minu jüngrid õpiksid elama kooskõlas kogu looduga, elaksid kooskõlas ajaga, nii et 

nad jõuaksid oma sihtkohta õigel ajal, Minu määratud tunnil, nii et te oleksite juba kohal ja saaksite 

vastata Mulle, kui Ma teid Minu juurde kutsun. 

51 Sel hetkel tõuseb teie vaim Minu juurde, et paluda Minu abi. Ta teab, et ma olen andnud talle 

võimeid, mis on igavesed ja talle loomupärased. Kuid liha kui nõrk olend tõstab samuti oma silmad Looja 

poole, et Teda paluda, ja see, mida ta palub, on ainult rahuldused, mis puudutavad maailma, ja paljud neist 

on tühised. 

52 Lase uustulnukal Minult paluda; aga sina - mida sa saad Minult paluda, mida sul ei ole? Kas sa 

tahad küsida Minult seda, mis sul juba olemas on? Kui ütlete Isa palve, mida ma teile õpetasin, tunnetage 

ja mõistke selle vaimset sisu ning lõpetage see siis alistumisega, et Isa tahe sündigu "nii maa peal kui ka 

taevas". Süvenege Minu õpetusse ja te avastate endas aardeid ja võimeid, mida te täna ei usu, et teil on. 

53 On vaja, et te õpiksite paluma, ootama ja vastu võtma ning et te ei unustaks kunagi edasi anda 

seda, mida ma teile annan, mis on suurim teene. Palvetage nende eest, kes surevad päevast päeva sõjas. 

Ma annan neile, kes puhta südamega palvetavad, et enne 1950. aastat tõusevad kõik, kes on sõjas 

langenud, vaimselt valguse poole. 

54 Juba tuleb Eelija vaim ja viib eksinud lambad karja rahu juurde. Kui te olete vaimselt tugev, ei 

karda te enam hunti, kes teid oma verejanuliste lõugadega ähvardab. Saate laskuda kuristikku, et päästa 

kadunud ilma hirmuta sinna jääda. Te suudate läbida mudajärvi ilma ennast määrimata ja te suudate 

ületada tormilisi meresid isegi näiliselt habras paadiga, ilma et peaksite kartma ümberminekut. Teie usk ja 

voorus annavad teile selle jõu. Kas te ei arva, et olete tulevikus võimelised suurteks tegudeks? Kas te ei 

arva, et uued põlvkonnad tõlgendavad ja mõistavad Minu õpetust paremini? Mõista: Kui see ei oleks nii, 

siis ma ei räägiks teiega, ei annaks teile nõu ega õpetaks teid. 

55 Vaadake inimesi, rahvaid, rahvusi, kuidas nad panevad oma elu ideaalide eest. Nad hävivad oma 

võitluste matusetulestikus, unistades maailma hiilgusest, omandist ja võimust. Nad surevad maapealse 

mööduva hiilguse eest. Aga teie, kes te hakkate oma vaimus süüdata jumalikku ideaali, mille eesmärgiks 
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on igavikulise au saavutamine, kas te ei annaksite, kui mitte oma elu, siis vähemalt osa sellest, et täita oma 

kohustusi vendadena? 

56 Teie kohal möllab nähtamatu lahing, millest saavad teadlikuks vaid ettevalmistunud. Kogu kurjus, 

mis lähtub inimestest mõtetes, sõnades ja teostes, kogu sajandite patt, kõik segadusse läinud inimesed ja 

hinged, kõik eksitused, ebaõiglus, inimeste usufanatism ja ebajumalateenistus, rumalad, ambitsioonikad 

püüdlused ja valed on ühinenud üheks jõuks, mis rebib, haarab ja läbistab kõike, et pöörata see Minu 

vastu. See on vägi, mis on Kristuse vastu. Nende väed on suured, nende relvad on tugevad, kuid nad ei ole 

tugevad mitte minu vastu, vaid inimeste vastu. Ma annan neile vägedele lahingu oma õigluse mõõgaga ja 

lahingutan oma vägedega, millest te olete osa minu tahte kohaselt. Samal ajal, kui see lahing vaevab 

inimesi, kes ajavad taga naudinguid, peaksite teie, kellele ma olen usaldanud võime tajuda, mis toimub 

väljaspool, valvama ja palvetama oma vendade eest, sest nii valvate te iseenda eest. 

57 Kristus, Vürstlik Võitja, on juba oma mõõga välja tõmmanud; on vaja, et ta kiskuks kurja välja 

nagu sirp juurtega ja looks oma kiirtega valguse universumis. Häda maailmale ja sulle, kui su huuled 

vaikivad! Te olete Jaakobi vaimne seeme, ja ma lubasin talle, et teie kaudu saavad maa rahvad päästetud ja 

õnnistatud. Ma ühendan teid üheks perekonnaks, et te oleksite tugevad. 

58 Milline kaunis näide harmooniast, mida kosmos teile pakub! Säravad taevakehad, mis vibreerivad 

täis elu kosmoses, mille ümber teised taevakehad tiirlevad. Ma olen särav, jumalik taevakeha, mis annab 

hingedele elu ja soojust; kuid kui vähesed liiguvad nende tähistatud orbiidil ja kui arvukad on need, kes 

tiirlevad kaugel nende orbiidist! - Sa võiksid mulle öelda, et materiaalsetel taevakehadel ei ole 

tahtevabadust ja et teisest küljest on just see vabadus pannud inimesi teelt kõrvale kalduma. Seepärast 

ütlen ma teile: Kui tänuväärne saab olema iga vaimu võitlus, sest vaatamata vaba tahte andele oskas ta end 

allutada oma Looja harmoonia seadusele. 

59 Lahing, mida ma teile kuulutan, ei kesta kaua, rahu saabub varsti, sest Minu õigluse valgus hakkab 

paistma kõigile Minu lastele. 

60 Koos rahvaga, keda ma äratan ja keda ma haaran pimedusest ja teadmatusest, täidan ma minevikus 

antud ettekuulutused, ja minu tõendite ja imede ees väriseb maailm ning teoloogid ja ettekuulutuste 

tõlgendajad põletavad oma raamatud ja valmistuvad sisemiselt selle ilmutuse uurimiseks. Tiitlimehed, 

teadusmehed, skeptri ja krooni mehed peatuvad, et kuulda Minu õpetust, ja paljud ütlevad: Kristus, Päästja 

on taas tulnud! 

61 jüngrid, pingutage oma ettevalmistuses, sest ma ei ole teile veel öelnud, kui palju mul on teile 

öelda, ja juba 1950. aasta läheneb. 

62 Palvetage tõelise siirusega ja ühendage oma mõtted inglite mõtetega, et tuua oma ohver Minu 

Jumalikkuse ette. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 85  
1 Õndsad on need, kes harrastavad vaimset palvet, sest nad tunnevad Minu kohalolekut; kuid tõesti, 

ma ütlen teile, Ma võtan vastu kõik palved, ükskõik millises vormis te need Minu juurde saadate. Ma 

pööran tähelepanu igale kutsele ja igale palvele, hindamata selle vormi, ja pööran tähelepanu ainult 

vajadusele, millega te Mind otsite. 

2 Miks ma ei peaksin kuulama neid, kes palvetavad ebatäiuslikumalt, sest ma tean, et lõpuks 

harjutavad kõik tõelist palvet? Praegu kuulen teid erinevates vormides, milles te oma palveid Minu ette 

esitate, sest peamine on see, et te otsite Mind. Aga tõesti, ma ütlen teile, ei ole ühtegi palvet, mida ma ei 

kuule. Minu jaoks loeb ainult Minu laste hea tahe. 

3 Ma näitan teile tõde täiusliku õpetuse kaudu. Proovige seda harjutada ja te tunnete palvetades, et 

näete Minu valgust ja kuulete Minu õrna nõuannet. 

4 Te ei ole veel kaugel täiuslikkuseni jõudmisest, kuid püüdke selle poole peatumata, unistage oma 

missiooni ülevusest ja tehke tõde oma ideaaliks. 

5 Inimesed, teie missioon on teha murrangut valguse poole ja juhtida sinna tänapäeval lähenevaid ja 

ka tulevasi põlvkondi. 

6 Lase oma südametunnistusel end sellel teel juhtida, et sa ei laseks kunagi oma südant kasutada 

troonina edevuse jaoks, sest siis töötaksid sa asjata. 

7 Ärge laske oma pilgul kõrvale kalduda säravast eesmärgist, mille poole te püüdlete. Ärge pange 

tähele raskusi, takistusi või okkaid teel; need takistused panevad teid innukamalt ihaldama õnne, et jõuda 

rahu kuningriiki. - Sa küsid Minult: Meister, kas on hädavajalik juua kibeduse karikas selles elus, et 

soovida ja ära teenida rõõmu, mida Sinu Halastus meile Vaimse Elu jaoks lubab? Ei, minu 

Lapsed. Kui see inimkond oma pideva vaimse arengu käigus mõistab kord inimvara tegelikku väärtust, kui 

ta mõistab, et maapealsed rõõmud ja hüved on vaid kahvatu peegeldus sellest, mis on õndsus Vaimses 

Elus, ei pea ta enam sellel planeedil kannatama, et saavutada vaimseid naudinguid ja rõõme; sest siis 

õpivad inimesed elama koos oma õnne ja võitudega, ilma et nad oleksid seotud mööduvaga, ja nad 

võitlevad selle nimel, et saavutada vaimse teenistuse kaudu kõrgem elu, mis neid paratamatult ootab, 

tõeline elu. 

8 Inimesed, sellel ajastul peate te taas koguma seda suurt usu ja lootuse rikkust, mille olete oma 

südamest välja ajanud, et saaksite sellega mäele ronida, nagu kannaksite endas põlevat tõrvikut, mis 

valgustab teie teed. 

9 Igaüks, kes elab sel viisil ja kõnnib sellel teel, on Jumala rahva laps; see, kus ta elab maa peal, 

milline veri temas voolab või millist keelt ta räägib, on ebaoluline. Temast saab Minu jünger, sest ta annab 

tunnistust Minu tõe kohta. 

10 Te ei tohi enam uskuda, et Iisraeli rahvas on Jumala rahvas. Ma panin selle rassi hajutama üle kogu 

maailma, sest Iisrael ei ole tõepoolest rass, vaid vaimne rahvas, kuhu te kõik olete kutsutud kuuluma. 

11 Kui Minu rahvas Iisrael oleks sellest maailmast, kas te usute, et Ma oleksin lubanud nende 

väljaajamist Juudamaalt, et Ma oleksin lubanud nende suguharude hajutada rahvaste vahel? Kas te usute, 

et kui see oleks tõsi, oleksin ma lubanud Saalomoni templi hävitada ja häbistada ning Jeruusalemma linna 

hävitada ja põlema panna, nii et ükski kivi ei jääks teise peale? 

12 Mõelge selle kõige üle, et te mõistaksite, et Vaimne Kuningriik ei saa olla rajatud sellesse 

maailma. Seepärast ütlesin ma teile Jeesuse kaudu: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast". 

13 Jumala rahva lapsed, tõelised Iisraeli lapsed on need, kes armastavad tõde, kes täidavad seadust, 

kes armastavad Jumalat oma ligimeses. 

14 Uurige Minu Sõna, testige seda, kui soovite. Eemaldage terad kõrvadest ja kaaluge seemneid. 

15 Kas te arvate, et Minu esimeste sõnade tõttu selles õpetuses, kui Ma ütlesin teile, et paljud 

palvetavad ebatäiuslikul viisil, võivad teie kaasinimesed tunda end solvununa? 

16 Tõesti, ma ütlen teile, on vaja, et te kõik teaksite tõde, ja see tõde on see, et inimese kultuslikud 

teod Jumala suhtes on olnud pika arengujärje ja läbinud lakkamatuid muutusi. Palve, mis on kultuslike 

tegevuste tuum, on samuti muutunud. Ma olen alati lasknud teil tunda oma kohalolekut, minu halastust ja 

valgust kogu teie arengu ajal. 
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17 Kui te põlvitasite ebajumala ees, et paluda temalt igapäevast leiba, ei andnud ta teile midagi, sest 

temas ei olnud elu; aga mina kuulsin teid ja andsin teile leiba. Pärast seda sai teile teada tõelise Jumala 

olemasolu ja see usk tugevnes Sõna kaudu, mille Kristus jättis inimkonnale; kuid hoolimata usust Jumala 

kui Vaimu olemasolusse, on teie traditsiooniline kalduvus kujutada Jumalikku materiaalselt, et seda 

lähedalt tunda ja näha, viinud teid selleni, et kujundada oma kätega Jumala kuju, mida kujutatakse 

ristilöödud Kristuse kehalises vormis. Selle inimtekkelise kuju ees sa põlvitasid palvetamiseks ja pöörasid 

oma pilgu verisele kujutisele, et see liigutaks su südant ja sa tunneksid, et kummardad Mind. 

18 Teie ees seisab nüüd vaimustumise aeg, mida võite nimetada "Täiusliku palve ajaks", sest ma olen 

tulnud õpetama teile, kuidas vaimust vaimuga Minuga kontakti astuda. Selleks, et teie vaim õpiks rääkima 

oma keeles, "keeles", mis on inimestele tänapäeval veel tundmatu, kuid mida Jumal ja vaimud tunnevad ja 

mõistavad hästi, tahan, et te mõistaksite, et peate loobuma kõigist välistest kultuslikest tegevustest ja 

materiaalsetest ohvritest. Te olete selleks praegu piisavalt küpsed, sest te oskate Mind alandlikult kuulata 

ja te ei ole enam sellised nagu siis, kui te esimest korda siia tulite ja seda sõna kui jumalateotust hukka 

mõistsite, kuigi pidasite end kristlasteks. 

19 Täna mõistate ja kinnitate Minu õpetusi, olles veendunud, et alles nüüd õpite olema tõelised 

kristlased, sest olete alles avastamas, kuidas neid õpetusi oma elus rakendada, ja te kogete ka uut aega, mis 

toob teile sama valguse sädeme, spirituaalsuse sõnumi. 

20 Sel ajal õpetasin teile suurimat voorust, milleks on armastus; ma innustasin teie südant ja tegin teie 

tunded tundlikuks. Nüüd ma avaldan teile, millised on teie vaimu anded, et te neid arendaksite ja 

kasutaksite neid oma ligimeste seas hea tegemiseks. 

21 Teadmised vaimsest elust võimaldavad teil teha samasuguseid töid, nagu teie Meister tegi. Pidage 

meeles, et ma ütlesin teile, et kui te arendate oma võimeid, siis teete tõelisi imesid. 

22 Kõik, mida te olete kuulnud, pannakse kirjalikult kirja, et seda saaks tulevastel aegadel uurida. Ma 

jätan teile raamatu, mis sisaldab kõigi Minu õpetuste olemust. See raamat koostatakse lehtedest, mis on 

kirjutatud Minu dikteerimise järgi Minu poolt selleks otstarbeks väljavalitute poolt, keda Ma nimetan 

"kuldsulgedeks". 

23 See on südametunnistuse ja tõe pliiats, see on see, mille ma panin Moosese paremale käele, et 

kirjutada Esimese Ajastu raamatud - sama, mille ma panin Markuse, Luuka, Matteuse ja Johannese kätte, 

et kirjutada Jumaliku Meistri elu ja Sõna, raamat, mida te nimetasite Uueks Testamendiks. 

24 Teie, uued jüngrid, kes te olete kuulnud Minu Sõna sel ajal, ma ütlen teile: te ei pea pingutama, et 

ühendada seda Testamenti või Raamatut (mida praegu kirjutatakse) eelmistega, sest mina olen ühendanud 

selles Raamatus Kolme Ajastu ilmutused ja õpetused, võttes neist sisulise osa, et moodustada ühtne 

sõnum. 

25 Ma näen, kuidas need, kes tahavad end lähituleviku väljakuulutatud kannatustest päästa, hakkavad 

valmistuma. Ma ütlen sellele, kes tahab saada päästetud: Võtke Minust eeskuju ja kui te tõesti tahate olla 

Minu kuju, siis võtke oma rist ja järgige Mind. 

26 Kui te ei tea, mis see rist on, siis ma ütlen teile: see on alandlikkuse, kuulekuse ja armastuse 

voorus; kes võtab oma risti omaks, see teab, et tema Isa õpetas teda nii ja et ta elab seega oma saatuse sees. 

27 Tõstke oma vaimu, parandage oma elu ja te saate kuulutada Minu õpetust koos tegudega. Ärge 

mõelge ainult enda päästmisele, parem on, kui te mõtlete, kuidas te saate oma vendadele päästet tuua. 

Vaadake ja palvetage ning visake oma võrgud merre, mis on see inimkond, ja tõesti, ma ütlen teile, teie 

saak saab olema suur. 

28 Ärge muretsege liiga palju, kui Minu laused ei jää teile meelde, sest kes tunneb armastust oma 

ligimese vastu, see valdab ammendamatut keelt: armastuse keelt, mis on arusaadav kõigile tema 

vendadele. 

29 Mõnikord, kui ma nii kuulajatele räägin, on mõni süda, mis ütleb mulle vaikselt: "Isa, kui need 

kingitused, mis Sa oled meile usaldanud, on Sinu Kuningriigi tõelised kalliskivid, miks oled Sa need 

pannud patuste kätesse, teades, et me võime neid rüvetada?". Sellele vastan teile, et jumalikud anded, mis 

ma inimestele andsin, ei muutu oma olemuselt; valgus jääb alati valguseks, tõde ei lakka kunagi olemast 

tõde, igavene ei suuda surra. Ma tean, armsad inimesed, et te mõistate Mind, sellepärast ma räägin teile 

nii. 
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30 Inimkonna ees on avanenud kuristik ja sellest tahan ma teid sel ajal päästa; selleks oli vaja, et te 

tunneksite Mind oma südame lähedal. 

31 Ma loen kõiki teie mõtteid ja ma tean, et üks teist mõtleb praegu: Kui Sa oled tõesti Jumal - mida 

Sa teed siin patuste seas, Sa, kes Sa peaksid alati olema inglite ja õigete seas? 

32 Oo, jumaliku armastuse suhtes tundmatu süda! Kui te teaksite, et ma tunnen rohkem rõõmu, kui 

kuulen patuse inimese meeleparanduse sõnu, kui kui kuulen õiglase palvet. 

33 Tunne Mind nüüd, kui Ma olen sulle lähemale tulnud. Mõistke Mind, kui Ma ütlen teile: õndsad 

olete teie, kes te tulete Minu Sõna järele, sest see sulgeb teie südame haavad ja kustutab teie janu õigluse, 

tõe ja teadmiste järele. Te tulete armastuse ja tarkuse ammendamatu veega täidetud kaevu juurde. Jooge ja 

võtke oma teekonnale vett kaasa, et kustutada oma vendade janu. 

34 Need on tormilised ajad; ärge laske patusel reostada vett, mida olete sellest allikast ammutanud. 

Palvetage ja te leiate pääste. 

35 Homme lähete provintsidesse ja küladesse ning leiate sealt palju janunevaid; siis mõistate, et see 

oli Minu Halastus, mis juhtis teid viima neile Minu Taevalist Sõnumit. 

36 Minu tee ei ole nähtav nagu maapealsed teed, seda tähistab Minu armastus teie südames. Kui te 

teate, kuidas siseneda oma pühakotta, leiate sealt valguse, mis juhatab teid igavesti. 

37 Kuigi tänaseni on inimesed esindanud Jumalikku materiaalsete esemete kaudu, hakkavad nad 

homme otsima Minu kohalolekut lõpmatuses, oma vaimus. 

38 Inimkonda tuleb varustada ja puhastada; ei ole päeva, mil ei toimuks sündmust, mis seda tõestaks. 

On vaja, et inimeste elust kaoks kogu pimedus, et nad saaksid näha Püha Vaimu valgust. 

39 Mäe tippu kutsun teid üles ronima, et te jõuaksite Minu rinnale. See rahvas, kes on juba ammu 

kuulnud Issanda häält, mis kostab ülaltpoolt, läheneb ebakindlalt ja komistades, kuid sihikindla usuga. 

Mõnda üllatas surmatund, kui nad olid vaevu teinud esimesed ettevalmistused tõusu alustamiseks, teisi, 

kui nad olid vaid paar sammu mäe küljes roninud. Ma ütlen neile, kes mind veel maa peal kuulevad, et nad 

suurendaksid oma innukust, kahekordistaksid oma pingutusi, et see kohtumishetk üllataks neid võimalikult 

lähedale tippu. 

40 Pidage meeles, et teie eeskuju peab olema nagu tee, mida mööda tulevased põlvkonnad peavad 

kõndima kindla ja kiire sammuga täiuslikkuse poole. 

41 Tõesti, ma ütlen teile, et tulevastel aegadel käivad inimesed vaimselt väga lähedal mäetipule, isegi 

maa peal. 

42 Minu Loomingus ei ole midagi sellist, mis sarnaselt kehalise surmaga sobiks näitama igale 

vaimule tema elu jooksul saavutatud arengu kõrghetke, ja miski ei ole nii kasulik kui Minu Sõna, et tõusta 

täiuslikkuseni. See on põhjus, miks Minu Seadus ja Minu Õpetus püüavad alati ja järeleandmatult tungida 

südamesse ning miks valu ja kannatused soovitavad inimestel loobuda neist teedest, mis hingede tõstmise 

asemel viivad nad kuristikku. 

43 Olge oodatud Minu juurde, kes te tulete, kartmata inimeste kohtumõistmist, soovides Minu Sõna 

järele. Õndsad on "esimesed", sest nad valmistavad pisarate ja verega teed neile, kes edaspidi vaimselt üles 

tõusevad. 

44 Jumaliku kellukese heli on jõudnud kõigi südamete ja vaimude juurde. Aga samuti ütlen ma teile, 

et vaid vähesed teadsid, kust see heli tuli. 

45 Kui Isa nägi, et lapsed ei suuda mõista Tema Vaimu kutsumist, otsis Ta inimesele sobivamat 

vormi, et ennast teatavaks teha, ja tegi seda inimese enda kaudu. Kui südametes kasvasid kahtlused, kas 

see on Meistri, kes end sellisel kujul ilmutab, või mitte, siis ma kinkisin inimeste teele imetegusid, et 

elavdada nende usku ja tõestada, et ma olen teie seas, sest tõendeid, mida ma teile annan, saan anda ainult 

mina ise. 

46 Sel moel panen ma paljudele, kes kunagi ei suutnud Jeesust kuulata, nüüd võimaluse oma vaimu 

värskendada, kuulates Tõe Vaimu. 

47 Ma olen teile teada andnud, et mitte kõik ei kuule Mind selles vormis, sest see ei ole kõige 

täiuslikum; kuid läheneb päev, mil kõik inimesed kuulevad Minu häält Minu vaimse ilmutuse kaudu; see 

on prohvetite poolt ennustatud aeg, mil iga silm näeb Mind ja iga kõrv kuuleb Mind. 

48 Kui teie palve, mis on patuse hääl, jõuab Minuni, miks ei peaks teie Isa puhas ja kõikvõimas hääl 

jõudma inimsüdamete põhja? 
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49 Ärge unustage, et ma olen karjane, kes otsib kadunud lambaid isegi kõige sügavamates kuristikes. 

Oh armastatud inimesed! Järgige Mind alati sama julguse ja usuga, millega te järgite Mind täna, et teie 

eeskuju julgustaks neid rahvahulki, kes tulevad veel teie juurde, et suurendada Issanda rahvast. 

50 Esimesel ajastul vajas Iisrael seda julgust ja usku, et taluda karmi teekonda läbi kõrbe. Mehed, kes 

tundsid oma südames Jehoova üleskutset, kaotasid oma hirmu vaarao ees ja asusid koos oma peredega 

marssima materiaalse ja vaimse vabanemise poole. 

51 Mõtiskle selle rahva ajaloo üle. Kas ma ei ole teile öelnud, et tema elu on raamat jumalike 

ilmutuste ja inimlike kogemuste ja näidete kohta? 

52 Nende rahvahulkade seas, kes nüüd kogunevad kuulama Minu uusi õpetusi, on ka need vaimud, 

kes järgnesid Mulle läbi kõrbe; nad on Minu poolt saadetud, et õpetada teid olema tugevad ja ustavad oma 

Isale elu keerdkäikudes. 

53 Kirjutage üles ka oma ajalugu; ma tahan, et see jääks kustutamatuks heade näidete kaudu, mida te 

jätate tulevastele põlvedele. 

54 Tõlgendage Minu õpetust hästi, et te teaksite, kuidas seda õigesti ellu viia. Ma ei taha, et need, kes 

mõistavad Minu õpetust vähehaaval, muutuksid selle suhtes ülbeks ja tunneksid end ülemana võrreldes 

sellega, kes on liiga aeglane, et mõista olulist. Ma ei taha, et need, kes on Minu Sõna valesti mõistnud, 

juhiksid suurt sõna, sest nad arvavad, et nad on seda mõistnud. See ei ole inimlik meister, kes sinuga 

räägib, ega maapealne kohtunik, kes sinu üle kohut mõistab, ega ka selle maailma arst, kes sind terveks 

ravib. 

55 Mõistke, et Minu Sõna ei täida teie meelt asjatute filosoofiatega, see on elu põhiolemus. Ma ei ole 

rikas mees, kes pakub teile maist rikkust. Mina olen ainus Jumal, kes lubab teile tõelise elu kuningriiki. 

Ma olen alandlik Jumal, kes läheneb oma lastele ilma uhkeldamiseta, et tõsta neid oma helluse ja imelise 

Sõnaga lepituse teele. 

56 Samal ajal, kui maailmas jooksevad mõned võltssuuruse järele, ütlevad teised, et inimene on 

Jumala ees tähtsusetu olend, ja on isegi neid, kes võrdlevad end maa ussiga. Kindlasti võib teie 

materiaalne keha tunduda teile Minu loomingu keskel väike, kuid Minu jaoks ei ole see seda, sest Ma lõin 

selle tarkuse ja võimekuse tõttu. Aga kuidas saab teie keha mõõtmete järgi hinnata teie olemuse suurust? 

Kas te ei tunne selles hinge kohalolekut? See on suurem kui teie keha, selle olemasolu on igavene, selle 

tee on lõpmatu, te ei suuda teada selle arengu lõppu, sama vähe kui selle päritolu. Ma ei taha teid näha 

väikestena, ma lõin teid selleks, et saavutada suurust. Kas sa tead, millal ma pean meest väikeseks? Kui ta 

on end patustanud, sest siis on ta kaotanud oma õilsuse ja väärikuse. 

57 Juba pikka aega ei ole te enam Minust kinni pidanud, te ei tea enam, kes te tegelikult olete, sest te 

olete lasknud paljudel omadustel, võimetel ja andidel, mille teie Looja teie sisse asetas, oma olemusesse 

seisma jääda. Te magate vaimu ja südametunnistuse suhtes, ja just nende vaimsetes omadustes peitub 

inimese tõeline suurus. Te elate nagu olendid, kes on sellest maailmast, sest nad tekivad ja surevad selles 

maailmas. 

58 Ma olen pannud teid kõikvõimalikke teid käima, et te saaksite maitsta erinevaid vilju. Aga lõpuks 

olen ma teid kutsunud ja nii ma teile ütlen: Keegi ei ole eluteel uus, kedagi ei ole Ma varitsetud oma 

ilmutustega ettevalmistamata. 

59 Te olete juba söönud vaimset leiba, mida pakuvad erinevad religioossed kogukonnad; te olete juba 

kogenud, mis on teadus; te olete juba kuulnud piisavalt inimlikke teooriaid, nüüd kuulake Mind: kui pärast 

Minu viimase Sõna kuulamist ei rahulda teid Minu õpetus, siis minge ja otsige tõde teist teed. Siin veenab 

teid Minu õpetuse valgus, armastus ja ülesehitav jõud, sest Ma ei taha vaimu orje! 

60 Sel ajal on Kristus Vaimus see, kes annab teile oma õpetust, mitte Eelija; eelkäijana valmistas ta 

Minu tulekut sellel ajal ette, ta aitab teil mõista Minu Sõna, mille Ma teile annan. 

61 Te küsite Minult, kuidas te võiksite tegutseda Minu Tahte kohaselt, ja Ma ütlen teile: saavutage 

kõigepealt oma sisemine harmoonia ja seejärel elage kooskõlas kogu Minu Tööga. Ma ütlen teile seda, 

sest kui te peaksite end ausalt hindama, siis avastaksite, et teie süda ei ole kooskõlas teie mõistusega, et 

teie keha ei ole kooskõlas teie hingega ja et isegi hing ei ole alati kooskõlas südametunnistusega. Aga kui 

te olete endas lõhestunud, siis olete paratamatult lõhestunud ka teistega ning ei ole kooskõlas looduslike ja 

jumalike seadustega. Just see ebakõla seeme on maa peal paljunenud ja sellepärast elab inimkond praegu 

kaoses. Aga Minu halastus aitab teil end puhastada ja palub teid: Millal te kõik tunnete end Minus ära? 
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62 Õppige kõike, mida Ma teile õpetan, et te ei tunneks vajadust otsida Minu tõde raamatutest, sest 

teile on kasulikum usaldada oma südametunnistust kui inimeste raamatuid. Minu valgus on alati 

südametunnistuses, kuid selleks, et mõista selle juhiseid, peate te elama hea tahte inimestena. 

63 Kui õnnelik tunneb teie vaim ennast sealpool, kui tema südametunnistus ütleb talle, et ta külvas 

armastuse seemne maa peale! Kogu minevik ilmub teie silme ette ja iga vaatepilt sellest, millised olid teie 

teod, pakub teile lõpmatut rõõmu. 

64 Minu seaduste käsud, mida teie mälu ei ole alati suutnud säilitada, lähevad samuti teie meelest läbi 

täis selgust ja valgust. Omandage teeneid, mis võimaldavad teil tõele avatud silmadega tundmatusse 

tungida. 

65 On palju saladusi, mida inimene on asjata püüdnud lahti harutada; ei inimlik intuitsioon ega teadus 

ei ole suutnud vastata paljudele küsimustele, mida inimesed on endale esitanud, ja seda seetõttu, et on 

arusaamu, mis on mõeldud ainult vaimule, kui ta on sisenenud vaimsesse orgu. Need üllatused, mis teda 

ootavad, need imed, need ilmutused, on osa tema palgast. Aga tõesti, ma ütlen teile, kui vaim siseneb 

Vaimse Maailma, sidudes silmad kinni, ei näe ta midagi, vaid näeb jätkuvalt ainult saladusi enda ümber - 

seal, kus kõik peaks olema selge. 

66 See Taevane Õpetus, mille ma teile täna toon, paljastab teile palju ilusat ja valmistab teid ette, et 

kui te ühel päeval vaimus igavese õigluse ette tulete, suudaksite vastu pidada imelisele reaalsusele, mis 

teid sellest hetkest alates ümbritseb. 

67 Olge selle töö tõelised jüngrid ja te ei komistata ja saate oma elu kõige kõrgematel hetkedel 

täieliku tõe teadmise. 

68 Kas te kujutate ette nende segadust, kes lahutavad end mateeriast, teadmata, kuhu pöörduda? Kas 

te kujutate ette nende valu ja meeleheidet, kes tulevad vaimse maailma, koormatuna pattude, vere ja 

vigadega? Kas nad suudavad avada ukse Müsteeriumi ja olla vaimustuses, kui nad näevad Minu Tööde 

hiilgust? Need, kes tulevad sel viisil Minu juurde, saavad teada ainult Minu õiglust, mis valitseb nende 

südametunnistuses, mis on nagu tuli, mis kõrvetab, põletab ja puhastab. 

69 Kasutage Minu õppetunde, mõistke, et Ma räägin teiega, jüngrid, kes te kuulete Minu Sõna Minu 

häälekandjate inimhuulte kaudu, samal ajal kui Ma kuulen teie häält, mis räägib Minuga teie südame kõige 

peidetumast osast. 

70 Millal suudate ka teie kuulda Minu vaimset häält oma olemuse sügavuses...? Kui Isa ja Tema laste 

vahel toimub täiuslik dialoog - tõeline vaimuga suhtlemine. 

71 Mõistke, et jumalikud õpetused ei lõpe; aeg-ajalt annan teile uusi õppetunde, mis selgitavad ja 

laiendavad eelmisi. Kui te mind sel ajal kuulete, ärge käituge nagu variserid, kes olid nördinud Jeesuse 

armastuse tegude üle, kui Ta tervendas riivatud ja hüüdis avalikult, et mees, kes nimetas end Jumala 

Pojaks, on valeprohvet, kes kuulutab Moosese seadusega vastuolus olevaid õpetusi. - Ärge öelge, et 

praegu antud õpetus on vastuolus sellega, mida Jeesus jättis teile oma ajal. 

72 Kui sa tahad selle õpetuse kohta õigesti otsustada, siis puhasta kõigepealt oma süda 

eelarvamustest, algelistest kirgedest, fanatismist, ja siis võta üks Minu õpetus, ükskõik milline, uuri seda, 

ja sa tunned ära, kui palju valgust see sisaldab ja kui palju see aitab sul Minu juurde tulla. 

73 Ma äratan oma kuulutuste jaoks väljavalituid nende südametunnistuse kaudu, et nad ei unustaks 

hetkekski vastutust selle missiooni eest, mille olen neile usaldanud. Minu kuulutuse sära sõltub nende 

ettevalmistusest ja sellest sõltub ka mulje, mille inimene oma südames saab. 

74 Kord, kui mind risti löödi, hüüdis rahvahulk mulle: "Kui Sa oled tõesti Jumala Poeg, siis tule ristilt 

alla ja me usume Sinusse." Täna ütlevad nad teile, kes te edastate Minu Sõna: Kui teie suu tõesti räägib 

Jumala Sõna, siis andke meile tõendeid, mida me nõuame. 

75 Andestage neile, kes teid proovile panevad, ja neile, kes kahtlevad teie missioonis või teevad teie 

üle nalja. Ma võtan selle raske risti teie õlalt, mille te annate Minule üle kogu alandlikkusega; siis palute 

Isa südamest: "Andke neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." 

76 Minu halastus ütleb teile: Vaimud, kes on tulnud siia inimkehaga ühendatuna ja kes on palju vaeva 

näinud ja kogenud, puhkavad siin koos Meistriga. Mõne jaoks on elu olnud koormaks, teiste jaoks ike. Kui 

vähe on neid, kes teavad, et elu on sügav õppetund! 

77 Ärge heitke end meeleheitele, süvenege Minu Sõnasse ja teie tormidele järgneb rahu ja rahulikkus. 

Te kutsute Mind parimaks arstiks ja tõepoolest, Ma valan oma palsamit teie valudele. Kuid ma ei taha teile 
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mitte ainult seda tuua, vaid tahan teile ka öelda, et olen valinud teid selleks, et aidata mind jumalikul 

missioonil, mis seisneb kõigi haigete lohutamises ja tervendamises, keda te oma teel leiate. 

78 Kas te arvate, et te ei suuda neid töid teha? Võtke näiteks Minu teise ajastu apostlid; ka neid leidsin 

ma kurvana ja haigena, kuid nende kurbus oli nende vaimus, nad olid haiged igatsusest, sest nad ja nende 

rahvas olid kaua aega oodanud tõotatud Messia tulekut, kes tooks oma armastuse kuningriigi ja kelle leib 

rahuldaks nii suure nälja õigluse järele. 

79 Kui nad esimest korda nägid Meistrit ja kuulsid Tema häält, tundsid nad, et nad ei ole enam sellest 

maailmast, vaid sellest, mis kutsus neid oma jumaliku sõnaga; nad varustasid end üleloomuliku väega ja 

järgisid Teda lõpuni. 

80 Teile, kes te olete sel ajal istunud Minu laua ääres, ütlen: ärge kõhkle enam, et täita ülesannet 

rääkida maailmale sellest taevasest peost. Pingutage juba praegu, et võtta vastu Vaimu andeid, mis on 

ainus asi, mille te siit maailmast kaasa võtate. Ma ei ütle teile, et jätke oma materiaalsed kohustused 

hooletusse, kuid ärge muretsege selle pärast, kuidas te saate seda, mida te elamiseks ja toimetulekuks 

vajate. Ma ütlesin teile teinekord, et linnud ei külva ega saagi, kuid neil ei ole puudu ei toidust ega 

peavarjust. On võimatu, et teile, kes te olete oma olemuselt osa Jumalast ja kes te pealegi püüdlete 

innukalt selle poole, mida teie vajadused nõuavad, keelatakse see, mille nimel te pingutate oma pingutuste, 

oma teaduse ja mõnikord ka oma valuga. 

81 Teil puudub ainult usk elusse, aga sellesse kõrgemasse ellu, mida teie Taevane Isa pakub teile 

selles sõnas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 86  
1 Kas te tõesti armastate Mind, inimesed? Kas te usute, et olete tõesti Minu juuresolekul? Siis 

näidake Mulle oma meeleparandust siira otsusekindluse kaudu, et parandate end. Ma tahan elada teie 

südames, et hiljem saaksite minuga vaimust vaimule suhelda. 

2 Kui te kohtate oma eluteel üha enam raskusi, võtate te neid kui takistust oma vaimsele arengule ja 

ütlete seda mulle, mõistmata, et tee ilma katsumusteta oleks tee, millel teil poleks võimalust omandada 

teeneid, et saavutada oma vigade heastamine. 

3 Kui päikesekiired on teid kõrvetanud, siis tulge selle jumaliku puu varju puhkama, et saaksite taas 

jõudu ja julgust koguda. Siin ma avaldan teile armastuse väe, mis lunastab, puhastab ja annab rahu. 

Armastus lähendab teid ja toob teid lähemale Loojale, nii et saate üheks universaalse harmooniaga. 

4 Mõelge sellele õndsusele, mida teie vaim kogeb, kui ta kuuleb oma Isa häält, ükskõik kus ta ka ei 

oleks. Sellega tõestan ma teile, et ma ootan ainult seda, et näidata oma hiilgust kõigile, kes armastusest 

sündinud alandlikkusega lähenevad, et küsida või küsida minult. Ta elab minus ja mina elan temas. 

5 Mõnikord mõtlete, kas on üldse võimalik, et Jumala Vaim elab teie sees. Selle kohta ütlen teile, et 

teile piisab, kui te jälgite, kuidas teie kehal ei ole hetkekski puudust õhust, mida ta hingab, et elada. 

Samamoodi tungib Minu Vaim teie olemusse, et te saaksite omada Isa valgust ja väge, mis on igavene elu. 

6 Ma olen siin, et teha ennast teatavaks ja rääkida sinu suu kaudu. See on järjekordne tõend, et Ma 

olen teie sees, ja see on ka õppetund neile, kes kahtlevad, et see on Minu Vaim, kes teeb ennast sel viisil 

teatavaks. 

7 Teisel ajastul ütlesin ma variseridele, kes olid nördinud selle üle, et ma tervendasin haigeid 

hingamispäeval: "Issand on Issand aja üle ja mitte aeg Tema üle; seega võib Ta kasutada aega nii, nagu 

Talle meeldib." Sellest tulenevalt ütlen ma praegusel ajal neile, kes ei usu Minu kuulutusse inimliku 

mõistmisorgani abil: "Mina olen inimese Issand, mitte aga tema Issanda Issand; seepärast kasutan ma teda 

nii, nagu minu tahtmine on." 

8 Mõnikord on vaja, et te kaotaksite selle, mida te omate, et te tunneksite selle väärtust. Ma ütlen 

teile seda, sest paljud kahtlevad, kui Ma annan teile oma kuulutuse inimeste suu kaudu. Aga kui see hääl 

vaigistatakse ja südamed hakkavad tundma nälga selle jumaliku olemuse järele, mõistavad nad, et need 

õpetused ei ole tõepoolest tulnud inimestelt, vaid et Isa valgus valgustas teid. 

9 Juba praegu hoiatan teid, et te oleksite valmis, sest nende õpetuste pärast hakkavad paljud petma, 

nimetades end Minu häälekandjateks, samas kui Ma olen juba lakanud ennast teile inimliku 

mõistuseorgani kaudu teatavaks tegemast. 

10 Minu ilmumise ajal ei ole keegi vaikinud, ega ka Minu hääl ei vaiki; kuid kui pärast seda aega 

keegi väidab, et ta võtab vastu Minu Valguse Jumalikku Kiirt, teades, et ta ei ole sellega Isa suhtes 

kuulekas ja petab oma vendi, siis peab ta alati kartma, et Minu Õigus saab temast jagu, või peab alati 

olema ettevaatlik, et inimõiglus teda tabab. 

11 Ma tahan teilt kuulekust, ma tahan, et te moodustaksite rahva, mis on tugev oma usu ja vaimsuse 

poolest, sest nii nagu ma panin Jaakobist põlvkondi paljunema, vaatamata suurtele raskustele, mis seda 

rahvast vaevasid, nii panen ma ka teid, kes te kannate seda seemet vaimus endas, püsima oma võitlustes, et 

teie rahvas saaks taas kord paljuneda nagu tähed taevas ja nagu liiv merel. 

12 Ma andsin teile teada, et te olete vaimselt osa sellest Iisraeli rahvast, et te saaksite oma saatust 

paremini tundma õppida. Kuid samal ajal olen soovitanud, et te ei kuulutaks avalikult seda puudutavaid 

ettekuulutusi enne, kui inimkond neid omal algatusel avastab. Sest kuna iisraellaste rahvas, juut liha järgi, 

eksisteerib ikka veel maa peal, siis eitavad nad teid selle nime ja ei anna seda teile, kuigi see ei ole kehtiv 

põhjus vaidluseks. Nad ei tea sinust veel midagi, samas kui sina tead neist palju. Ma olen teile ilmutanud, 

et see rahvas, kes rändab maa peal ja ilma meelerahuta, liigub samm-sammult ja teadmata seda, 

Ristilöödud poole, keda nad tunnustavad oma Issandana ja kellelt nad paluvad andestust oma nii suure 

tänamatuse ja kõvasüdamelisuse pärast Tema armastuse ees. 

13 Minu Ihu on ristilt maha võetud, kuid nende jaoks, kes on Mind sajandeid eitanud, olen Ma 

endiselt naelutatud ja ootan jätkuvalt nende ärkamise ja meeleparanduse hetke, et anda neile kõik, mida 

Ma neile pakkusin ja mida nad ei tahtnud vastu võtta. 
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14 On kohtuotsuse aeg, võlgade tasumise aeg. Ma ei ole otsinud õiget maailmas, sest see otsimine 

oleks asjata. Ma otsin neid, kes on eksinud, ja valgustan nende teed, et nad võiksid naasta hea tee peale. 

15 Ma räägin pikalt teie vaimule, kuid inimesed ütlevad Mulle: "Issand, mitte ainult meie vaim ei vaja 

Sind; vaata, meie elu on raske rist." Aga ma ütlen teile: olge õnnelikud, et elate sellel maa-alal, kuhu ei ole 

jõudnud häving, sõda, nälg ja surm. Te ei hinda Minu halastust ja selle asemel, et Mind iga päev Minu 

hüvede eest tänada, peate end puudusteks ja kaebate Mulle kogu aeg. 

16 Mõistke oma ülesannet maa peal ja mõistke seda imet, et olete olnud tunnistajaks selle rahva 

rinnas kerkivale spirituaalsuse allikale. 

17 Mina, Kristus, olen Isa Sõna ja teie südametunnistuse valgus, sest teie südames on Jumala valgus, 

mis on ülevoolav armastusest Jeesuses. 

18 Tulge Jumaliku Laulu tiibade alla, kus on soojus, mis annab igavese elu neile, kes tunnevad, et nad 

surevad külmast. Tõesti, ma ütlen teile, et inimeste südames on külmus, sest armastus on neist lahkunud. 

See on nagu nendes kodudes, kus püha leek on kustunud, olgu see siis abikaasade, vanemate ja laste või 

vendade ja õdede vahel. Nende kehad on teineteisele lähedal, kuid nende hinged on teineteisest kaugel. 

Kui suur on nende tühjus, kui sügav on nende üksindus ja kui külm on nende kodude sees! 

19 Kui ma mõnikord ütlen teile, et ma näen teid külmast värisedes Minu juurde tulemas, siis see on 

sellepärast, et ma näen, et te olete kogenud maailma poolt ainult ükskõiksust oma valu suhtes, sest te olete 

kogenud ainult isekust ja tänamatust. 

20 Kui üksildane tunneb end maa peal, kes kannatab, kui hüljatud on haige! Kui vihased on inimesed 

selle peale, kes kukub, ja kui kibe on vaestele jäetud leib! Tunnetage, kuidas soojus, mida ma teie poole 

suunan, tungib isegi teie südame kõige peidetumasse ossa. Viige see inimestele, vaevatud ja haigetele. 

Vaesed tõstavad siis oma mõtted elu Looja poole, et öelda Temale: "Issand, me ei ole enam selles orus 

hüljatud; on palju neid, kes meie pärast pisaraid valavad, kes otsivad meid üles, lohutavad meid ja 

ulatavad meile oma käe." 

21 Juba praegu ütlen ma teile: "Paluge ja teile antakse"; kuid nüüd lisan: Õppige andma, sest teilt 

küsitakse. 

22 Iga olendi sisimas on armastuse akord, mida puudutades see vibreerib. See peab olema saavutatud 

helluse ja armastuse teel, nii et see äratab ja paneb südame tundma midagi sellest, mida Jumal tunneb iga 

oma lapse vastu: armastust. 

23 Kes on need meistrid, kes oskavad igas inimeses avastada tee, mis viib selle akordi juurde, mida 

inimesed tänapäeval nii sügavalt varjavad? 

24 Õppige Minult, jüngrid, mõistke, kuidas Minu lihtne ja lihtne Sõna on teie olemust liigutanud. 

Selle põhjuseks on see, et selle olemus sisaldab jumalikku armastust, mis on soojus ja elu südamele ja 

vaimule. 

25 Täna, kui Meister on teiega, näete Temas kõigi olendite Isa. Ärge nimetage Mind enam Jeesus 

Naatsaretist ega Galilea rabi ega juutide kuningas, sest Ma ei ole ühestki rahvusest ega kohast maa peal, 

Ma ei tule inimesena, Ma tulen Vaimus ja Minu olemus on jumalik. 

26 Kui palju on räägitud ja kirjutatud Minu olemasolust maa peal, kuid kui harva on inimesed 

jõudnud materiaalsest kaugemale. Inimesed on põlvitanud ainult neid kohti ja esemeid, mis näitavad Minu 

jälgi maailmas, selle asemel, et otsida Minu sõnade või tegude jumalikku olemust. Kuid nagu särav koidik, 

on inimkonna jaoks koitnud uus aeg, mil teie vaim tunneb keskpäeva heleduses ära selle, mis varem oli 

tema jaoks läbitungimatu pimeduse sisse mässitud saladus. 

27 Sel päeval vaikivad inimesed mõneks hetkeks oma mõtted ja tõstavad oma meele Minu juurde, et 

meenutada õnnistatud ööd, mil Päästja tuli maailma. Mõned tunnevad Minu Vaimu rahu, sest nende 

südames on rahu, teised tunnevad kurbust, sest nad mõtlevad oma lapsepõlvele ja armsatele olenditele, kes 

on sellest maailmast kadunud. Mõned sukelduvad vaimsesse mõtisklusse ja palvetamisse, nagu on ka teisi, 

kes rüvetavad vaimu tõelist rõõmu maiste naudingute ja pidustuste kaudu. 

28 Aga ma küsin vaestelt, maa abivajajatelt: Miks te nutate? Kas te ei mäleta, et Petlemma lihtsad 

karjased olid esimesed, kes nägid oma Issanda nägu selle Lapse näos? 

29 kuivatage oma pisarad, tõstke oma näod üles ja vaadake Minu Kohaloleku valgust selles 

õnnistatud sõnas, mida ka tavalised inimesed kuulsid, kui seda esimest korda sel ajal kuulsid. Tähistage 

seda ööd rõõmuga ja mäletage seda, mil ma tulin teie juurde, et tuua teile oma valgust kogu igavikuks. 
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30 Ma õnnistan teie kodu ja teie leiba ja ütlen teile: Ma olen teie laua ääres ja minu kõrval on Maarja, 

teie õrn Vaimne Ema. 

31 Vaadake, et teie hing riietaks end vooruse valge rüüga, isegi kui te katate oma keha 

tagasihoidlikult. See, mis on inimeses tõesti oluline ja mis on tema poolt tagandatud kõige madalamale 

kohale, tõuseb üles sel ajastul, mida inimesed nimetavad "vaimu ajaks". 

32 Vaadake, kuidas eksinud lambad kogunevad karjase kutsumise peale, et elada rahupaigas. 

33 Selle rahva hõimud, kes kuulsid Jehoova käske esimesel ajastul, on ilmselt kadunud maa pinnalt. 

Kes neist vaimudest, kes on nüüd üle kogu maailma laiali pillatud ja eri rasside meestes ja naistes 

reinkarneerunud, suudaks ära tunda või avastada neid, kes varasemates kehastumistes olid temaga 

veresidemete kaudu seotud? Ainult Minu ettenägelik, läbinägelik ja õiglust armastav silm on võimeline 

avastama seda, mis on tänapäeval inimestele keelatud. 

34 Siin ma räägin läbi inimeste meeleorgani, kes ei tea isegi oma saatust, rääkimata teiste saatusest. 

Ma tean, et paljud teevad nende sõnade üle nalja, sest nad omistavad need Minu häälekandjate, kelle 

kaudu Ma räägin, kujutlusvõimele või fantaasiale. Aga tõesti, ma ütlen teile, et see materialiseerunud 

inimkond teeb veel õiglust sellele lihtsale sõnale, mis on inimese suust välja öeldud. 

35 Esimesed künnised on juba tehtud, seeme on langenud nende emakasse. Täna teavad vaid vähesed, 

et ma olen olnud teiega, kuid homme teab maailm, ja kui ta mõistab, mis juhtus Minu tuleku, siinviibimise 

ja lahkumise ajal, siis tunnistab ta, et ma ei tulnud salaja ega vaikides ja et ma andsin idast läände 

maailmale tõendeid ja märke, millega ma andsin tunnistust oma uuest ilmutusest, täites sellega 

inimkonnale ammustel aegadel antud tõotuse. 

36 Sel armupäeval on teie süda täis rõõmu, sest Minu Kohalolu on taas kord teie keskel. Kui hakkate 

kuulama Minu Jumalikku õpetussõna, tunnete end määrdununa ja väärituna kuulama Minu Sõna; kuid kui 

õpetus on lõppenud, tunnete end puhtana. Seda seetõttu, et Minu Sõna, mis on armu jõgi, puhastab ja 

puhastab igaühe, kes selle vette kastab. 

37 Teie olete need inimesed, kes Mind üha uuesti ja uuesti kuulates saavutavad uuenduse ja seejärel 

vaimustumise. See on see aeg ja mitte ükski teine, mil te peaksite selle puhastuse saavutama, sest ilma 

selleta ei saaks te olla Minu Seaduse väärilised kandjad ega selle Sõna sõnumitoojad. 

38 Mõistke, et ei piisa sellest, kui ütlete: "Ma kuulun nende hulka, keda Issand on märgistanud", vaid 

et on vaja rakendada teile usaldatud vaimseid andeid, andes tunnistust Minu õpetuse tõesusest oma 

armastuse tegudega. 

39 Selle rahva hulgas on neid, kes tunnistavad, et Minu kohalolek teie seas on olnud Taevane 

Armastus, järjekordne tõend Jumaliku Armastuse kohta nende suhtes, kes pattu teevad ja kannatavad. 

Nende südamesügavustest, kes seda armu niimoodi tunnevad, kerkivad vaimselt psalmid, mis tõusevad 

lõpmatusse, et tänada Mind selle eest, et ma olen teie juurde tulnud. 

40 Jumala rahvas on hajutatud erinevate rahvaste ja rahvaste vahel. Ma püüdsin neid ühendada, kuid 

leidsin, et nad on hüljanud end maailma naudingutele, kurdid Minu hääle suhtes, tundmatud Minu 

kohalolekule, unustavad Minu lubadust naasta. Ma leidsin osa sellest rahvast siin maa nurgas ja nähes, et 

nende vaim ootab Mind, et nende süda on kannatustes kõvaks saanud ja võimeline tundma Minu 

kohalolekut, saatsin neile Eelija, et valmistada neid ette, et neist saaksid Minu uued jüngrid. 

41 Kui see rahvas kasvab arvuliselt ja muutub suureks ja tugevaks tänu oma vaimustumisele, siseneb 

ta Uude Jeruusalemma, pimestavalt valgesse Vaimulikku Linna, mis on materiaalsetele silmadele 

nähtamatu, mille armastuse väravad avatakse, et lasta sisse need pikad palverännakud, kes tulevad seda 

soovides. 

42 Selle kodu pimestav valge hiilgus tuleneb nende vaimsest harmooniast, kes täidavad Minu 

Seadust, ja igaüks, kes seda teed mööda selle vennaskonna embusse siseneb, saab seeläbi Jumala rahva 

lapseks. 

43 Mitte kõik ei kuula Mind siin, kes on saanud selle aja jooksul vaimseid andeid. Vaadake, kui palju 

tühje kohti on laua taga, sest paljud Minu väikesed lapsed läksid pärast kasu saamist minema ja vältisid 

kohustusi ja ülesandeid. Oh, kui nad siin maa peal veel teaksid, milliseid vandeid iga vaim andis Mulle 

enne maa peale tulekut! 

44 Enne kui kannatused panevad nad taas kokku varisema ja viletsus muudab nad taas kord tõrjutuks - 

otsige nad üles, öelge neile, et Minu armastus ootab neid ikka veel, kuid et nad ei peaks kannatama, 
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peavad nad pöörduma tagasi Isa juurde, enne kui nad raiskavad viimse osa oma pärandist, mis neil veel 

alles on. 

45 Tulge, tulge, ütleb Meister teile, minu teel on tõeline rahu; mina olen pääste ja elu. 

46 Armastage ja ülistage Isa, kes tuleb alla, et üllatada teid teie maapealses elus ja kes teab, kuidas 

tungida teie südamesse. 

47 Pärast seda, kui olete kuulnud Minu kui Isa ja Isanda sõna, saate täna ka kohtuniku sõna. Ma palun 

teil anda aru kõigest, mida ma olen teile andnud oma ülesande täitmiseks. 

48 Teil on valgus, mis juhatab teid, voorused ja võimed. Ma olen teie üle valvanud ja pannud teid 

teele, mida mööda te võite Minuni jõuda. Nüüd, pärast aega, mil ma olen teid proovile pannud, küsin ma 

teilt: Milline on teie austus ja millised on teie teadmised? Kas sa oled aru saanud, mida sa Mulle tähendad? 

Siis valmistuge, kuulake oma südametunnistuse häält ja vastake Minu küsimustele. 

49 Kas sa tahad, et Ma kannaksin maailma puuduste risti oma õlgadel ja võtaksin üle sinu kohustused, 

et täita seda, mis on sinu ainuüksi sinu ülesanne? Ma pärandan teile praegu Kolmanda Testamendi ja te ei 

ole isegi esimesest kahest aru saanud. Kui te oleksite sel ajal valmis olnud, ei oleks olnud vaja, et Minu 

Sõna oleks materiaalselt kuuldud, sest siis oleksin Ma rääkinud vaimselt ja te oleksite Mulle oma 

armastusega vastanud. 

50 Kui Minu kohtumõistmise hääl end teie sees tunda annab, siis otsite varjupaika ja lohutust oma 

Emalt. Siis astub Maarja lahke ja armastav hääl vahele ja seisab teie kõrval katsumuses. Ta, kelle juures 

teie teod, palved ja palved ei jää tähelepanuta, nõustab teid ja palub Isalt uut võimalust, et laps saaks tagasi 

heale teele pöörduda, uueneda ja terveks saada. Tema headus katab sind nagu mantel. 

51 Ka Eelija ilmub Minu ette nagu majakas, kelle valgus juhib inimkonda. Tema hääl, täis õiglust, 

raputab südameid ja paneb neid kahetsust tundma. Ta vannub mulle, et valvab selle allika puhtuse üle, mis 

on minu töö, et kõik, kes sellele lähenevad, saaksid seal kustutada oma janu õigluse ja armastuse järele. 

Saab, mille ma olen andnud inimesele toetumiseks, on Eelija, väsimatu Karjane, kes juhib ja juhatab teid 

Minu juurde ja viib teid Minu sülle, kui te olete end täiustanud. 

52 Iga ajavahemik, mille ma teile annan, iga reinkarnatsioon, on järjekordne etapp, mille vaim 

saavutab, omandades iga kord rohkem valgust. 

53 Mõtle, millise armastusega ma olen sind kinkinud ja millise tarkusega olen andnud sulle juhiseid ja 

inspireerinud sind, et sul õnnestuks luua maa peal kõrgelennuline ja väärikas eksistents, et kui sa oled oma 

töö lõpetanud, siis sa saaksid oma seemne ära lõigata ja Isa kannaks selle oma viljahoidlasse. 

54 Armsad inimesed, kas te võiksite eirata Minu juhiseid ja taganeda pärast seda, kui Ma olen teile sel 

ajal rääkinud ja teile oma tahte teatavaks teinud? Ärge laske Minu Sõnal muutuda teie jaoks tavaliseks, ja 

kuna Ma andestan teile, ärge pattu uuesti tehke ega jätke valvata ja palvetada. 

55 Ma tõmban nüüd umbrohtu juurest välja. Kui te tahate selle ülemaailmse puhastuse keskel 

meelerahu endale ja oma lähedastele, siis töötage rahu nimel, armastades oma kaasinimesi. 

56 Nakkushaigused ja vallandunud loodusjõud jätkavad inimkonna puhastamist ning kõigil on sel ajal 

suured tõendid ja tunnistused Minu uuest ilmutusest. Need, kes astuvad esimesi samme täis innukust ja 

armastust, saavutavad suuri imesid ja on esimesed, ja need, kes on täna esimesed ja muutuvad vaimselt 

loidaks, jäävad viimaseks. 

57 Ärge süüdistage aega oma õnnetuses või valususes; mõelge, et kui inimkond ei ole lasknud end 

juhendada Minu Seaduse järgi ega töötanud välja oma rahu, siis on loomulik, et ta lõikab kibedaid vilju, 

mida ta on hellitanud. 

58 Ma annan teile uut jõudu, sest ma näen, et te olete väsinud. Igaüks, kes astub selle elupuu varju, 

saab jõudu. 

59 Isa aitab teid, sest Ta tahab leida teie hulgast jüngrid, mitte nõrgad lapsed, kes jäävad lapsikuteks 

läbi aegade. Töötage enda kallal ja uuenege, et te vääriksite Minu halastust. Sel ajal hävitab Minu Õigus 

uued Soodomad ja Gomorra, et nende patt ei nakataks teisi rahvaid. Tõesti, ma ütlen teile, et just 

südametunnistuse kaudu olen lasknud oma hääle jõuda kõigi inimesteni, mistõttu te saate aru, et kui 

maailm on kaetud pimedusega, siis ei ole see tingitud sellest, et ma oleksin keelanud talle oma valguse. 

60 Kui teie silmad näevad rahvaste hävingut ja te tunnete nende õnnetusi, siis painab teie südant valu 

ja kurbus; aga kui need, kes täna Minu Sõnas kahtlesid, näevad Minu ettekuulutuste täitumist, siis nutavad 
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ka nemad, sest nad on olnud uskmatud. Siis näete, kuidas "viimane" annab teile eeskuju usust, usaldusest 

ja kuulekusest. 

61 Valmistuge selleks aastaks, mis toob kaasa külastusi ja imelisi sündmusi kogu maailmas - imesid, 

mida ma teen teie seas palju. 

62 Viige head õpetust kodudesse koos oma uuenduslikkuse, vooruse ja rahu eeskujuga, et kui võõrad 

rahvahulgad külastavad teie rahvast, näeksid nad südamelt ja meelelt ettevalmistatud rahvast. Pea meeles, 

et kui seda ei juhtu, pead sa kurtma, et nad on sind unes üllatanud. 

63 Ärge kartke koputada oma venna uksele, kui püüate teda ohust päästa, lohutada teda hädas või 

nõustada teda raskes olukorras. Tegutsege nagu Jeesus, palverändur, kes koputab kord, kaks ja kolm korda 

südamete ustele. Ma olen pannud valguse teie pilku ja lubanud panna tõe sõnad teie huultele, kui teil on 

vaja rääkida. Püüdke hoida rahu ja valgust nii enda sees kui ka oma kodudes, et te ei annaksite 

juurdepääsu kurjadele mõjudele, mis lähtuvad pimeduse hingedest, mis ümbritsevad inimkonda. Käige 

alati Minu Seaduse teedel, et te näeksite oma teed valgustatuna ja suudaksite ületada raskused ja haigused, 

mis tulevad teile teedel vastu nagu komistuskivid, mis peatavad teid teie eluteel. 

64 Parandage oma elu, tõstke oma vaimu, ärge oodake, kuni viimane saabub ja, mõistes Minu 

Õpetuse ja Minu Ilmutuse suurust, ütleb teile: "Mida te olete teinud kõigi nende aastate jooksul jumalikku 

õpetust?" ja siis vaikige. Tõesti, ma ütlen teile, isegi kui te kahtlete selles, et ma olen teid kolmel korral 

välja valinud. Teie seas on neid, keda ma võin tõeliselt nimetada esmasündinuteks. 

65 Täna, nähes sind kurvana, küsin ma sinult: Miks ma ei näe rõõmu teie südames? Kas oled väsinud 

elu katsumustest ja keerdkäikudest? Kas teid on kurnanud rahvasõjast põhjustatud segadus? Kas ka teie 

olete väsinud vaatamisest ja palvetamisest? Inimesed, te ei ole surma mõistetud. Ma olen teile öelnud, et te 

jääte ellu, ma olen andnud teile vaimseid andeid ja andnud teile aega oma missiooni täitmiseks. Te olete 

näinud, et raamat, millesse teie südametunnistus kõik teie teod kirja paneb, ei ole puhas, ja see teeb teid 

kurvaks, sest te peate ennast tänamatuks. Sa elad oma mälus uuesti läbi möödunud päevad ja kuud, 

meenutades ükshaaval Minu hüvesid. Te kardate tulevikku, te kardate kaotada usu iseendasse, te kardate 

jätkata Mulle mitte kuuletumist ja mitte olla võimeline täitma oma ülesannet. Kuid ma tahan täita teie tee 

valgusega, et elavdada teie usku ja lootust, et te astuksite otsustava sammu vaimse arengu teel. Ühendage 

oma südamed üheks, armsad inimesed. 

66 Ma panen sõjas hävitatud rahvaste lipud kõik ühinema, kuni need moodustavad ühe rahuliini. Ma 

räägin nii, sest ma olen rahu Jumal, Isa, kes tahab rõõmu oma laste südames. 

67 Ma tahan teid näha oma jüngritena, kellele ma saan avaldada oma tarkust, andes teile teada 

tuleviku; kuid ma näen teid täna mõtlikuna, sest te olete kogenud minu Sõna tõde ja minu prohvetluste 

täitumist, mis on antud nende häälekandjate kaudu. Täna olete kuulnud Minu jumalikku õpetust ja olete 

vapustatud, sest te teate, et iga Minu õpetus on ettekuulutus ja seadus. Ma räägin teile seda kõike, sest te 

peaksite olema palju rohkem rõõmu täis, sest ei ole ühtegi usukogukonda või sektorit, mis võiks öelda 

nagu teie, et neil on Minu jumalik, elav ja otsene Sõna, või mis võiks öelda, et Issand teeb ennast neile 

teatavaks. Teie, kes te olete ainsad, kes saate tagada, et Kristus teeb ennast teatavaks ja ilmutab end sellele 

rahvale, näidake Mulle oma südamed, mis on siiski painutatud valust ja kahetsusest, et ei täida Minu 

käske. See takistab teil tõsta oma häält, et tunnistada Minu kohalolekut inimkonna seas, ja seda seetõttu, et 

teie südametunnistus paneb teid tundma Minu kohut, seda kohut, mis hõlmab kogu universumit ja jõuab 

praegu iga olendini. 

68 Oma armastuse sõnaga tõestan ma teile, kui väärtuslik on teie vaim Minu jaoks. Miski materiaalses 

loodu ei ole suurem kui teie vaim - ei kuninglik täht oma valgusega, ei maa oma imedega ega ükski teine 

olend ole suurem kui vaim, mille ma olen teile andnud, sest see on jumalik säde, on leek, mis on tulnud 

välja Jumalikust Vaimust. Peale Jumala omavad ainult vaimud vaimset mõistust, südametunnistust, tahet 

ja tahtevabadust. Lihalike instinktide ja kalduvuste kohal tõuseb valgus, mis on teie hing, ja selle valguse 

kohal on teejuht, raamat ja kohtunik, mis on südametunnistus. 

69 Kõik olendid annavad mulle austust, kuid mitte usust või armastusest, vaid seaduse tõttu; teie vaim 

seevastu annab mulle austust armastusest. Kui ta põlvitab ja kummardab Mind, siis usust ja 

südametunnistuse valgusest. Aeg, ruumid, loodusjõud, tähed, loodusolendid, taimed, kõik järgivad ustavalt 

Minu poolt määratud saatust. Aga kui Ma küsiksin teilt, mida te olete teinud Minu vaimse ja materiaalse 
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seadusega - teie, inimesed, kes te valitsete maa rahvaid, ja teie, kes te juhatate inimkonda vaimu teel -, siis 

peaksite Mulle enamuses näitama oma ohvrite verd ja paljusid pimedaid tegusid. 

70 Teie valitsejad: Mida te olete rahvastele teinud? Ma näen ainult valu ja viletsust. Sa rikas: Kuidas 

saab teie leib teile maitseda ja kuidas saate nautida oma rikkust, kui teate, et paljud kannatavad nälga? Te 

muutute oma võimu orjadeks, teie leib muutub kibedaks ja teil ei ole rahu. See on teie töö, see on teie 

külvatud seeme. 

71 Selleks, et see maailm taas mõistusele jõuaks, on vaja, et valu oleks väga suur. Ma saadan teile 

oma valguse, et te üksteist ära tunneksite ja austaksite oma kaasinimese elu. Jätke vennatapurelvad maha 

ja pöörduge tagasi oma vaimu Isa juurde, keda te ei ole ammu külastanud Tema pühakojas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 87  
1 Mulle meeldib, et üllatan teid kõige ootamatumal moel, et panna teie südame usk proovile. Mulle 

meeldib testida teie hingetugevust, et te saaksite olla eeskujuks oma vendadele. Teie vaimus elab Jaakobi 

seeme, keda ma nimetasin Iisraeliks, mis tähendab "tugev". Selle patriarhi allutasin Mina rasketele 

katsumustele, et anda suuri näiteid hingetugevusest. Ma saatsin talle ingli, kes võitles temaga, kuid selle 

mehe tugevat kätt ei saanud võita. Sellest ajast peale nimetasin ma teda Iisraeliks ja selle nime all sai ta 

järeltulevale põlvkonnale tuntuks. Aga kui ma peaksin sinult küsima: Mida te olete teinud selle vaimse 

seemnega, mille Jaakob teile andis? Kas te mõistate Minu küsimust ja oskate sellele vastata? Minu inglid 

on ilmunud teie teele, et võidelda teie vigade vastu, kuid te ei ole neid vastu võtnud. Pimeduse olendid on 

leidnud teid ettevalmistamata ja te olete olnud nende ees nõrgad. 

2 Ma küsin veel kord: Kus on Jaakobi mõõk, tema innukus ja jõud? 

3 Olen andnud teile Valguse olendite kohaloleku teie maapealses elus, et nad saaksid teid kaitsta, 

aidata ja inspireerida. Nad, kes on teist arenenumad, laskuvad alla, et täita armastuse missiooni, missiooni 

külvata kasu ja tervendavat palsamit oma vendade seas. Pimeduse olendid või kadunud hinged täidavad 

tahtmatult inimeste usu, vooruse ja hea poole püüdlemise proovilepaneku ülesannet. Ja kui nad on lõpuks 

võitnud hinge tugevuse ja püsivuse abil selle, keda nad on kiusanud, heaks, saavad nad valgustuse ja 

sünnivad uuesti eluks ja armastuseks. 

4 Jüngrid, ma olen andnud teile tundlikkuse, et te tajuksite oma vaimsete vendade kohalolekut. 

Kellel ei ole vaimse nägemise annet, sellel on ilmutuse and, või tema aju on võimeline vaimset maailma 

vastu võtma, või vähemalt on tal eelaimamise and; kuid teil on puudunud armastus, et arendada oma 

andeid. Seepärast soovitan teil elada valvsalt, et te kuuleksite karjase ja teid kaitsvate valvurite häält, 

lammaste hädaldamist või aluspõõsas varitsevate huntide hiilimist. 

5 Ärge magage sel varitsuste ja ohtude, kuristuste ja kiusatuste ajal. Mõistke, et igaüht, kellel on 

vaimne and või missioon anda vaimset valgust, piiratakse ja kiusatakse pidevalt taga. Ma ei tule, et äratada 

oma rahva seas eelarvamusi või ebausku. Ma tulen, et tugevdada teie usku vaimse eksistentsile ja avada 

teie silmad igavikulisele. Siis suudate te näha kaugemale materiaalsetest asjadest ja mõistate, et mitte kõik, 

mis eksisteerib sealpool, ei ole valguse varjus; sest isegi nähtamatus on pimedus, mis tuleb lahustada, ja 

ebatäiuslikkus, mis tuleb muuta ülevaks vaimsuseks. 

6 Õpetus, mille ma olen teile andnud, et teil õnnestuks oma elus tõmmata enda juurde valgust, mis 

muudab pimeduse heleduseks, õpetab teid palvetama ja valvama usuga ja järjekindlalt head tehes. 

7 Inimene, kes on langenud patuse eluga, on võimeline vedama endaga kaasa terve leegioni 

pimeduse olendeid, kes põhjustavad, et ta jätab oma teele ebatervislike mõjude jälje. 

8 Maailm on oma teadusega niivõrd ära eksinud, et tänapäeval ei saa ta enam omal algatusel tagasi 

oma evolutsioonilise tee algusesse, sest ta ei suuda usu ja armastuse puudumise tõttu tõde valest eristada, 

ja kuna ta ei tea oma eksistentsi mõtet; seepärast tulin ma taas maailma. Õndsad on need, kes mind 

kuulevad, sest nad mõistavad mind, järgivad mind ja leiavad päästet. Ma annan neile jõudu taastada kõik, 

mida nad on rüvetanud või hävitanud. 

9 inimesed, jääge püsima Minu Õpetuses, ja tõesti, Ma ütlen teile, et kolm põlvkonda pärast teie 

järeltulijate hing on saavutanud suure vaimustuse. Otsige tõelist tõusu, ja seejärel teeb seda kogu 

inimkond, sest teie maailm ei ole määratud olema igavesti pisarate org, patu maa, hooruse ja sõja põrgu. 

Issanda päev on juba teiega, Minu õigluse mõõk lööb korruptsiooni. Mis juhtub siis, kui ma hävitan kurja 

seemne, pahe ja uhkuse, ning varjan selle asemel rahu, üksmeele, uuenduse ja tõelise usu seemne 

Minusse? Maailm peab muutuma, inimene muutub, kui tema vaimne pühendumine Jumalale ja tema elu 

on parem. 

10 Tuleb aeg, mil ilmuvad inimesed, kes tõesti armastavad Minu seadust, kes oskavad ühendada 

vaimset seadust maailma seadusega, see tähendab, igavest jõudu ja ajalikku jõudu. See ei toimu selleks, et 

orjastada vaime nagu minevikus, vaid selleks, et näidata neile teed valguse poole, mis on tõeline 

vaimuvabadus. Siis naaseb moraalsus perekondade rüppe, teie tavadesse tekivad tõelised kasvatuse ja 

vaimsuse kohad. See on aeg, mil südametunnistus annab oma hääle kuuldavaks ja mil Minu lapsed 

suhtlevad Minu Jumalikkusega vaimust vaimusse, mil rassid ühinevad. Kõik see määrab paljude 

erinevuste ja vaidluste kadumise, sest siiani ei ole te, kuigi teie maailm on nii väike, mõistnud, kuidas 
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elada koos ühe perena, te ei ole suutnud pakkuda Mulle ühtset jumalateenistuse vormi. Vana Paabel 

mõistis teid selle rahvaste ja rasside lahusolekule, kuid Minu vaimse templi püstitamine inimeste 

südamesse vabastab teid sellest lepitusest ja paneb teid üksteist tõeliselt armastama. 

11 Ärge arvake, et olen valinud selle rahva alles viimasel tunnil oma uue ilmutuse jaoks. Kõik oli juba 

igavesest ajast ette nähtud. Selle pinnase, selle rassi, teie hinged valmistasin ette Mina, nii nagu ka Minu 

kohaloleku aeg oli ette määratud Minu Tahte poolt. 

12 Ma otsustasin alustada oma ilminguid kõige vaesemate seas, nende seas, kes hoiavad oma 

mõistuse ja vaimu puhtana. Siis ma lubasin kõigil tulla Minu juurde, sest Minu lauas ei ole vahet ega 

eelistust. Minu poolt sellele rahvale alla saadetud Sõna oli oma vormilt lihtne ja tagasihoidlik, teile 

kättesaadav, kuid selle tähendus, täis selgust, oli teie vaimule sügav, sest kuigi Mina olen kõigi teadmiste 

hoidja, väljendan ja avaldan end alati lihtsalt ja selgelt. Ma ei ole kellelegi saladus, saladus ja saladus on 

teie teadmatuse lapsed. 

13 Kas ka sel ajal on Toomasel kahtlused südames? Mida te veel ootate näha ja kuulda, et uskuda? 

Kas te tahate, et Kristus saaks taas inimeseks, et elada teie keskel? Anna mulle tagasi ristil ohverdatud 

keha, mille sa minult ära võtsid, ja ma luban sulle, et tulen tagasi inimesena. Kas te saate seda teha? Ei. 

Mina seevastu leidsin teid valguse ja usu suhtes surnuna ja äratasin teid vaimselt üles. Te kaotasite oma 

keha maa sees ja ma andsin teile uue. Ainult mina võin neid imesid teha, kuid tõesti, ma ütlen teile, et elu, 

mille te röövisite Jeesuselt Golgatal, on levinud nagu igavese elu kaste üle kogu inimkonna. 

14 Seepärast ütlen teile, et te olete Minu tempel, see pühamu, mis on teie vaimus ja kus Ma otsin teie 

kummardamist, kus Ma tahan, et Minu hääl leiaks vastukaja, kus Minu altar tõuseb ja kus Ma võin igavesti 

elada. 

15 Kogu Minu õpetus ja Minu seadus ei ole midagi muud kui ettevalmistus vaimsesse ellu 

astumiseks. Kui paljud neist, kes on Mind sel ajal kuulnud, elavad juba praegu sealpool, täis rõõmu oma 

vaimus, sest neil ei ole olnud raskusi üleminekul sellesse lõpmatusse maailma, samal ajal kui paljud 

inimesed, kes on oma materialismis skeptilised, naeratavad irooniliselt, kui neile räägitakse vaimsest elust. 

Kuid saabub surmatund, mil ei ole südant, mis ei kardaks, ega vaimu, mis ei väriseks igaviku eelseisva 

kohaloleku ees. 

16 Jälgige ja palvetage alati, et see elu, mis vibreerib teie kohal ja liigub teie olemuse sügavustes, 

leiaks teid valmis. 

17 Keegi peale Minu ei saa teie hinge säilitada, sest Mina olen elu jumalik manna. 

18 Inimkond, ärgake sügavast unest, milles te olete, ja vaadake tõele näkku, kui palju inimeste 

unistusi puruneb sel ajal Minu õigluse mõjul. Kuid pärast seda hakkab inimestele paistma uue aja koidik, 

mil ma avaldan neile uusi valgusi, mis viivad nad kõrgeima tõe tundmiseni. 

19 Uued põlvkonnad ja uued vaimud tulevad maa peale, et täita kõrget missiooni, ja kui nad siis 

avastavad oma teel eelkäijate poolt neile jäetud headuse ja eeskuju, siis õnnestub neil oma südamest 

võrsuda puhas seeme, mis on õnnistuseks Minu vaimustuse ja valguse ajastu jüngritele. 

20 Rahvastele on minu õiglus kannatanud, ka teie kannatate; kuid tõesti, ma ütlen teile, kui minu 

jüngrid jäävad kindlaks usus ja headuses, ei hakka nad hukkuma, sest oma palvetega ja armastuse 

tegudega saavutavad nad inimkonnale andeksandmise. 

21 Maailm ei suutnud ega tahtnud Mind tunnetada seni, kuni ta oli rahus, seega peab ta Mind tajuma 

läbi valu; sest ainult katsumustes pöördub inimene oma palvetega Looja poole, mäletab oma Isa ja oskab 

hinnata Tema hüvesid ja tunnustada Tema imesid. 

22 Mõista: Kui Minu õiglus teid tabab, kaitseb teid samal ajal Minu armastus. 

23 Vaimne kaos pidi tabama inimkonda, et selles võitluses näeksite, kuidas teie vaimule pärandatud 

anded ilmnevad, ja et te suudaksite mõista ja mõista Minu jumalikke õpetusi. 

24 Teile, kes te olete kuulnud Minu häält sel ajal, annan teile ülesande olla nagu kaitsjad, olla valvsad, 

et keegi, kes soovib seda moonutada, ei rüvetaks selle jumaliku inspiratsiooni puhtust. Ärge moodustage 

nende ilmutuste ümber riitusi ega ebajumalateenistuste kultusi, sest siis ei pakuks te mulle vaimset 

kummardamist, mida ma teilt ootan. 

25 Armastage Mind oma ligimeses ja palvetage vaimuga, ainult seda ma nõuan teilt, ja kui te neid 

juhiseid järgite, siis pakute mulle oma tegude kaudu täiuslikku kummardust. 



U 87 

33 

26 Ärgu keegi, kes nimetab end selle vaimse õpetuse jüngriks, kaebagu Isale, et ta on oma 

materiaalses elus vaene ja tal puuduvad paljud mugavused, mida teistel on külluses, või et ta kannatab 

puuduse ja puuduse all. Need kaebused on sündinud materiaalsest loodusest, millel, nagu te teate, on ainult 

üks eksistents. Teie vaimul ei ole õigust oma Isaga niimoodi rääkida ega näidata end rahulolematuna või 

kurvastada oma saatuse üle, sest kõik hinged on läbinud kogu kogemuste, naudingute ja inimlike 

rahulduste redeli oma pikal evolutsiooniteel üle maa. 

27 Hingede vaimustumine on juba ammu alanud; see valu ja vaesus, mida teie südamed keelduvad 

talumast ja kannatamast, aitab teil seda saavutada. Igal vaimsel ja materiaalsel hüvel on oma tähendus, 

mida te peate tunnistama, et te ei eitaks ühe või teise väärtust. 

28 Hea vaimulik on see, kes hoolimata kõigest materiaalsete hüvede vaesusest tunneb end rikkana ja 

õnnelikuna nagu Issand, sest ta teab, et Tema Isa armastab teda, et tal on vennad, keda armastada, ja et 

maailma aarded on teisejärgulised vaimu rikkuse suhtes. Hea spiritualist on ka see, kes materiaalse vara 

omanikuna oskab seda kasutada heal eesmärgil ja kasutab seda kui Jumala poolt talle antud vahendit, et 

täita oma tähtsat missiooni maa peal. 

29 Ei ole vaja olla vaene, põlatud või õnnetu, et olla nende seas, kes mind järgivad, nagu ei ole vaja 

olla nende seas, kes kannatavad, et olla minu poolt armastatud. Tõesti, ma ütlen teile, et Minu tahte 

kohaselt peaksite alati olema tugevad, terved ja kõige selle omanikud, mille Ma olen teile loonud. 

30 Millal te oskate olla oma pärandi omanikud, hinnata iga armu ja anda kõigele oma õige koht elus? 

31 Vaadake, kui kaugele on inimesed eksinud tõe teelt; ometi on Minu kõikvõimsuses kõik vahendid 

Minu käsutuses, et nad sinna tagasi pöörduksid. Ma viin selle töö lõpule ühe päevaga, kuid mitte sellise 

päevaga, mida päike määrab oma valguse kulgemisega üle maa, vaid Vaimse päevaga, mida varjutab 

Minu Jumaliku Vaimu valgus ja mille jooksul Ma, Hea Karjane, jätkan teie sammude valvamist pikal 

palverännakuteel. Kas sa ei arva, et see teeb haiget Minu Vaimule kui Isale, kui sa kaldud kõrvale teelt, 

mille Ma märgistasin sulle verega, et tõestada Minu lõpmatut armastust? Pöörduge tagasi, pöörduge tagasi 

teele, armsad lambad, sest sellel te jõuate rahu takistuseni. 

32 Tulge Minu juurde, inimhulgad, kuid tulge üheskoos! Minu rahva seas ei tohi olla lahkarvamusi 

ega lõhe, sest te peate andma maailmale eeskuju vendlusest ja ühtsusest. 

33 "Mul on teile rohkem anda, kui te minult küsite," olen ma teile sageli öelnud, ja ma küsin teilt: kas 

te usute, et need vaimud, kes esimest korda maa peal elasid, võisid juba ette kujutada kõiki neid 

ümbritsevaid looduse imesid oma maapealses eksistentsis? Need olendid tahtsid teada, luua, ära tunda, 

omada vaba tahet, kuid nad ei kujutanud kunagi ette, et see elu sisaldab sellist hiilgust. 

34 Nüüd, kui te olete elanud (pikka aega) selles maailmas, mille olete muutnud paradiisist pisarate 

oruks, soovite te naasta Vaimse Elu juurde ja palute Mind, et teie vaimule ei puuduks valgus ja rahu 

siinpoolsuses, arvestamata, et Ma mitte ainult ei anna teile seda, vaid avaldan teile palju saladusi ja näitan 

teile Elu Allikat, kust te saate vaimselt näha, mõista ja armastada oma Isa tööd. Siis mõistate, et 

materiaalne loodu koos kõigi oma täiuslikkustega on vaid hiilgava ja igavese Vaimse Elu peegeldus või 

sümbol. 

35 Täna palute te Minult vaid pisut rahu ja valguse sädet, aga kui te ühel päeval näete end 

ümbritsetuna vaimse elu hiilgusest, kui olete oma keha jätnud maa põue, siis mäletate, et Ma ütlesin teile 

maa peal: "Isal on oma lastele rohkem anda, kui nad temalt paluvad". Kuid ärge unustage, et peate ronima 

mööda taevatreppi, mis viib vaimu täiuslikkuse tasandile, ning et teie pingutused ja armastus viivad teid 

tippu, kus teie teeneid tehes saate vääriliseks kõrgele preemiale, mida ma teile luban. 

36 Minu valgus paistab hääle kandja meeleorganis ja muutub inimsõnaks. Nende mõistuseorganite 

"kael", mille kaudu Ma räägin inimestega, on rahutu, nende südamed on kõvad ja nende huuled 

kohmakad; ometi, kui Minu valgus puudutab neid, kui Minu valguskiir jõuab nende mõtetesse, siis on 

nende öeldud laused taevane toit neile, kes nälgivad armastuse ja tõe järele, on palsam ja lohutus neile, kes 

tulevad kannatustest läbipõletatuna, ja on jumaliku valguse raamat neile, kes armastavad tarkust. 

37 Sööge ja jooge, ütlen ma teie vaimule; sel ajal on leib ja vein laual: leib on Minu Sõna ja vein on 

selle vaimne sisu. 

38 Sööge ja jooge, sest alates aasta 1950 lõpust ei kuule te enam seda sõna. Kasutage ära need aastad, 

mil te veel saate Minu ilmutust, sest kui saabub tund, ei kuule te Mind enam sel viisil ja te nutate kibedalt, 



U 87 

34 

kui püüate Mind veenda, et Ma annaksin teile veel ühe õpetusperioodi; kuid Ma ütlen teile ette: Kui 

kuninga sõna ei võeta tagasi - kujutage ette, kui palju enam kehtib see Jumala sõna kohta! 

39 Minu Tahe saab teoks, sest pigem lakkab kuninglik taevakeha paistmast või taevas ja maa kaovad, 

kui et Minu Tahe lakkab täitumast. 

40 Teil on palju teha pärast seda, kui ma olen võtnud teilt oma sõna. Kõik, mida te praegu ei ole 

teinud või mida te ei suutnud teha, peate te tegema nendel päevadel. 

41 Teie puudustkannatavad vennad otsivad teid üles ja te ei peida end. Teie süda peab olema 

heategevuse ja kaastunde allikas abivajajate suhtes ning te peate otsima Mind oma mõistuse kõrgeimas 

maailmas, kus te saate jumalikke inspiratsioone. 

42 Te ei saa vabaks katsumustest, kuid need terastavad teie vaimu ja näitavad vähese usuga inimestele 

teie alistumist (Jumala tahtele) ja teie vaimset tõusu. 

43 Õndsad on need, kes järgivad Minu tahet alandlikkuse ja alistumisega, sest neis on rahu, tarkuse ja 

vaimulikkuse anded. 

44 Täna otsin ma neid, kes ei ole mõistnud elu mõtet, neid, kes ei tea, mis on tõde, nõrku, kes 

ebaõnnestuvad igas ettevõtmises, igas projektis, igas sammus. Ja ma ütlen neile: Tulge seda Sõna kuulama 

ja te tunnete end nii tugevdatuna, nagu te pole kunagi varem olnud. Usk annab teile võitmatu jõu ja Minu 

Õpetuse tundmine annab teile valguse, mis ei kustu kunagi. 

45 Ükski neist, kes niimoodi ärkab, ei vaju uuesti letargiaisse ega peatu arengu teel. Kes seda valgust 

näeb, saab öelda, et Minu hääl on teda alati kutsunud ja et Minu kohalolek ilmutas end talle igal sammul 

eluteel, nii et ta ei saa enam kunagi, isegi mitte kriitilisel hetkel, väita, et tal pole valgust. 

46 Õndsad on need, kes maailma kartmata püüavad seda valgust oma vendadele tuua, levitades 

seeläbi tõde ja külvates rahu. Nad tunnevad ära tee, mis viib taevariiki. 

47 Tahtevabadust, mida te olete sageli kasutanud selleks, et minna valele teele, kahjustab Minu 

õiglus; kuid tuleb aeg, mil te seda annet täielikult naudite ja see teenib teid, et teha ainult teie Isa väärilisi 

tegusid. 

48 Rahvas, uskuge Minusse, siis ei tule tormi, mis teid laiali ajab. Sest voorus kaitseb neid, kes 

tõstavad oma mõtted taevani. 

49 Edaspidi on mul (teie jaoks) kodu; seal elamine on nagu raamatu lugemine, mis on täis 

ammendamatuid imesid vaimu jaoks. Niikaua kui te olete külalised maa peal, elage nii hästi kui võimalik 

ja järgige alati Minu Seaduse käske. Olge puhtad ja püüdke täiuslikkuse, ilu ja headuse poole; olge 

kasulikud oma ligimestele. Nii kogute te väärtusi, mis, kui te lahkuete mateeriast, saadavad teie hinge 

üleminekul igavikku. 

50 Teadvustage oma andeid, avastage oma võimed, mõistke oma missiooni ja siis tulge kiirustamata 

mööda teed, kuni jõuate sinna, kus Minu kui Isa armastus ootab teid, et anda teile oma tasu. 

51 Nüüd, mil inimhulgad ihaldavad Minu Sõna, nagu nad seda tegid teisel ajastul, on nende seas 

mõned hinged, kes on kuulnud Minu Sõna mõlemal ajastul. See võib neile tunduda teistsugune oma 

vormilt, oma sõnastuselt, kui nad võrdlevad seda sellega, mille ma andsin Jeesuse suu kaudu; kuid tõesti, 

ma ütlen teile, selle tähendus on sama ja ei muutu kunagi. Minu Sõna näitab teile teed, mida ma olen teile 

alati pakkunud - teed, mida ma tahan, et teie vaim säraks läbi valguse, mida teie Meister saadab. 

52 Teie elu harjumuspärane kulgemine saab äkki tugevate tormide poolt piitsutatud, kuid pärast seda, 

lõpmatuses, paistab tähe valgus, mille kiired annavad rahu, valgust ja vaikust, mida kehastunud vaim 

vajab, et mõtiskleda igaviku üle. 

53 Tundke Minu kohalolekut, Ma olen lähedal, väga lähedal, selle inimkonna südamele. Ma räägin 

temaga, et ta võiks ärgata oma sügavast unest, ja ma valgustan järjekindlalt iga olendi teed, et ta võiks 

pöörduda Minu halastuse poole. 

54 Minu ilmingud ja tõendid inimeste seas on sel ajal nii selged ja säravad, et nad hüüavad: "See on 

Issand!" Nii nagu tol ajal, kui Ma inimesena maa peal kõndisin, hüüatasid inimesed imestades Minu suurte 

tegude üle: "Ta on Jumala Poeg!" 

55 Taas hakkavad tummad rääkima, pimedad nägema, rammused kõndima ja surnud tõusevad üles. 

Need imed juhtuvad mõnede jaoks vaimsel ja teiste jaoks ka materiaalsel tasandil, ma hämmastan teadlasi 

ja kui nad küsivad neilt, kes on kogenud nii suuri imesid, kuidas nad seda saavutasid, siis nad vastavad 

neile iga kord, et see toimus läbi palve ja usu. 
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56 Kuulujutud kõigist neist imedest ja käegakatsutavad tunnistused nende tõesusest saavad teatavaks 

kõikjal maailmas, nii suurtes linnades kui ka väiksemates külades. Siis hakkavad nende paadunud 

südamed, kes on vaimsetele ilmingutele tundmatud, tundma Minu kohalolekut, kuni saabub hetk, mil 

nende südamest purskab usuhüüd ja rõõmuhüüd, sest nad mõistavad, et Kristus on inimkonna juurde tagasi 

pöördunud ja et Ta on kohal igas südames. 

57 Ma olen ennast teie mõistmisorgani kaudu teatavaks teinud, et pärandada teile Minu Sõnumite 

Raamat ja Minu Jumalikud Ilmutused, mille te saadate inimkonnale õigel ajal. Sest selles Taevases 

Sõnumis, mille ma teie vahendusel maailma saadan, saavad inimesed selgitust paljudele saladustele, mida 

nad ei ole suutnud mõista. 

58 Ärge alustage Minu õpetuse saadikutena, kui te ei ole seda selgelt mõistnud ja kui te ei suuda oma 

tegudega tunnistada armastust oma kaasinimeste vastu, sest siis ei kannaksite head vilja. Te oleksite nagu 

need jüngrid, kes palvetavad rahvaste rahu eest, kuid ei suuda luua rahu oma kodus. 

59 Raske on nende rahvahulkade missioon, kes on kuulnud Issanda Sõna kolmandal ajastul, sest nad 

peavad kandma seda sõnumit oma südames selle puhtusega, millega ma selle olen andnud, sest nende 

valgus peab olema inimkonnale nagu see idatäht, mis viis tähetargad ja karjased oma Issanda juurde. 

60 Kustuta oma janu selle ammendamatu allika kristallselge veega; selle värskus aitab sul kannatlikult 

ja mõistvalt kanda oma risti. 

61 Mina olen elu, mis ilmutab end pidevalt teie vaimule; kuid pidage meeles: nii nagu te kannate 

endas elu, nii kõnnib iga inimolendi kõrval ka surm, kes teeb lõpu inimeste teedele maa peal. 

62 See on see, mida Meister teile ütleb, et te ei laseks tundidel, päevadel ja aastatel mööda minna, 

ilma et te looksite midagi, mida teie vaim saaks homme korjata, kui saabub tund, mil ta peab oma saagi üle 

andma. 

63 Suurt usku, julgust ja meelekindlust vajavad inimesed sellel kohtumisaegadel, et mitte alistuda 

suurtes katsumustes. Just seda tahan ma oma õpetusega levitada maa peal, et toidaks inimkonna lootust. 

Kohtumõistmise aeg on käes, kui te oskaksite jälgida, siis näeksite, kuidas valgus tõuseb keset valu ja 

pattu. 

64 Materiaalsed ja vaimsed jõud ajavad inimkonda, nad kõik räägivad kohtumõistmisest ning panevad 

vaevalise ja harimatu inimese sama palju värisema kui tekitavad teadlases ehmatust. 

65 Maailmas sihitult rändavate hingede leegionid, mis koputavad erinevatel viisidel inimeste 

südamete ustele, on sageli hääled, mis tahavad teile öelda, et ärgake, avage oma silmad tegelikkusele, 

kahetsege oma vigu ja uuenege, et hiljem, kui te oma keha maapealsesse kubemesse jätate, ei peaks te 

nutma nagu nemad oma üksilduse, teadmatuse ja materialismi pärast. Tunnistage selles, kuidas valgus 

kerkib isegi pimedusest, sest ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta; samamoodi, need vaimsed 

ilmingud, mis kasvavad päevast päeva, ujutavad lõpuks inimesi nii, et lõpuks võidavad nad inimkonna 

skeptitsismi. 

66 Kristus, kes sundis maapealseid hingesid riivatud hingi lahkuma ja kes ilmutas oma jumalikku 

väge, kui nad Temale kuuletusid, on alati olnud Isas ja sealt käsutab ja teostab oma tahet igas neist 

olenditest. Ta kasutab mõnede valgust ja mõnikord isegi teiste segadust, et viia ellu oma targad nõuanded 

oma armastatud laste saatuses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 88  
1 Kui meeldiv on Mulle lindude laul ja lillede lõhn; kuid tõesti, Ma ütlen teile, Minu Vaim armastab 

teie palveid rohkem, kui need tulevad Minu juurde valjemate mõtetega ja kindlate otsustega paremaks 

muutmiseks. 

2 Te kahtlete linnu süütuse või lille ilu saavutamises, sest te hindate end ainult oma kehvade riiete 

või mõne füüsilise vea järgi; kuid te ei näe vaimu, seda ilu ja taevase armuga varustatud olendit. Vaim on 

valgus, intelligentsus, armastus, tarkus, harmoonia, igavik, ja kõik see puudub lindudel ja lilledel. Otsige 

vaimu ilu, see on teie sees nagu peegel, mis peegeldab ustavalt Looja nägu. Ärge püüdke nii palju oma 

välise ilu poole, kuigi ma ütlen teile, et ärge jätke midagi oma olemusest tähelepanuta. 

3 Keha puhtus ei ole vastuolus vaimsusega, kuid ärge unustage, et vaim tuleb enne keha. Pidage 

meeles, et ma olen teile juba varem öelnud: Hoidke anumat puhtana nii väljast kui ka seest. 

4 Kui keegi peaks arvama, et Minu Sõna on liiga lihtne, et tulla Jumalalt, siis ütlen talle, et ta peab 

meeles pidama, et just lihtsad ja harimatud inimesed on tulnud Mind kuulama, ja Ma pean neile rääkima 

nii, et nad mõistaksid Mind. Aga kui te tahate sügavamaid ideid ja selgitusi, siis ütlen kõigile neile, kes on 

Minu ilmutust kehvaks hinnanud, et nad valmistaksid end sisemiselt ette ja ühendaksid end Vaimust 

Vaimule Minu Jumalikkusega, mida Ma ootan inimestelt. Siis jõuab nende mõtetesse selline sügav 

inspiratsioon, et nad peavad ütlema Mulle, et ma ei räägiks neile sellistes sõnades, mida ainult Jumal saab 

mõista. Ma ütlen teile jälle, nagu Teisel ajastul: "Ma olen andnud teile maiseid õpetusi ja te ei usu. Kuidas 

te saate uskuda, kui ma olen teile andnud taevased? 

5 Kui südames on hea usk ja mõistus on vaba eelarvamustest ja ebaselgetest ideedest, hindab 

inimene elu paremini ja näeb tõde suurema selgusega. Teisalt, kui südames on kahtlus või edevus ja 

meeles on eksimus, tundub kõik ebaselge ja isegi valgus näib pimedusena. 

6 Otsige tõde, see on elu, kuid otsige seda armastuse, alandlikkuse, püsivuse ja usuga. 

7 Ärge arvake, et Ma tunnen end haiget, kui keegi ei usu Minu kohalolekut selles ilmutuses, sest 

miski ei mõjuta Minu tõde. Kui paljud inimesed on kahelnud jumaliku olendi olemasolus, kes on loonud 

kõik universumi imed, ja ometi ei ole päike selle tõttu lakanud neile oma valgust andmast. 

8 Kui palju kahtlaseid teid ja kui palju üleliigseid rikkusi pidid sa maha jätma, et sellele rajale 

järgneda! Kuid kui kiiresti sa tundsid oma loobumiste eest kompensatsiooniks rahu ja jõudu. Põhjus on 

selles, et te ei saaks kuuluda Minu saadikute hulka, kui te ei oleks eelnevalt oma elu muutnud. 

9 Usulambid on need, mis valgustavad maailma, ja ma tahan, et te oleksite selle valguse kandjad. 

Oh, kui te vaid mõistaksite, et usu ja heade tegudega võiksite kõike saavutada! 

10 Varuge "relvi", sest halvad ajad lähenevad. Vaadake, kuidas kurjus on maailmas vilja kandnud. Nii 

suure segaduse ja segaduse kohal paistab Minu Vaimu valgus eredalt ja läbib kõik maailma rahvad. Mitte 

miski ei suuda varjata Minu valgust. Vaadake, kuidas ma kummitan inimeste vaimu igal sammul ja näitan 

neile tõde kui kindlat teed. 

11 On vaja, et te teaksite, et see elu on teile antud selleks, et teie vaim suudaks astuda sammu edasi 

täiuslikkuse ja edasimineku redelil. Kuid vaimule ei piisa nende õpetuste tundmisest, kui ta ei leia 

kuulajaid, kui ta püüab neid lihale avaldada. 

12 Sel ajal on südamed kuivanud põllud, kus Vaim ei suuda oma seemet idanema panna, ja seepärast, 

kuna ma teadsin juba ammu, et inimkond jõuab sellisele materialismi tasemele, andsin teile lubaduse 

naasta - lubaduse, mida ma praegu inimeste seas täidan. 

13 Ma olen tulnud kui Jumalik Külvaja, et otsida teie patu varjus kadunud hinge, et panna sellesse 

uuesti armastuse seeme ja käskida seda külvata ja kasvatada seda temale usaldatud südames. 

14 Vaadake, kuidas te olete kohkunud uudiste üle, mida te saate sõdivatelt rahvastelt, mis on pannud 

teid palvetama. Ja ma ütlen teile, et on hea, et te palvetate, kuid lisaks sellele peate te püüdma, et rahu 

siseneks ka teie südamesse, nii et sellest voolaks armastus ja halastus, kui te soovite neid andeid kellegagi 

jagada. 

15 Täna on teie ülesanne luua rahu inimeste vahel, viia nad leppimisele, julgustada neid üksteist 

armastama, sest selle ülevale missioonile on taustaks iidne võlg, mille te olete võlgu oma Issandale ja oma 

vendadele maailma eri rahvaste hulgast. Kes teab, mida ta minevikus külvas? Kes teab tema töid eelmistes 

eludes? 
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16 Intuitiivne teadmine, mida teie vaim lubas teie lihasse voolata, ei olnud piisav, et panna teid 

kahtlustama ja seeläbi aktsepteerida oma heastamisülesannet. Ma pidin ennast inimlikuks muutma ja 

tegema oma hääle teile kuuldavaks inimeste kaudu, et lasta teil selgelt ära tunda kõike seda, mida te 

tahtsite absoluutselt saladuseks pidada ja mis on sama loomulik, nagu on keha sündimine, kasvamine ja 

suremine. 

17 Kui teie teadus avab teile järk-järgult inimelu sügavad saladused - miks siis ei peaks kõrgem 

teadus, nagu on Minu Jumalik Tarkus, valgustama teid teadmistega Vaimsest ja Igavesest Elust? 

18 Ma olen teinud alguse, andes teile teada, kes te olete olnud ja kes te olete, et anda teile aimu, kes te 

pärast seda olete. 

19 "Kasvage ja paljunege," ütlesin ma inimesele, kui ma teda maa peale ilmutasin. Ma rääkisin teie 

vaimule samasuguseid sõnu, kui ma panin ta tõusma elu valgusesse. 

20 Nüüd, kui see on teile teada, kes teab, kui kaugele hing oma ülespoole suunatud arengus võib 

jõuda? Kes teist suudab ette kujutada, kuhu on jõudnud oma täiuslikkuses need, kes on tulnud Mulle väga 

lähedale? 

21 Hing on nagu seeme, mille ma olen igasse inimolendisse pannud. Armastage seda, laske sellel 

kasvada, hoidke seda; see areneb teie sees ja paljuneb vooruste ja täiuslikkusega, mis teenib teie õnne ja 

Tema, kes andis teile eksistentsi, ülistamist. 

22 Ma võtan teie armastuse austuse vastu ja õnnistan teid. Tulevad ka need, kes paluvad Minult 

lahendust oma maapealsetele probleemidele, need, kes on materiaalsetest vajadustest väsinud ja kaotanud 

hinge rahu. Nad kõik tulevad ja kannavad oma südames murede kimpu. Aga kui nad tunnevad Minu 

kohalolekut, unustavad nad oma mure, sest nad mõistavad, et parim tervendav palsam sisaldub jumalikus 

Sõnas. Ma võtan vastu igaühe pakkumise, mis mõnede jaoks on usk ja teiste jaoks armastus. 

23 Siin olen mina teile Isa ja peremees. Ma tulen vaimus, kuid ärge kahelge Minu kohalolus, sest teie 

inimsilmad ei näe Mind. 

24 Täiuslikkusest laskun alla vaimse arengu redelil, mida näidati Jaakobile ilmutuse kaudu, nii et 

Minu hääl oleks kuulda kõigil eksistentsi tasanditel. 

25 Selleks, et inimkond saaks olla kindel, et Ma räägin temaga vaimselt ja et see on Minu Taevane 

Hääl, mis valab oma õpetusi teie vaimule, olen Ma ennast teadvustanud teadmatute ja lihtsate inimeste 

mõistuse organi kaudu, kuulutades teile seega oma Vaimu-vaimude dialoogi. 

26 See sõnum on mõeldud kogu inimkonnale, kuid nüüd usaldan ma selle sellele rahvale, et see 

jõuaks rahvaste, rahvaste ja provintsideni kui oma Meistri sõnumitooja. See on valgus, mis paneb inimesi 

mitte pimesi lahingu aegade poole minema. 

27 Maailm ei peaks ootama uut Messiat. Kui ma lubasin tulla uuesti, andsin ma teile ka mõista, et 

Minu tulemine on vaimne; kuid inimesed ei ole kunagi teadnud, kuidas valmistuda Minu vastuvõtmiseks. 

28 Neil päevil kahtlesid inimesed selles, et Jumal võib olla peidetud Jeesusesse, keda nad pidasid 

inimeseks nagu teisedki ja sama viletsaks kui kõiki teisi. Kristuse võimsaid tegusid silmas pidades 

hakkasid inimesed hiljem siiski uskuma, et selles inimeses, kes sündis, kasvas üles ja suri maailmas, oli 

Jumala Sõna. Kuid praegusel ajal võtaksid paljud inimesed Minu tulekut vastu ainult siis, kui Ma oleksin 

inimene, nagu Ma olin Teisel ajastul. Tunnistust, et Ma tulen Vaimus ja teen ennast seega inimkonnale 

teatavaks, ei tunnista kõik, hoolimata tunnistustest, sest materialism on nagu tume silmakate mõne inimese 

silmade ees. 

29 Kui paljud tahaksid näha Kristust veel kord maa peal kannatamas ja saada Temalt imet, uskuda 

Tema kohalolusse või Tema olemasolusse. Aga tõesti, ma ütlen teile, et sellel maa peal ei ole enam ühtegi 

sõime, kus Ma sündisin inimesena, ega teist Golgatat, kus Ma sureksin. Nüüd tunnevad kõik, kes tõelise 

elu juurde tõusevad, et Ma olen nende südames sündinud, nii nagu kõik, kes kangekaelselt pattu jäävad, 

tunnevad, et Ma suren oma südames. 

30 Viige kõik, mida Jeesus tol ajal tegi, materiaalsest vaimsesse ja inimlikust jumalikku, ja siis on 

Tema passioon teie elus olemas. 

31 Mõned neist, kes olid Mind innukalt oodanud, ei tundnud Minu kohalolekut sel hetkel, kui Ma 

nende juurde tulin, sest neil oli ettekujutus Minu tulemise olemusest, ja see ettekujutus ei vastanud 

tegelikkusele. Kui Ma ennast sellele rahvale siin esitlesin, ootasid nad Mind eelhoiakuga, mis oli nende 

vaimu intuitiivne tunne; kuid nad ei olnud kunagi otsustanud, millises vormis Ma tulen. Nii juhtuski, et kui 
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Eelkäija Eelija kuulutas neile Minu Sõna - avaldades end selle aja esimeste kutsutute hulgast väljavalitu 

meeleorgani kaudu - ja innustas neid esimeste ilmingute tunnistajaid end sisemiselt ette valmistama, olid 

nad täis rõõmu ja usku, sest nad tundsid, et Issand tuleb inimeste juurde ja et Tema ilmumise vorm oli 

kooskõlas sellega, mida esimeste aegade prohvetid kuulutasid ja mida Meistri hiljem lubas. 

32 Armsad jüngrid, teie, kes te olete kuulnud Minu häält palju kordi Minu kuulutuse ajal inimliku 

mõistmisorgani kaudu - värskendage ennast juhistega, mida Ma teile annan, sest homme peate te seda oma 

kaasinimestele selgitama. 

33 Kui ma kordan teile aeg-ajalt sama õppetundi, siis pange tähele, et ma annan selle teile alati 

erineval kujul, et te saaksite sellest paremini aru. 

34 Tõepoolest, te kõik olete valguse lapsed, sest te olete Minust sündinud; kuid kui mõned teist on 

jäänud püsima headuses ja hoolitsevad selle eest, et teie valgus ei tuhmuks, siis teised on eksinud valedele 

radadele, mis viivad hinge pimedusse. Madalamad kired, isekus, ülbus, materialism, teadmatus ja kõik 

pahed on tumedad jõud, mis hägustavad mõistust, lämmatavad meeled ja viivad inimesi eemale teelt, mida 

nende südametunnistuse hääl näitab. 

35 Kui paljud hinged on eksinud Minu teedelt ja näinud oma sisemise valguse kustuvat. Aga tuleb 

tund, mil nad ise hakkavad otsima Minu valguse selgust, sest nad on väsinud pimeduses rändamisest. 

36 Minu Vaimust löövad lõputul hulgal valgussädemed, sädemed, mis asuvad igas Minu lapses nagu 

manna, mis toitis inimesi kõrbes. 

37 Kõik, mida te praegu näete toimuvat nii vaimsel kui ka materiaalsel tasandil, on juba välja 

kuulutatud. 

38 Minevikus olid inimesed, kes ennustasid kõike seda, mida inimkond sel ajal koges. Need inimesed 

olid Minu prohvetid, valguse lapsed, kes manitsesid rahvaid, et nad suunaksid oma sammud hea teele. 

Need prohvetid ennustasid viletsuse ja hävingu pimedust, mis on tingitud sellest, et inimesed ei kuula oma 

Issanda üleskutset. 

39 Nüüd võite te, kes te tunnete end Minu armu vääriliseks, endalt küsida: "Kuidas on võimalik, et on 

olnud inimesi, kellele Jumal on näidanud oma valgust ja keda Ta on pannud kuulma oma häält, kui Ta on 

neile oma sõnumeid teatavaks teinud, ja teisest küljest on Ta varjanud end enamiku oma laste pilgu eest?". 

Sellele vastan teile, et need inimesed, kes on suutnud Minu Vaimuga ühendust võtta, ei ole nautinud 

mingit privileegi. Nad on vaid hoolt kandnud selle eest, et hoida oma vaimu valgus puhtana, et võimaldada 

Jumala mõtte ja inspiratsiooni peegeldumist oma mõtetes. 

40 Kas Ma ei öelnud teile ühe sellise valgustatu suu kaudu, et tuleb aeg, mil kõik silmad vaatavad 

Mind? Ma ütlen teile, et see aeg saab olema siis, kui inimesed valmistavad oma meeled ette, et tunda Minu 

kohalolekut. Kus on väheste privileeg, kui need on kingitused, mis kuuluvad igale vaimule? 

41 Nii nagu te olete kogenud, et teie inimteadus suutis muuta inimeste elu, nii kogete te ka seda, 

kuidas Minu õpetus muudab lühikese aja jooksul teie eksistentsi. 

42 Mõistus, õiglus ja armastus võtavad oma koha nende südames, kes on püüdnud elada ilma 

vooruseta, kuigi see on nii vaimu kui ka keha eksistentsi kõige olulisem sisu ja põhjus. 

43 Aga kui inimesed elavad tões, näete, kuidas inimeste südamest võrsub uus Jumala kummardamine, 

mis on täis lihtsust ja vaimsust. Religioosne fanatism, eelarvamused ja ebajumalateenistus langevad, 

hävitades tõe valguse ees, mida iga südametunnistus kiirgab. 

44 Inimesed saavad suureks vooruse poolest ja alandlikuks Minu tahte ja Minu seaduse ees, ja need, 

kes arvasid, et nad on jumalad maa peal, sest nad otsisid ainult maist võimu ja põlgasid vaimu aardeid, 

peavad läbima raskeid katsumusi. 

45 Töötage minuga koos, sest ma lasen kõigil osaleda oma töös, ja nii näete lõpuks, kuidas kõik, mida 

ma teile olen kuulutanud, saab teoks. 

46 Anna mulle elupaik oma vaimus. Mõistke, et ma otsin kadumatut templit, mille te peate mulle siia 

ehitama. Ma tahan elada teie südames ja teha oma kohalolekut tuntavaks igas teie teos, ja ma soovin, et 

teie usu kustumatu lamp põleks selles pühakojas. 

47 Kolmanda ajastu jüngrid: ühendage end kõik Minu Sõnas, et lahkumise hetk, mil hakkate Minu 

Õpetust levitama, leiaks teid varustatud. 

48 Teie vastutus Minu ja teie ligimese ees on mõõtmatu. Tehke tõde nähtavaks, elage selle eest ja 

vajaduse korral surge selle eest. 
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49 Pidage meeles, et teie Isa armastus sai Jeesuses inimeseks ja et see elu oli pühendatud tõe 

kuulutamisele ja kaitsmisele. Võtke oma Meistrist eeskuju, aga kui tunnete end liiga nõrgana, et järgida 

Minu samme, laske Minul siseneda oma südamesse ja elada selles, ja Ma kinnitan teile, et Minu kohalolek 

tugevdab teid võitluses. 

50 Miks sa kardad, et sa ei ole kasulik? Pöörake oma silmad minevikku ja mõelge, et kuigi teisel 

ajastul oli Juudamaal mehi, keda peeti targaks, ja teisi, kes uhkeldasid sellega, et nad olid puhta südamega, 

ei valinud ma ei üht ega teist, et moodustada oma apostlite ansambel. Seal oli kaksteist vaest, harimatut, 

lihtsat ja alandlikku meest, kes kuulasid Minu kutset, kui Ma ütlesin neile: "Tulge ja järgige Mind." 

51 Ma ütlen teile, et ma ei kasuta mitte õpetatud või õiglasi, vaid alandlikke, neid, kes nälgivad rahu, 

armastust ja valgust. Nii et minge maa teedele, kartmata, et inimesed kroonivad teid oma tänamatuse, 

pilkamise ja karmuse tõttu okastega, ja uskuge, et tuleb aeg, mil nad mõistavad sõnumit, mille te neile 

tõite. 

52 Andestage solvangud, mida inimesed teile võivad teha, öeldes Minu sõnadega ristil: "Isa, anna 

neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad", ja pidage meeles, et inimesed kannavad nii rasket risti ja 

nii valusat krooni, mida keegi teist ei suuda ette kujutada. 

53 Kandke nii oma sõnas kui ka oma pilgus ja südames koidikut, mis kuulutab õigluse aja saabumist 

neile, kes kannatavad. 

54 Minevikus oli su süda haud, milles sa hoidsid Minu nime nagu midagi eluta. Täna on see haud 

muudetud altariks, millel põleb usu tõrvik. Miks ei peaks see altar homme muutuma vaimseks redeliks, 

millel te tõusete üles, sundides kõiki neid, keda te olete päästnud, Minu juurde tulema? 

55 Läheneb teie jutluse aeg, ja kui te sisenete sellesse valmis, nagu on Minu tahtmine, siis te kuulete 

end üllatusega rääkivat sündmustest, mida te ei ole kunagi kogenud, millest te ei ole kunagi mõelnud ega 

kuulnud. 

56 Kõik see juhtub siis, kui teie sammud tõelise elu teel hakkavad muutuma kindlamaks ja te tunnete 

end hetkeks Jumala kuningriigis. 

57 Ma näen, et nii paljud Minu jüngrid on elustunud lootusest ja nad usuvad kindlalt, et Minu 

armastuse jõud ja tõe veenvus peavad muutma seda inimkonda. 

58 Teised aga on skeptilised, sest nad ei mõista seda maailma, mida ma teile praegu kuulutan - koos 

üksteist armastavate inimeste ja rahvastega ning inimkonnaga, kes teab, kuidas pakkuda oma Issandale 

vaimset kummardust, mis on vaba igasugusest enesepettusest. 

59 Kui te usute Minusse, siis võite usaldada, et Minu jõud on lõpmatult suurem kui inimese patt ning 

et seetõttu peab inimene ja tema elu muutuma niipea, kui patt tõe ja õigluse valguse ees järele annab. 

60 Kas te suudate ette kujutada elu selles maailmas, kui inimesed täidavad Jumala tahet? 

61 Mõelge, mõelge kõigele sellele, et teie südames võiks järk-järgult kujuneda soov, et see aeg võiks 

tulla, isegi kui need, kes seda kogevad, ei ole mitte teie, vaid tulevaste põlvkondade lapsed. 

62 Ma ütlen teile veel kord, et te ei tohi vastasseisu pelgata. Nii et öelge oma kaasinimestele suurima 

loomulikkusega, et Issand on tulnud teie juurde. 

63 Rääkige neile, et Tema, kes suri ristil, oli Jeesus, ihu, millesse Kristus end peitis, elav tempel, 

milles elas Jumala Sõna; kuid et Kristus, Jumalik Armastus, elab ja tuleb Vaimus oma laste juurde, et 

õpetada neile teed, mis viib nad Tema Vaimulikku Kuningriiki. 

64 Kui teilt küsitakse, kus Ma olin, kuni Minu Tuleku Tund saabus, siis öelge neile, et Ma olen olnud 

igas vaimus, oodates, et inimeste südamed Mind sooviksid ja nende hääl Mind kutsuks. 

65 Jah, inimesed, te peate rääkima; te peate rääkima, et kurdid kuuleksid, ja te peate ütlema kõigile, et 

Ma ei tulnud täna inimesena, mistõttu ei tulnud ka armas Maarja praegu maa peale, et teenida Mind 

Emana. Kui teilt küsitakse tema kohta, öelge, et tema Vaim elab Igaviku Pühakojas, kust ta saadab kõigile 

oma lastele oma lõpmatu emaarmastuse kiirgusi. 

66 Ma loen teie südames, ja kuigi mõned ütlevad, et Ma ei saa tulla teie juurde, sest teie patud teevad 

teid nii suure armu vääriliseks, arvavad teised, et just need üleastumised on põhjus, miks Ma teie keskel 

olen. Mulle meeldib, et te mõtisklete ja et te ei lähe hooletult mööda Minu Sõnast, sest teie mõtisklemisest 

ja õppimisest sõltub teie edasiminek. 
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67 Kas te märkate, kuidas ma olen teie südameid lugenud? Seepärast ütlen ma teile, et ripsmed on teie 

silmadest kaugemal kui Minu Kohalolu on teist kaugemal. Seepärast, kes häbeneb oma patte, teadku, et 

mina olen andeksandmine, ja puhastagu ennast minu sõna järgi. 

68 Hinnake iga Minu õpetuse väärtust, kuulake Mind tähelepanelikult, ärgake. Jääge teadlikuks 

sellest, et Ma olen märkinud 1950. aasta kui Minu lahkumise aasta. Aga kas te tahate, et Ma lõpetaksin 

Minu Sõna enne seda aega, sest teil puudub selle vastu armastus ja huvi? See aasta läheneb juba ja mida te 

siis mulle pakute? kas te eitate Mind uuesti ja lööte Mind risti? Vaadake ja palvetage, ja kui see tund 

saabub, olete te tugevad. 

69 Kui ma võtaksin oma Sõna tagasi enne määratud aega, siis oleks teil põhjust tunda end orvuna. 

Aga kui ma lõpetan selle 1950. aastal, ei saa te õigustada mingit rahulolematust, sest te olete saanud kõik 

Minu ilmumise ajal. 

70 Häda neile, kes unustavad Minu Sõna, kuigi nad on seda kuulnud, sest nad valavad pisaraid oma 

Issanda järele ja leiavad oma teel ainult valekristusi, kes ilmuvad rääkima neile samamoodi, nagu Mina 

ennast teatavaks tegin, kuid ilma elu sisuta ja tõeta sõnaga, mis ajab nad segadusse. Kas teile ei oleks 

valus, kui vale valgus paneks teid kaotama tee, mille Minu Sõna teile nii suure armastusega sillutas? 

Seepärast räägin ma teile sageli, et te jääksite täis Minu Sõna ja tunneksite ära selle olemuse. 

71 Te olete kõik patused, kuid ma olen teid vastu võtnud kui jüngrid. Sest kõik on olnud Minu õpetus 

ja kõik, mida Ma olen kuulnud, inimeste kaebused jõuavad Minuni. Sama armastusega võtan vastu ja 

hoolitsen nende vajaduste eest nii rikka vaese, võimsa, valitseja, valitseja kui ka vennatapja või 

kurjategija, nii tagasihoidliku kui ka õigluse järele näljase. Ma olen vastanud kõigi nende palvetele, ilma et 

oleksin kunagi peatunud nende usutunnistuse või usutunnistuse üle otsustama, sest ka see kuulub 

tahtevabaduse juurde, mis on antud igale vaimule. 

72 Seepärast saadan ma oma valguse kõigile, sest igaüks, kes armastab oma religiooni või hoiab 

vaimset ideaali, otsib tõde ja igavikku. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 89  
1 Te olete kandnud oma risti seljas; eluprobleemid on olnud nagu koorem teie hingel, kuid vaimset 

risti, mis on teie saatuses, te ei ole veel võtnud, et järgida Mind. 

2 On tulnud aeg, et inimesed tõuseksid üles ja elaksid üha enam oma vaimset kirge ja võtaksid oma 

risti omaks. 

3 See ütlus, mida ma teile õpetasin ja mille ma Golgatal oma verega pitseerisin: "Armastage 

üksteist", hakkab lõpuks inimkonna südames õitsema. 

4 Minu armastus teie vastu ei saanud lubada, et te kaotaksite, ja seepärast andsin teile igavese 

väärtusega Sõna Jeesuses, kes pidi teile igal ajal andma oma abi, et te saaksite pääseda päästele. Jumalik 

Sõna sai inimeseks, et teid päästa. Kas te teate, kas teie vaim ei kehastunud sel ajal oma vendade ja õdede 

päästmiseks? 

5 Jeesus oli "Jumala Sõna" siin maa peal; kõik Temast rääkis - mitte ainult Tema sõnad, vaid ka 

Tema teod, Tema välimus, Tema mõtted. Teie Meister ütleb teile seda, sest te saate seda eeskuju 

jäljendada. Selleks ei puudu teil võimeid; piisab sellest, et te armastate ja et teie süda on täis head tahet, nii 

et need teie olemuses uinuvad võimed ärkavad ja väljendavad end. 

6 Võtke oma rist ja järgige mind alandlikult. Uskuge, et kui te lohutate kedagi, toite rahu südamesse 

või valgust vaimule, siis ma olen tähelepanelik kõige suhtes, mis on seotud teie materiaalse eluga, ja ma ei 

jäta midagi tähelepanuta. 

7 Uskuge, et kui ma räägin teie vaimuga, siis ma vaatan ka teie südamesse, et avastada selles teie 

mured, vajadused ja soovid. 

8 Uus koidik valgustab inimesi, selle valgus süttib inimeste südames usu. 

9 Armsad jüngrid, ärge harjutage Minu Sõnaga, et iga kord, kui te seda kuulete, tunneks teie süda, et 

see jumalik seeme on langenud selle sügavasse tundlikkusse. 

10 Teie hinged, kes te otsite valgust, tulge Minu juurde ja kuulake seda Sõna. Teie kurvad südamed, 

las Minu hääl toob teile lootuse tagasi. Te, kes te elutee raskel teel kõverdunud olete, otsige jõudu Minust 

ja sirguge uuesti. 

11 Oo, hinged, kes te Mind kuulete, ärge laske maise elu probleemidel endasse jälgi jätta, veel vähem 

teid painutada. Otsige valgust, mis sisaldab iga katsumust, et see aitaks teil saada tugevaks ja mõõdukaks. 

12 Kui hingel ei õnnestu keha alistada, siis viimane painutab seda ja domineerib selle üle; seetõttu 

muutuvad hinged nõrgaks ja usuvad, et nad surevad koos lihaga. 

13 Nüüd otsin ma vaime, nii nagu ma kunagi otsisin südameid, et nad üksteist armastaksid. 

14 Täna tulen õpetama teile armastust, mis on inimlikust kõrgemal, armastust, mis ühendab kõik 

maailmad. 

15 Minu Sõna näitab teile, et teie saatus ei piirdu maise eluga, vaid et te peate jätkama oma missiooni 

vaimsel tasandil. 

16 Ma moodustan rahva, kes tõuseb nagu suur sõjavägi, mida juhivad sada nelikümmend neli tuhat, 

kes on märgistatud Minu valgusega, nagu tõrvikud, mis valgustavad teed. 

17 Rahu sõdurid moodustavad selle rahva, prohvetid ja nägijad kuulutavad, mis on tulemas; arstid, 

kellel puudub inimteadus, ravivad haigeid halastuse ja armastuse palsamiga; Minu valgusest inspireeritud 

nõuandjad räägivad jumalikku õpetust ja nende jäljed maailmas annavad tunnistust taastamisest, 

uuendamisest ja vaimsusest. 

18 See rahvas ei koosne ainult inimestest, vaid selle hulka kuuluvad ka suured valguse vaimude 

armeed, kelle nähtamatud relvad aitavad neid, kes võitlevad maa peal. 

19 Kas sa tahad olla osa sellest rahvast? Kuulake Minu häält, palvetage, pange maha oma keha nõrkus 

ja hakake rakendama Minu õpetusi oma kaasinimeste seas. 

20 Kuidas võiksid need, kes tunnevad end väsinud, jõudu edasi anda? Kuidas võiksid haiged 

tervendada oma kaaslasi, kes on kaotanud oma tervise? Tugevdage ja toituge minuga, et saaksite oma risti 

rõõmuga kanda. 

21 Armsad inimesed, ma laiali laotan oma armastuse mantli kõigi südamete kohale. 

22 Ma valgustan praegu oma valgust lõpmatusest ja valmistan teid ette, et homme saaksite mõista 

Minu Sõna, sest teie usk ei ole veel tõeline. Kui tihti olete te endalt küsinud, kas Jeesuse kiirgus sellesse 
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maailma ja sellesse aega on reaalsus. Te äratate endas võitluse, milles, kuigi Vaim ütleb teile, et Minu 

ilmutus on tõeline, vastumeelne liha oma südame ja väikese ajuga kahtleb, kõhkleb ja sageli eitab Minu 

kohalolekut selles vormis. 

23 Ärge kartke, sest Ma õnnistan teid nii siis, kui te usute ja armastate Mind, kui ka siis, kui te 

kahtlete Minus ja kaldute teelt kõrvale. Ma ei eelista ega erista kedagi, ma tulen ainult selleks, et anda 

inimkonnale valgust, et kõik saaksid tõde. 

24 See sõnum, mille ma teile saatsin, kui kolmas ajastu koitis, toob teile selgust ja kindlustunnet selle 

kohta, mida Minu jumalik armastus sisaldab ja mida te võite oodata Minu täiuslikust õiglusest. 

25 Ma olen Valguse külvaja ja ma tean täpselt, millal on parim aeg külvamiseks ja lõikamiseks. Kui 

tuuled on puid raputanud ja maa kuivatanud, on kätte jõudnud külvamise aeg, ja täna on just see aeg, mil 

tuuled maailma piitsutavad ja puid riisuvad. See on valu aeg, kui hakkate jooma oma kannatuste karikat. 

Lahing mateeria ja vaimu vahel on käes, hea võitlus kurja vastu, valguse võitlus pimeduse vastu, tõe 

võitlus vale vastu. 

26 Juba ammu on kirjutatud, et kui inimkond on oma kõlvatuse kõrgpunktis, kui maailm on langenud 

pattu, tuleb teie Jumal, et anda teile oma valgust. 

27 Kui inimesed võidutsevad tapmise ajal, siis mina võidutsen, andes neile elu. Minu jumalik 

ülesanne on hingede päästmine, te ei ole veel suutnud mõista, mida tähendab "maailma Päästja". 

28 Elu lööb teie südames, ilma et te Mind seal tunneksite, ja ometi imestate, et Minu Vaim paistab 

teie mõtetesse valgust. Mis on teile kummaline, et Päästja otsib kadunud hingi? Kas olete mõelnud, kui 

karjane läheb otsima kaotatud lammast? 

29 Juba enne teie loomist teadsin, et te ei kuuletuks mulle ja et ma päästan teid armastuse kaudu. Ma 

teadsin, et pean kehastama oma Jumalikku Armastust Jeesuses, kellele inimesed annaksid troonile risti. 

30 Ma olin Jeesuses, et õpetada teile armastuse väge, millel ei ole piire ja mida Ma pidevalt valan 

sõnades, tervendustes, Oma Veres ja andestuses. See armastus äratas Laatsaruse ja andestas Magdaleenale. 

Ometi arvate, et on võimatu, et Ma olen maailma tagasi pöördunud, sest te olete andnud Mulle selles 

surma. Kuid ma olen naasnud Isa sülle ja te ei ole mõistnud, et te ei peaks enam tundma ja kujutama Mind 

inimesena, vaid ainult Armastuse kujul. 

31 On tõsi, et neil aegadel rääkis Jumalik Armastus puhaste huulte kaudu, nagu olid Jeesuse huuled, 

ja et nüüd ilmutab see end patuste huulte kaudu, kelle kaudu Ma kuulutan teile Minu Sõna, et anda teile 

edasi Minu Õpetust. Kuid Ma pean teile ka ütlema, et mõlemal juhul on olemus sama ja et Minu armastus 

avaldub sel ajal täiuslikumal kujul, sest Ma teen teid ise oma suupillideks, andes teile sellega tõestuse, et 

teie vead ei saa panna Mind teid põlgama. 

32 Kuigi mõned väidavad, et inimesed, kelle kaudu Ma ennast ilmutan, on jumalateotajad, ütlen ma 

teile: nad on laulikud, kes kuulutavad oma lauluga uue päeva tulekut. 

33 Ma olen teid juba paljudes õppetundides valgustanud Minu vaimse sära kohta inimestele, kuid teie 

kahtlused on ikka veel püsivad. Te tahaksite, et Ma annaksin teile materiaalsed tõendid, nagu Ma andsin 

teile teisel ajastul, mida vähese usuga inimesed nõudsid, et nad usuksid Minusse. 

34 Kui päike kiirgab eluvalgust kogu loodusele ja kõigile olenditele ja kui ka tähed kiirgavad valgust 

maa peale, siis miks ei peaks Jumalik Vaim kiirgama valgust inimese vaimule? 

35 Nüüd ma ütlen teile: inimesed, minge endasse, laske õigluse valgus, mis on pärit armastusest, 

levida kogu maailmas. Las Minu tõde veenab teid, et ilma tõelise armastuseta ei saavuta te oma hingede 

päästet. 

36 Te teate, mida ma olen tulnud uuesti tegema. Seega pidage kinni Minu õpetusest, mis tuletab teile 

meelde õiget teed. Kuni maailm ei ole saavutanud tõelist vaimsust, ei lakka ma lähenemast inimestele, 

kasutades kõiki materiaalseid ja inimlikke vahendeid nendega suhtlemiseks. Ma ootan teie inspiratsiooni 

ja teie ülespoole liikumist, samuti teie saabumist igavikku. 

37 Te võite saavutada vaimse tõusu juba siin, selles maailmas, mis tundub teile nii vaenulik, kuid mis 

on tegelikult sobiv ja soodne koht neile, kes oskavad kasutada voorust ja armastust. 

38 On palju hingi, kes kannatavad, palju emasid, kes nutavad, ja palju südameid, mis on täis leina. 

Maailm on täis verd, haigust ja kurbust. Aidake inimkonda, vääristage oma tundeid, harjutage rohkem 

halastust. Sirutage oma käsi, et aidata oma ligimest, nagu oleksid nad teie lapsed, kuulake neid, nagu 
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oleksid nad teie vennad ja õed, siis annate te armastust maailmale ja tunnete oma südame sügavuses oma 

Isa armastuse peegeldust kui hellust, mis tuleb teie üle, et julgustada teid võitlust jätkama. 

39 Samm-sammult, hetk-sammult läheneb aeg, mil ma tulen elama oma pühakotta, mis seni on olnud 

inimeste südames suletud. 

40 Kes arvab, et selleks, et Minule läheneda, peab ta pühendama oma elu ainult andmisele, ootamata 

midagi vastu, või et ta peab ennast ohverdama ilma vahetu tasu saamata, see eksib; sest kuna sa oled 

selline, nagu sa oled - ebatäiuslik ja patune -, siis see, kes otsib sind üles, et sinult midagi paluda, on see, 

kes teeb sulle teeneid. Sest vajades teid, annab ta teile võimaluse tulla Isale lähemale halastuse teel. 

41 Niisiis, jüngrid, minge välja maailma ja öelge oma kaasinimestele, et kui nad ootavad Minu 

tulekut, siis ei näe nad mind sel ajal inimesena. Kui nad ootavad Meistri tulekut maa peal, et tuua pimedad, 

halvatud, ravimatud ja riivatud Tema juurde, nagu Teisel ajastul, siis ei näe nad Mind kui inimest, sest 

Minu kohalolek inimeste seas on puhtalt vaimne. Sellest hoolimata võivad nad käskida oma haigeid Minu 

juurde, rääkida Mulle oma muredest ja kannatustest, sest Ma olen kõigi Oma laste lähedal ja kohal. 

42 See valgus, see Sõna, mille kaudu ma olen teile andnud oma õpetuse sel ajal, näitab teile vaimset 

ja lihtsat viisi, kuidas te saate üksteist tervendada, üksteist lohutada ja üksteist aidata eluteel. See saab 

olema siis, kui haiged saavutavad oma tervenemise läbi armastuse üksteise vastu. 

43 Jah, inimkond, te olete süüdanud kirgede tule ja pärast seda olete hüüdnud Taeva poole, et Ta ei 

karistaks teid, ilma et oleksite oma pimeduse tõttu suutnud mõista, et Isa ei karista teid. Teie olete need, 

kes ei ole mõistnud, kuidas leida teed, kuidas kustutada oma vihkamise ja sõdade tuld heastuse ja vooruse 

kristallselge veega. Sest teil ei ole seda voorust endas olnud, ja nüüd peate hakkama tulekahju kustutama 

oma pisaratega ja isegi verega. 

44 Mina olen see, kes tahtis takistada teid nutmast, valu tundmast. Mina olen see, kes tahab, et te 

tõuseksite üles ja võidaksite iseenda üle. 

45 Tehke alandlikkus üheks oma parimaks liitlaseks vaimse tõusu saavutamisel. Sest taevaväravad, 

mis on vaimu kuningriik, on ülbete jaoks täiesti suletud. Ta ei ole neist kunagi läbi käinud ega suuda seda 

kunagi teha, kuid kui ta muutub alandlikuks, olen ma esimene, kes teda kiidab, ja see on Minu halastus, 

mis avab talle ukse igavikku. 

46 Rääkides teiega sel viisil läbi intellektiorganite, mis ei ole võimelised end ise inspireerima, annan 

teile parima tõestuse Minu kohalolekust ja Minu kiirguse tõesusest. Miks te siis ebaausate kavatsustega 

Minult tõendeid nõuate? Näete, ma just ütlesin teile, et ainult alandlikud pääsevad Minu Kuningriiki. Olge 

alandlikud ja te mõistate armastust ja halastust, mida Minu Sõna sisaldab. 

47 Ära vaidlusta Mind, sest siis ma küsin sinult, mis õigus sul oli, kui ma nägin, et sa keelasid armu 

kellelegi, kes seda sinult palus. 

48 Laske Minu Sõnal õitseda oma südames; te ei tea veel, kui paljudest teist saavad Minu külvajad. 

Jätke kõrvale hirm, mida te tunnete inimeste eelarvamuste ees, sest need, kes peaksid sellist hirmu tundma, 

ei teeni Mind, et külvata seda seemet oma vendade südamesse. Hirm on ainult materiaalse loomuse 

nõrkus, samas kui usaldus ja usk on vaimu omadused. 

49 Mõtle, et sa oled olnud väga külm Kristuse, su Meistri ja Issanda armastuse suhtes, aga ma palun 

sind: Mis on olnud selle külma tunnetuse põhjuseks? 

50 Ma ütlesin teile teisel ajastul: "Rebastel on koopad, lindudel on pesad, aga Jumala Pojal ei ole 

kohta, kuhu oma pead panna"; ja täna, kui ma koputan teie südame ustele, ei taha te Mulle avada. Aga ma 

teen teist kõigist oma jüngrid, sest minu armastus ei saa kunagi lüüa. 

51 See planeet, mille Isa valmistas vaimse elu kujutisena, et inimesed saaksid elada selle imede 

keskel, kummardades ja ülistades oma Loojat, muudeti hiljem inimese poolt pisarate ja vere oruks. Sellest 

ajast peale on see maailm jäänud lepituse oruks nende olendite jaoks, kes pidid läbima katsumuste ja 

puhastuste tulise katsumuse. Ja ometi - kui paljud inimesed näevad siin maa peal ikka veel taevariiki ja 

igavikku! 

52 Siin on inimlik edevus püstitanud oma paleed ja troonid, siin on inimene end kuningaks krooninud 

ja oma pimeduses lasknud end kummardada, arvates, et ta on Jumal. Ma ei teinud tema soovidele 

vastuollu ega võtnud temalt kunagi ära vaba tahte ande. Ma tahtsin, et ta avastaks iseendast tõe valguse ja 

tunneks elu olemuse. 
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53 Minu vägi ei ole kunagi loonud maailma, kodu ega lepituskohta, et karistada lapsi, kes pattu 

teevad. Kui maa on valu ja kibeduse sulatusahi, siis on see olnud inimeste töö. 

54 Ma ütlen teile veel kord, et see maailm oma rahu, imede ja ilmutustega oli algul sarnane Vaimse 

Kuningriigiga. 

55 Kas te teate, mida Ma tahtsin teile öelda, kui Ma rääkisin teile heastamisest?: Et anda hingele ja 

sellele maailmale tagasi selle puhtus, et see oleks Minu laste jaoks see, mida Ma olen teile määranud 

igavesest ajast peale: Inimestevahelise vendluse maailm, kus harrastatakse kultust, mis on kooskõlas kõigi 

loodud asjadega, ja vaimset jumalateenistust Issandale. 

56 Kas ma olen teie kohtunik või mitte? Jah, inimkond, Minu otsus on teie suhtes halastamatu ja 

karm, kuid see on sündinud armastusest Tema vastu, kes on elu autor. Ma oleksin võinud hävitada kõik 

need, kes rüvetasid, patustasid või ei kuuletunud Minu Seadustele; kuid mis väärtus oleks teil surma läbi 

lüüa? Kas tõel ja armastusel ei ole jõudu? 

57 Ma ei taha surnuid, ma ei taha igavesti kuulda nende kaebusi, kes nutavad lepitust. 

58 Neis, kes on kohal, võtan ma vastu need, kes on eemal; homme, kui seda sõna enam ei kuulda, 

antakse see Minu tunnistajate huulte kaudu edasi neile, kes seda ei kuulnud. Jüngrid, armastage üksteist, et 

teie süda oleks nagu päästepaat teie vendadele. 

59 Selle aja hea uudis jõuab igasse südamesse ja igasse maailma nurka. Sõnum, mille ma andsin teile 

teisel ajastul Jeesuse kaudu, on juba muutunud inimkonna teadmiste kogumiks. Sellele õnnistatud 

seemnele langeb spiritismi viljakas vihm, mis valgustab ja selgitab möödunud aegade sõnumit. 

60 Ärge otsige üles ainult neid, kes elavad õnnelikult, kes tunnevad vähe pattu või valu; tulge 

pidalitõbise, mõrsja, teotajate ja nende juurde, kes on oma elus segaduses. Ärge kartke viletsust, mida see 

olend teile väliselt esitab, vaid pidage kohe meeles, et selles inimeses elab vaim, et selles olendis elab 

Issanda laps, üks teie vendadest ja õdedest, keda ühendavad teiega igavikulised ja jumalikud sidemed. 

Hoidke Minu Sõna alati elus teie sees, et te ei laseks valul mööda minna, ilma et te seda tunnetaksite või 

pehmendaksite. 

61 Kes tunneb oma ligimese valu, kes kogeb sisemiselt oma venna katsumusi, sellele on antud, et 

tema palve ja sõnade kaudu võetakse maha raske lepitustunne, mis lasub neil, kelle jaoks ta ennast kasutab 

või kellega koos ta kannatab. 

62 Veenduge, et abivajajad ei leia teid valmisolekuta, kui nad koputavad teie uksele, sest siis ei suuda 

teie vaim tunnistada Teda, kes saatis ta maa peale, et täita nii rasket missiooni. 

63 Teie vaim peab looma uue inimkonna ja selleks peab ta võitlema maailmas valitseva kurjuse vastu. 

Hoidke lapsi, tugevdage noortes head, sest uued põlvkonnad on need, kes jätkavad teie heldeid tegusid. 

64 Kas te arvate, et Minu pilk ei avasta kuristikke, millesse langevad need, kes hakkavad elama, ja 

ohte, mis varitsevad neid, kellel ei ole relvi enda kaitsmiseks? 

65 Inimesed, ärge harjutage enam kõlvatusega, võitlege selle vastu ilma puhtusega uhkeldamata ega 

pahandage oma kaasinimeste üleastumiste üle. Olge oma kõnes ja tegevuses taktitundlik, täpne ja 

heatahtlik, siis kuulab maailm teid ja pöörab tähelepanu ka teie õpetussõnadele. Kas ma pean teile veel 

kord ütlema, et enne kui te seda õpetust edasi annate, peate te seda elama? 

66 Jüngrid, uurige Minu Sõna, et te avastaksite selle olemuse. Ma teen teid selle ilmutuse esimesteks 

valvuriteks, mille te homme maailmale teatavaks teete. 

67 See ilmutus ei tundu sisaldavat midagi suurt, kuid tulevikus näete, milline tähtsus sellel on 

inimkonna seas. 

68 Selle rahva hulgas on igasuguseid jüngrid; mõned aimavad selle teose suurust ja tunnevad juba 

praegu, millist vapustust selle ilmumine maailmas põhjustab; teised rahulduvad sellega, et see on hea tee, 

ja on ka neid, kes ei suuda avastada selle õpetuse suurust ja kes kahtlevad selle võidus ja selle jõudmises 

inimeste südamesse. Ma ütlen teile, et see on pärl, mille ma olen teile usaldanud, mille jumalikku 

valguskiirt te ei ole tahtnud ära tunda, sest te ei ole minu õpetust mõistnud. 

69 Ärge unustage, et isegi Tema ajal kahtlesid inimesed Kristuse sõnas, sest inimesed hindasid Jeesust 

Tema päritolu ja riietuse põhjal ning kui nad said teada, et Ta oli naatsaretlasest puusepa ja vaese naise 

poeg - kes hiljem pidi minema vaeste galilealaste kalurite seltsis, jutlustama õpetust, mis tundus neile 

võõras - nad ei suutnud uskuda, et see rändsaadik, kes käis külast külasse, näidates oma riiete kasinust, oli 

kuningas, kelle Issand oli Iisraeli rahvale tõotanud. 
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70 Ma annan teile need märgid, sest inimesed otsivad välist hiilgust, mis pimestab meeli, et olla 

võimeline uskuma selle suurusse, mida saab näha ja tunda ainult vaimuga. 

71 Ma pidin valama oma verd, andma oma elu ja tõusma üles, et inimesed avaksid oma silmad. 

Millist karikat peab Minu Vaim nüüd jooma, et te usuksite Minusse? Inimkond: Mida ma ei teeks, et sind 

päästetaks? 

72 Teiega rääkimiseks on jäänud veel lühike aeg. Ma tean, et need, kes ei ole Minu ilmumist veel 

tähele pannud, hakkavad seda hiljem mõistma ja võtavad siis oma missiooni vastu kivikindla usuga. 

73 Ma tulen kannatusega relvastatud; Ma olen Õpetaja sellele, kes tuleb Minu õpetuse pärast; Ma olen 

Arst sellele, kes otsib Minus ainult tervist; Ma olen leebe kohtunik sellele, kes on palju pattu teinud ja 

tuleb seejärel Minu palge ette, alandlikult pead langetades, et paluda Minu andeksandmist. Homme, kui 

nad näevad oma soovi täituvat, räägivad nende huuled, et õpetada teadmatuid. Nad tulevad Jumaliku Arsti 

juurde, kuid ainult selleks, et paluda palsamit ja lohutust oma ligimese kannatuste jaoks, ning nad 

pöörduvad ka Minu Õiguse poole, et paluda eestpalvet selle eest, kes on neid solvanud. 

74 Ma olen teile öelnud, et selleks, et saada meistriks, peate kõigepealt olema õpipoisid ja õpilased. 

75 Jälgige ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 90  
1 Ma olen rändaja, kes koputab teie südame ustele. Ma koputan ja te ei tea, kes see on; te avate ja ei 

tunne Mind ära. Ma olen nagu rändaja, kes tuleb külla ja kellel ei ole kedagi, kes teda tunneks, nagu 

võõras, kes tuleb võõrale maale ja kelle keelest ei saa aru. Nii tunnen ma end teie seas! Millal sa tunned 

Minu kohalolekut? Oo, inimesed, millal te tunnete Mind ära, nagu omal ajal Joosepit tunnustasid tema 

vennad Egiptuses? 

2 Joosep, Jaakobi poeg, oli oma vendade poolt müüdud kaupmeestele, kes olid teel Egiptusesse. 

Joosep oli veel väike, kuid oli juba andnud tunnistust suurest prohvetlikust andest. Kadedus haaras tema 

vennad, kes loobusid temast, arvates, et nad teda enam ei näe. Aga Issand, kes valvas oma sulase üle, 

kaitses teda ja tegi ta suureks Egiptuse vaarao ees. Palju aastaid hiljem, kui maailma vaevas põud ja 

näljahäda, oli Egiptus Joosepi nõuannete ja innustuste juhatusel kogunud piisavalt varusid, et tulla vastu. 

Siis juhtus, et Jaakobi pojad tulid Egiptusesse toitu otsima. Nende ehmatus oli suur, kui nad mõistsid, et 

nende vennast Joosepist oli saanud vaarao minister ja nõunik. Kui nad teda nägid, langesid nad tema jalge 

ette põlvili, kahetsedes oma üleastumist, ja nad mõistsid, et nende venna ettekuulutused olid täitunud. 

Tema, keda nad pidasid surnuks, oli siin nende ees täis jõudu, voorust ja tarkust. Prohvet, kelle nad olid 

maha müünud, tõestas neile, et prohveti ettekuulutus, mille Issand oli pannud tema huultele juba lapsena, 

oli tõene. Vend, keda nad olid piinanud ja müünud, andis neile andeks. Kas te mõistate, inimesed? Nüüd te 

teate, miks ma teile sellest päevast rääkisin: Millal te tunnete Mind ära, nagu Joosep tundis ära oma 

vennad? 

3 Ka mina andsin teile kunagi prohveteid, mind müüdi ja anti surma. Aga pidage meeles, et ma 

ütlesin teile, et ma tulen uuesti. Miks te siis ei võta Mind vastu nüüd, kui Ma koputan teie uksele? Kas on 

vaja, et maa peale ilmuksid põud ja nälg, nagu tol korral, et te lõpuks mind otsiksite? 

4 Kui palju ma olen teile rääkinud ja andnud teile aegade algusest peale, et teid kurjusest päästa ja 

viia teid täiuslikkuseni. Kuid te vajate veel aega, et jõuda mäe tippu, kus ma ootan teid, et valvata teid 

nagu minu armastusest võrsunud ja minu juurde tagasi pöörduvaid kalliskive. 

5 Kõik inimesed teavad, et Mina olen kõigi loodud asjade Isa ja et olendite saatus on Minus. Ometi 

ei ole ma saanud nende tähelepanu ega austust. Ka nemad loovad, on samuti isandad ja usuvad, et neil on 

võim oma naabrite saatuse üle - miks siis kummardada Minu ees? 

6 Sel viisil on inimene pannud Minu kannatuse proovile ja vaidlustanud Minu õigluse. Ma olen 

andnud talle aega tõe leidmiseks, kuid ta ei ole tahtnud Minult midagi vastu võtta. Ma tulin Isana ja mind 

ei armastatud; siis tulin Meistrina ja mind ei mõistetud; aga kuna on vaja päästa inimkond, siis tulen nüüd 

Kohtunikuna. Ma tean, et inimene mässab Minu õigluse vastu, sest ta ei mõista Mind isegi kui kohtunikku 

ja ütleb, et Jumal on kättemaksu võtnud. 

7 Ma soovin, et kõik mõistaksid, et Jumal ei saa tunda kättemaksu, sest Tema armastus on täiuslik. 

Ma ei saa ka valu saata; teie ise olete need, kes seda oma pattude kaudu ligi tõmbavad. Minu jumalik 

õiglus on teie kannatustest ja isegi teie surmast kõrgemal. Valu, takistused, ebaõnnestumised on 

katsumused, mida inimene endale pidevalt peale sunnib, ja tema külvatud viljad on see, mida ta 

vähehaaval lõikab. Mulle piisab sellest, kui ma lasen oma valguse jõuda teie vaimuni igas sellises 

elukriisis, et see saavutaks oma pääste. 

8 Paljud inimesed ütlevad, et nad ei mõista Kristuse õpetusi, et nad ei tea, millest kõrvale pöörduda 

ja kuhu oma sammud suunata. Aga ma küsin neilt: Kas need õpetused tunduvad teile liiga kõrged? Siis 

kuulake mind nüüd ja te mõistate neid. 

9 Ma teadsin, et pean tagasi pöörduma, et selgitada teile kõiki neid õpetusi. Seepärast ütlesin teile, et 

Tõe Vaim tuleb ja selgitab teile kõik saladused, et te mõistaksite seda, mida te ei ole mõistnud. See on aeg, 

mil Tõe Vaim hõljub kogu liha ja iga vaimu kohal. Teile piisab, kui te keskendute oma südametunnistuse 

sisimale osale, et kuulda Minu häält. Kuid ma tahtsin teile anda selle aja esimese viljana oma kuulutuse 

inimliku mõistuse organi kaudu, et see sõnum oleks seemneks, mis annab teile kindluse ja usu teie 

arenguteel. 

10 Sel ajal annan teile armastust, rahu ja vaimset õpetust ning teie süda - vaene ja kõike seda vajav - 

puhastub, et võtta vastu jumalikku kingitust. 
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11 Mida vägevad mehed ja suurte teadmistega inimesed on tõrjunud, seda võtavad vastu alandlikud, 

ja see, mida uhketes paleedes põlgati, jõuab vaestesse majadesse ja võetakse rõõmuga vastu. 

12 Teie, kes te olete väsinud pikast ootamisest ja nii paljudest kannatustest, tulge Minu juurde. Ma 

olen kõik ette valmistanud ja kõik on selleks hetkeks valmis. Ma olen varustanud tuule lõhnadega, et te 

saaksite hingata Minu kosutavat hingeõhku, sest Ma tahan läheneda teile lõpmatu armastusega. 

13 Võimukate lapsed ütlevad Mulle, kui nad kuulevad Minu kutset oma ukse taga: "Tule homme 

uuesti, sest täna ei ole sinu jaoks kohta", samas kui lihtsa mõistusega inimesed ütlevad Mulle: "Tule meie 

juurde, Meister, tule ja kaunista meie hütti oma kohalolekuga. Ära vaata meie häbiplekke. Sina, kes sa 

külastasid patuse Magdaleena maja, anna meile õnne sind näha." 

14 Kui see kiireloomuline, kuid alandlik üleskutse jõuab Minuni, lähen ja sisenen nendesse 

südamesse, mis on selleks tunniks ette valmistatud, nagu oleksid nad pühamu. 

15 Ma avastan teie seast neid, kes on võidetud valupisaratega, kes on kannatanud tagakiusamist, kes 

on talunud alandamist. 

16 Ma tulen, sest te olete Mind kutsunud oma (sisemiste) võitluste ja pettumuste vaikuses; kuid te 

peate mõistma, et Ma olen tulnud teie kutsumise peale viivitamatult, nagu karjane kiirustab, kui ta kuuleb 

eksinud või ohus oleva lamba virisemist. 

17 Te kutsusite Mind suure usuga, otsisite Mind väsimatult, ja tõesti, Ma ütlen teile, teie usk ei 

suutnud teid petta. 

18 Olge teadlikud, et Ma valan oma õnnistusi nagu armastuse tulva kõigi nende peale, kes oskavad 

uskuda ja oodata. Kuulake Minu häält, mis tuleb teie juurde nagu armastuslaul, mis paneb teid unustama 

kannatusi ja annab teile andeks kõik, mis on olnud nii kibe ja mida teie süda on vähehaaval eluteel 

korjanud. 

19 Te õpite tundma Minu vaimset kohalolekut oma südames ja see teadmine on olnud mõnede jaoks 

nagu hingetõmbepaus, teiste jaoks nagu oaas. Ma otsin kõiki, kuid kõigepealt tulin kiirustades, et teha 

ennast teatavaks nende seas, kes, kui nad Mind kuulsid, ei eitanud Mind, kes oskasid taluda oma vendade 

ja õdede pilkamist, sest nad on Minuga. 

20 Olge kannatlikud katsumustes ja te annate tunnistust Minu Tööst; kuid Ma annan tunnistust ka 

Oma ustavatele jüngritele, et inimkond saaks aru, et nad seisavad Tões. 

21 Mitte ainult teie ei ole Minu Töö tunnistajad, mitte ainult Minu rahva mehed ja naised ei ole 

tunnistajaks Minu tulemisele, vaid kõik räägib Minu tulemisest ja annab tunnistust Minu Tõest, nagu see 

juhtus sel Teisel Ajal, mil surma tunnil ristil endal päike varjus, maa värises ja kogu Jeruusalemm oli 

laastatud ja kurb. 

22 Armsad jüngrid, ärge nutke enam Minu pärast, teie pisarad muutuvad õndsuseks, sest te nutate veel 

lõpmatu rõõmuga, kui kogete Minu õpetuse võitu maa peal, ja seda õndsust ei suuda keegi teilt ära võtta. 

Jätkake esialgu oma koha hõivamist sellel vaimsel pidusöögil ja sööge elu magusat leiba. 

23 Nautige seda pidu, mis peegeldub teie vaimus, nii et hetkel, mil saavutate minuga ühenduse, võite 

unustada oma kannatused. Teie haavad paranevad ja te puhkate oma vaevast. Kui need hetked on 

saabunud, hakkab teie süda särama nagu maja, kui see on pühadeks kaunistatud, ja isegi kõige 

kuninglikumad paleed maa peal ei saa seda hiilgust, mis teie vaimus sel tunnil särab. 

24 Õndsad on südamelt õndsad, sest nende päralt on taevariik. 

25 Õndsad on need, kes kannatavad sügavalt, kui Karjane on solvunud. Aga ärge kartke minu pärast, 

kartke enda pärast, keda valu võib tõepoolest maha suruda ja kiusatus võita. 

26 Te värskendate end, kui kuulate Mind ja küsite Minult: "Meister, miks oled Sa valinud meid, kuigi 

me oleme nii väikesed ja nõrgad?" Aga ma vastan teile: teie Issand ei eksi kunagi. 

27 Tunnistage, et juba enne seda, kui te esimest korda Mind kuulama tulite, kui te ei teadnud midagi 

Minu tulekust, osutas teie süda teile juba, et Meister on saatmas oma Valgust maailma nagu majakat, mis 

juhatab laevajätjaid keset tormi. 

28 Ma olen teid kutsunud, et teha teid Minu töötajateks ja saata teid teele, et kuulutada seda head 

sõnumit. Aga kõigepealt ootan ma, et te õpiksite andestama oma vaenlastele, kõigile neile, kes panid teile 

okaskrooni, kõigile neile, kes andsid teile sappi ja äädikat juua, nii et te saaksite öelda, et olete nüüd 

piisavalt tugev, et minna välja ja hajutada vaimustuse seemet. 
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29 Kui see on tõsi, siis hakkate külvama, ja kuigi te kohtate oma kitsal vaimse misjonäri teel 

kannatusi ja kibedust, on teil ka suuri rõõme, mis teid kompenseerivad. Kui te lähete Minu armastuse 

seemet külvama, siis palvetage ja uskuge. Mõnikord hakkate te nutma, kuid teisest küljest on palju asju, 

mis toovad teile rõõmu, kui te täidate Minu Seadust. 

30 Te kohtate oma igapäevatöös pisaraid ja rõõme, kuni jõuate oma lepitusreisi lõppu ja jõuate 

tõotatud maale, kus kõik on rahu, harmoonia ja täiuslik õnn. 

31 Mõnikord on teie karikas täis mett, teinekord täis kibedust, kuid ma ütlen teile veel kord, et see, 

kes palvetab, valvab ja usub Minusse, ei allu nõrkusele, sest tema süda on täis usku ja ta ei suuda kunagi 

Mind eitada, sest tema huuled kuulutavad vankumatult Minu Tõde maa peal. 

32 Tee on kurb ja kaugel, kuid Minu armastus kustutab su südame janu. Pidage meeles, et ma olen 

alati tulnud inimeste juurde, kui olen näinud, et nad on lähedal nälja või janu tõttu hukkumisele. 

33 Tema, kes on alati tulnud teie päästmiseks, kõneleb teiega praegu: Kristus, Jumalik Lubadus, kes 

sai inimeseks Jeesuses Teisel Ajastul, Jumalik Sõna, mis sai inimeseks Sõna; Armastuse, Valguse ja 

Tarkuse Vaim, mis on piiratud kiirgusena, mis puudutab inimese vaimu ja mõistust südametunnistuse 

kaudu, et õpetada teda Minu mõtteid edasi kandma. 

34 Mõned ütlevad Mulle oma südames: "Issand, kuidas Sa võisid niimoodi meie südamesse tulla?" - 

Oh mu lapsed! Kas te ei ole mõnikord näinud ema, kes läheb räpasse linnaossa, kus üks tema lastest ohkab 

ja kerjab teda, räpases või viletsuses mädanedes? 

35 Ainult need emad võiksid teile rääkida, kuidas nad tundsid, kuidas kadunud lapse südamelöögid 

kutsusid neid, paludes nende kohalolekut ja emaarmastust, lootes saada nende andestust. 

36 Ja mina, kes ma olen see, kes on kogu armastuse kehastus, kellest on kõigi isade ja emade 

armastus, peaksin suutma jääda tundmatuks teie vaimu kutsele? Kas ma peaksin hoiduma kiirustamast 

sinna, kus üks Minu lastest on hukule määratud ja hüüab Minu poole? Kui vähe te minust teate, kuigi ma 

olen teile oma armastust ilmutanud nii paljudes ja piiramatutes vormides! 

37 Kas te ei mäleta, kui palju kordi Ma näitasin Oma armastust mitte ainult neile, kes uskusid 

Minusse, vaid ka sellele, kes Mind reetis, ja neile, kes Mind taga kiusasid ja kohtumõistmise üle kohut 

mõistsid? Nüüd võite te Minult küsida, mis oli see põhjus, mis ajendas Mind lubama kõiki neid pilkeid. 

Kuid Ma vastan teile: Mul oli vaja jätta neile täielik mõtte- ja tegevusvabadus, et oleks sobivad 

võimalused, et ilmutada Mind ja et kõik kogeksid halastust ja armastust, mida Ma maailmale õpetasin. 

38 Ma ei liigutanud Juudase südant, et ta Mind reetaks; ta oli kurja mõtte vahend, kui tema süda oli 

täis pimedust. Kuid selle jüngri truudusetuse ees ilmutasin Ma oma andestust. 

39 Ei oleks olnud vaja, et üks Minu omadest oleks Mind reetnud, et anda teile see näide 

alandlikkusest. Meister oleks seda näidanud igal võimalusel, mida inimesed talle pakkusid. See jünger sai 

olla vahendiks, mille kaudu Meister näitas maailmale oma jumalikku alandlikkust, ja isegi kui te arvasite, 

et Jeesuse surma põhjustas selle mehe nõrkus, siis ma ütlen teile, et te eksite, sest ma tulin, et anda ennast 

täielikult teile, ja kui see ei oleks toimunud sel viisil, siis võite olla kindlad, et see oleks toimunud muul 

viisil. Seepärast ei ole teil õigust kiruda ega kohut mõista selle üle, kes on teie vend, kes pimeduse hetkel 

ei suutnud täita oma Meistrile võlgnetavat armastust ja truudust. Kui te süüdistate teda Minu surma eest, 

siis miks te ei õnnista teda, teades, et Minu Veri valati kõigi inimeste päästmiseks? Parem oleks, kui te 

palvetaksite ja paluksite, et keegi teist ei satuks kiusatusse, sest kirjatundjate ja variseride silmakirjalikkus 

on selles maailmas ikka veel olemas. 

40 Teie ülesanne on palvetada ja valvata, et olla alati valguse tööriistad ja mitte kunagi teenida 

pimedust. Mul on alati võimalus näidata sellele uskmatule ja materialistlikule inimkonnale tõde kõigest, 

mida ma olen talle ilmutanud. 

41 Nii nagu minevikus, jätan ka täna inimesele tema tahteotsuse vabaduse, et ta kasutaks oma tahte 

kingitust ja tuleks omal tahtel Minu juurde. 

42 Ma olen loonud teid vabaks - mitte kurjuse jaoks, vaid vabaks nagu vee vool, nagu taimede kasv, 

nagu linnulaul. 

43 Ma ei meelitanud tol ajal inimesi Mind kutsuma ega otsima Mind, ega osutanud vastupanu, kui nad 

Mind tagasi lükkasid. Ma lubasin neil teha oma tahtmist, et seejärel teha Minu tahtmist kõigi loodud 

asjade üle. Sellega tahan ma teile öelda, et ma lasen teil tulla Minu juurde, kasutades ära teie tahet. Sest 
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kui te püüate seda imelist jõudu, mis hoiab inimkonda liikumises, sundida teises suunas, siis te ei saavuta 

täiuslikkust. Nii et veenduge, et teie tahe on Minu, ja te jõuate tee lõppeesmärgini, mis on Minu Isa Süda. 

44 Ma kutsun teid, nagu Ma olen alati teinud, ilma et ma kunagi väsiksin, ja Minu Hääl kordab 

armastavalt päevast päeva: "Tule Minu juurde." Aga selleks, et sa kuuleksid Minu 

Kui te seda kutset kuulete, peate puhastama oma südame, et kurjad jõud, mis seisavad vastu voorusele, 

puhtusele ja headusele, ei leiaks teie sees sugulust ja ei saaks teid, kuigi nad teid kiusavad, alla tuua. 

45 Minu Kuningriigi väravad on avatud, nende kaudu voolavad välja suured valgusvoolud, mille sära 

jõuab siia maailma, et leida südamed, meeled ja vaimud, kuhu asuda. 

46 Ma hoiatan teid kõigest ette, sest ma olen teile juba öelnud, et tuleb võitlus ja et Minu õpetuse 

vastu võideldakse mitmel viisil. Paljud on need, kes püüavad seda maa pealt kaduma panna; kuid enne kui 

Minu Õpetus kaob, peab kõigepealt kaduma viimane hing, st viimane inimene selles maailmas. 

47 Ärge kartke, kui teid kutsutakse jumalateotusteks, kui te ütlete, et Tema, kes rääkis teiega Vaimus, 

oli Kristus ise. Isegi kui Jeesus ütles teisel ajastul, et ta on Jumala Poeg, olid inimesed nördinud. Ma 

andestan nende uskmatuse ja luban neil nimetada Mind nii, nagu neile meeldib. 

48 Paljud eitavad, et ma olen teile rääkinud patuste inimeste suu kaudu. Aga siis ütlen neile: Ärge 

keskenduge anumale, hinnake sisu, ja siis valan oma õpetuse puhtuse Minu eitajate südamesse. Nad 

tunnevad mind ära, sest mul on märk, millega ma kutsun oma lambaid, ja nad tunnevad ära oma karjase 

hääle. 

49 Nad tulevad ja panevad Mind proovile, sest nad tahavad teile tõestada, et te olete eksinud. Kui ma 

ei ütle neile oma nime, ütlevad nad, et ma ei ole mina, ja kui ma vastan nende küsimustele, mis on esitatud 

halva kavatsusega, siis nad eitavad mind veelgi suurema innuga. 

50 Siis ma ütlen neile: Kes tahab minna valguse kuningriiki, peab seda südamega otsima. Aga kes 

tahab elada ilma Mind tunnustamata, on oma vaimule jumalikku teadmist varjanud ja seega põhjustanud 

selle, et kõik, mis on selge ja helge ilmutus, on tema jaoks müsteerium ja saladus. 

51 Ma annan teile oma rahu, mitte seda, mida maailm lubab, sest see ei ole tõsi, vaid ainult seda, mida 

ma panen teid tundma. Kandke Minu rahu endaga kaasas, sest tee, mida te astute, on täis okkaid, ma tean. 

Inimkond seilab kannatuste ookeanis. Patt on vallandunud ja teil ei ole piisavalt jõudu, et kõigi nende 

raskuste vastu võidelda. Seepärast olen ma tulnud teile jõudu andma ja teid sellest kaosest välja tooma. 

Alati, kui te olete eksinud oma teelt ja tunnete rahutust, küsite oma sügavas segaduses, kas see on Minu 

tee; kuid Ma vastan teile, et Ma näitan teile alati õiget teed. 

52 Mõni uskmatu süda küsib Minult täna: "Kas see oled Sina, Isand, kes meiega räägib?" Ja Mina 

vastan talle: See olen Mina, vaimus ja tões, kes näitan ennast teile alandlikult teie mõistmise piirides, et te 

tunneksite Mind ja et see valgus valgustaks teid, et see puhastaks teid ja valmistaks teie südant ette, 

elustaks seda ja näitaks talle vaimset elu, mis ootab seda. 

53 Ma avan praegu oma õpetuste raamatu. Ma tahan, et see jääks teie südame ees avatuks ja te 

jätaksite selle õpetused väsimatult meelde. Ma annan teile juhiseid, sest nüüd on minu armastuse poolt 

näidatud tund, mil ma teen teid oma tarkuse omanikeks. 

54 Te tulite Minust puhtana välja, kuid aja jooksul määrasite oma hinge, ja pärast puhastusi ja raskusi 

tulete Minu juurde ning Ma annan teile tagasi kaotatud väärtuse ja armu. Ma märgistan teid valguse 

pitseriga, et teie kaaslased teid ära tunneksid. Ma olen teid kutsunud jüngriteks ja ma tahan, et te järgiksite 

Teise ajastu inimesi. Kas te ei ole nõus, et ma olen teid valinud? - Te ütlete mulle vaikides: "Sinu Tahe 

sündigu". Ma ei saa teid veel lasta Minu asemele, ega te ole piisavalt varustatud, et õpetada. mida võiks 

häälekandja edasi anda, isegi kui tal on Sõna and, kui Minu Kiirgus teda ei valgustaks? Nad on veel 

kohmakad ja ainult valmis Minu inspiratsiooni vastu võtma ja seda edasi andma; kuid nende süda ei ole 

veel armu ja armastuse allikas, sest nad on kogenematud. Õndsad on need, kes on tundnud usku Minu 

Sõna kuuldes ja kes, ilma et Ma oleksin neile andnud suuri tõendeid, pakuvad Mulle oma tänulikkust. 

55 Keegi ei ole tulnud juhuslikult, mina tõin teid siia. Aga kui te olete Minuga rääkinud, siis olete 

Mulle võlgu, et tunnete Mind ära ja armastate Mind. - Mehed ja naised, kes on tänaseni elanud uhketes 

elamutes, kas te tahate Mind järgida? Kas te ei tea, et teid on märgitud Minu väljavalituks ja et see on 

Minu tahe, et te teenite Minu töös? Isegi kui te olete maailma väga armastanud, peaksite täna armastama 

vaimset elu, teenima oma vendi ja õdesid ning rajama oma elurõõmu sellele. Aga kui teie sugulased ja 



U 90 

50 

sõbrad hindavad teid selle vaimse täitumise pärast valesti, siis ärge tundke valu, olge tugevad ja võtke 

Minust eeskuju. 

56 Kui ma elasin teie seas teisel ajastul, leidsin, et minu lapsed muutuvad oma teadmiste ja võimu 

tõttu ülbeks. Ma tahtsin, et Minu Sõna siseneks nende südamesse, kuid leidsin, et nad on Vaimu andide 

suhtes ükskõiksed. Kuid see ei ole põhjus, miks ma nende teelt kõrvale pöördusin. Et aidata neil muuta 

oma raskeid südameid, valmistasin ette katsumusi, et neid valgustada. 

57 Ühel korral tuli üks neist meestest, kes oli kuulnud Minu Sõna, ilma et oleks seda uskunud. Ta tuli 

täis hirmu ja tema näol peegeldus meeleheide, sest ta ei suutnud leida vahendeid oma sureva naise tervise 

taastamiseks. Valust võitu saanud, pöördus ta Minu poole, olles asjata konsulteerinud oma teadusega, ilma 

et oleks leidnud ravi haigusele, mis oli tema kaaslase elu lõpetamas, ja küsis: "Kas Sina oled see, kes 

ravib?". Ja ma vastasin talle: "Mis on see, mis sulle südamelähedane on, hea mees?" Siis kõneles ta ja 

palus oma naise tervenemist. Ma ütlesin talle: "Võib-olla on Minu teadmised kasutud ja vägi, millega ma 

olen varustatud, on ebaefektiivne?" Kuid ma järgisin tema samme ja jõudsin surmahaigete laagrisse ning 

puudutasin tema otsaesist. Mees vaatas uskumatult, samal ajal kui ta tervist taastas. Abikaasa tõusis ja oli 

terve, ning täielikus teadvuses nuttis ta rõõmust, heitis end maale ja ütles Mulle: "Meister, Sa oled Jumalik 

Arst, meie Jumal. Miks nad ei tunnista Sind ja ei järgi Sind, kuigi Sa teed selliseid imesid?" "Oota, naine," 

vastasin talle, "on vaja, et ma läheksin sinust, et mind mõistetaks; aga need, kes juba tunnevad Minu Tõde, 

on väljavalitud." 

58 Kolmandal ajastul on see sama. Paljud, kes on olnud tunnistajaks Minu ilmingutele ja imedele, ei 

ole uskunud. Kuid aeg läheb ja sündmused, mis toimuvad, räägivad ja annavad tunnistust kõigist neist 

imedest, ja isegi siis nõuavad nad veel uusi tõendeid. Teised on Minule järgnenud esimesest hetkest peale 

ja on minuga koos. Need on need, kes elavad rohkem oma vaimule kui oma kehale ja kes ei ole oodanud, 

kuni ma lõpetan rääkimise, et mõista, kes on neid õpetanud. 

59 Kui te, Minu jüngrid, alustate väikese usuga ja töötate inimkonna heaks, siis teete imesid, sest Ma 

kasutan teid selleks, et anda tunnistusi vastavalt Minu tahtele neile, kes seda paluvad. 

60 Kui aeg saabub, ei ole Minu väljavalitute käes ühtegi raamatut, sest nende usk ja head teod viivad 

nad oma saatuse täitumiseni. 

61 Keegi, kes tahab Mind järgida, ärgu kartku oma vendade ja õdede kohut. Paljud kartlikud ütlevad 

Mulle: "Kuidas ma saan Sind järgida? Kui mu vanemad, mu sugulased, mu sõbrad saavad teada, et ma 

kuulen seda sõna, siis nad ei tunne mind enam, nad heidavad mind nende hulgast välja." Meister räägib 

nende südametega ja ütleb neile: Mitte kõik, kes on Minuga, ei ole rahule jäänud; et Mind järgida, on nad 

läbinud kannatuste kursuse. Aga ma küsin neilt, kes on neid piinanud: Mis kurja on need olendid teile 

teinud? Miks sa oled neid nutma pannud? 

62 Tulemas on suurema õigluse ja ranguse aeg. Ma tahan, et te oleksite selleks ajaks külvanud 

headust ja tõe tegusid oma naabritesse, et te saaksite nende vilju lõigata. Ärge oodake, et maailm maksaks 

teie halastustegude eest. Las Ma premeerin teie armastust inimeste vastu Minu õnnistusega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 91  
1 Teie, kes te tulete siia vaimset toitu otsima, tulge lähemale, ja kui te olete väsinud, jääge selle puu 

varju, et te saaksite end tugevdada. Kui te olete kurvad, kuulake ööbikulaulu puu lehtlas, ja kui te seda 

kuulate, siis tunnete oma südames magusat lohutust. 

2 Kui kedagi teist tabab uskmatus, siis ma ei heida talle selle eest ette ega mõista hukka 

maailmavaadet või usutunnistust, mida ta mulle oma südame põhjas pakub. 

3 Minu hääl jõuab teie vaimuni, et öelda teile, et te läheksite edasi ja kõndiksite usuga läbi elu suure 

kõrbe, olles alati elustunud jumaliku lubaduse poolt, et jõuda tõelise tõotuse maale, mis on Vaimne 

Kuningriik. 

4 Kuulake ja suruge Minu Sõna oma südamesse, et selle mälestus jääks kustutamatuks. Ma kinnitan 

teile, et kui on saabunud Minu määratud tund, mil Minu häält ei saa enam sellisel kujul kuulda, siis on 

tulnud viimane õpetus, mille Ma annan teile häälekandja kaudu. Seepärast peate seda hoidma nagu kõige 

väärtuslikumat aaret. Kui see tund kätte jõuab - nii Meistri kui ka jüngrite jaoks pidulikult -, peaks teie 

ettevalmistatud vaim jääma rahulikuks, süvenema kontemplatsiooni ja palvesse, sest just neil hetkedel 

mõistab ta, kuidas ta hiljem vaimseid inspiratsioone vastu võtab. 

5 Ma tahan, et sa mõistaksid veel enne selle kuulutuse lõppu selles vormis, milles ma olen ennast 

sulle praegu teatavaks teinud, selle sügavat tähendust ja selle välist vormi, et sa saaksid seda homme 

selgitada neile, kes mind ei ole kuulnud. Teie tunnistust peetakse tõeseks, kui te kinnitate seda oma 

armastuse tegudega oma vendade vastu. 

6 Valmistage end ette, et kui Minu ilminguid selgitatakse, saaksite öelda, et Minu Vaim ei pidanud 

laskuma kogu oma täiuses hääle kandja meelele, sest Ta on lõpmatu. Minu valguskiirtest piisas, et 

edastada tema vaimule inspiratsiooni. Samuti ei tohiks te unustada, et Minu ilmumise lühikese aja jooksul 

oli Minu häälekandjatel vaimse vaimse vaimustumise and - see and võimaldas neil saada Minu Sõna 

vahendajateks ja edastajateks. 

7 See on olnud - lühidalt ja lihtsalt öeldes - viis, kuidas Minu häälekandjad on sel ajal inimkonnale 

Minu vaimset sõnumit edastanud. 

8 Aga et te ei langeks fanatismi ja ei jääks kangekaelselt arvamusele, et ma olen rääkinud selle aja 

inimestega ainult häälekandjate vahendusel, tahan, et te teaksite, et iga inimolend, kelle ülesanne on 

juhtida rahvahulki, rahvaid või rahvaid, on vahend, mida ma kasutan inimkonnaga rääkimiseks. 

9 Minu armastus on üle religioonide, õpetuste, keelte ja kultuuride erinevuste, sest Mulle piisab 

sellest, et leida vaimne ettevalmistus selles, kes valmistub pöörduma oma kaasinimestele sõnumi 

edastamiseks. Siis kasutab Minu hooliv armastus teda vahendajana, et teha Tema kaudu teatavaks Minu 

tõde. 

10 Kui te kuulete kõneleja huultelt sõnu, millel on sügav tähendus või mis panevad tema kuulajate 

südame varjatud keeled värisema, siis on see tõend, et kõneleja oli vaimselt ette valmistatud ja talendikas. 

Aga eelkõige on teil tõendid selle kohta, et ta oli inspireeritud Minust. Kui te aga kuulete kõnelejaid, kes 

räägivad sõnu, mis sisaldavad ebatõde - olgu need vormilt kui säravad ja kõlavad tahes -, siis olge kindlad, 

et siin ei olnud vaimset ettevalmistust ega Minu inspiratsiooni. 

11 Ma lõpetan nüüd varsti selle sõnumi edastamise, mis, kui selle aeg on kätte jõudnud, toob kaasa 

rahvaste vaimse ärkamise, õpetades inimesi eristama vaimset pelgalt inimlikust ja eraldama valjemat, 

kõrgemat, puhast ja heledat kõigest sellest, mis sisaldab ainult ebatäiuslikkust, ebaausust või valet. 

12 Igal ajal on Minu kui Meistri armastus olnud hoolas, et inimesi õpetada, mida nad vajavad, ja Ma 

olen alati tulnud neile rääkima vastavalt nende vaimsele küpsusele ja intellektuaalsele arengule. 

13 Ma olen tulnud teie juurde, sest olen näinud, et inimeste sõna ja teie loodud õpetused ei kustuta 

teie vaimu põlevat janu - janu valguse järele, janu tõe, igaviku ja armastuse järele. Sellepärast olen Ma 

ennast teie juurde paigutanud ja teen ennast alandlikele, teadmatutele ja harimatutele inimestele, pannes 

nad vaimus ja vaimus vaimustusse, et nende suust voolaks kolmanda ajastu sõnum. Selleks, et olla 

väärilised Minu jumalike mõtete vastuvõtmiseks ja edastamiseks, pidid nad võitlema maailma 

materialiseerumise ja kiusatuste vastu. Sel moel oma isiksust tagasi lükates ja oma edevust karistades on 

nad saavutanud oma olemuse täieliku üleandmise nende lühikeste ajavahemike jooksul, mil nad oma 
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meeleorgani Jumalikule inspiratsioonile pakkusid, võimaldades seeläbi nende huultelt tulla sõna täis 

tarkust, õrnust, õiglust, palsamit ja rahu. 

14 Alati leidub neid, kes ei suuda mõista, kuidas on võimalik, et häälekandjad suudavad sõnades 

väljendada nii palju teadmisi ja valada nii palju elu essentsi kuulajate hulga mõtetesse, ilma et Minu Vaim 

laskuks nendesse mõtetesse, ja ainult Minu valguskiir valgustab neid. Selle peale ütlen teile, et isegi 

kuninglikul täheks - nagu te nimetate Päikest - ei ole vaja tulla Maa juurde, et seda valgustada, sest 

valgusest, mida ta teie planeedile kaugelt saadab, piisab, et seda valguses, soojuses ja elus ujutada. 

15 Samamoodi valgustab ja elavdab Isa Vaim, nagu lõpmatu kiirgusega päike, kõike selle valguse 

kaudu, mida Ta saadab alla kõigile olenditele, nii vaimsetele kui ka ainelistele. 

16 Mõistke siis, et kus on Minu valgus, seal on ka Minu Vaim. 

17 Hoidke need selgitused meeles, sest homme peate just teie kasutama neid näiteid, et panna oma 

kaasinimesed mõistma Minu ilmutuse olemust inimese mõistmisorgani kaudu. 

18 Sel viisil saavad nad kergesti aru, kuidas Minu Vaim, ilma et ta laskuks ohtralt mõnele neist 

mõistuseorganitest, teeb oma kohalolekut tuntavaks vaimse vibratsiooni kaudu, mida Ma saadan alla oma 

häälekandjatele. 

19 See on Minu isalik armastus, mis tuleb praegu teie juurde ja muutub inimsõnaks, kui see puudutab 

hääle kandja meelt. 

20 Avage templi väravad, mis on teie sisimas, ja vaadake nähtamatut. Rõõmustage selle üle, et ma 

olen toonud teie kätte selle vaimse, mida te pidasite nii kaugeks. 

21 Oo inimesed, kes on moodustatud selle vaimse õpetuse hulgast, kui palju te värskendate end Minu 

Tarkuse Raamatu lehekülgedel, ilma et jõuaksite kunagi lõpuni! 

22 Just tarkus on Vaimu kingitus ja suurim pärand, mis rajab Tema igavest au ja õnnistust. 

23 Nii nagu ma lõin teie inimmeele jaoks ammendamatu õpetuse maailma, lõin ma teie vaimule 

igavese ja lõpmatu tarkuse taeva. 

24 Uus osa teest, mida peate läbima, ilmub teie silme ette, ja ma jätan teile oma juhiseid ohtralt, et te 

astuksite sellele teele kindla sammuga, mis viib teid igavikku. 

25 Ma tean hästi, et kõik inimesed ei mõista selle sõnumi tõesust samal ajal, sest kui mõned usuvad, 

et see on õige aeg Minu vastuvõtmiseks, siis teised kahtlevad Minu sõnumis, kui nad saavad teada, kuidas 

see vastu võeti. Nad ütlevad, et tõele au andes on liiga üllatav, et Jumalik Vaim oleks võinud end 

inimmeele kaudu teatavaks teha. Seejärel küsige neilt, kas nad ei arva, et hämmastav oli ka see, et Jumala 

Sõna sai Jeesuses inimeseks - see on fakt, mida nad on alati pidanud ülimaks tõeks. 

26 Te näete, et niipea, kui nad selle peale mõtlevad, saavad nad aru, et Ma andsin teile suurima tõendi 

oma armastusest teie vastu, kui Ma Teisel Ajastul inimeseks sain, ja et kui Ma ilmutasin end nüüd 

inimliku meeleorgani kaudu, siis selleks, et viia teid vaimult vaimule dialoogi, mis saab olema täiuslik 

vorm, milles lapsed saavad suhelda oma Taevase Isaga. 

27 Sõna kõneleb teiega, sama, mis kõneles Jeesuses teisel ajastul, sest Jumala Sõna on igavene ja 

kõikvõimas. Ma rääkisin teile nii Jeesuse huulte kui ka prohvetite ja apostlite suu kaudu, nii nagu ma 

räägin teile praegu nende häälekandjate vahendusel ja nagu ma räägin otse teie vaimuga, kui te olete 

jõudnud vaimse tõusu aega. 

28 See oli Kristus, Jumala Sõna, kes rääkis Jeesuse, Puhta ja Valju suu kaudu. 

29 Inimene Jeesus sündis, elas ja suri; aga mis puutub Kristusesse, siis Ta ei sündinud, ei kasvanud 

maailmas ega surnud, sest Ta on Armastuse Hääl, Armastuse Vaim, Jumalik Sõna, Looja Tarkuse 

väljendus, kes on alati olnud Isas. 

30 Kui Kristus rääkis Jeesuses, siis oli Tema hääl igal pool kuulda, sest see oli Igavene Sõna, mis 

rääkis, teie Isa hääl. Kõike seda peate te mõistma ja kaaluma, nii et alati, kui te mõtlete Kristusele või isegi 

mainite Tema nime, teete te seda oma Taevase Isa meeles pidades, kuid mitte kunagi nii, nagu oleks 

tegemist mõne teise, Minu Vaimust erineva olendiga. 

31 Minu sel ajal ilmutatud Sõna hävitab nagu mõõk kogu vale, millega inimesed püüdsid varjata 

Minu tõde; kuid see on ka päästepaat kõigile hukkunuile, kes täis hirmu otsivad vaimustuse valgust. 
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32 Jüngrid, Kristus on Jumaliku Armastuse kõrgeim ilming, on valgus, mis on elu vaimu 

piirkondades, valgus, mis murrab läbi pimeduse ja paljastab tõe iga vaimse pilgu ees, lahutab saladused, 

avab ukse ja näitab tee tarkuse, igaviku ja hingede täiuslikkuseni. 

33 Teisel ajastul sai Kristus - seesama, kes praegu teiega räägib - inimeseks ja elas maa peal. Kuid 

nüüd on Ta vaimus teiega, täites lubaduse, mille Ta andis inimkonnale: lubaduse tulla uuesti uuel ajastul, 

et tuua teile kõrgeimat lohutust ja tõe valgust, valgustades ja selgitades kõike, mis on inimestele ilmutatud. 

34 Vaadake jumalikus ühes Vaimus, kes on näidanud end teile erinevates avaldumisfaasides, kuid kes 

on alati ilmutanud oma õiglust, väge ja täiuslikkust. 

35 Ärge kunagi püüdke oma inimliku mõistuse piiridesse mahutada teadmisi, mis on reserveeritud 

ainult vaimule, sest siis näeksite enda ees vähendatud ja täiuslikkusest ilma jäänud Jumalat. 

36 On hea, et te mõistate Mind kui Kõrgeimat Armastust, kui Absoluuti, kui Looja, kui 

Kõigevägevust. Kuid mõistke, et peate otsima vaimset inspiratsiooni, et leida sügavamaid väljendeid, kui 

te oma Issandast räägite. Tõesti, ma ütlen teile, et Minu jõud, tarkus ja armastus ületavad kõik, mida 

inimaju suudab ette kujutada, sest see kõik on väljaspool seda, mida te teate ja mida te ei saa teada. 

37 Ma valmistan praegu ette teie hinge tulevikku; seepärast põletatakse praegu Jumaliku Õigluse tules 

õled*, sest teie jaoks on ainult kaks teed: üks on vaimustumise ja teine puhastumise tee. 
See tähendab, et soovid ja pahed on endiselt hinge küljes kinni. 

38 Sel ajal peab see, kes ei ole valmis ennast uuendama, tundma suurimat kibedust ja ta võetakse maa 

pealt ära, kaotades seega väärtusliku võimaluse oma üleastumisi heastada ja leppida end Seaduse, Tõe ja 

Eluga. 

39 Need seevastu, kes lähevad sellest materiaalsest elust Vaimsesse Kodusse rahu ja rahuloluga, mida 

annab täidetud kohustus, tunnevad, et neid valgustab Minu Valgus, ja kui nad kuuluvad nende hulka, kes 

peavad uuesti kehastuma, siis valmistan neid enne inimellu naasmist ette, et nad saaksid sinna tõusta 

puhtana, vaimustatuna ja suurema tarkusega. 

40 Te ei ole enam nii hooletu, et unustate oma tõotuse jääda headuse teele. Sa hoiad alati meeles seda 

vaimset lepingut, mille oled minuga sõlminud, kaldumata kõrvale headuse teelt - hoolimata katsumustest 

ja kiusatustest, millega sa oma teel kokku puutud. 

41 Kes tahab Mind järgida, võtku oma rist ja järgnegu Minu jälgedele. Ma ootan hea tahte inimesi, 

kes igatsevad rahu, päästet ja oma ligimese heaolu. Ma võtan oma armastuse mantli alla need, kes otsivad 

Mind selle õilsa ideaaliga, ja ma saadan nad kõigile maailma teedele, et nad muudaksid Minu mõtted 

sõnadeks ja Minu sõnad tegudeks ning teeksid sel viisil nende kaudu Minu õpetust teatavaks. Mõned 

kasutavad lihtsaid sõnu, teistes Sõna õitseb ja nende huultelt voolab vaimse vee tulv, et kustutada inimeste 

janu tõe järele. 

42 Ärge kartke rääkida, kui olete Minu sõnumitoojate ja apostlite ridades, ja ärge mõelge, et see 

sõnum ei ole inimestele arusaadav. 

43 Ma tulen, et valgustada teie meelt, et vabastada teid materialismist, et näidata teile teed tõelise 

õnne poole. See on hea uudis, mida te peate kõikjale kaasa võtma. 

44 Valmistuge lahinguks, kõik, kes te olete heast tahtest, et te saaksite õigel ajal oma vendade juurde 

tulla. Sellest õigest ajast annan teile näite, kui ma tulen just sel hetkel, kui te Mind vajate. Kas oleks 

õiglane, kui Päästja tuleks liiga hilja, kuigi Ta näeb inimkonda kuristikku sukeldumas? 

45 Kuulge Mind, inimesed, ja mõtestage seda sõna, kui mõistate, et olete seda vähe kasutanud, sest 

olete vähe uskunud ja teie südamesse on mitu korda tunginud kahtlus. Kuid tuleb aeg, mil vähese usuga 

inimesed näevad, kuidas minu külvatud viljad valmivad, ja kogu maailmas ilmuvad need, kes on 

initsiatiivi saanud vaimseks muutumise. 

46 Siis te kuulete Minu häält, mis ütleb neile: "Armsad jüngrid, külvame armastust kogu maailma, ma 

lasen oma seemne teie tegude kaudu südamesse. Külvake eeskujuks ja varsti näete, et Minu õpetus kannab 

vilja. 

47 Nii nagu Johannes, Minu teise ajastu tuleku eelkäija, ütles rahvahulgale: "Jeruusalemm, 

Jeruusalemm, valmistuge tundma oma Kuningat", nii peaksite teie, Minu uued eelkäijad, ütlema 

maailmale: "Valmistuge vastu võtma oma vaimus Jumaliku Vaimu kohalolekut, kes tahab panna teid 

tundma Tema Kuningriigi hiilgust." - Mõnikord ütlete: "Selleks, et tungida selle tarkuse sügavustesse, 
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mida Issand meile avaldab, peaksite teoloog olema. Sa peaksid olema teadlane, et mõista elu imesid". 

Sellele vastan, et kui te uuriksite neid teadusi, siis te ei mõistaks Minu ilmutust. 

48 Ma olen valmistanud teie mõistuse nii, et see suudab Mind mõista oma tagasihoidliku mõistmise 

piirides. Sest niiviisi koormamata ja vaba kõigist Minu õpetusele võõrastest mõjudest, saab ta kergemini 

läbida Minu õpetusi. Ma usaldan teile raamatu, milles teie vaim õpib lugema ja tunneb vaimset tarkust. Te 

otsite seda tarkust asjata maistest raamatutest, sest see seeme, mida inimeste raamatud sisaldavad, ei 

idaneks enam teie sees. Teie ülesanne erineb nende omast, kes tulevad Maale, et uurida looduse saladusi. 

Teie olete see rahvas, kelle saatus on tuua vaimuvalgust maailma. 

49 Kas te pole kuulnud seitsmest pitserist? Et te mõistaksite, kujutage ette raamatut, mis koosneb 

seitsmest peatükist, raamatut, mis sisaldab elutarkust ja vaimset tarkust ning mis on avatud inimkonna ees. 

Kuue neist seitsmest pitserist on lahti lastud, seega olete nüüd jõudnud kuuenda pitserini ja saate selle 

valguse ja ilmutused. 

50 Õnnistatud on see, kes armastuse, alandlikkuse ja austusega mõistab seda Minu tarkuse sümbolit, 

sest see muutub tema meeles valguseks. Seitsme pitseri raamat on nagu pühamu, kus teie vaim leiab trepi, 

mis viib rahu ja täiuslikkuse koju. See on Minu Tarkuse Raamat, mis antakse inimestele seitsmes etapis. 

51 "Keel", milles see raamat on kirjutatud, on jumalik, sest see oli teie Igavese Isa Vaim, kes kirjutas 

selle oma lastele. "Minu Sõna" tõlkis selle teie jaoks inimkeelde, et inimene saaks seda tundma õppida ja 

elada selle esimestest lehekülgedest alates. 

52 Ma tutvustan teile praegu selle ilmutuse uurimist. Homme, kui Häälekandja vaikib, hakkab teie 

vaim valmistuma jumalike õpetuste jätkamiseks otse Isalt. 

53 Minu Tahe on, et kui seitsmes pitser on lahti lastud, toimub inimkonna poolt vaimude vaheline 

diskursus, et nad saaksid olla ühenduses oma Issandaga. 

54 Mõelge nende õpetuste üle, õpilased, ja te tunnete selle ilmutuse suurust. 

55 Tere tulemast inimestele, kes tulevad oma Issandat vastu võtma. Tere tulemast neile, sest nad on 

mõistnud, et nad elavad nende ettekuulutuste ja lubaduste täitumise ajal, mille ma andsin inimkonnale 

teisel ajal. 

56 Minu uus ilming on leidnud maailma ilma rahuta. Tänapäeval hävitavad rahvad üksteist, tahtmata 

mõista, et te kõik olete vennad ja õed. 

57 Kui esimesed kirglikud kristlased said teada, et nende Issand naaseb maailma sõdade ja vihkamise 

ajal, ei saanud nad aru, kuidas inimesed ei saa üksteist armastama hakata pärast seda, kui see (Jeesuse) 

ülev õpetus oli jõudnud suust suhu ja südamest südamesse. 

58 Oh, kui nad oleksid vaid teadnud, et kristlikud rahvad tõusevad üksteise vastu, et üksteist hävitada, 

ja et inimeste südamed muutuvad tohutuks hauaks, millesse maetakse kõik voorused, mida Minu Õpetus 

neile õpetas! Inimkond on nagu pimedusse suletud hing, mädanik ja üksindus nagu surnu oma 

surnukambris. Aga Minu hääl äratas selle surnud mehe hauas üles tõe, armastuse ja valguse juurde. Minu 

hääl, mis kõlab tema vaimus, ütleb talle: Ära maga, see on kolmas päev, mil sa tõused, kolmas aeg, mis on 

määratud vaimule tema heastamiseks ja ülendamiseks, millega iga võlg on igaveseks tasutud ja tema 

missioon maa peal on lõpule viidud. 

59 Ma olen näinud, et teie religioossetel kogukondadel ei ole vajalikku jõudu, et peatada nii palju 

kurja, ega ka piisavalt valgust, et valgustada teie mõistust, ja seda seetõttu, et nad on eemaldunud Minu 

Õpetuse sisust, mis on mõeldud eelkõige vaimule. 

60 Paljude inimeste jaoks on Jeesus ilusa ja iidse legendi kuju, mille eeskujulikke tegusid ei saa 

mõista ja ellu viia praegusel materialismi ajal. Sellele ütlen ma teile, et Jeesuse sõna ja teod ei ole möödas 

ega saa kunagi olema, sest need ei kuulu mingile ajastule ega rahvusele, sest Tema tegude olemus 

maailmas oli armastus ja alandlikkus, ja inimkond vajab Tema õpetusi oma vaimse arengu jaoks. 

61 Kui surnud - armastuse mõttes - tõelisse ellu tõusevad, näete, kuidas Minu Nimi ja Minu Sõna 

ilmuvad maailmas uuesti, ja te kuulete paljude huulte ütlemist: "Kristus on surnuist üles tõusnud!" Kuid 

siis ütlen neile, et ma olen alati olnud kohal ja et ma ei ole kunagi olnud surnud, samas kui inimkonna 

vaimne minust eemale pöördumine ei võimaldanud tal mind tunda. 

62 Jüngrid, täna avastan ma väsimust teie kehades ja rahutust teie hinges; põhjus on see, et teie 

kaasinimesed teevad teile haiget, sest te olete selle risti omaks võtnud. Aga teil on soov Minu Sõna järele, 

ja selles leiate rahu ja lohutust. 
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63 Esimesel ajastul palvetasid inimesed kõrbes, et neile saadetaks manna. Täna tõstke oma vaim üles, 

et kuulda Issanda häält, mis on toit ja igavene elu. 

64 Mitu korda olete soovinud, et see sõna oleks kuulda kogu maailmas. Selle peale ütleb Meister teile: 

Ainult väike hulk kuuleb Mind mõistuse organi kaudu, kuid hiljem saavad kõik selle sõnumi kätte. Minu 

valgus on valatud igale vaimule ja kogu lihale, või, mis on sama, maa on valmis selleks, et seeme tungiks 

sinna sisse ja kannaks vilja. 

65 Ainult need, kes püsivad patus, ei tunne Minu kohalolekut. Aga ma annan maailmale mõista, et ma 

tulin kõigi jaoks ja et ma näitasin ennast kõigile. 

66 Uue päeva valgus on ilmunud silmapiirile ja teie silme ees on avanenud raamat. Minu vaimne 

õpetus võitleb varjude hajutamise nimel ja lõpuks saab selle tõde võitu. 

67 Te ei tohi kiidelda vaimulike andidega, mis ma olen teile usaldanud, ega armuga, mis teile on 

antud, et te kuulete mind. Teie teod peavad olema need, mis räägivad ja annavad tunnistust teie saadud 

armastuse õpetusest. 

68 Inimesed panevad teid proovile, kuid siis usaldate end täis usku Minu tahtele ja Ma aitan teid 

sellest läbi. 

69 Nad toovad sinu juurde parandamatult haige, et sa teda terveks raviksid, nad kutsuvad sind sureva 

juurde, et sa teda ellu tagasi tooksid, ja nad toovad sinu ette mõistuse kaotanud inimese või riivatud, et sa 

tema vaimule valgust ja meelele vabadust annaksid. 

70 Ärge kartke tõestust (teie tervendamisvõime kohta), uskuge sellesse, olge oma kaasinimeste suhtes 

alandlikud, ja mina teen ülejäänu. Ma näitan inimestele, et ma olen tõepoolest andnud teile võimu. See 

mõjutab neid ja paljud pöörduvad ümber. Kuid need, kes kavatsesid teile kahju teha, tunnevad, et teie 

abistav armastus on löödud. 

71 Võitluse ja tõelise spiritualiseerimise aeg on saabunud. Templitest, kirikutest ja sünagoogidest 

tulevad välja need, kes, kes on pühendunud välistele kultustele, ärkavad üles oma unest ja otsivad üles 

Issanda põllud, kus on töö, külvamine ja võitlus. 

72 Pane ära liigne armastus oma keha vastu ja halasta oma hinge ning aita tal ennast puhastada ja üles 

tõsta. Kui olete selle saavutanud, siis saate kogeda, kui tugevaks te saate hinges ja kehas. 

73 Pea meeles: kui hing on haige - kuidas saab südames olla rahu? Ja kui hinges on südametunnistus - 

kas ta saab nautida rahu? 

74 Valmistuge, sest tõesti, ma ütlen teile, juba praegu on palju neid, kes ootavad Püha Vaimu. 

Inimesed uurivad ja uurivad pühakirju ja ettekuulutusi ning avastavad neis, et selle aja sündmused 

näitavad, et märgid, mis ma andsin oma tuleku kohta, on nüüd täitumas. Kuid enamik inimkonnast on ikka 

veel unes. Kui kõik rahvad ootaksid Mind ja kui ennustusi oleks õigesti tõlgendatud, oleksid inimesed juba 

asunud teele tähe poole, mis paljastaks neile vaimu ja vaimu vahelise dialoogi. 

75 Teie, kes te kuulete Minu Sõna, olete olnud kohtumõistjad nende seas, kelle kaudu Ma ennast 

teatavaks teen. Aga seda, kes on olnud kõige karmim ja ebaõiglasem, olen ma kutsunud ja andnud talle 

sama vaimse ande, et kui ta leiab end samuti kohtunike ja uskmatute ees, oleks ta teadlik raskest ja raskest 

ülesandest, mis lasub häälekandjal. 

76 Tehke edusamme, õpilased, ärge oodake, kuni "viimased" tulevad, et õpetada teile, mis on usk, 

kuulekus ja innukus Minu Töös, sest te olete kohustatud neid ootama avatud uste, ettevalmistatud kodu ja 

kaetud laua juures. 

77 Ma võtan vastu kõik, kes tulevad Minu Sõna järele - nii need, kes valmistavad end varakult ette ja 

pööravad oma meeled igast mõttetusest, kui ka need, kes tulevad Mind kuulama ainult harjumusest. Mis te 

arvate, kumb kasutab minu õpetust paremini? Mis te arvate, millised on need tugevad, kui saabub Minu 

lahkumise tund, kui Ma lõpetan Enese ilmutamise teile selle vahendaja kaudu? Need on muidugi need, kes 

tõesti valmistuvad Minu õpetuste vastuvõtmiseks. Seepärast kuulake Mind vaimuga, tehke oma mõistus 

erapooletuks ja laske südames liigutada; nii tunnete, kuidas Minu Sõna tungib teie olemuse kõige 

sügavamasse ossa ja täidab teid õilsate tunnetega. 

78 Mõned, kes ei ole selle sõna juures kohal, on Minu kohalolekule lähemal kui paljud, kes võtavad 

selle ilmutuse juures koha sisse, ja seda sellepärast, et Meistri õpetussõna tuleb vaimule, mitte lihale. Oh, 

maailma kirgedest nakatunud hinged, kui te teaksite, et hetkedel, mil te seda sõna kuulete, pakun ma teile 

sellega paati, et teid päästa, ja võrku, et päästa oma vennad ja õed, kes on ohus! 
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79 Lõpuks olen ma teiega, nagu ma teile lubasin, lõpuks olen ma saabunud ja ei tule päeva, mil ma ei 

annaks teile tunnistust oma kohalolekust ja õiglusest mitmel viisil. 

80 Aeg, mil inimesed on kasutanud vaba tahet, et pühendada see naudingutele, alandlikele kirgedele, 

vaenule ja kättemaksule, on nüüd lõppemas. Minu õiglus tõkestab patu teed ja avab selle asemel lepituse ja 

uuenemise tee, et inimesed leiaksid rahu tee, mida nad on asjata otsinud teiste vahenditega. 

81 Te nimetate end omavahel vendadeks ja õdedeks, kuid te olete seda olnud vaid harva! Seepärast 

olen ma teile täna öelnud, et valmistuge Minu Sõna vastuvõtmiseks. Sest selles kuulete Minu õrna ja 

armastavat häält, mis paneb teid tundma end tõeliste vendade ja õdedena Jumalas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 92  
1 Teie jaoks on see päev püha, kui te kuulete Minu Sõna. Teie, kellel on usk, värskendate ennast, ja 

teie, kellel on kahtlused, piinate end, sest te tahate näha Mind inimesena, et saada absoluutset 

kindlustunnet Minu kohalolekust. 

2 Aga ärge muretsege, ütleb Meister teile, sest isegi ilma Mind nägemata või puudutamata usute 

lõpuks. Kuigi Minu Sõna veenab teid, muudab see ka kõik teie olemuse vaimsed kiud tundlikuks ja lõpuks 

tunnete vaimseid ilmutusi enda lähedal, kui rahu koputab teie uksele või armastus läheneb teie südamele, 

kui surm varitseb või kiusatus varitseb. Parim pärand, mille ma teile jätan, on see õpetus, sest see, kes 

oskab seda tõlgendada ja praktiseerida, nagu see nõuab, saavutab kõrgeima meelerahu. Kuid need, kes 

seda tõlgendamisel või rakendamisel võltsivad, peavad kibedalt nutma. Kuid need ei saa Mind süüdistada, 

sest nende südametunnistus ütleb neile, et see valu on tõend sellest, et nad olid väljaspool seadust. 

3 Ka maa peal jätavad teie vanemad teile õpetuste ja nõuannete pärandi ning need, kes neid järgivad 

ja järgivad, lõikavad oma eluteel pidevalt head vilja. Kuid need, kes ei kuula nende sõnu ja unustavad need 

ning kes väärtustavad rohkem materiaalseid hüvesid, mida nad saavad osana oma pärandist, kui saadud 

armastuse õppetunde, on määratud langusele ja muutlikule varandusele. Küsige endalt: Kas nende eksinud 

laste jaoks oleks õiglane öelda, et nende Isa on see, kes neid karistab, kui nad tunnevad raskusi ja 

kannatusi, mis on nende sõnakuulmatuse tagajärjed? Ei, Minu lapsed, teie teod toovad teile alati tasu või 

karistuse. 

4 Armsad jüngrid, ma annan teile praegu oma armastuse õpetust. Keset seda vaesuspiirkonda, kus 

Minu ilmingud toimuvad, on Minu pühamu, see vaimne tempel, kus ei tähistata riitusi ega pimestata teid 

liturgiate valeliku säraga, kus te kuulete ainult häält, mis on kord armastav ja lohutav, kord sügavalt tark, 

kord range ja õiglust armastav. 

5 See on põhjus, miks te ei väsi seda kunagi kuulamast ja tunnete end alati sellest vallutatuna, sest 

kuigi Minu õpetused on väliselt sarnased, olete avastanud, et need on sisult erinevad ja viivad teid järk-

järgult Minu tõe vaimse mõistmiseni. 

6 Te tulete erinevatest maailma osadest, et kuulda Mind, ja Ma kutsun teid esindajateks. Kui te olete 

perekonna isa või ema, võtan teid vastu kui kodu esindajaid; kui te olete laps, võtan teid vastu kui 

perekonna esindajaid. Kui te tulete teatud piirkonnast, siis võtan teid vastu kui selle piirkonna esindajaid, 

ja kui te tulete kaugest riigist, siis kutsun teid oma rahva esindajateks. Minu jaoks olete te kõik Minu 

lapsed, Minu armastatud jüngrid, keda Ma õpetan ilma soosinguta. 

7 Neile, kes kahtlevad Minu Sõnas, ütlen, et nad peaksid ootama, et nad peaksid hoidma kahtluse 

oma südames ja sulgema oma huuled, kuid et nad peaksid avama oma kõrvad, oma mõistuse ja oma 

südame, sest nüüd on üllatuste ja imede aeg, mida ainult need, kes on varustatud, suudavad tajuda ja 

kinnitada. 

8 Juba käib viimane lahing ja on vaja, et teil oleksid relvad, millega võidelda, ja kilp, millega kaitsta 

end. Aga kuna see kohtuotsus ei ole selline, nagu maailm on oodanud, siis ei ole ta saanud aru, et ta on 

juba samasuguses. Igaüks, kes on ärganud, kui ta halastab oma kaasinimesi, hoiatagu neid ja andku nende 

seas tunnistust heast sõnumist. Selle rahva seas näen ma paljusid, kes vaikivad, kuigi nad võiksid rääkida, 

et anda tunnistust; teised aga, kes ei ole Minu õpetusest aru saanud, räägivad sellest lakkamatult, teadmata 

selle tähendust ja tähendust, ja langevad seeläbi sageli vastutustundetult valetesse. Neile ma ütlen, et nad 

peaksid eelnevalt õppima ja end varustama, et keegi ei saaks segadusse sattuda või Minu tööd halvasti 

hinnata. 

9 Ma juhin teie tähelepanu ka sellele, et see, kes kasutab Minu Sõna mõõgana oma kaasinimese 

vigastamiseks või skeptikana tema alandamiseks, ei saa end Minu jüngriks nimetada. Samuti ei saa see, 

kes sellest Õpetusest rääkides erutub ja kaotab rahulikkuse, sest ta ei külva ühtki usu seemet. 

10 Varustatud jünger on see, kes, kui ta näeb, et tema usk, tema pühimad veendumused, on rünnatud, 

oskab jääda rahulikuks, sest ta on nagu majakas keset tormi. 

11 Kuulake Mind väsimatult, et teie usk kasvaks ja te rahuldaksite oma hinge kõrgendamise soovi. 

12 Sel ajal teen, et õpetus, mille andsin teile teisel ajastul, mida paljud ei ole mõistnud ja teised on 

unustanud, oleks kõigile arusaadav ja lisaks sellele järgitaks seda Minu uute õpetuste tõttu. 
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13 Teie, kes te olete need ilmutused saanud, olete määratud kuulutama inimkonnale Minu uut ilmutust 

inimese mõistmisorgani kaudu. Kes annab selle tunnistuse, kui mitte sina? Kui te ootate, et religioossete 

kogukondade väärikad või vaimulikud toovad selle hea uudise inimkonnale, siis te eksite. Sest tõesti, ma 

ütlen teile, isegi kui nad näeksid Mind, ei avaks nad oma huuli, et öelda inimkonnale: "Vaata, seal on 

Kristus, mine Tema juurde!" Ei, jüngrid, mitte nem nad ei ole need, kes Mind kuulutavad, ega need, kes 

rajavad uusi radu selle ajastu inimestele. Teid aga valmistab Minu Sõna lakkamatult ette, et te räägiksite 

ustavalt sellest, mida te olete näinud ja kuulnud, ja eelkõige, et te kinnitaksite seda oma Jumala 

kummardamisega ja oma armastustöödega oma kaasinimeste vastu. 

14 Las Minu Sõna täidab teid jõuga, et te ei oleks katsumustes nõrgad. Pidage meeles, et vooruse tee 

on mõnikord külvatud okastega ja kiusatustega. 

15 Mõistke, armsad jüngrid, kui delikaatne on see töö ja ka kõik see, mida te peate uurima ja kaaluma, 

et te ei satuks eksitusse ega külvaks lahkhelisid oma vendade seas. 

16 Hoidke Minu Sõna ja te saate tugevaks, sest Ma ehitan templid, mis peavad vastu ka kõige 

tugevamatele tormidele. 

17 Keegi ei ütle Mulle, et ta tunneb end liiga väsinud, et tänase päevatööga toime tulla, sest nii ei 

räägi mitte vaim, vaid liha. Ma ütlen teile, et piisab sellest, kui eraldute veidi materiaalsest maailmast, 

milles elate, et tunda end vabana koormatest. Küpsenud vaim ei tunne väsimust, vaid keha väsib 

materiaalses võitluses. See vaimne missioon, mida armastusega kantakse, ei koorma teid ega väsita teid, 

vaid leevendab teie elu raskusi ja tugevdab keha ja vaimu. 

18 Ma pean teile ütlema, õpilased, et see, kes tunneb armastust oma ligimese vastu, ei tunne väsimust. 

Kas sa arvad, et kui ma ei oleks sind armastanud nii, nagu ma sind armastan, oleksin ma nõustunud selle 

kohtuotsuse ja ohvrisurmaga, millele sa mind siis allutasid? Kuid Minu armastus inimkonna vastu andis 

Jeesusele jõud ja Temas viisin Ma oma lunastustöö lõpule. Mõistke: Nii nagu on teie armastus oma 

ligimese vastu, nii on ka see jõud, millega te suudate taluda nende solvanguid ja raskusi, mida teie 

ülesanne võib teile põhjustada. 

19 Palvetage, muutuge tugevaks heas, et saaksite kõrvaldada oma puudused ja tunda end iga päev 

rohkem Minu armastuse vääriliseks. 

20 Sel õnnistatud tunnil on Minu Jumalik Kiirgus puudutanud Minu häälekandjate meelt erinevates 

kogunemiskohtades, mis on pühendatud sellele ilmutusele, ja see valgus on muundunud elutarkusteks 

sõnadeks Minu rahva vaimu jaoks. See ilming on sarnane sellega, kuidas manna langes nälgiva rahva 

peale ja toitis neid kõrbes valitseva häda ajal. Ärgu keegi kartke hülgamist, sest te olete kogenud, et ma 

olen teile alati andnud tunnistust oma kohalolekust. 

21 Kas te ei tunne, kuidas Minu hooliv armastus teid järk-järgult kõigest kasutust ja kahjulikust 

eemale pöörab? Sest see on Mulle meelepärane, et te puhastate end puhta vee allikas, mida Minu õpetused 

teile pakuvad, nii et te oleksite Minu ilmutuste väärilised, niiviisi puhastatud. 

22 Kuulge, jüngrid: Ennustatud aeg, mil Minu Vaim valab välja igale vaimule ja kogu lihale, mil 

inimkonnal on vaimseid nägemusi ja sümboolseid ja prohvetlikke unenägusid, on nüüd käes. Pöörake 

tähelepanu sellele, kuidas vaimulikud anded annavad end tunda erinevate usukogukondade inimeste seas. 

Kuid kõigi seas on üks - tundmatu ja märkamatu -, kelle puhul on vaimne ilming olnud selge, täpne ja 

õigel viisil. Ma olen temas kuuldavaks teinud oma hääle kui Meistri, olen paljastanud nende vaimsete 

annete lõppeesmärgi ja näidanud talle kindlat teed tema missiooni täitmiseks. 

23 See on Minu rahvas (vaimne Iisrael), kelle peale Minu ilmutused laskuvad, selle iidse rahva 

järeltulijad, keda nimetati Iisraeliks esimesel ajastul ja kes nüüd tõusevad taas maailmas, tuues oma 

vaimus kaasa ülesande teha inimkonnale teatavaks Minu tõde. 

24 See rahvas kuuleb sel ajal Minu häält ja toitub Minust kui igavese viinapuu oksa. Kõik tema lapsed 

annavad maailmale selle puu vilja, millest nad on elu võtnud. Minu Sõna teeb nad viljakaks nagu kastmine 

puhtaima veega ja varustab neid nii, et neid ei kasteta kunagi ebapuhta veega, sest siis ei oleks selle rahva 

vaimse vilja maitse ja mahl enam jumaliku puu maitse ja mahl. 

25 Nendel materialismi aegadel on Minu õpetused armastusest unustatud, sest pimedus, mis 

inimkonda ümbritseb, on unustatud. Kuid ma ütlen teile, et otsige neid oma vaimus, kust neid ei saa 

kustutada, sest seal jäävad kõik teie anded salaja kustumatuks lambiks, mis valgustab teed, mida te peate 

järgima, kuni olete saavutanud tasu, mida ma teile lubasin. 
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26 Ma kogun nüüd oma rahvast, et jagada neile oma tarkust. Ainult mina saan avastada need, kes 

Mind teenivad. Kolme ajastu jooksul olen otsinud jüngrid, et anda neile oma õpetust ja valmistada neid 

ette Minu saadikuteks. Igas neist ajastutest olen Ma end erineval kujul teatavaks teinud ja Minu kohalolek 

on inimesi üllatanud, sest nad ei teadnud, kuidas valmistuda Minu ootamiseks, kuigi nad teadsid, et nende 

sündmuste toimumise aeg on käes. Kui Ma nendega silmitsi seisin, ei tundnud nad Mind ära, kuigi Minu 

Sõna pakkus neile alati sama olemust, sest Minu õpetuste eesmärk on alati olnud sama. Ma ütlen teile: 

Ükskõik millisel kujul Ma end teile ilmutan, te võite Mind ära tunda, sest Ma näitan teile alati oma 

armastust. Vormid, mida olen kasutanud selleks, et ennast inimestele nähtavaks teha, ei ole olnud maskiks, 

et mind nende pilgu eest varjata, vaid vahendiks, et piirata ennast, et mind mõistetaks, et testida nende 

usku ja sisendada neis usaldust minu vastu. 

27 Teie, kes te ei ole selles kuulutuses kindlad - vaikige, kuni olete teatud aja möödudes veendunud. 

28 Paljud teie kahtlused on tekkinud sellest, et te näete neis häälekandjates ebatäiuslikke olendeid, ja 

see annab teile mõtte: Kas on võimalik, et Jumalik Vaim räägib meiega selle kaudu? Aga ma küsin teilt: 

Kus on puhtasüdamilised ja õiglased, et teha end nende kaudu teatavaks? Ma ei leia neid maa peal ei 

vanurite ega neitsite, isegi mitte laste, veel vähem aga filosoofide või teadlaste ega erinevate religioossete 

kogukondade vaimulike seas. Niisiis olen otsinud lihtsate inimeste hulgast neid, kellel on peale 

täiustamata intellekti piisav vaimne areng, ja nad on teeninud Mind tõelise armastusega. 

29 Kui ma toon teile oma Sõna inimhuuliku kaudu, ilma et ma ennast nähtavaks teeksin, siis selleks, 

et anda teile võimalus teenida teenet ja korrata seda Sõna, mille ma teile teises ajastul andsin, kui ma 

ütlesin teile: "Õnnelikud on need, kes ei näe ja ometi usuvad". 

30 Kui need Minu ilmutuse ajad on möödas, mõistate, et Ma valisin teid kui kõige väärikamat 

vahendit - kuna te olete Minu lapsed -, et väljendada teie mõistuseorgani kaudu Minu armastust ja Minu 

soovi teid Minu juurde tõsta. 

31 Ära kahtle väärtuses, mida sa Minu jaoks esindad. Ma olen tõestanud oma armastust teie vastu 

sellest hetkest alates, kui ma teid Minu loodud paradiisi saatsin. Seal olen andnud teile kõik, mida vajate 

oma värskenduseks ja elatiseks, aga ka oma vaimse arengu jaoks. Selles armsas aias saate te õppida 

tundma ja armastama oma Loojaid, avastades oma vaimus Tema võimeid ja omadusi, kes andis teile 

eksistentsi. 

32 Inimene maa peal on vürst, kellele Minu armastus ja Minu õiglus andsid selle tiitli, ja missioon, 

mille ta sai algusest peale, oli valitseda maa üle. 

33 Tema tahtevabaduse jumaliku kingituse kohale asetasin helendava majaka, mis valgustab tema 

eluteed: südametunnistuse. 

34 Vabadus tegutseda ja südametunnistuse valgus, et eristada head ja kurja, on kaks suurimat 

kingitust, mille Minu Isa armastus teie vaimule pärandas. Need on inimeses juba enne tema sündi ja ka 

pärast tema surma. Südametunnistus juhib teda ega lahku temast meeleheitel, mõistuse kaotamisel ega 

surma agoonias, sest see on sügavalt ühendatud vaimuga. 

35 Kui te mõistate kõike seda, mida Ma teile õpetan, kas te ikka veel arvate, et Minu Vaim ei ole 

vääriline, et Ta teeb ennast inimkonnale teatavaks Minu enda laste kaudu? Kui halvasti te tunnete oma Isa 

ja kui vähe tunnete iseennast! 

36 See on üllatuste, märkide ja imede aeg ning te peate olema ärkvel, et Minu ilmutused ei jääks teile 

märkamatuks. Jälgige, tunnetage ja mõelge. Mitte ainult Jumalik Sõna ei räägi sinuga - ka kogu loodu 

räägib sinuga lakkamatult oma keeles ja näitab sulle teed sinu kohustuste täitmiseks. 

37 Ma leian, et teil on praegu võimalik mõista Vaimse Tarkuse Raamatut ja teha suuri edusamme, kui 

te oskate keskenduda oma olemuse sisimas ja lubada oma vaimul süüdata oma usu valgust ning seeläbi 

valgustada oma arenguteed. 

38 Kui ma kunagi ütlesin teile, et kuulake Minu õpetust ja vaikige sellest, siis sellepärast, et eile 

tapsid inimesed Minu prohvetid ja isegi Jeesuse, teie Meistri. Kuid ei möödunud palju aega, enne kui 

inimesed leidsid, et kõik need ilmutused ja ettekuulutused, mida need neile pärandasid, läksid täide. Teie, 

kellel on juba see kogemus - kas te julgeksite veel kord tagasi lükata Minu prohvetlikku sõna ja põhjustada 

seeläbi Minu uute suupillide vaimset surma? 
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39 Otsige Minu endiste aegade prohvetite tunnistustest selle kuulutuse kuulutamist inimliku mõistuse 

organi kaudu, ja tõesti, ma ütlen teile, te leiate selle sealt. Kui inimesed ei ole neid ettekuulutusi siiani 

leidnud, siis ainult seetõttu, et nad loevad seda ilma jumalikku Sõna mõistmata või tõlgendamata. 

40 Ma võtan vastu kõik, kes tahavad kuulda Minu õpetust - nii need, kes varjavad kahtlusi ja isegi 

naeruvääristamist, kui ka need, kes annaksid oma elu, et kinnitada, et see kuulutus on tõde. Kuid Ma ei ole 

nõudnud oma jüngritelt seda ohvrit, vaid ainult nende püsivust, kui te nimetate heas armastamist ja 

püsivust ohvriks. 

41 Juba läheneb Minu lahkumise päev ja te peate end ette valmistama. Pidage meeles, et ma ei jäta 

teile materiaalset vara; minu pärand koosneb tarkusest, armastusest ja tugevusest. Ma jätan teile Minu 

Sõna Raamatu, mis sisaldab kõiki juhiseid, mida te vajate, et oma elus õigesti juhinduda. 

42 Lase usul endaga kaasas käia, kuhu iganes sa ka ei läheks. Kui varem unustasite Mind rõõmu 

tundides, siis nüüd mäletage Mind alati, kui teie südames on rõõm ja rahu, ja tänage Mind. Isegi valu 

tundides otsite Mind üksinduses, pöördudes oma olemuse intiimselt Minu poole, et usaldada kõik oma 

mured Mulle, soovides saada vajalikku jõudu. 

43 Te peaksite alati austama oma kaasinimeste usku või usulisi tõekspidamisi ja pidama meeles, et 

inimese süda on Minu tempel. Kui te tahate tungida selle sisemusse, siis peaksite seda tegema armastusega 

ja palvetama enne selle pühamu loori tõstmist. 

44 Ärge käituge nagu need, kes ilma aukartuse ja austuseta ületavad selle püha koha, mis on hing, 

lävepakud, kustutavad selle lambi, hävitavad ohvriannid ja hävitavad altari; sest siis muutute te Minu 

templi rüvetajateks ja rüvetajateks. 

45 Paljudes südametes leidub fanatismi altareid, millel tõuseb ebajumal. See ei tohi teid häirida, te 

peate mõistma, et pakkumine on hea, et see on siiras ja et see tuleb siirast südamest, mis pöördub Minu 

poole. - Sel viisil õpetan teile austust ja heategevust, mis on ainus võti, millega te saate avada südameid. 

46 Pidage meeles, et ma olen teile nüüd ja igal ajal ilmutanud vormi, milles te peaksite oma Isale 

kummardama. Paljudele teist on seda õpetatud, kuid kui te mõtlete sellele, kuidas erinevad religioossed 

kogukonnad ja sektid on Jumala kummardamist raskendanud, siis mõelge sellele, milline võitlus peab 

tekkima inimkonnas, kui spirituaalsuse ideaal tahab end maailmas maksma panna ja võidelda lihtsuse ja 

puhtuse eest. 

47 On tõsi, et traditsioonide fanatism, vale religioossus ja ebajumalateenistus on juurdunud sügavalt 

rahvaste südamesse, kuid ärge muretsege selle lahingu pärast, mis teid ees ootab, sest teie usk jääb 

vankumatuks. Pidage meeles Minu Sõna, et Ma kutsun iga südant üles tõusma ja Minu juurde lähenema 

ning et Minu jüngrid saavad Minu armastuse poolt kaitset ja tugevdust selles lahingus, mis ootab neid 

kogu maailmas. Keegi ei tunne, et ta sõltub omaenda jõust, ja tema usk viib ta võidule. 

48 Mõistke, miks ma teen ennast teile püsiva innuga teatavaks. Ma ei taha, et te magaksite või et teid 

täidaks hirm kujuteldavate ohtude ees. Otsige selles maailmas vaimset arengut ja ärge mõelge muud, kui et 

te otsite vendi ja õdesid, mitte vaenlasi - vendi ja õdesid, kellele te peate viima vennastumise ja 

vaimustumise sõnumit. - Oo jüngrid, kes te olete hirmul ja nõrgad oma usus, ma ütlen teile, et te peate 

mõistma Minu õpetust ja ammutama sellest jõudu, et te tunneksite end tugevana ega kardaks lähenevat 

lahingut. 

49 Et aidata teid teie ülesandes, valmistan ma teie vaimu ja liha ette, et te suudaksite vapralt, 

rahulikult ja usuga vastu seista keerulistele asjaoludele, millega te oma teel kokku puutute. 

50 Ärge kartke oma sugulaste ja sõprade tagasilükkamist, ärge kaotage julgust, kui nad teid selle 

pärast põlgavad. Terastage oma süda juba praegu Minu õpetuses, mis on parim põranda. 

51 Olge nendes katsumustes alandlikud, käituge väärikalt ja võitle alandlikkusega, et te suudaksite 

andestada iga solvangu, kui tahate, et Minu teie sisse külvatud seeme kannaks armastuse vilju ja idaneks 

inimsüdame vaenulikus ja kuivas pinnases. Kui te tahate Mind Jeesuses eeskujuks võtta, siis pidage 

meeles, et inimesena mõisteti Mind valesti, kiusati taga, lükati tagasi ja mõnitati alates Minu sünnist kuni 

Minu tee lõpuni, milleks oli rist. Isegi Minu piinamise tunnil rõõmustasid paljud Minu valu üle ja 

tähistasid Minu surma. 

52 Kuid see meeldetuletus ei tohi teid heidutada, teile ei tohi tunduda raske Minu õpetuse elluviimine. 

Ka Minu tolleaegsetele jüngritele tundus see raske, kuid ometi täitsid nad oma missiooni. Nad nägid oma 

Meistrit maailma üle triumfeerimas, surma võitmas, oma teekonnal lunastustööd sooritamas, ja seetõttu 
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suutsid nad pärast Tema lahkumist Tema jälgedes käia, nad tegid ligimesearmastuse oma seaduseks ja 

armastusest kaasinimeste vastu oma tõeliseks eluks. 

53 Nad on ilusaks eeskujuks teile, kolmanda ajastu jüngrid, kellele ma ütlen: "Tulge minu juurde, 

kehast ja hingest haiged, sest ma ei lükka teid tagasi teie nõrkuse tõttu. Kuulge Minu Sõna ja see on nagu 

palsam, mis ravib teie haavad. 

54 Kui paljud teist on üllatunud, kui avastavad Minu Sõna kuuldes oma silmis ülevoolavate tunnete 

pisaraid, kuigi vaid hetke enne seda andsite end üle maailma edevusele! 

55 Ma olen juba pikka aega andnud teile seda õpetust, ja ma ei näe veel, et jüngrid muutuksid 

jüngriteks, kuid ma jätkan teile oma sõna andmist, kuni ma olen teinud teist head meistrid. Mulle on 

meeldinud, et ma valisin selle maailma teadmisteks oskamatud inimesed, sest nende meeled on nii lihtsad 

ja selged, et neid on vaja vaimse tarkuse mõistmiseks. Ma olen valinud vaesed, sest kui nad tundsid, et nad 

on riietatud Minu armuga, on nad oma alandlikkuses hinnanud nende vaimsete andide väärtust, mida Ma 

olen neile andnud. Aga rikkad, kes püüdlevad ainult maise võimu järele - kui tähtsusetud tunduvad neile 

Jumala antud võimed ja kui vähesed on pöördunud Minu poole, soovides õnnistusi ja kingitusi oma 

vaimule. Kuid ma olen alati valmis valama oma salajasi aardeid igale minu lapsele nende ettevalmistamise 

hetkel. 

56 Neid vaeseid, keda ma olen kaunistanud, õpetan, et nad ei tohi seda aaret mitte ainult endale hoida, 

vaid peavad seda jagama oma vendadega. 

57 Vaim, teades, et tal on endas andeid, mis on talle antud tema Issanda poolt, rõõmustab ja võitleb 

nende säilitamise eest. Ta tunneb nende arengut ja püüab lasta sellel temale usaldatud pärlil särada. 

58 Pidage siis meeles, et see, kes lahkub Minu teelt pärast pärandi saamist, on tänamatu mitte niivõrd 

oma Issanda kui iseenda vastu, sest iga arenguetapp, milleni ta on jõudnud, on talle maksma läinud 

pingutust, kannatusi või heastamist. 

59 Kas te ei tea, et see, kes käib väljaspool seadust, jätab end ilma oma voorustest ja vaimsetest 

andidest? Sellepärast olen ma aidanud teil sel ajal anda teie vaimule tagasi kõik, mis ta oli kaotanud ja 

mille pärast ta tundis end nõrgana ja abi vajavana. Te kõik saate valgust, ei ole kedagi, kes ei tunneks oma 

vaimu ärkamist ja igatsust tõusta inimlikust kõrgemale. "Taimed", mis olid parasiidid, muutuvad 

õitsvateks ja viljakateks. Kuna ma armastan teid, annan teile alati võimaluse end päästa. Kuid te peate 

meeles pidama, et iga kasutamata jäetud võimalus muudab teie tagasipöördumise päästeteele kurvemaks. 

60 Täna olen tulnud, et eraldada teid valitsevast korruptsioonist, et te saaksite rahus kuulata Minu 

Sõna ning samal ajal seda kaaluda ja mõista. Teadke, et hinge janu kustutatakse ainult armastuse ja 

halastuse puhta veega. 

61 Kui teil on olnud maailmas teenijaid ja teile on antud au, siis peate sellest kõigest loobuma ja 

muutuma oma kaasinimeste kasulikuks, töökaks ja alandlikuks teenijaks. Te olete sageli teeninud 

maailma, kuid nüüd peate teenima Jumalat, kuuletudes Minu juhistele. Maailm on teile rõõmu pakkunud, 

kuid nüüd on aeg, et te valmistaksite oma hinge ette, et siseneda vaimsesse maailma, kus te saate täieliku 

rahulduse, kui olete elanud Minu armastuse seadust täites. 

62 Kasutage oma maapealset viibimist selleks, et armastada ja anda headust kibestumise asemel. 

Pöörake tähelepanu nendele olenditele siin, kelle kaudu Ma annan teile Oma Sõna, ja te näete, kuidas 

hoolimata nende elus lõikuvatest pahandustest on neil Minu ilmutuse hetkedel teile armastavad sõnad. Kas 

te kujutate ette, milline elu andev jõud oli Jeesuse õpetustel siis ja milline oli nende rahvahulkade rõõm, 

kes Teda kuulasid? See oli taevariigi hääl, mille ees jüngrite hinged kummardusid. Iga kord, kui Jumaliku 

Meistri huuled avanesid, langesid Tema sõnad nagu palsam haigete südamesse ja parandasid paljud 

haavad. Kuid kas tee, mida Jeesus läbis, oli lillede täis tee? Ei, jüngrid, Tema kannatustee Golgatale algas 

Petlemma sõimes. Seepärast tõi see Sõna, mis oli Tema hääl, kes kannatas teie päästmise eest, paljudes 

südametes esile kindlaid parandamise otsuseid ja muutis seega paljude pimeduses elanud inimeste 

eksistentsi, kes hiljem tundsid end Tema Sõna armastuse tulest valgustatuna. 

63 Need, kes olid armuelu jaoks surnud, tõusid uuele elule täis lootust ja usku, ning need, kellel oli 

isekas, kõva ja julm süda, nutsid meeleparandusest ja tundsid tungivalt, et teha head ja armastada neid, 

keda nad olid vaadanud ükskõikselt ja isegi põlgusega. Paljusid neist pöördumise imedest nägin ainult 

mina, sest paljud minu jüngrid ei märganud neid. Ja nüüd, praegusel ajal, toimub see ime taas, kui selle 

Sõna elu essents võetakse vastu. Ma avastan nende rahvahulkade seas, kes Mind kuulavad, inimesi, kes 
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olid uppunud pahedesse ja kes kujundavad oma elu ümber ja ehitavad end uuesti üles, harjutades voorust, 

mille nad varem kõrvale jätsid. Ma näen perekondi, mis ühinevad, et järgida Minu jälgi, ja abielusid, mis 

tugevdavad oma sidemeid vaimustuse ideaalis, mille Minu Õpetus on neile andnud. 

64 Ma näen oma töötajate seas ka neid, kes kunagi olid maa peal paaria ja patu orjad ja kes on nüüd 

sellest vabanenud, ja ma näen neid, kes kandsid kannatuste koormat ja kellel on nüüd rahu südames ja kes 

oskavad seda oma vendade ja õdedega jagada. 

65 Põhjus on selles, et Minu Sõnal on inimmeele kaudu sama jõud, olemus ja veenmisvõime kui 

sellel, mille Ma andsin Jeesuses, kuigi õpetus, mille Ma teile täna annan, tuleb patuselt ja rüvetavalt 

huultelt. Milline saab olema Minu osadus teie vaimuga, kui te olete saavutanud suurema puhtuse? Oo 

õpilased, pingutage, arendage alandlikkuse ja aktiivse heategevuse andeid, nii annate oma hingele 

võimaluse end puhastada ja ülendada! Pidage Minust kinni, et saaksite elada igavesti. 

66 Ma nägin, et paljud teist rändavad surmaga südames, leidmata kätt, mis näitaks teile vooruse ja 

rahu teed, kuni Minu Sõna kaja jõudis teieni ja selle hääl kutsus teid, pani teid ärkama uuele elule ja 

kogema rõõmu Minu juurde tagasipöördumisest. 

67 Teie hing oli jäänud pimedaks, tummaks ja kurdiks igasuguse vaimse tegevuse suhtes, kuid oma 

sisimas igatses ja lootis seda teadmist omandada. Teie mõistus ei mõistnud seda sisemist võitlust ja 

seetõttu ei leidnud te seletust rahu ja rõõmu puudumisele, milles te elasite. 

68 Siis juhtus, et Minu Kohalolek paistis nagu majakas sinu hinge pimeduses, ja sa tundsid Mind kohe 

ära ning ütlesid Mulle: "Issand, Sa oled see, keda ma nii väga ootasin." Ja sellest ajast peale võtsin teid 

vastu oma õpilastena ja õpetasin teid selle raamatu esimesi silpe kirjutama, mis on teile päevast päeva 

paljastanud selle lehekülgede sisu. 

69 Ma valisin teid teie südame alandlikkuse tõttu, et te, Minule pühendununa, viiksite Minu Õpetust 

kõikjale ja külvaksite praegusel korruptsiooni ja viletsuse ajal Minu armastuse seemet oma kaasinimeste 

südamesse, mis on südamete ja vooruste muutmise õige põllu. 

70 Ma tulin, et äratada ellu kõik hinged, kes on surnud armu ja õpetada teile seda, mida te ei leia 

teadustest ega filosoofiast: spirituaalsust. 

71 Religioonid on maganud sajandite pikkust rutiini ja stagnatsiooni undi, samal ajal kui tõde on 

jäänud varju. Kuid need, kes tunnevad Jehoova käske ja Jumaliku Meistri Sõna, peavad selles hääles, mis 

praegu teiega kõneleb, ära tundma tõe vaimu hääle, mis on nendeks aegadeks tõotatud. 

72 Inimkond nõuab üleloomulikke tõendeid, et uskuda Minu olemasolusse ja hinge surematusse, ja 

tõesti, Ma ütlen teile, Ma annan neile need tõendid sel suurte sündmuste ja täitumise ajal. 

73 Uued põlvkonnad ei kuule Minu Sõna sellisel kujul, sest neile olen andnud dialoogi vaimust 

vaimule. 

74 Ma ootan, et te täidaksite Minu käske. Ma räägin teiega häälekandjate kaudu kuni 1950. aastani, 

mil ma pean seda ajastut lõppenuks. Aga ma ei taha, et te sellel õigluse päeval nõrgaks jääksite, sest siis te 

jagunete ja langete eksitusse. Olge varustatud nii, et kuulete südametunnistuse häält ja tunnete vastutust 

kõigi oma ülesannete eest. 

75 Hoolitsege oma keha tervise eest, hoolitsege selle säilitamise ja elujõu eest. Minu õpetus soovitab 

teil hoolitseda armastavalt oma hinge ja keha eest, sest mõlemad täiendavad teineteist ja vajavad teineteist 

neile usaldatud raskes vaimses ülesandes. 

76 Minu tee on kitsas, kuid see on turvaline. Ärge tehke enam asjatuid patukahetsusi ega viljatuid 

ohvreid. Võtke loodusest seda, mis on vajalik teie materiaalseks eluks, ja tõusege Minu juurde vaimse 

toidu järele. 

77 Armsad inimesed, kandke endas rahu, et nii nagu teid on lohutatud sel kurbuse ajal, oskaksite te 

lohutada neid, kes nõrgenevad elu suurte katsumuste raskuse all. 

78 Teid, kes te olete terveks saanud ja saanud Isalt kingitusi ja armu, kutsuvad inimesed homme 

vaimselt rikasteks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 93  
1 Tere tulemast, te südamed, mis nälgivad ja janunevad valguse järele. Jääge Minu juurde ja te ei 

sure kunagi, sest Mina olen elu. 

2 Varem tundsite, et olete suremas, sest olete kaotanud lootuse ja usu. Teie südames ei olnud 

valgust, mis oleks teid juhatanud tõelise elu teele, ega häält, mis oleks teile armastavalt öelnud: "Tulge 

lähemale, see on rahu tee", kuni te kuulsite Minu Sõna, mis on alati täis armastust ja lohutust, ja selle 

valgus taastas teie rahu. 

3 Teie pimedust valgustas teie südametunnistuse valgus ja see manitseb teid alati palvele, aktiivsele 

ligimesearmastusele ja parandamisele. Nii jõudsite te Minu Kohalolekusse ja Minu Sõna oli nagu särav ja 

päästev majakas, mis valgustas teie teed. Sellest hetkest saite aru, et see valgus saab tulla ainult Minult, ja 

te ütlesite Mulle: "Issand, see oled Sina, keda ma nii väga ootasin. Täna ma tean, et ma armastasin Sind ja 

vajasin Sind, Isand". 

4 Jah, jüngrid, siin ma olen, aidates teil astuda esimesi samme ülespoole, kuni ma olen teid 

varustanud oma õpetuste ja ilmutuste tõelisteks jüngriteks, et saata teid hiljem provintsidesse ja 

rahvastesse seda usku levitama. 

5 Konflikt toimub suurima patu, raskuste ja valu ajal ning teil ei ole muid vahendeid peale teie 

vaimsuse ega muid relvi peale tõe. Ma olen valinud teid vaeseks, harimatuks ja alandlikuks, kesiseks 

maaks, kuid viljakaks ja vaimse seemne vastuvõtmiseks sobivaks. 

6 Ma ei ole otsinud filosoofe, teolooge või teadlasi, vaid tavalisi inimesi, kes on alati Mind oodanud 

ja tulevad Minu kutsele, et anda oma vaimule tagasi unustatud või halvasti kasutatud pärand. 

7 Inimkond ei ole suutnud tungida kahe esimese korra ilmutuste tuumani. Aga selles, Kolmandas, 

paneb Minu Sõna teid mõistma, tõlgendama ja praktiseerima Minu varasemaid õpetusi ning te ühendate 

need praegustega. 

8 Sel ajal ei sündinud ma maailma jaoks. Ma olen tulnud teie juurde oma Vaimu valguses, mis on 

muutunud inimese sõnaks, ja selles annan teile oma elu olemuse, et äratada teie südames usku. 

9 Ma annan teile uue elu, äratan teid ja panen teie silmad, mis on pimestatud selle maailma 

pimedusest, nägema igavest tõde. 

10 Ma avaldan teile selle, mida teadlane ei saa teile õpetada, sest ta ei tea seda. Ta on maganud oma 

maapealses suuruses ega ole tõusnud Minu juurde, soovides Minu tarkust. 

11 Suletud on vaimulike südamed, kes erinevates sektides ja usukogukondades peaksid õpetama 

vaimseid teadmisi, mis on vaimule suurus ja rikkus. 

12 Olen näinud, et seadus ja õpetused, mille ma inimkonnale minevikus pärandasin, on peidetud ja 

asendatud riituste, väliskultuste ja traditsioonidega. 

13 Aga teie, kes te sügavalt mõistate, et selle sõna olemus on sama, mille Iisrael sai Siinai mäel ja 

mida rahvahulgad teisel ajastul kuulsid Jeesuse huultelt, peaksite oma jumalateenistusega ja oma töödega 

õpetama, et jumalikku seadust ei tohi unustada rumalate traditsioonide järgimise pärast, mis ei ole 

Vaimule kasulikud. 

14 Õppige Minult, jüngrid, ärge jääge enam salajas, valmistuge vaimus ja hinges, et peagi astuksite 

välja valgusse ja Minu sõnum saaks teatavaks. Vaimustage end, et Ma saaksin teile oma tahte teatavaks 

teha teie inspiratsioonilahingu kaudu. 

15 Ma tahan, et Minu Vaimu valgus paistaks teie meeles ja et sõnad, mis teie huultelt tulevad, oleksid 

Vaimust. Ärge püüdke sellest tööst rääkida, kui te ei ole piisavalt valmis oma sõnu tundma. Vaim, süda ja 

mõistus peavad olema teie olemuses ühendatud, kui te tahate teenida Minu Sõna edastamise 

vahendajatena. 

16 Uued põlvkonnad ei kuule Mind enam sellisel kujul, nagu te praegu näete, sest läheneb Minu poolt 

märgitud kuupäev, millest alates Ma ei ilmuta end enam sel viisil; see on 1950. Kuni selle aasta viimase 

päevani annan Ma teile Oma Sõna. Ma räägin teiega väsimatult, julgustan teid ja Minu armuline hääl, mis 

on täis kosutavat jõudu ja valgust, laskub Minu rahva peale nagu tulvavool. 

17 Need, kes kuulavad Mind lõpuni, peavad olema tugevad ja jäävad igavesti kuulekate jüngrite 

eeskujuks. Nad ei nõrgene katsumustes, ei jää seisma ega jaguneta. 
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18 Mis saab sellest rahvast, kui mõned võitlevad vaimsuse eest, samal ajal kui teised jäävad 

vanadesse ja mahajäänud rituaalidesse ja kasututesse traditsioonidesse? Te peaksite koos võitlema, et te ei 

väsiks oma igapäevatöös, ja te peaksite valvama, et te kuulaksite selgelt südametunnistuse häält. 

19 Elage valvsalt, et te ei oleksite nõrgad olendid, vaid tugevad vaimud. Suunake oma sammud 

halastuse, armastuse ja õigluse teele. Ärge jätke endid ilma sellest, mida ma olen teie tervislikuks 

füüsiliseks värskenduseks ette näinud. Samuti ütlen teile, et ärge piinake oma hinge, eitades talle seda, mis 

talle kuulub, nii et nii keha kui ka hing moodustaksid ühe tahte ja selle üle valvaks südametunnistus, mis 

on Minu Jumalik Valgus. 

20 Ma ei taha, et maailm teid oma materialismi vangistaks ja rööviks teilt armu, mille olen teile 

usaldanud, sest siis langeksite tagasi oma viletsasse ja valusasse ellu, millest ma teid päästsin. 

21 Ärge unustage, et ma tulin teie päästmiseks ja aitasin teil ületada oma nõrkused ja purustada teid 

allasuruvad ahelad, et saaksite lõpuks kogeda rahulolu, et olete vabanenud nõrkustest, haigustest ja 

raskustest. 

22 Igaüks, kes läheb ja järgib Minu teed, leiab Minus jõudu ja abilise, kes saadab teda elu lõpuni. Kes 

on näljane ja janune valguse ja pääste järele, see leiab Minu töös igavese elu leiva ja vee. 

23 Tugevdage oma vaimu rasketeks kriisiaegadeks sellisel määral, et kui teid visatakse vangi Minu 

jälgedes käimise eest, siis tunnete end tugevdatuna oma Meistri kannatuste mälestuses, teades, et Ma olen 

sel katsumuse ajal teiega koos. Kui näete, et teie lähedane on valuvoodile heidetud ja lähedal sellele, et 

hingata välja oma viimset hingamist, pöörake oma mõtted Minu poole ja laske meeleldi Minu tahtmist 

täita. Siis näete, et teie alistumise ja Minu nõuannetele uskumise eest saab sündida ime. Need, kes jäävad 

oma eluteel üksildaseks, peaksid meenutama Jeesust, kes kõndis Golgata poole, kaugel oma emast ja 

jüngritest, keda järgnes rahvahulk, kuid kes oli oma südames üksildane. 

24 Iga kord, kui te seda mälupilti teadvustate, tunnete magusat lohutust, kui mõtlete, et ma lubasin 

teie kõrval seista teie hädades ja teie kannatuste karikas ära hoida. 

25 Valu puhastab teid, ja siis, kui teie kannatuste aeg on möödas, peate end õnnelikuks, et teil on 

olnud võimalus elada oma Meistri järgi, ja te tunnete, et olete vaimse pärandi omanikud. 

26 Uurige hoolikalt Minu õpetust ja te näete, kuidas üks Minu õpetus kinnitab eelmist, samamoodi 

nagu Minu tänane Sõna kinnitab kõike seda, mida Ma olen teile varem rääkinud. 

27 Vähesed on need inimesed, kes tunnevad ära märgid, et uus ajastu on alanud ja et Ma ilmutan end 

praegu inimkonnale vaimselt. Enamik neist pühendab oma elu ja jõupingutused materiaalsele arengule 

ning selles halastamatus ja mõnikord verises võitluses oma eesmärkide saavutamise nimel elavad nad nagu 

pimedad, nad kaotavad suuna, nad ei tea enam, mille poole nad püüdlevad, nad ei näe uue koidiku sära, 

nad ei märka märke ja on kaugel sellest, et omandada teadmisi Minu ilmutustest. 

28 See inimkond on uskunud rohkem inimeste õpetustesse ja sõnadesse kui ilmutustesse, mida ma 

olen talle läbi aegade andnud. Kas te ootate, et Isa oma õigluses saadaks teile veelgi suuremaid märke kui 

need, mida te igal sammul näete, et te tunneksite ja usuksite, et see on aeg, mis on ette nähtud Minu kui 

Tõe Vaimu ilmumiseks? Oh, te väheuskujad inimesed! Nüüd mõistate, õpilased, miks ma mõnikord ütlen 

teile, et Minu hääl kutsub kõrbes, sest keegi ei kuule ja ei võta seda tõeliselt kuulda. 

29 Ärkke, inimesed, et te tunneksite end värisevat selle õigluse hääle peale, et te tunneksite tungivalt, 

et kuulutada oma kaasinimestele, et seadus, valgus, kohtuotsus ja sellega koos inimkonna päästmine on 

tulnud maailma. 

30 Ärge vaadake oma ülesande täitmist selles võitluses kui midagi võimatut. Ma ennustan juba 

praegu, et mitte ainult teie ei ole need, kes lunastavad selle inimkonna või muudavad rahvaste elu; need 

teod teen mina, sest need on üliinimlikud. Ma tahan, et te täidaksite ainult teile pandud ülesannet ja 

lubaksite uutel põlvkondadel viia Minu seemet kaugemale, kui te olete suutnud jõuda. 

31 Kas te suudate ette kujutada seda õndsust, mida tunneb see, kes naaseb Vaimse Elu juurde ja on 

täitnud maa peal selle saatuse, mille tema Isa on talle ette määranud? Tema rahulolu ja rahu on lõpmatult 

suuremad kui kõik rahuldused, mida hing võib inimelus saada. 

32 Ja ma pakun teile seda võimalust, et te oleksite nende hulgas, kes rõõmustavad, kui nad oma 

kuningriiki naasevad, mitte aga nende hulgas, kes kannatavad ja nutavad oma sügavas ehmatuses või 

kahetsuses. 
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33 Ma kiirustan kuulma teie appihüüdeid, kui te olete laevajätjad, kes võitlevad selle kirgede mere 

keerlevate lainete vastu, milles selle aja inimkond kruiisib. Teie palve jõuab Minuni ja Minu halastus levib 

nagu rahu mantel, nagu teinekord, kui Ma koos oma jüngritega Galilea merel sõitsin ja vahutavad lained 

ähvardasid paati uputada. Kartlikud jüngrid, täis hirmu, palusid Mind päästa neid, sest nad tundsid, et nad 

hukkuvad, ja Ma tõestasin neile, et kes on Minuga ja usaldab Mind, ei hukku kunagi. 

34 Sel ajal on paat Minu töö, meri on elu, torm on kired, külastused, katsumused. 

35 Õnnistatud on see, kes on selles paadis, kui tormid puhkevad, sest ta pääseb! 

36 Ületage see meri ja purjetage absoluutse usuga teise kalda poole, teades, et selle kaldal on täiuslik 

rahu. Kes võiks selles ristis eksida, kui ta juhinduks oma südametunnistuse kompassist? 

37 Kui keegi tunneb end kurnatuna, siis kutsuge Mind. Kui keegi teine tunneb, et tema usk kõigub, 

siis ta palvetab ja ma olen kohe tema kõrval, et teda aidata. Kuid ärgu püüdku keegi tagasi alguspunkti või 

leppigu sellega, et hukkub tormilainetes. 

38 Täiustage oma palvet, sest te peate tundma vaimset jõudu, mida see edastab. See on redel taevasse, 

millel te tõeliselt vaimude ühenduses Minu juurde tõusete. 

39 Kuidas pimeneb selle tee, kes kustutab oma usu või kaotab usalduse Minu vastu! Teie, kes te olete 

ärkvel - palvetage magava maailma eest. 

40 Kas sulle tundub kummaline, et ma hoolin sinust sellise innuga? See tuleneb ainult sellest, et teil ei 

ole tõelist teadmist sellest, mis on Minu armastus teie vastu või mida te tähendate Minu jaoks, sest te olete 

kujundanud väga halva ettekujutuse oma Isast, sest mõned teist tunnevad end maapealseid jumalaid, samas 

kui teised teie seast, vastupidi, ei tunne end Minu armastuse vääriliseks. Ma ütlen teile, et kui materiaalne 

olemus on olnud inimestele hämmastav ja imeline, siis vaimne elu on veelgi imelisem ja imelisem, ning 

teie õndsuseks ja rõõmuks saate teada, et kuulute mõlemale olemise tasandile. - Nii õpetab Minu Sõna 

teile kõike, mida teil on vaja teada Minust ja iseendast, et areneda ülespoole. 

41 Sel päeval on Minu tahe avaldada teile, et 1950. aastaks on sada nelikümmend neli tuhat minu 

poolt tähistatud ja määratud vaimu valmis, et tuua minu armastuse seemet maailma. Mõned on kehastunud 

ja teised Vaimses Kodus. Nad kõik jäävad ärkvele Minu inspiratsiooni valguse all ja igaüks neist on 

tõrvik, mis valgustab suurte rahvahulkade teed ja viib nad Vaimsesse Kuningriiki. 

42 Ajal, mil Iisrael läbis kõrbe, et leida tõotatud maad, oli Leevi suguharu see, kes õpetas rahvale 

Jumala kummardamist, tuletas neile meelde jumalikku seadust ja aitas neil seda mõista. Siis, kui 

suguharud olid asunud maale, mille nad olid oma usu ja visaduse abil vallutanud, jäi Leevi suguharu 

endiselt seadust valvama. Kuid ajad on möödunud, inimese hing on arenenud ja jumalikku seemet, mille 

ma Iisraelile usaldasin, on jõudnud paljude rahvaste juurde, ja nüüd on see laiali pillatud kogu inimkonnas. 

43 See Jumala rahvas on taas tõusnud maa peal täis valgust, et võtta oma vaimus vastu uued 

ilmutused, mida ta peab rahvastele edasi kandma. Mõistke, et nüüd ei ole mitte ainult Leevi suguharule 

pandud ülesanne valvata Seaduse üle, vaid suur hulk hingi, kellega liituvad kõik need, kes ärkavad sooviga 

olla osa Jumala rahvast. 

44 Siin on minu sõnast liigutatuna paljud neist, kes tol ajal langesid hirmust maha, kui nad kuulsid 

Siinai ääres Jehoova kõikvõimas häält, paljud neist, kes olid jätnud maha vangistuse, pisarad ja alandused, 

et minna otsima õnnistuse ja rahu maad. Nende silmad on nüüd avanenud uuele valgusele, mis paneb nad 

üsna selgelt nägema teed, mille nende vaim on sellest ajast alates läbinud. 

45 See rahvas peab samuti võitlema selle nimel, et vabaneda uuest vaaraost, mida esindab maailm, 

mis toidab tema ebajumalateenistust, viletsust ja kiusatusi. Ta läbib ka kõrbe, kus ta tunneb end teiste 

inimeste poolt hüljatuna ja tõrjutuna, paljude kaasinimeste poolt, kes püüavad takistada tema 

edasiminekut. Aga kui ta on saavutanud vajaliku vaimsuse, kuuleb ta oma olemuse sügavuses jumalikku 

häält, mis kõneleb talle õigluse ja armastuse seadusest. Kuid see valgus ei tule mitte südamesse, vaid jõuab 

otse vaimule. 

46 Kui inimesed siis seda õpetust rakendavad, siis teenib iga nende töö inimese sees oleva Vaimse 

templi ehitamist. 

47 Kõik te, kes te tahate selle rahva hulka kuuluda - mõtisklege sisemiselt, täitke endid usuga, et te 

oleksite tugevad võitluses ja saaksite vääriliseks, et ma teid Iisraeliks nimetan, nii nagu ma esimesel 

ajastul nimetasin Jaakobit "tugevaks" headuses, armastuses, andestuses; tugevaks seaduses ja vooruses, 

tugevaks patu, valu, laimu või viletsuse vastu. 
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48 Pärast seda, kui olen teile selle juhise andnud, jälgib Minu pilk teie samme, et näha, kuidas te Minu 

juhiseid ellu rakendate, ja hinnata teie tõelise armastuse tegemisi. 

49 Ma annan teile võimaluse töötada, tuues teile orva, lese, selle, kes on võitnud eluvõitluses, selle, 

keda löödi pahed, selle, kes nälgib valguse järele, selle, kes januneb tõe järele. Ärge omistage juhtumeid, 

mis pidevalt teie ette tulevad, juhusele, pidage meeles, et see on teie Meister, kes koputab teie südame 

uksele. Tõesti, ma ütlen teile, et te olete ajal, mil teie vaim peab oma olemasolu maa peal armastava 

tegevuse kaudu õigustama. 

50 Minu hääl jõuab pidevalt teie vaimuni ja küsib, mida te teete, milleks te oma elu kasutate ja kas te 

täidate oma missiooni. 

51 Mõistke, et teil on suur töö, mis tuleb teha; see on töö, mis on kogunenud pika hooletussejätmise 

aja jooksul. Ärge arvake, et mina olen see, kes teile rasket koormat paneb. Ma tahan, et te tasuksite oma 

võlad ja täidaksite oma missiooni maa peal - missioon, mis ei piirdu ainult kohustuste täitmisega oma 

perekondade ees. Lisaks nendele kohustustele on teil kohustus armastada üksteist soosimatult ja teenida, 

laskmata usutunnistuse, keele või klassi erinevustel teid selles takistada. 

52 Minu õpetus hävitab isekuse seemne ja annab seeläbi teie vaimule lõputu tegevusvälja, kus te saate 

täita oma armastuse ülesannet. 

53 Päevast päeva annan ma inimestele märke, et nad ärkaksid: mõnele ma räägin nende palvetes, 

teistele annan ma intuitsiooni, et nad tajuksid minu häält. Neile, kes elavad kaugel spirituaalsusest, annan 

ilmutuslikke, prohvetlikke unenägusid; ja materialiseerunutele räägin ma loodusjõudude kaudu, sest nad 

usuvad ainult sellesse, mida nad näevad või mida nad suudavad oma teadusega tõestada. 

54 Aga kui nad jäävad neist hoiatushüüetest hoolimata magama või kurdid, siis panen ma neid 

tundma oma võimu ja õiglust, mida nad on nii palju vaidlustanud. 

55 Ma räägin teile õiglusest, sest on saabunud aeg, mil Minu sirp lõikab küpset vilja. Ma kogun vilja, 

mida headus on andnud, kuldset nisu, mida armastus on andnud. Kõik ülejäänud hävitatakse: Patu viljad 

ning isekuse, vihkamise ja uhkuse umbrohi langevad Minu õigluse sirbi halastamatu tera alla. 

56 Ma tulen õigel ajal niitma. Tuletage meelde, et ma kord ütlesin teile, et vilja ei tohi lõigata 

enneaegselt, vaid nisu ja umbrohi peavad kasvama ja küpsema koos ja alles siis lõigata. 

57 Kas ma ei tee praegu just seda? Vaadake, kuidas Minu tänased teosed kinnitavad Minu õpetust 

Teisest ajastust! 

58 Ma räägin teile ühe häälekandja meele kaudu, kelle meeleorganit ma olen valgustanud, ja ma olen 

pannud tema huultele tarkuse sõnad, et inimesed saaksid selle sõnumi oma vaimu toiduks. 

59 Ma näen teid selle ilmutuse ees hämmastununa, mistõttu tahan teile kohe öelda, et nii 

imetlusväärne kui see ka pole see siiski viimane õpetus, mida ma pean teile andma, ega Minu ja inimeste 

vahelise seotuse kõrgeim väljendusviis. Vaadake seda ilmutust ainult kui lehekülge vaimse tarkuse 

raamatust, mis on lubadus uuest ilmutusest, mille ma teile annan. Raamat on avatud teie vaimu ees, see on 

Minu tarkus, ja sellest raamatust kiirguvad valgusvood, mis ujutavad teie olemuse üle. 

60 Te ei saa tõelise hingetugevusega lahingusse minna, kui te ei ole veendunud selle töö olemusest ja 

tähtsusest. Seepärast annan ma teile igal oma ilmutusel oma armastuse tõendeid, et minu inimesed oleksid 

veendunud, et nad liiguvad turvalisel teel. 

61 Võtke armastusega vastu see raamat, millesse on kirjutatud teie missioon; kuid ärge heitke end sel 

valguse ajal magama. Millist tasu võiksite homme saada, kui teil ei ole mingeid teeneid? Ärge unustage, et 

kõigi teie jõupingutuste lõppeesmärk on valguse, rahu ja vaimse täiuslikkuse saavutamine. Andke kõigile 

teada, et selle täiuslikkuse saavutamiseks on teile näidatud õiget teed, mida teie südametunnistus on teile 

näidanud sellest ajast peale, kui te ellu tulite. Aga et te ei kalduks teelt kõrvale, kui te kehastute maa peal, 

jätsin ma sellele oma jälje. 

62 Otsige seda jälge igas minevikus ja praeguses hetkes ja peagi leiate selle. 

63 Ma olen alati teid otsinud, sest teie hing on pärast kehastumist asunud paljudele radadele, millest 

enamik on eksinud. Ah, te nõrgad olendid, kes te olete langenud oma tahteotsuste tõttu ja siis süüdistate 

Mind, öeldes, et Jumala laste tee on täis kiusatusi! Ma ütlen teile, et seal, kus te arvasite, et näete palju 

teid, oleksite pidanud järgima ainult ühte: seda, mis viib Minu juurde; et seal, kus te nägite kiusatusi, olid 

need vaid viljad, mida tuli vastu võtta teadlikult ja austusega. Kas te kujutate ette, et teie Isa loob midagi 

sellist, mille eesmärk oleks teid patule meelitada? 
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64 Homme, kui inimene vabaneb oma teadmatuse ja materialismi koormast, avastab ta, et see, mida ta 

pidas takistuseks, oli vaid samm tema hinge tõusmiseks ja kogemuste omandamiseks; ja see, mida ta pidas 

kuristikuks, oli vaid katse, mis teda tugevdas. Siis avastab ta, et see, mida inimene pidas oma kukkumiste 

ja ebaõnnestumiste põhjuseks, ongi tööriistad, mis aitavad teda täiustumisel. Selle teadmise valguses 

kaovad inimsüdamest kõik ebausklikud ideed, mis ta on loonud seoses kurjusega. 

65 Millise jõu ja ilu avastab inimene, kui ta avab silmad selle elu valgusele! Kõik, mida tema 

teadmatus pani teda valesti tõlgendama, nii et ta sattus eksitusse ja süüdistas Teda, kes lõi kõik olendid, 

kaob inimese meelest. 

66 Kuni inimesed ei mõista tõelist vaimset seadust või ei ole sellest huvitatud, langevad nad 

usufanatismi, peavad nad seisma silmitsi elu täis lõkse, ebakindlust ja varje. 

67 Millal te hakkate õppima Minu Õpetust, mis on nagu jumalik päike, mis valgustab hinge ega peida 

end kunagi? Teie arvates on see võimatu, kuid ma ütlen teile, et see valgus valgustab varsti kõiki inimesi. 

68 Tema hääl, keda te nimetasite "Galilea rabi", on sama, mida te praegu kuulete. Ja kui ma tookord 

ütlesin teile: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast Jumala sõnast", siis nüüd pöördun ma teie poole, et 

öelda teile, et inimene ei peaks toituma ainult teadusest või inimlikest teadmistest, vaid jumalikust allikast, 

sest temas elab Vaim, kes toitub ainult armastusest, tarkusest ja rahust. Toitke end ja tugevdage end, oo 

Minu jüngrid, et teil oleks tõeline elu teie sees. 

69 Teid ootavad ees võitluse ja kibeduse ajad ning te peate olema selleks valmis, et anda tunnistust 

Minu õpetusest oma usu ja vankumatuse kaudu Minu juhiste järgimisel. 

70 Mõnikord tahavad Minu uskmatud jüngrid, et Ma näitaksin neile keha, mis mul oli Teisel ajastul - 

läbilõigatud ja verised käed, et nad usuksid, et Ma olen taas oma rahva seas. Ja oma südames ütlevad nad 

Mulle: "Kuidas me peaksime Sinust tunnistama, kui me ei ole Sind näinud?" Aga ma küsin teilt: kas te 

teate Minu sõnu, millega ma teile teatasin, et ma tulen uuesti? Millal ma teile teatasin, et ma tulen 

inimesena? Te peate nägema, et uskuda, sest te olete materialiseerunud. Teisest küljest on neid, kes ilma 

ennustusi tundmata tunnevad Minu kohalolekut ja mõistavad Tõde. Need on need, kelle meeled ja 

südamed on puhtad. 

71 Vaimule on antud kõrgem nägemine kui inimesele, nii et ta on see, kes avastab tõe ja näeb selles 

oma Isa nägu. Kuidas te avastate jumalikku oma meelte abil, kui teie vaim ei ole seda kõigepealt ära 

tundnud? Need sõnad ei ole etteheide teie vähese usu pärast, ega ma lükka teid tagasi, sest te kahtlete. 

Vastupidi, ma otsin just neid kustunud lampe, et süüdata neid oma Vaimu armastuse tulega. 

72 Mõned värisevad õndsusest, kui nad seda sõna kuulevad; nad on need, kes tunnevad Minu 

kohalolekut. Homme, kui Ma ei ilmuta end enam sellisel kujul, hakkavad need, kes ei suutnud Mind 

mõista või kes kahtlesid, kui nad Mind kuulsid, oma vaimustumise käigus iseenda üle kurtma, kui nad 

mäletavad, et nad olid Minu ilmumise juures ja ei uskunud. Ma ujutan neid oma valguses ja nad kuulevad 

minu häält endas, mis ütleb: "Ärge kartke, otsige mind oma südame sügavusest, sealt leiate palju minu 

sõnu, mida hoitakse selleks ajaks, kui te neid vajate. 

73 Tulge minu juurde, maailma rahvad ja rahvad. Tulge, inimesed kõigist rassidest, Minu Seadus 

ootab teid rahuriigis, et te moodustaksite ühe rahva - Jumala rahva. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 94  
1 Minu Sõna on teinud end teile teatavaks täis armastust. See on olnud lohutuspalsam, kui te olete 

tulnud Minu juurde nutma, ja ma olen pidanud teid isaliku nõuandega parandama. Kui läheneb päev, mil 

ma vaikin selle sõna oma häälekandjate huultel, siis tunnete, et see tuleb kohtumõistjalt, kuigi see on alati 

sama armastuse ja õrnuse poolest. Kuid see sisaldab nii palju valgust, et te avastate isegi kõige 

salajasemad vead ja kõige varjatud kohad, mis teil endal on. 

2 Te ei saa kunagi öelda Minu kohta, et Ma ei osundanud teie puudustele või et Ma andsin teile 

eksitavaid õpetusi Oma Õpetuses. Homme, kui te avastate oma vead ja hindate selle ilmutuse suurust, 

saate te oma Isale õiglust tuua. 

3 Te ei mõista seda tõde veel. Kõigepealt pani pimedus teie silmadele tumeda sideme, siis tuli Minu 

Sõna valgus, kuid see pimestas teid. On paratamatu, et olete mõned hetked pimedas, kuni harjute selle 

valgusega ja näete kõike, mis teid ümbritseb. Seni peaksite olema ettevaatlikud oma kriitikaga, oma 

sõnade ja tegudega, sest te ei saa veel astuda kindlaid samme teel ega rääkida tõtt, nagu peaksite. 

4 Tõde on üks ja igavene, ja ometi - vaadake inimesi, kes kuulutavad erinevaid tõdesid! Kui palju on 

Minu õpetusi maa peal maha tallatud! 

5 Kui paljud on püüdnud sellest rääkida, sest Kristus rääkis teile tõtt, kui paljud on püüdnud sellest 

rääkida! Aga ma küsin teilt: Kas ka nemad on võtnud Minust eeskuju armastuses, kuulekuses ja 

armastavas tegevuses? Mina üksi tean, kes on olnud Minu tõelised jüngrid ja apostlid igal ajal. 

6 Kui homme, kui inimesed selle kuulutuse üle otsustades kahtlevad selle tõesuses, sest see on antud 

patuse suusõnumi kaudu, annan neile mõista, et patt ei tõrju Mind, vastupidi, see on Mind lähemale 

toonud sellele, kes on oma tee kaotanud. 

7 Veel üks tõend Minu väe kohta, mida inimesed tunnistavad, on see, et ainult Mina võin panna 

patuste suu rääkima puhtalt, jumalikku jumalikku õpetust lausuma jumaliku huulega ja õpetusi ja tarkust 

täis ilmutusi edastama harimatu meel. 

8 Kes on need, kes tulevad sel ajal avalikult välja kui Minu Sõna tõelised apostlid? Kes teie seast 

näitab oma kaasinimestele Minu õpetuse ilu? 

9 Teie teod on vajalikud; hädavajalik on selle rahva elav tunnistus, kes kuulis Minu Sõna. 

10 Õpetus, mille ma olen teile toonud, on nagu mõõtmatult suur tõrvik, mille ümber peavad 

kogunema rahvahulgad - inimesed, kes nälgivad tõe järele ja janunevad õigluse järele, ja ka eksinud 

hinged, uurijad, kes on valguse järele iha täis. 

11 Valmistuge selleks ajaks, kui suur hulk teie kaasinimesi läheb rahu oaasi otsima, kuid tehke seda 

alandlikult. Koguge oma hinges neid voorusi, mida ma olen teile toonud oma Sõnas. Ärge püüdke oma 

kaasinimestele muljet avaldada edevuste või sisutute õpetustega. Nad tulevad teie juurde just selle eest 

põgenedes. 

12 Mitte ainult neid, kes kuulsid Minu Sõna inimliku mõistmisorgani kaudu, ei kutsuta selle rahva 

lasteks. Igaüht, kes võtab oma risti, igaüht, kes armastab seda seadust ja levitab seda seemet, kutsutakse 

töölisteks Minu viinamäel, Minu töö apostliks ja selle rahva lapseks, isegi kui ta ei ole Mind kuulnud selle 

kuulutuse kaudu. 

13 Jällegi ütlen teile, et ärge otsige Minu Töö teatavaks tegemiseks väliseid vorme, sest siis esitaksite 

palju haavatavaid punkte, mille tõttu sektid ja religioossed kogukonnad teile vastu astuksid. 

14 Kui te püüate parandada oma moraali, puhtust oma elus, spiritualiseerimist oma jumalateenistuses, 

siis ei ole relvi, ideid ega õpetusi, mis suudaksid teid võita. Ehitage vaimule ja kõik säilib ning elab üle 

visiidid ja lahingud, sest vaim on hävimatu. Kui te ehitate materiaalsele vundamendile, käitute nagu loll, 

kes ehitab hoone liivale, mis peab kokku varisema vähimagi raputuse korral. 

15 Tehke oma südamest varakamber, et hoida selles Minu õpetusi kui kõige väärtuslikumat aaret, 

mille teie vaim on siiani saanud. 

16 Ma teen ennast teile teatavaks sel vaimse võitluse ajal, sest teid on saadetud maailma, et rääkida 

sellest seadusest. Te olete juba vabanenud, te olete juba pöördunud ära kasututest; nüüd minge edasi 

mööda teed kui tõelised töötajad, keda Jeesus armastab. 

17 Ma olen saatnud teid sel ajal maailma, et te saaksite minust rääkida ja et teie vaim annaks oma 

kogemusi edasi teistele. 
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18 Kui ma teile ilmutasin, et te olete Iisrael, siis selleks, et te teaksite, et te olete pikka aega järginud 

Minu teed maa peal, ja ka selleks, et te mõtleksite oma vastutuse üle. Kas te ei arva, et on õige, et ma 

mõnikord heidan teile ette, et teil puudub usk, innukus või heategevus? 

19 Üks Jumal on rääkinud teiega aegade algusest peale; üks Jumal, keda te peate tunnustama ja 

armastama. Veelgi enam, ma tahan, et te pakuksite mulle üht liiki kummardust. 

20 Just inimesed on loonud palju erinevaid jumalaid; igaüks neist tunneb, kummardab ja kujutab teda 

erinevalt. - Ma hoian seda rahvast eemal igast religioossest mõjust, et nad siin, oma üksinduses, oma 

eraldatuses, saaksid mind kuulda ja mõista, et nad saaksid lõpuks pakkuda mulle oma Looja väärilist 

kummardust. Ma tegin sama neil päevil, kui Iisrael oli sajandeid vangis Egiptuse vaaraode ikke ja nuhtluse 

all. See oli minu 

Tahe kasutada Moosest sõnumitoojana ja röövida orjusest see rahvas, kes oli määratud saama Seaduse ja 

Valguse, mis valgustaks inimkonda. Võrrelge tolleaegseid sündmusi tänapäevastega ja te mõistate, millise 

kavatsusega rääkis Meister teile neist sündmustest. 

21 Teie vaim ütleb Mulle, et inimkond on ka sel ajastul kogenud materiaalset orjandust, viletsust ja 

piitsutamist ning et ta on läbinud vaimu orjuse. 

22 Seepärast tulen ma taas teie juurde, et öelda teile: armastage üksteist nii, nagu ma teid Teisel 

ajastul õpetasin, et teie tee oleks talutav. Olge vaimsed, korrale, kuulekusele, usule ja heategevusele, siis 

tunnete end lahingus tugevana ja saate eeskujuks kõigile maailma rahvastele. 

23 Paljud küsivad teilt, millist teed te järgite ja kuhu te lähete, ning kui nad näevad, et teie teekond on 

alandlik, kuid täis kindlust ja kindlameelsust, järgivad nad teid usalduse ja usuga täis südamega. 

24 Täna tuleb teie vaim toidu järele, süda tahab rahu, meel januneb valguse järele. Aga Meister ütleb 

teile: Teie evolutsiooni algusaegadel oli teil kõik see olemas, isegi ilma, et oleksite selle saamiseks 

teenitud. Nüüd aga peate te kõik saavutama oma tegudega Seaduse raames, mis õpetab teid üksteist 

armastama. 

25 Miski ei maksnud teile sel ajal tervist, jõudu, rahu ja küllust, mistõttu te kaotasite kergesti kõik. 

Nüüd ma ütlen teile, et kui te olete pingutades, vaeva nähes ja ohverdades saanud tagasi nende annete 

avanemise, mida te ei hinnanud nende täies väärtuses, siis te ei kaota neid enam, sest siis te kasutate seda, 

mis teil on, ja te ei unusta kunagi, mida see maksis teile, et seda saada. Kas teil on aimu, kui palju peab see 

inimkond arenema, et ärgata oma sügavast unest ja asuda teele eesmärgiga taastada (need anded) ja 

areneda? Kuid te peate juhtima ja õpetama neile teed nende vaimsele arengule. Nüüd, kui te kuulete seda 

sõna ja juba moodustate kogukonna, ütlen teile, et teie hinges oleks puhtus ja et te püsiksite oma 

varustamises, et te saaksite ilmutada Minu tööd täielikus selguses. Ma tahan, et te täidaksite puhtalt 

ülesannet, mille olen teile usaldanud. - Rahustage end, sest te ei tee kõike; Minu hooliv armastus aitab 

teid. 

26 Paljudest punktidest maa peal astuvad esile üksikisikud, rühmad ja rahvahulgad, kes räägivad 

inimkonnale uuest ajast, spiritualiseerimisest ning töötavad inimeste vabanemise ja vendluse nimel. Selle 

eest ütlen ma teile, et ma teen kõik ülejäänud. 

27 On töid, mida ainult mina saan teha. Üks neist on päästa see inimkond kuristikust, mille ta ise on 

loonud. Kuid Isa on ääretult rahul, kui Ta näeb, et Tema armastatud lapsed toetavad Teda Tema jumalikes 

ülesannetes ja kohustustes. Seepärast esitan ma üleskutse kõigile inimestele. Ma selgitan neile oma 

ilmumise eesmärki ja seejärel valin välja hea tahtega südamed, et valmistada neid ette oma jumaliku asja 

sõduriteks ja sõnumitoojateks. 

28 Ma tahan, et see rahvas oleks peagi laiali nagu väeosad teedel, rahvaste ja rahvaste seas, kandes 

rõõmusõnumit ja tunnistust Minu Sõnast ning Minu tõotuste valgust. Kui te tõeliselt ühinete, näete, et teie 

meelest tulevad suured inspiratsioonid, mis on võti, mis avab uksed, mis on täna veel teie koputamisele 

suletud. 

29 Sel ajal olen Ma teile öelnud: Kas maailma mõju on jõudnud teie sees nii kaugele, et olete 

kustutanud kõik jäljed Minu varasematest õpetussõnadest? See on põhjus, miks ma tulin. Kes maa 

elanikest võiks teid panna mõistma kogu seda kogemuste ja valguse rikkust, mida teie vaim omab, kuigi ta 

ei avalda seda, sest maailma mõjud takistavad seda? 

30 Inimkonna seas on neid, kes ühel teisel ajal, järgides jumalikku tõotust, läbisid kõrbe ja kuulsid 

Issanda häält mäel. Ma avastan ka teisi, kes elasid Jeesuse ajal, kes nägid Tema tegusid ja kuulsid Tema 
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sõna, kes järgnesid Mulle kõrbes ja sõid leibadest ja kaladest, mida Ma andsin rahvahulgale pärast seda, 

kui nad olid roninud mäele, et kuulda seda häält; ja ma näen ka neid, kes Minu ristilöömise päeval jooksid 

karjudes koos rahvahulgaga. Isegi siin, rahvahulkade seas, kes tulevad kuulama sama Taevalist Kontserti 

(nagu Jeesuse ajal), mis on neile nüüd uus, avastan ma need hinged. 

31 Need, kes nutavad, need, kes värisevad, kui nad Mind kuulevad, ja kes tunnevad ära hääle, mis 

nendega räägib, need on need, kelle vaim hoiab ikka veel Minu sõnade kaja. 

32 Kas te märkate, kui paljud neist, kes tulevad siia ilmutusele, jäävad igaveseks sellele teele ja 

pühenduvad nendele ülesannetele siin, ilma et oleks mingit inimjõudu, mis võiks neid takistada siia 

tulemast, et kuulda Minu Sõna? Nad on need, kes on Jumalale veel teisest ajast armastuse võlgu ja kellel ei 

ole olnud võimalust anda end Temale, kuid kes on lubanud endale, et ootavad Mind, et järgida Mind ja 

teenida Mind lõpuni. 

33 Täna tuletan neile meelde sündmusi, mida nad on juba kogenud. 

34 Neil päevil küsisid Minu jüngrid, kui nad said teada, et Ma peagi lahkun nende juurest, Minult: 

"Issand, millal me Sind jälle näeme?" Siis ma ütlesin neile, millal ma tagasi tulen ja milliseid märke ma 

annan oma tagasitulekust. 

35 Nüüd ma ütlen uutele jüngritele: See on ennustatud aeg, märgid on täitunud ilma ühegi vahele 

jätmata. 

36 Te teate, et ka see ilmutus inimliku mõistmisorgani kaudu lõpeb, ja nagu nemadki küsite: "Issand, 

kui Sinu Sõna enam ei kuulda - kas meil ei ole enam õnne tunda Sinu ilmutust mingil viisil?" Te teate, et 

ka see ilmutus inimese mõistmisorgani kaudu lõpeb. Sellele ma vastan teile: Pärast seda aega tuleb teie 

spirituaalseks muutumise aeg, otsene osadus teie Issandaga, kus te tunnete, et Ma olen igavesti kohal. 

Niipea, kui te saavutate selle kõrguse astme, ei ütle te enam kunagi, et Isa on tulemas või et Ta on läinud 

ära, sest siis olete mõistnud, et ma olen alati teiega. Siis mäletate, et ma ütlesin teile Jeesuse kaudu: 

"Jumala Kuningriik on teie sees." 

37 Viige rõõmusõnumit rahvastele. Levitage seda sõnumit kõikjal. Arvestage, et paljud neist, kes 

Mind ootavad, usuvad, et Ma ilmun maa peal inimese kujul. Aga ma ei öelnud seda kunagi, vaid andsin 

teile mõista, et Minu tulek on vaimne, et ma tulen "pilvel". 

38 Ma olen teile juba öelnud, et ma külastan kirikuid ja sektoreid, et äratada neid üles nende 

letargiast. Siis tunnevad nad ära selle aja valguse ja toidavad spirituaalsuse ideaali. Kuid on vaja, et te 

täidaksite selle osa, mille ma teile usaldan. Sest see seeme ootab ainult seda, et see mullale langeda, et 

idaneda ja kanda tarkuse ja vaimse arengu vilju inimkonna seas. 

39 Selle lihtsa rahva eeskuju, kes käib oma teed ilma vaimulikkudeta, kes neid juhivad, ja kes 

pakuvad Mulle jumalateenistust ilma tseremooniate ja sümboliteta, on üleskutse, mis äratab üles need, kes 

veel magavad oma sajandite pikkuses öösel, ja on stiimuliks paljude Minu laste uuendamisele ja 

puhastumisele. 

40 Ärge püüdke oma vastutust selles töös eirata. Ärge unustage, et ma olen saatnud teid maa peale 

kolmanda ajastu pioneeride ja prohvetitena. 

41 Tõesti, ma ütlen teile, et kui ma ilmuksin sel tunnil samas kehas, milles te Mind toona nägite, siis 

näeksite Minu haavu värskena ja Minu nägu ikka veel ohvrisurma jälgedega. Aga see oleks inimkonnale 

pidev nuhtlus ja ma eelistan varjata teie eest oma haavu ja näidata teile ainult oma valgust. Miks tahavad 

paljud näha Mind inimese kujul Jeesuse kujul? kas te ei mõista, et ma olen rohkem kui vorm? On tõsi, et 

ma olen lubanud ennast näha Jeesuse kujul nii praegusel kui ka tollel ajal. Kuid see arm ei ole mõeldud 

kõigile; ei ole vaja, et kõik vaataksid Mind sel viisil. Ma ütlen teile taas: "Õnnelikud on need, kes on 

uskunud ilma nägemata." 

42 Kui inimesed on hüljanud välised religioossed kombed ja selle asemel, et otsida Mind inimeste 

loodud kujutlustes, spirituaalseks muutuvad nad, nad mõistavad Mind nii suureks ja kõikvõimsaks, et nad 

ei ole nõus Mind piiratud kujul nägema ja neil ei ole soovi Mind näha Jeesuse kujul - isegi mitte vaimselt. 

43 Kui raske on praegusel ajal täita nägija ülesannet. Talle ei piisa vaimse nägemise andest, kui tal 

puudub sisemine valgustatus. Kes võiks teda juhtida, kui mitte tema südametunnistus, ja kes võiks teda 

eksimusest päästa, kui mitte palve ja vaimne valvsus? 

44 Iisraelil oli esimesel ajastul seitse suurt prohvetit. Nad rääkisid ja kirjutasid inimkonna tulevikust, 

rahvaste üle toimuvatest külaskäikudest ja teatasid ka jumalikke ilmutusi, mida Issand annab inimestele. 
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Nad ei olnud suured mitte sellepärast, et nad palju rääkisid, vaid sellepärast, et nad tõusid vaimselt Minu 

valguse järele. 

45 Isa tahab nüüd uutelt prohvetitelt sedasama, nimelt, et nad pakuksid inimkonnale üheainsa vaimse 

pildi, mis on aga täis tõde ja millest Ma olen öelnud oma töölistele: Tooge mulle oma seemne saagiks 

vähemalt kolm tera, kuid need peavad olema idanemisvõimelised, mitte aga põõsas, milles on ülekaalus 

õled ja õled. Ärge unustage, et just teie teod valmistavad teile teed igavikku. 

46 Nüüd, kui Minu Jumalik Vaim teeb ennast teile teatavaks, saadan ma teile valguskiire, mis 

puudutab hääle kandja meelt, ja see edastab teile Minu valguse, mis on saanud Sõnaks. 

47 Vaata, siin on "Sõna" teie keskel, seesama, kes rääkis teiega teisel ajastul. See on sama Õpetus ja 

sama olemus, kuid täna ei ole ma riietatud inimkehasse. Siis puudutasid Minu jalad maailma tolmu, täna 

on teie vaimule ilmutatud ainult Minu Valgus. valmistage oma südamed ette, et tunda Mind ja toituda 

Minu Sõnaga, sest te teate tõeliselt, et inimene ei ela ainult leivast. Ma annan teile oma ihu ja vere, mida 

ma kunagi esitasin leiva ja veinina. Vaimselt on see Minu Sõna, mis asendab leiba, mis on Minu Ihu, ja 

Minu Sõna vaimne olemus on vein, mida te joote kui Minu verd. 

48 Inimeste hing väriseb õndsusest Minu juuresolekul. Meistrit õnnistab ka uute jüngrite kohalolek. 

Nüüd kuulake, kuidas Meister räägib oma teise ajastu* apostlitele: 
* Need on vaimselt olemas rallil. 

49 "Armas Johannes, kes panid oma templi Minu Südame vastu, sa tahad, et kõik, kes Mind kuulavad, 

saaksid vääriliseks toetuda Minule, tunda Minu Rahu, olla lähedal Elu Allikale. Teie võitlus ei ole 

lõppenud, teie vaim palvetab väsimatult ja saadab oma valgust kolmanda ajastu inimkonna seas, kellele te 

olete ennustanud palju imelisi asju. Sel ajastul, kallis Johannes, koged sa nüüd nende ilmingute täitumist, 

mida sa nägid oma nägemustes ja vaimustuses, mille tähendust sa ei teadnud ega teadnud ka seda, millal 

need toimuvad. Vaadake palves maailma eest." 

50 "Juudas Iskariot, Minu apostel, täna on alandlikkus sinu hinges, sest lepitamine on olnud kibe, 

väga kibe. Täna aga mõjub teie mõju inimkonnale heategevuslikult. Nähtamatult pakute end meestele 

nõustajaks. Ma olen andnud sulle oma rahu, õpilane, miks sa ei tunne seda täielikult oma hinges? te olete 

palju nutnud, kuigi Ma ei ole kunagi keelanud teile Minu lohutust ja andestust; põhjus on selles, et te olete 

seda oodanud. Põhjus on selles, et te ootate, et viimased Minu lapsed päästetaks, et te saaksite öelda 

Mulle: "Issand, tule maha oma ristilt, nüüd olen ma rahus, nüüd olen ma väärt, et saada Sinu 

andeksandmist."" 

51 "Niikaua kui sa näed, et inimkond sukeldub iga päevaga üha enam ja enam pattu, teotab, reedab ja 

ristiusutab Mind selle kaudu, kannatab su hing piinu, mida maailm ei suuda ette kujutada, ja iga patt, mis 

Mind haavab, tunned sa, nagu oleksid see sina ise, kes Mind haavab. 

52 Poeg, jünger, võta Minu laualt leib ja vein, mille sa sel õhtul maha jätsid, mis oli viimane, mida ma 

sinuga inimesena kogesin. Ma ütlen teile: Sööge ja jooge, täna pakun teile seda, mida te ei saanud sellel 

söögil ja mida kõik teisedki said. Ma kõrvaldan teie puuduse ja teie viletsuse ning selle alandlikkuse 

pärast, mis on täna teie suure meeleparanduse viljana - võtke vastu Minu Rahu teie sees ja leidke selles 

Minu Ihu ja Minu Veri." 

53 Vaata, inimesed, need on Minu uued armastuse õppetunnid. Tehke oma kaasinimestele seda, mida 

te näete, et Ma teen teile. Mida te teete Minu tööga sel ajal? Ma näen enda ees uut Kolgatat ja risti. Minu 

kannatustee ei ole lõppenud, Minu kannatused ei lõppenud Golgatal, Minu sammud jätavad ikka veel oma 

verise jälje. 

54 Minu rahvas, inimkond, tulge Minu teele ja Ma muudan teie ohvri igavese eluks, teie valu 

rõõmuks ja kui te jõuate mäe tippu, näete, et teid ootab Minu Armastus. Ka maailm ootab Mind, ta nälgib 

ja januneb Minu armastuse järele. Aga ma tulen kõigi juurde, sest see oli minu lubadus. Ühel päeval, kui 

rahvad on rahus ja patt on välja juuritud ning inimesed armastavad üksteist nagu vennad, näitan ma teile 

mõõka, millega ma teid võitsin: armastust. 

55 Kui tagasihoidlik on see ilmutus selle jaoks, kes näeb seda liha silmadega! Aga kui sügav ja suur 

on see, kes näeb seda südamega ja vaimuga! 

56 Nii nagu te praegu Minu ümber olete, nii oli see ka tol viimasel õhtul Teisel ajastul. Päike oli just 

loojumas, kui Jeesus rääkis oma jüngritega viimast korda selles ruumis. Need olid sureva isa sõnad oma 

väga armastatud lastele. Jeesuses ja ka jüngrites, kes ei teadnud veel, mis ootab neid mõne tunni pärast 
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ees, oli kurbus, see, kes oli neid õpetanud ja nii väga armastanud. Nende Issand oli lahkumas, kuid nad ei 

teadnud veel, kuidas. Peetrus nuttis, klammerdudes kruusi südamele, Johannes niisutas oma pisaratega 

Meistri rinda, Matteus ja Bartholomeus olid Minu tulevikku suunatud sõnade peale endast väljas. 

Philippus ja Thomas varjasid söömise ajal oma kibedust. Jaakobus noorem ja vanem, Taaddaeus, Andreas 

ja Siimon olid valust vaiksed; ometi oli palju seda, et nad rääkisid Minule oma südamega. Ka Juudas 

Iskariot kandis südames valu, aga ka hirmu ja kahetsust. Kuid ta ei saanud enam tagasi minna, sest 

pimedus oli teda vallutanud. 

57 Lähenes märtrisurma ristil, millest Kristus lahkus oma emalt, justkui laegas, mis annaks soojust 

neile väikestele lastele, samal ajal kui Püha Vaimu valgus voogas alla, et valgustada neid inimesi. Varsti, 

pärast nõrkuse hetki, tunnevad nad end piisavalt tugevana, et hajutada üle maailma, kuulutades head 

sõnumit ja kuulutades taevariiki paganlikele ja ebajumalateenistuslike rahvaste seas. 

58 Kui Jeesus jagas oma viimaseid sõnu ja manitsusi, olid need jüngrid üleküllastunud pisaratest. Aga 

üks neist ei olnud enam seal, tema hing ei suutnud nii palju armastust vastu võtta ega näha nii palju 

valgust, ja nii ta lahkus, sest see sõna kõrvetas tema südant. 

59 Selle aja usklikud, uued jüngrid: Ma lubasin ühe jüngri reetmist Minu Teise ajastu apostliametis, et 

anda teile temas suure õppetunni. Ärge muutuge kohtunikeks selle üle, kelle üle ma olen armastusega 

kohut mõistnud ja kellele ma olen ka andeks andnud. Pigem võtke teda kui avatud raamatut ja kui 

sümbolit. Kui paljud teist, kes teda nüüd hukka mõistavad, kannavad oma südames Juudast? 

60 Nendel hetkedel, mil ma teiega räägin ja teile neid sündmusi meelde tuletan, peidab end ka 

kuninglik täht. See on sama päike, mis paistis tollasele inimkonnale. Aga nüüd, kui ma teiega räägin, 

tõusevad rahvaste hüüded ja teie sõdade mürinad taevani. 

61 Kui palju viletsust ma näen teie maailmas ja kui sügav mure on Minu vaimus! 

62 Õndsad on need, kes mäletavad valuga südames seda päeva, mil Jeesus seisis kohtujärje ees, kust 

Ta läks üles Golgatale, millele järgnesid rahvahulgad. 

63 Täna tunneb Minu Vaim end teie seas uues vanglas, kuid see on tehtud armastusest, see on teie 

südame vangla, kuhu te tahate Mind vangistada, sest te hakkate Mind armastama. Ma näen ka uut risti, kus 

te Mind ülendate. Aga see ei ole see, mille peal te lasete Minul surra; täna on see teie vaimsus, mis igatseb 

Minu avatud käte järele ja mis igatseb Minu jumaliku vere voolu järele, mis on elu. Täna te ei süüdista 

Mind, vastupidi, te olete Minu kaitsjad, sest te teate nüüd Minu süütust. 

64 Ma ei saa öelda sama kõigi kohta, sest inimesed on kogunud maailmas nii palju puudusi ja patte, et 

need on nagu uus valurist Minu jaoks, mille nad on selleks ajaks valmistanud. 

65 Te kõik olete Minu eeskujul vabanenud ja te ei saa hukkuda. Sellegipoolest on vaja, et ma 

päästaksin teid pimedusest, mis teid ümbritseb ja ei lase teil tõelist elu ära tunda. 

66 Kui palju vastuolulisi emotsioone liigutab teie südant, kui te kuulete Minu Sõna, armsad inimesed! 

See kurblik toon, millega ma teile räägin neist kibestunud tundidest, liigutab kõige rohkem neid, kes on 

palju kannatanud; sest see elu on kannatuste tee ja on Golgata. 

67 Sel ajal mõistsid Minu üle kohut kolm kohtunikku: Annas, Pilaatus ja Heroodes, ja rahvas kandis 

minu üle kohtuotsuse. Nüüd ütlen ma teile, et Minu kohtumõistjaid on palju, ja veelgi suurem on nende 

arv, kes mulle sel ajal valu teevad. Aga mida rohkem inimesed põlgavad Minu Seadust ja Minu Õpetust - 

kui seda kõige rohkem taga kiusatakse ja tagasi lükatakse, siis kõlab usu rahva hääl, sest sama ei juhtu 

nagu Teisel ajastul; nüüd ei ole Ma üksi. 

68 "Pime", kellele Jeesus taastas nägemise, hüüab kopsude kõrgusel, et ta on näinud valgust. "Surnud" 

tõusevad üles ja annavad tunnistust Minu tõe kohta. Naisel on tundlik süda, mis jääb Minule truuks, ja 

tugevate hingedega mehed on Minu uued abilised risti kandmisel. 

69 Maarja ei puudu ega jää kaugele ühestki Minu sammust, ja tema Taevane Vaim järgib Mind 

kõikjale, sest Kristus ja Maarja on juba enne Maale tulekut olnud üks Isaga. 

70 Inimkond, inimkond, täna ei saa ma öelda nagu tol ajal: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, 

mida nad teevad", sest ei ole kedagi, kes ei oleks joonud Talle verd, mis on Valgus, Tõde ja Elu. 

71 Dimasile piisas ühest hetkest, et leida pääsemine, ja see oli tema elu viimane. Ta rääkis minuga 

ristilt ja kuigi ta nägi, et Jeesus, keda nad nimetasid Jumala Pojaks, oli surmasurmas, tundis ta, et Ta on 

Messias, Päästja, ja ta andis end Temale kogu oma südame kahetsusega ja kogu oma hinge alandlikkusega 

üle. Seepärast lubasin talle just selleks päevaks paradiisi. 
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72 Ma ütlen teile, et ma panen igaühe, kes teeb teadmatult pattu, kuid räägib Minuga oma elu lõpus 

alandlikust ja usust täis südamega, tundma Minu halastava armastuse õrnust, mis tõstab ta üles maistest 

raskustest, et ta tunneks õilsa ja kõrgendatud elu õndsust. 

73 Ma jätsin sind, Maarja, risti jalamile, sellele mäele, mis võttis vastu Minu verd ja Ema pisaraid. 

Sinna jäi ta ootama oma lapsi, sest just tema on see, kes võtab nende õlgadelt risti ja näitab neile tee 

taevasse. 

74 "Ma janun," ütlesin Ma sellele rahvahulgale, kes ei mõistnud Minu sõnu ja pidutses Minu 

surmahoogudel. Mida ma võiksin täna öelda, kui ma näen, et mitte ainult rahvahulk, vaid kogu maailm 

rikub Minu Vaimu, ilma et ta oleks teadlik Minu valust? 

75 Minu janu on lõputu, kujuteldamatult suur, ja ainult sinu armastus suudab seda kustutada. Miks te 

pakute Mulle armastuse asemel välist kultust? Kas sa ei tea, et kui ma palun sinult vett, siis sa pakud mulle 

sappi ja äädikat? 

76 Kuigi Minu karikas on praegu nii kibe, Minu rist nii verine ja Minu üksindus nii suur, ei kuule te 

Mind hüüdvat: "Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mind hüljanud?" Sest seda tõestust, mille Jeesus andis 

teile, näidates avalikult, et Tema valu oli inimlik ja tõeline, ma ei anna teile täna, sest ma tulen Vaimus. 

77 Kristus on Meister ja Ta õpetas teid kuni viimase hetkeni. Kui see aeg saabus ja Ta nägi, et Tema 

töö on lõpetatud, andis Ta selle alandlikult üle oma Isale sõnadega: 

"Kõik on saavutatud." 

78 Kui Jeesus, kes oli Tee, Tõde ja Elu, lõpetas oma missiooni selle seitsmesõnalise palvega, öeldes 

viimaks oma Isale: "Sinu kätte ma annan oma Vaimu", siis mõelge, kas teie, kes te olete selle Meistri 

jüngrid, saate lahkuda sellest elust, ilma et pakuksite seda Isa ees kuulekuse ja alandlikkuse auks, ja kas te 

võite sulgeda oma silmad selle maailma ees, palumata Issandalt Tema kaitset, sest te avate need uuesti 

alles teistes piirkondades. 

79 Jeesuse kogu elu oli armastuse ohver Isa vastu. Need tunnid, mis kestis Tema piinamine ristil, olid 

armastuse, eestpalve ja andestuse palve. 

80 See on tee, mida ma olen teile näidanud, inimkond. Elage oma Isandat järgides ja ma luban viia 

teid Minu emakasse, mis on kogu õndsuse allikas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 95  
1 Mida sa võiksid paluda Temalt, kes sind lõi, mida Ta ei anna sulle, kui see, mida sa palud, on sinu 

keha või hinge hüvanguks? Aga te peate õppima nõustuma Minu tahtega. Te elate parandamise ajal, mil te 

ei tohi oma katsumuste vastu mässata. 

2 Armastage, sest teie armastus aitab teil heastada. Hävitage kogu isekus oma armastuse tegevusega. 

3 Maa, millel te kõnnite, on mööduv, teie rändamine siin on lühike, pärast seda saate te igavesse ellu. 

Ja ometi tahan ma, et te tunneksite teed sellest pisarate orust, mis on tähistatud Minu seaduse käskudega. 

4 Ärge muutuge nõrgaks usus ega lootuses. Pidage alati meeles, et selle elutee lõpp saabub. Ärge 

unustage, et teie päritolu oli Minus ja et teie lõppsihtkoht on samuti Minus, ja see sihtkoht on igavik, sest 

hinge surma ei ole olemas. 

5 Olge igavik oma püüdluste ideaaliks ja ärge kaotage julgust elu tõusude ja mõõnade tõttu. Kas te 

teate, kas see on teie viimane kehastus maa peal? Kes saab teile öelda, et selles kehas, mis teil täna on, 

maksate te kõik võlad, mis te olete Minu õigluse ees võtnud? Seepärast ütlen ma teile: Kasutage aega, kuid 

ärge kiirustage. Kui te võtate oma kannatusi usuga vastu ja annate end alla ning tühjendate karika 

kannatlikult, siis tõesti, ma ütlen teile, teie teened ei jää viljatuks. 

6 Veenduge, et vaim areneb alati edasi, nii et te ei lõpetaks kunagi, mitte kunagi, enda täiustamist. 

7 Mina olen see, kes panen katsumused teie teele, et peatada teie hing, kui ta kaldub kõrvale Minu 

Seaduse teelt ja tahab elada üksi oma tahtmise järgi. Uurige katsumuste põhjust, ma luban teil seda teha, et 

te saaksite kinnitada, et igaüks neist on nagu tikker, mis teie südant töödelda. See on üks põhjusi, miks 

valu toob teid Minule lähemale. 

8 Kuid inimene on alati otsinud naudinguid, on otsinud võimu ja hiilgust, et ennast maa peal 

isandaks ülendada ja oma vendade üle valitsejaks saada. Kuna ma olen teid kõiki loonud ühe ja sama 

armastusega - miks on siis alati olnud neid, kes teesklevad, et nad on midagi kõrgemat? Miks on olnud 

neid, kes valitsevad mehi piitsaga alandamise all? Miks on neid, kes tõrjuvad alandlikke ja kelle süda jääb 

liigutamata, kui nad oma ligimestele valu teevad? Sest need on hinged, kes ei ole veel tunnustanud Mind 

kui Isa, kes armastab kõiki oma loodud olendeid, ega kui kõigi elusolendite ainsat Isandat. Seepärast on 

inimesi, kes anastavad võimu ja eiravad inimese pühitsetud õigusi. Nad teenivad Mind kui Minu õiguse 

tööriistad, ja kuigi nad arvavad, et nad on suured isandad ja kuningad, on nad vaid teenijad. Anna neile 

andeks! 

9 See on kolmas kord, mil ma olen teile õpetanud õppetundi, mis peab inimkonda vaimselt 

ühendama. Sest Minu Tahe on, et keeled, rassid, erinevad ideoloogiad ei oleks enam takistuseks nende 

ühendamisele. Vaimne olemus, millest ma lõin vaimu, on sama, mis on kõigil olemas, ja ained, mis 

moodustavad inimese soontes voolava vere, on kõigil samad. Seepärast on kõik võrdsed ja Minu 

väärilised, ja kõigi jaoks olen Ma tulnud uuesti. 

10 Ma olen tulnud, sest olen näinud, et teie hinged on vooruste poolest vaesed, ja ma tahan neid 

rikkaks teha. Aga ärge küsige minult maa rikkusi, sest ma olen need teile algusest peale päranduseks 

andnud. Küsige Minult ja otsige selle hinge puhastamist, mida te veel ei oma. Mõistke, et Minu seadust ei 

täideta ikka veel. 

11 On möödunud sajandeid ja ajastuid, kuid inimkond ei ole tõeliselt ärkanud valguse ja tõe elu 

juurde. Sellepärast iga kord, kui te heidate maha kehakesta, naasete vaimumaailma alasti ja puudust 

tundes, näljasena ja janusena. Ometi ei tule inimese südamest nii suurt usku ja tahet, et ta oleks valmis 

järgima Mind sellel teel, mille teie Isa on märgistanud vere ja armastuse jälgedega. 

12 Nii ongi see, et valu masendab inimesi kogu oma jõuga ja paneb neid mõistma, et nad on kõrvale 

kaldunud õigelt teelt, ning kutsub neid üles otsima Isa, nagu tegi ka Tuhalaps Minu jumalikus 

tähendamissõnas. Mis tähtsust on sellel, et te tulete Minu väravate juurde alasti või rättides, nuttes ja häbi 

täis, kui see on Minu Tahe, et te otsite Mind, et te koputate Minu uksele, et te mäletate Mind? Minu 

armastavad käed avaneksid siis täis andestust ja halastust, võtaksid teid omaks ja annaksid teile tagasi 

kaotatud ja raisatud pärandi, istuksite Minu laua taha, et nautida igavese elu toitu ja vilju. 

13 Las Minu armastus tungib teie südamesse, lohutab ja ravib teid, las see päästab teid uuesti, las see 

vabastab teid ja purustab ahelad, mis seovad teid kirgede, viletsuse ja teadmatuse külge. Ma tahan, et 

taevariik jõuaks inimeste südamesse ja et teie kired ei rajaks oma kuningriiki selles maailmas. 
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14 Jüngrid, mõistke, et ma olen teid saatnud maailma armastama oma kaasinimesi, näitama neile oma 

halastust, palvetama nende eest, elama nende eest. Aga ärge oodake, et nad teile armastuse eest armastust 

(saadud) tagasi annavad, pigem relvastage end, et vastu seista inimsüdame kõhedusele, tänamatusele, 

isekusele. Olge valmis laimuks ja reetmiseks, kuid ärge kaotage selle tõttu julgust ja andestage neile juba 

ette kogu südamest. 

15 Kui tunnete end üksildasena, kui vajate armastust, kui maa peal ei ole ühtegi sõbra häält, kes teid 

lohutaks, ega kedagi, kes jagaks teiega oma leiba, siis otsige Mind. Pöörduge Tema poole, kes armastab 

isegi siis, kui Teda ei armastata, Tema poole, kes tõeliselt annab kõigile patustele andeks, ravib ja lohutab 

neid. 

16 Mitte kõik ei ole teie töö suhtes tänamatu ja vastumeelne, vaid mõnikord innustab teid kaasteeliste 

mõistmine, heategevus ja headus. 

17 Ma tahan, et te oleksite oma lihtsuses jumalakartlikud ja avastaksite oma vaesuses Minu 

õnnistused. Samal ajal kui maailm vajab Minu rahu, komistades ja kukkudes vaatamata kogu oma 

teadusele ja valelisele glamuurile, on teil, vaestel, rahu aare. Miks te ei levita seda rahu oma palvetega, 

töödega ja sõnadega nagu armastuse ja halastuse mantlit üle inimkonna? 

18 Teil kõigil on olemas vaimu anded, mis hakkavad selles Kolmandas Ajastikus avanema tänu 

arengule, mille hinged on saavutanud. Intuitsioon, vaimne nägu, ilmutus, prohvetlus, inspiratsioon 

ilmutavad end selgelt inimeste seas, ja see on uue aja kuulutus, see on seitsme pitseri raamatu valguses, 

mis avatakse sel ajal selle kuuendas peatükis. Aga teie, kes te teate, milleks need ilmingud on mõeldud, ja 

mõistate aega, milles te elate - suunake oma vaimsed anded armastuse teele. Olge alati valmis pakkuma 

oma armastavat abi, siis olete kooskõlas Minu seadusega ja olete eeskujuks oma kaasinimestele. Siis olete 

te Minu jüngrid ja teid tunnustatakse sellisena. 

19 Kui te oskate kasutada Minu Tööd tõelise heategevusega, siis on see teie elus nagu päästepaat. See 

võtab teid vastu nagu ema, kui olete eluteel nutmas eksinud. 

20 Te palute Mind, et Minu Sõna kuulutamine ei lakkaks, paluge Mind, et selle ilmutuse aega teie 

seas pikendataks. Aga ma ütlen teile: Minu Seadused on muutumatud, Minu Tahe on tühistamatu. Inimene 

ei suuda midagi teha, et muuta Minu otsust. Ei pisarad ega tõotused pane Mind seda aega pikendama. On 

öeldud ja kirjutatud, et alates 1950. aastast ei kuulda enam Minu Sõna. Kes siis veel minuga on? Te ei tea, 

mida Ma kolm aastat enne Minu lahkumist ette valmistan, kuid te peaksite olema ärkvel. 

21 Isa kuningriigis on olend, mis on täis armu, õrnust ja soojust. See on Maarja, teie ema, ta on alati 

teiega. Õppige teda väärikalt oma südamesse vastu võtma, tundke tema õrna hellust. Mõistke, et tema 

jaoks olete alati tema lapsed. Maarja aitab teil Minuni jõuda. Te, kes te olete kehaliselt ja hingeliselt 

haiged, ma ei lükka teid tagasi teie vaesuse tõttu. Kuulge Minu Sõna, sest see on nagu palsam teie 

haavadele. 

22 Kui paljud teist on üllatunud, et te kuulate Mind praegu armastuse, rõõmu ja meeleparanduse 

pisaratega silmis, kuigi alles mõned tunnid tagasi andsite end maailma kirgedele. 

23 Ma annan teile oma õpetused, et te saaksite neid huviga uurida ja homme armastusega 

praktiseerida. 

24 Ma olen juba pikka aega andnud teile oma õpetusi, kuid ma ei leia nii paljude jüngrite seast neid, 

kes on homsed meistrid. Kuid ma jätkan teile oma õpetuste andmist, kuni teie vaimus ärkab igatsus arengu 

järele. 

25 Ma olen valinud need, kes ei sobi maisteaduste jaoks, sest nad ei sobi Vaimu õpetuste jaoks. Ma 

olen valinud vaese, sest iga aatomi Minu armust, mille Ma talle annan, muudab ta end kõrgeks ja austatud. 

Mitte nii rikas mees, kes ei ole kunagi rahul, kui palju ma talle ka ei annaks. Aga vaest inimest, kes on 

kaunistatud teadmisega, milliseid vaimseid andeid ta omab, õpetan ma mitte hoidma oma aaret enda jaoks, 

vaid jagama seda oma vendade ja õdedega. Kui teadmine, et tal on need vaimsed anded endas, rõõmustab 

vaimu, siis sellepärast, et ta on saanud teadlikuks nende väärtusest. 

26 See, kes pingutab, et püsida (seaduse) teel, teeb seda, sest ta mäletab kõike seda, mida ta on 

pidanud kannatama, et saavutada see, mida ta nüüd omab. Mõistke, et see, kes kaldub teelt kõrvale, on 

tänamatu mitte niivõrd oma Issanda kui iseenda vastu. 

27 Kas te ei tea, et see, kes elab Minu Seaduse vastu, võtab endalt voorused ja vaimsed anded? 
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28 Praegu annan ma inimestele tagasi kogu nende pärandi, mille nad olid raisanud. Mitte keegi ei jää 

ilma Minu Vaimu valgusest. Isegi enne 1950. aastat, mis - nagu ma olen teile teatanud - saab olema Minu 

lahkumise aasta, ei tunne keegi end puudustkannatavana, nõrgana ega teadmatuna. 

29 Parasiittaimed õitsevad ja kannavad vilja, kuid kuna Mina olen Võim, siis on Minul alati piisavalt 

aega, et päästa teie hinged. Kuid teie jaoks muudab iga mööduv (kasutamata) võimalus ja iga samm, mille 

te astute allapoole, teie tagasipöördumise õigele teele kurvemaks. 

30 Täna olen tulnud, et pöörata teid eemale suurtest pahedest, et te kuulaksite Mind rahu teel ning et 

te mõtleksite ja mõistaksite juhiseid, mida Ma teile annan. 

31 Õppige, et ainult kristallselge vesi kustutab vaimu janu, nii et te ei võtaksite kunagi hägusat ja 

saastunud vett. 

32 Kui teil on maailmas alati olnud keegi, kes teid teenib, ja te olete kogenud au, siis Minu teel ei ole 

teil ei teenijaid ega asjatut au. Te olete Minu teenijad, kes teenivad oma kaasinimesi. 

33 Ma lasin sul jõuda tippu, mida sa igatsesid, ja kui sa olid sellel, kuulsid sa Issanda häält, mis ütles 

sulle: "Sa oled juba ammu andnud oma austust "keisrile", nüüd anna mulle see, mis on minu oma. Te olete 

juba piisavalt nautinud selle maailma rahuldust ja nüüd on teie jaoks aeg valmistuda oma teekonnaks 

igavikku, sest keegi ei tea, kas ta peab sellesse maailma tagasi pöörduma või mitte. 

34 Ma ütlen teile: olge õnnistatud, sest te olete ülistanud Maarja nime, kes valmistas teid täis 

armastust Minu õpetuse vastuvõtmiseks, ja sest te näitate Mulle oma rõõmu ja innukust edasi minna. Minu 

soov on näha teid päästetuna, ja Minu Vaimus on valu, sest on vähe neid, kes Mind järgivad, ja palju neid, 

kes ei ole kuulnud Minu Sõna ja kelle vaim on ikka veel ükskõikne ja kurt Minu innustustele. 

35 Ma annan kõigile olenditele elu ja toitu ning hoolin nende heaolu eest, samas kui teie ei ole veel 

mõistnud, et teie saatus on armastada ja teenida. Seepärast olen Ma teile rääkinud mitmel viisil ja Minu 

õpetusi korratakse, kuni te olete veendunud oma kohustustes ja järgite seadusi, mis on teile antud aegade 

algusest peale. 

36 Ma annan teile veel ühe võimaluse teha halastustöid, et te saaksite paljundada oma saaki ja 

ladustada seda Minu viljahoidlasse, kus teie teened ei lähe kaduma, vaid mitmekordistuvad. Näita mulle 

neid, keda sa oled pööranud halvast seemnest heale, neid, keda sa oled lohutanud, neid, keda sa oled 

sundinud lahkuma pahede pimedusest ja keda sa oled viinud turvalisse paika. See on see, mida ma sinult 

palun. Ärge unustage oma vaimseid kohustusi nende suhtes, kes on veel materialiseerunud. Pidage meeles, 

et ma ütlesin teile, et ärge muretsege homse päeva pärast. Kõik on minu poolt ette nähtud ja antud, te 

peaksite ainult usaldama oma tööd, mida Isa alati õnnistab. Te ei pea elama ainult vaimselt Minu Tahte 

järgi. Ma olen andnud teile kaks seadust, mida järgida: üks valitseb vaimu ja sisendab teile kõrgeid tundeid 

ja mõtteid; teine hoiab teid kooskõlas materiaalse loodusega, ja mõlemad teevad teid minuga üheks oma 

täiuslikus harmoonias. 

37 Ühendage endid ühes mõttekäigus ja usaldage Mind. Ma olen teid armastanud juba enne, kui ma 

teid maailma saatsin, ja kus iganes te olete olnud, olen teid kaitsnud. Ma olen olnud väsimatu oma 

innukuses, et teid varustada. Kes teist on need, kes hakkavad Minu Tööga tegelema ja näevad, kuidas 

selles maailmas algab taastamine? Tõesti, ma ütlen teile, et teie laste lapsed on need, kes räägivad sellest, 

mida te olete kogenud ja minult kuulnud. Aga kui te saavutate suure küpsuse ja teil on suured vaimsed 

nägemused, mis näitavad inimkonna tulevikku, siis kui õnnelikud te olete, sest te suudate ilmutada, kui 

suured on need kingitused, mis teile on antud Jumala armastuse poolt. 

38 Kui kõik Minu lapsed teavad, et Ma olen end veel kord ilmutanud, kui Minu Sõna on uuritud ja 

Minu juhised täidetud, siis valgustab Kuuenda Pitseri valgus iga olendit ja te kõik ärkate üles. Sel ajal 

lõpeb segadus ja kurjus, sõjad lõpevad ja inimese elu on ümbritsetud Minu armastuse ja armuga. Ainult 

armastus, halastus ja andestus on südametes elus. Intuitsioon saab olema kõigi kingitus, ja 

südametunnistus räägib täie selgusega ning selle häält kuuldakse ja sellele kuuletutakse. 

39 Uskuge Minusse, et te saaksite teha vaimseid tegusid, sest kui teil ei ole usku, siis ei suuda te 

tervendada ja tunnete end armetuna ja puudust tundes, kuigi teil on Minu autoriteet. Aga ma ütlen teile ka 

seda: Kui te tulete oma vendadele ja õdedele appi, ärge alandage neid, ärge püstitage troone ega otsige 

vasalle. Olge alandlikud, armastage neid ja töötage enesestmõistetavalt teile määratud inimeste ringis. 

Mida teete oma vendade heaks, seda olete teinud ka iseendale. Mõelge, kuidas teie üle mõistetakse kohut, 

kui teete tegusid, mis on vastuolus Minu Seadusega, väites, et te olete Minu jüngrid. 
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40 Ma võtan vastu teie saagi selles maailmas, kus te olete võidelnud ja kannatanud Minu asja eest. 

Süda ütleb Mulle: "Minu seeme on väike, kuid ma paljundan seda, sest mind liigutab Sinu Armastus ja 

Sinu Jumalik kannatlikkus." 

41 Teie sisemine rahu sõltub teie vaimsest tõusust. Mul on teile rohkem anda, kui te minult küsida 

võite. Kui te pühendute vaimsele tööle, tehke seda kogu oma olemuse jõuga, ja kui te pöördute maailma 

poole, et hankida leiba kehale, töötage armastusega, et täita teid valitsevaid seadusi. 

42 Kui te olete olnud head lapsed ja seejärel head vanemad, siis ärge kartke ilmuda Minu ette. Kui te 

olete kogenud, et teile ei ole kuuletutud, ja te ei suuda parandada oma last, kes on teinud üleastumise, ja 

seetõttu on teil sügav haav südames, siis pidage meeles, et tuhandeid ja tuhandeid kordi olen Mina vastu 

võtnud Minu laste tänamatust ja lugupidamatust, ja siis võtke Minust eeskuju. Mina üksi hindan kõigi 

olendite tegemisi. Vanemad annavad Mulle aru oma laste eest ja nemad oma vanemate eest. Ma olen 

innustanud teid voorusesse, et te oleksite terve ja tugeva maailma alustalad, ja kui ma küsin teilt nende 

olendite kohta, keda ma teie perekonna põue saatsin, siis kujutage neid ette kui lõhnavaid roose ja värskeid 

lillioone aias, mida te olete hooldanud. 

43 Minu Sõna toob rahu neile, kes seda vajavad, kuid mitte kõik ei ole suutnud seda vastu võtta. 

Paljusid ei liiguta Minu pingutused ega nad tunne Minu valu oma armastuse puudumise tõttu. 

44 Ma igatsen näha teie usujulgust, sest tuleb tagakiusamise aeg, mil teid küsitletakse ja mõistetakse 

kohut. Kui te olete varustatud, siis räägin ma teie kaudu ja ilmutan end teie armastuse töödes teie 

kaasinimeste vastu. 

45 Olge armuline ja te saate oma kaasinimestelt halastust. Kuuletuge Minu inspiratsioonidele ja 

lükake tagasi ohud ja kiusatused. Need, kes Mind täna ümbritsevad, ei ole õiglased, kuid nad on teel 

selleks saamise ja päästmise poole. 

46 Kõik, mida te palute Minult alandlikult ja heade kavatsustega, ma annan teile. Kõik, mida te 

Maarja nimel oma vaimse arengu heaks palute, antakse teile. Paluge kõike, sest te olete Minu silmis üks 

laps, keda Ma armastan ja keda Ma tahan päästa. 

47 Te olete tulnud maa peale Minu tahte kohaselt, seepärast olen Ma ennast teile teatavaks teinud. Ma 

olen meelega valinud kõvad südamed, et anda teile tunnistust Minu Sõna jõust, kui ma saavutan nende 

uuendamise. Minu armastuse tisler silus neid, Minu headus vallutas neid. 

48 Hinged on kuulnud Minu häält oma südametunnistuse kaudu, mis pani inimese tunnistama oma 

üleastumisi. Südamlased on vaimust vaimule tunnistanud oma süüd Isa ees ja Tema juuresolekul 

avastanud palju üleastumisi, mis olid neile endile tundmatud. 

49 Kui paljud ütlevad Mulle oma südame vaikuses, kui nad Mind kuulavad: "Isa, Sinu pilk tungib mu 

sisemusse - mida ma saan Sinu eest varjata?" "Isa, Sinu pilk tungib mu sisemusse - mida ma saan Sinu eest 

varjata?" Paljud nutavad, sest nad tunnistavad valu, mida nad on põhjustanud oma kaasinimestele, mis oli 

põhjuseks nende tagasipöördumisele teise maailma enne selleks määratud aega. 

50 Minu Vaim tunneb rõõmu, nähes teid, Minu rahvas, massiliselt tulemas, ja ma ütlen teile: tulge, 

tulge, ei ole veel liiga hilja minna Minu põldudele ja saada töölisteks ega võtta vastu otsust reformida. Siis, 

kui te olete tundnud lambakarja soojust ja saanud tagasi oma jõudu, ärge olge tänamatu Paimulile, kes teid 

päästis, sest te ei tea, kui palju see teile maksma läheks, et Ta teid uuesti üles otsiks. 

51 Mida te otsite ebakindlates viisides, kuna olete neist pärit? Milleks panna end uute pettuste 

ohvriks, kuigi te ikka veel mäletate oma valu maailma petlikel viisidel? Minge teele, jah, minge tagasi, 

ütleb teile Meister, kuid tehke seda ainult siis, kui tunnete end tugevana ja teie tagasituleku eesmärk on 

jõuda langenud inimese juurde või otsida kadunud inimest. On vaja, et teil oleks täielik teadmine kohast, 

kust te siia tulite, et te saaksite mõista selle tee ilu, millel te nüüd olete. 

52 Kui teil puudub selle õpetuse tundmine, sest te ei ole pööranud piisavalt tähelepanu Minu 

õppetundidele või olete sellele liiga vähe tähelepanu pööranud, siis te eksite headuse teel ja isegi väike 

komistamine paneb teid ekslema. 

53 Vaadake ja palvetage, kuulake ja mõelge, siis on teil piisavalt jõudu, et Minu jumalikke juhiseid 

ellu viia. 

54 Te õpite paluma, armastama ja ka kannatama. See on valu maailm, kus te peate õppima austama 

Minu tahet. Armastus, mis teil on oma Isa vastu, aitab teil kannatlikult ja allaandlikult katsumusi taluda. 
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55 Minu tahtmine oli, et te juba siin maailmas tunneksite teed, mis viib Minu kuningriiki, järgides 

Minu seaduse käske. Täitke oma ülesanne maa peal, ärge jätke seda võimalust kasutamata. Kes saab teile 

kindlalt öelda, et Isa annab teile reinkarnatsiooni, kus te saate oma vead heastada ja kaotatud aega tasa 

teha? Oma Sõnas olen ma teile öelnud: Olge hoolsad, kuid ärge tegutsege kiirustades. Tehke õiglust 

vaimse ja inimliku suhtes. Ühendage kõik oma jõud ja meeled üheks tahteavalduseks. 

56 Kannatuses talutav valu ei ole viljatu, sest see suurendab usku, see tõstab ja puhastab. See ei ole 

kunagi takistuseks, vaid stiimuliks ülespoole suunatud arengu ja heastamise teel. 

57 Olge alandliku vaimuga, siis on teil tõeline armastus oma kaasinimeste vastu, siis olete piisavalt 

tugevad, et seista vastu maailma kiusatustele. Miks mõned unistavad maistest naudingutest, teised otsivad 

rikkust ja kolmandad omandavad võimu, et alandada nõrku? Sest nad on liiga nõrgad, et seista kindlalt 

headuses, ja nad annavad kiusatuse ees alla. 

58 Ma olen ennast siin maa peal teatavaks teinud ja jätan oma Sõna kõigile inimestele kingituseks. 

See kingitus kõrvaldab inimkonna vaimse vaesuse. 

59 Ma täidan teid julgusega, nii et te purustate ahelad, mis teid seovad, ja olete vabad, et järgida 

Mind. Ahvatlus on rajanud oma kuningriigi maa peal ja orjastanud inimesi. Aga neile antakse võim, et nad 

saaksid võitu patust, pahedest, lihast. Teie, kes te järgite Mind - praktiseerige armastuse tegevust kõigis 

selle vormides, siis olete tõeliselt armastanud. Kuid ärge oodake meestelt tänulikkust. Te ei saa armastust 

armastuse eest, maailm ei lohuta teid ja mõnikord reedab ta teid. Aga ärge muretsege: kui vajate lohutust, 

armastust, rahu, tervendavat palsamit, siis pöörduge Tema poole, kes andis teile oma armastuse tõendid 

oma Sõna ja verega. Aga mida sa võiksid neis kriitilistes hetkedes Minult paluda, mida Ma ei saaks sulle 

anda? 

60 Sellest absoluutsest ja täiuslikust rahust, mida teie hing saab nautida sealpool, annan ma teile siin 

juba osa; kuid selles maailmas puudub see rahu, puudub usk, see tardub pimeduses ja langeb sügavale 

kuristikku. Tegelikkuses ei tea ta, kuhu ta läheb, sest ei ole kätt, mis teda juhiks. 

61 Selleks valmistan ma inimesi, kes annavad oma huultega edasi Minu Sõna, et see tooks valgust 

inimeste mõtetele ja rahu maa rahvastele. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 96  
1 Toituge Minu Sõnast, mis on Vaimu leib. Kuid selleks, et see leib tõeliselt teie südamesse jõuaks, 

on vaja, et te vabastaksite end - kasvõi mõneks hetkeks - kõigest, mis teid selle maailmaga seob. Te kõik 

teate teed, kuidas Minu juurde tõusta, ja ometi näen teid sageli nutmas, sest tunnete end väärtusetuna, 

teadmata, et see nutmine puhastab ja valmistab teid ette Minuni jõudmiseks. 

2 Minu Sõnast leiate oma hingele igavese elu. Uurige seda ja te avastate selles jumalikku olemust, 

armastust ja jõudu, mida ma kiirganud universumisse. 

3 Õpilased ja jüngrid, mõistke, kui lähedal ma teile olen. Aga kui te seda teate, siis miks on olukordi, 

kus te hüüate Minu poole meeleheitlikult, sest te usute, et Ma ei kuule teid? Teie arusaamatus on põhjus, 

miks ma pean teile oma õpetusi kordama. 

4 Ma tahan, et te saavutaksite juba praegu vajaliku hingestatuse, et tunda Minu kohalolekut, ja kui te 

ei kuule Mind enam sellel vahendamise teel ja leiate need kohad, kus te kohtute, näiliselt tühjad ja 

mahajäetud, siis piisab teie vaimu tõstmisest, et te tunnete Minu kohalolekut ja täitute Minu vaimuga. 

5 Õndsad on need, kes õpivad tõusma Minu juurde, sest nad saavad lõpmatusest inspiratsiooni, mis 

viib neid mööda Minu õpetuste poolt tähistatud teed. Millise rõõmuga avanevad innustunud inimeste 

huuled, et anda tunnistust Minu kohalolekust oma vendadele. 

6 Kui Minu Sõna ei ole enam kuulda inimliku mõistuse organi kaudu, siis kõneleb inimestega 

vallandunud loodusjõudude hääl ja annab tunnistust sündmusest, mis tähistab seda jumalikku ilmutust. 

7 Ka siis, kui Minu valguskiir oli laskumas inimese mõistmisorganini, raputati Loodust ja 

vallandunud elemendid panid inimesed värisema, äratasid rahvaid ja hämmastasid teadlasi. 

8 Ärge unustage Minu juhiseid, et te ei kardaks oma ettevalmistuse päevadel katsumusi, mida 

inimkonnale tehakse. Teie ülesanne on palvetada, sisendada end ja harjutada armastavat headust, mis on 

ainus teene, mille abil see rahvas päästab end tormidest ja mille kaudu saavad teised rahvad lohutust oma 

armastustööde kaudu. 

9 Kuigi Minu Sõna hellitab teie vaimu, ei pane see teid magama, vastupidi, see äratab teid kõrgemale 

elule. Lähenege Minule puhaste mõtetega, ärge laske lihal meelitada teid sensuaalsete naudingute või 

lõbustustega toituma, siis olete astunud kindla sammu spiritualiseerumise suunas. 

10 Ma olen palju rääkinud teie südamete kõrbesse, ilma et Minu hääl oleks kajastatud Minu rahva 

vaimus. Nüüd, kui Ma räägin teiega nende häälekandjate kaudu, siis peaksite pöörama tähelepanu sõnale, 

mis tuleb nende huultelt, kui te usute Minusse ja tahate saavutada rahu. 

11 Keegi ei ole üllatunud, et ma otsin teda, kui ta eksleb, ega et ma jälgin tema samme maailma 

radadel, sest te kuulute mulle, te olete minu kui Isa inspiratsiooni teos. Kas te ei ole juba ette kujutanud, 

kui ilus on see, kui lapsed ühel päeval otsivad ja armastavad oma Isa samamoodi, nagu Tema neid 

armastab? Kui teistsugune on siis teie elu ja kui lähedal te tunnete Mind oma südamele! 

12 Minu Sõna on alati olnud armastav, muutumatu andestuse ja halastuse poolest, mida ma olen teile 

näidanud. Ma tean, et tõusete üles kindla otsusekindlusega end uuendada ja et annate mulle tagasi kõik, 

mis ma teile usaldasin, sama puhtusega, millega te selle vastu võtsite. Seepärast lasen ma teil kuulda oma 

Jumala Sõna ja annan teile lugematuid märke oma armastusest teie vastu. 

13 Õigluse aeg, milles te elate, vastab valule, mis näitab teie puhastumise algust. 

14 Pidage meeles, et ma olen teile ennustanud usukogukondade sõda ja et ma olen teile kuulutanud 

välja õpetuste lahingu. Tõesti, ma ütlen teile, lahing on juba alanud. Millised neist saavutavad oma 

eesmärgi? Keegi ei tea, aga ma ütlen teile, et mitte inimene ei võida, vaid selles lahingus võidab tõde. Ma 

tahan, et te valmistaksite end ette nagu head sõdurid, et te teaksite, kuidas kaitsta seda Minu asja. 

15 Täna tuled sa otsima toitu oma vaimule ja püüad, et liha alluks ja loobuks kasututest rahuldustest. 

Te tulete heade ja tähelepanelike jüngritena, mistõttu te vaigistate oma meeled ja lasete vaimul tõusta 

Minu juurde armastavas ja austavas palves. Ma võtan teid vastu, lohutan teid ja elustan teid. 

16 Siin on palju neid, kes muul ajal olid õigusõpetajad või teadlased. Nüüd on nende meeled ärganud 

vaimsetele teadmistele ja nad on veendunud, et nad ei leia kõrgeimat tõde piiratud inimteadmistest. 

17 Siin on need, kes muul ajal olid maa peal võimsad ja rikkad ja kes nüüd on saanud tunda vaesust ja 

alandlikkust. Ma õnnistan neid nende alistumise ja täiuslikkuse soovi eest. See on tõestus Minu 
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armastavast õiglusest, sest Ma lasen neil taas maa peale tulla, et näidata neile veel üht lehekülge Igavese 

Tarkuse Raamatust. 

18 Inimkond elab kaoses, millest ta ei suuda end vabastada. Ta vajab abi ja ma olen alati valmis seda 

talle andma. Ma ootan temalt vaid üht sõna, lühikest palvet või hetke meeleparandust, siis valgustan tema 

teed ja muudan selle pimeduse maailma rahu oruks, kus inimene tunneb end selle elu omanikuna, mille 

olen talle andnud. 

19 Teie ülesanne ei piirdu ainult teie hinge päästmisega. Te peate aitama neil, kes on oma tee 

kaotanud, taas oma tee leida. Igal võimalusel tuletan teile seda ülesannet meelde. Millal te hakkate end 

vaimseks muutma? Millal te täidate Minu tahet? Kui te kasutate seda aega ära ja kannate Minu Sõna oma 

südames, lisamata oma uskumustele võõraid ideid, kui te tõusete Minu juurde puhtusega, siis saate selgelt 

vaimset inspiratsiooni, mis toidab teid ja paneb kõik, kes on teie ümber, saavutama armu ja rahu oma 

südames. 

20 Aasta 1950 on väga lähedal ja tõesti, ma ütlen teile, et Minu jüngrite elu muutub. Pärast seda 

kuupäeva näete, kuidas loodusjõud vallanduvad ja inimesed tõusevad üles ideede, teaduste ja doktriinide 

sõdades. Kui see juhtub, muutub segadus ja valu nii suureks, et te soovite, et Minu Sõna kuuldaks taas 

inimliku mõistmisorgani kaudu; kuid Ma olen teile juba öelnud, et see ilming ei kordu. Teie ülesanne on 

valmistuda eelseisvateks katsumusteks ja julgustada oma kaasinimesi. 

21 Olge valvsad, sest sel ajal ilmuvad valekristused, vale-Eliassid ja -prohvetid ning kergeusklikud 

satuvad ohtu, sest nad ei oska tõde pettusest eristada. Just siis peate rääkima ilma piiranguteta ja kinnitama 

Minu sõnu ning tõestama, et olete nende inimeste lapsed, keda Ma õpetasin selles Kolmandas Ajastikus. 

22 Selle rahva juurde tulevad mehed ja naised kõikjalt maa pealt, soovides saada tunnistusi Minu taas 

tulemisest, ja Minu Töö, mis kehastub Minu jüngrites, võtab neid vastu nagu armastav ema. 

23 Õppige Minult nii palju kui võimalik, et homme saaksite oma kaasinimeste õpetajateks. Teie 

armastuse ja omakasupüüdmatuse teod on parimaks mälestuseks Minust ja parimaks tunnistuseks Minu 

Sõnast. Tugevdage oma vaimu Minu õpetustes ja te leiate, et nii kaua, kui usk on olemas, ei saa olla 

väsimust, hirmu ega lootusetust. Saavutused ja pingutused on teie toetus. 

24 Teisel ajastul valisin kaksteist jüngrit ja ilma küsimata, kes neid kutsus teda järgima, tundsid nad 

oma vaimus kutset ja jätsid kõik maha, et järgida Minu jälgi. Samamoodi olen valinud teid selleks, et 

valmistada end ette ja kutsuda teisi teie vahendamise kaudu. 

25 Vaadake, et teie teod teeksid teid vääriliseks ja et te tunneksite end kvalifitseeritud oma 

kaasinimeste juhtimiseks. Ärge unustage, et pime inimene ei saa teist pimedat inimest juhtida. Kui 

inimesed vajavad valgust, siis andke seda neile ja viige neid nagu nooremaid vendi ja õdesid käest kinni. 

Tervendage üksteist, et hiljem saaksite tervendada oma naabreid. Olge oma võitluses tugevad ja jagage 

jõudu nõrkadele. 

26 Ma annan teile aega, mis on vajalik selleks, et täita töö, mille ma teile usaldan. Mehed ja naised, 

töötage inimkonna vaimse tõusu nimel. Iga teie mõte, iga teie töö jääb kirja ja ma panen iga armastuse 

seemne vilja kandma. Jätke oma tegude hindamine Minu hooleks ja ärge avalikustage armastustegevust, 

mida te harrastate, kui soovite saada tasu. Ära otsi au, vasalle ega mingit tasu. Olge alandlik, halastav ja 

isetu, ja ma kiidan teid. 

27 Kui Minu tahe on teha teid maiste hüvede omanikeks, siis annan ma teile need, et te jagaksite neid 

oma abivajavate vendade ja õdedega, nendega, kellel ei ole varandust ega toetust, nõrkade ja haigetega. 

Kuid paljud neist, kellel ei ole midagi maa peal, võivad lasta teil oma vaimsetest hüvedest osa saada. 

28 Kui teie, kes te olete saanud Minu Sõna, ei räägi sellest tõest, siis räägivad lihtsad ja harimatud. 

Olge teadlikud, et see õpetus on teile usaldatud, et te saaksite vaimselt tuua päästet paljudele, kes on 

langenud meeleheite ja kibeduse koormale, mis on jäänud nende sisemusse sõjast või võitlusest, mida iga 

inimene sisemiselt peab. 

29 Palvetage tõeliselt, armsad inimesed, ärge rahulduge sellega, et kiidate Minu Jumalikkust ilusate 

sõnadega. Armastage oma kaasinimesi ja seiske rahvaste rahu eest. 

30 See rahvas, keda ma olen õpetanud aegade algusest peale, ei saa loobuda oma vaimsest 

missioonist. See on olla juht, prohvet ja sõnumitooja inimeste seas. Sellele olen ilmutanud Minu täiusliku 

kummardamise, ja täna on tal võimalus viia lõpule templi püstitamine, mis on talle algusest peale 

usaldatud. 
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31 Ma olen eemaldanud selle igast rikutavast mõjust, et see saaks vastu võtta Minu jumalikku 

ilmutust kogu selle puhtuses. Ainult Meistri õpetus ja Maarja magus hääl on kuulda selles pühakojas, mida 

Minu rahvas praegu oma vaimu sisimas ehitab. 

32 Igal ajal olen andnud oma lastele vaimseid ilmutusi. Igal ajastul olen ilmutanud end erinevas 

vormis ja igas neist ajastutest olen leidnud inimesi erineval vaimsel tasandil. Täna olen neid üllatanud, kui 

nad olid orjastatud materiaalsele, egoistlikule ja teaduslikule eksistentsile ning nende hing on 

materialiseerunud, mõistmata vaimse ande väärtust. 

33 Praeguse aja inimene võitleb enda sees suurima vaimse lahinguga, mida inimesed on kunagi 

kogenud, sest nende teaduslik progress ja intellektuaalne areng on vastuolus nende vaimu saavutatud 

arenguga. Nad keelduvad kuulmast oma südametunnistuse häält ja püüavad lämmatada oma 

vabanemisimpulsid, mõistmata, et nad elavad lepituse ja kohtu ajal. 

34 Avage oma silmad, armsad inimesed, ja mõistke, et ma olen määranud teid maailma valguseks, ja 

seetõttu ei tohi te lasta end juhtida kirgedest, mis teisi allutavad, ega kaotada end rahvahulkade seas, kes 

pimesi läbi elu käivad. 

35 Te ütlete Mulle, et sellisel ajal, sellises elus nagu praegune, on raske saavutada spirituaalsust. Kuid 

ma ütlen teile, et see ei ole võimatu ja et pingutused, mida te teete, et vabaneda kurjusest ja pühenduda 

mõistlikule ja ülendavale elule, on väga tänuväärsed. 

36 Selles võitluses võidavad need, kes heidavad oma südamest välja hirmu teiste hinnangu ja kriitika 

ees; ja need, kes unustavad end, et teenida oma ligimest, tõusevad vaimselt. 

37 Mina, Meister, Isa, olen selle valguse kaudu tulnud alla teie vaimule, ja sellepärast olete te seda 

ilmutust spiritismiks nimetanud. Seega, kui teilt küsitakse, mis on spiritism, öelge, et see on õpetus, mis 

ilmutati kolmandal ajastul Jumaliku Meistri kaudu: õpetus spiritualiseerimisest. 

38 Aga kui teilt küsitakse, mis on spiritualiseerumine, siis öelge, et see on mõtte kõrgendamine, 

puhtus töödes ja sõnades, ülendatud ja kõrgelennuline elu. 

39 Teie kui selle õpetuse õppijad peaksite endilt sageli küsima, kas te pingutate, et nimetada end 

õigesti spiritistideks. Et teid selles töös aidata, olen andnud teile oma valguse, sest teie olete need, kes on 

volitatud ehitama vaimset templit Minu Jumalikkusele. Teie koostöö kaudu moodustate te templi: Mõned 

on oma vankumatusega vundamendid; need, kes saavutavad suurema küpsuse, on müürid; teised on oma 

armastuse aktiivsusega templi astmed; ja jälle teised on oma Sõna andega nagu kellad, mis kutsuvad 

inimesi oma helinaga. Mõned sümboliseerivad oma inspiratsiooniga kõrgeid torne ja kohtumispaikade 

kuppelkatuseid; ja on neid, kes oma armastusega inimeste vastu on nagu väravad, mis on alati avatud 

abivajajatele, janustele, haigetele ja arusaamatutele. 

40 See tempel saab valmis siis, kui Minu jüngrite ühtsus on muutunud tõeks. Selle alus on maa peal ja 

selle kuppel puudutab taevast. Kui see on kindlalt kehtestatud, leiate selle kogu universumis. Uskuge 

sellesse töösse ja töötage lakkamatult. 

41 Keegi ärgu eraldagu end talle usaldatud ülesandest, et tema pühamu ei jääks ilma kindlusest. Te 

kõik peate püüdma saavutada sama mõistmist, et see tempel saaks koos teie vaimustumisega üles ehitatud. 

42 Vaata ja palveta. Armastage üksteist tões, et uhkus ei haaraks teie südameid, sest see on seemneks, 

mis hävitab alandlikkuse ja halastuse. Ettevaatust, et teiega ei juhtuks sama, mis juhtus Paabeli ehitajatega, 

keda nende uhkus hävitas. Pidage meeles, et halb seeme oli nende inimeste jagunemise põhjuseks. Torni 

ehitamine jäi pooleli ja hõimude segadus oli nii suur, et nad jagunesid rahvasteks, kes elavad tänapäevalgi 

eraldi. 

43 Üks valgus on langenud teie peale: Minu Vaim, mis on nagu särav majakas ja esimene impulss teie 

ühtseks saamise ja harmoonia jaoks. 

44 Võtke oma käitumise valguseks esimeste rahvaste kogemused. Mõelge nende katsumustele ja 

kasutage nende eeskuju. Ehitage ja töötage, täna lihas ja homme vaimus, ja jätkake nii, kuni te kõik olete 

sisenenud armastuse väravatest tõe templisse. 

45 Keegi ei taha kõrvale kalduda ka ainult ühegi sammu võrra Minu seadusega tähistatud teelt, sest te 

kurvastate kibedalt iga kaotatud hetke, iga komistust, iga viga. 

46 Meister ootab, et Tema kolmanda ajastu jüngrid järgiksid Tema jälgedes, nagu ka need, kes 

minevikus Minust tunnistust andsid. Teile, kes te mind kuulete, ütlen: ärge oodake, kuni te olete vaimus, et 

alustada oma ülesannet. Kuna ma olen teiega rääkinud nüüd, mil te elate maa peal, siis on see märk sellest, 
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et teil on siin kodus täita oma saatus. Selles täitumises on teie suurim võitlus teie endaga. Aga kui te 

kasutate oma võimeid, siis olete oma nõrkused ületanud ja kõik muu on teie jaoks lihtne. 

47 Kui see rahvas on ühendatud ja varustatud, kuulutab Eelija inimkonnale Issanda rahva 

ülestõusmist. Mõelge nüüd, kui suur on teie võitlus selle nimel, et teie elu oleks inimkonnale õpetus ja 

õppetund. Seepärast ütlen ma teile, et te uuriksite oma tegemisi, et te teaksite, mida te teete. Kui aga 

tekivad teod või mõtted, mille puhul te ei suuda eristada, kas need on seaduse sees või väljaspool seadust, 

siis tõstke oma vaim tõelise vaimse ülestunnistusega Minu poole, siis näitab Minu hääl teile tõde, 

avaldudes teie mõtete valgustamise kaudu ja teie südame rahus. 

48 Selline suhtlus ei tundu teile võimatu, sest see on sama, mida ma olen teile ilmutanud inimkonna 

eksistentsi algusest peale. Praegusel ajal, mil materialism valitseb nagu kunagi varem, innustan teid 

täiuslikule palvele, just nüüd, mil sektideks ja usukogukondadeks jagunenud maailm püüab asjata oma 

vaimu toitma hakata riituste ja traditsioonidega, unustades tõelise palve, mis kerkib teie olemuse 

sügavusest, et tõusta Minu juurde armastuse teel. 

49 Kõik selles ajas räägib inimesele kohtumõistmisest, kuid tema kõva süda jääb siiski muutumatuks. 

Loodusjõud, katkud, kummalised haigused, igapäevased sündmused maa eri paigus on märgid, mis 

kuulutavad jumalikku õiglust. Kuid keegi ei palveta tegelikult ja väga vähesed uurivad Minu prohvetite 

poolt jäetud sõnu. 

50 Kõik, mida te täna näete, oli juba varaseimatest aegadest alates ette kuulutatud, ja ka praegusel ajal 

ennustasin ma esimeste häälekandjate suu kaudu sündmusi, mis väga varsti täide läksid. 

51 Kes neist, kes praegu kuulevad Minu Sõna, pöördub Minule selja taha? Ainult mina tean. 

52 Need, kes sel ajal otsisid Jeesust üles lootuses saada maailma rikkust ja maiseid hüvesid, tundsid 

pettumust, kui nad nägid, et kuningas, kellest nende esivanemad olid neile kuulutanud, et ta päästab oma 

rahva, oli ilma kroonita, ilma skeptrumita ja ilma troonita - tühjade käte ja paljaste jalgadega. Nad ei 

suutnud Jeesuses ära tunda tõotatud Messiat. Mõelge nüüd kõigile nendele hingedele, mida nad pidid 

tegema, et saada tagasi rahu ja armu andeid, mida nad ei kasutanud. Täna on nad teie seas. 

53 Mõistke, et teie hing ei sündinud samal ajal kui teie keha, vaid et ta on elanud eri ajastutel, ja täna, 

tajudes Minu kohalolekut, tuleb ta innukalt Minu juurde ja palub, et Ma lubaksin tal kuulda Minu Sõna 

kuni Minu ilmutuse lõpuni. Ta tunneb, et teisel ajal ei tahtnud ta Mind kuulda ja isegi lükkas Mind tagasi, 

ja nüüd tahab ta oma vea heastada. 

54 Te olete mõistnud, et ükski üleastumine ei jää Minu eest varjule, et iga viga tuleb parandada ja iga 

võlg tasuda; kuid te mõistate ka, et see õiglus tuleneb jumalikust armastusest, mis tahab, et te oleksite 

täiuslikud, sest olete selle lapsed. 

55 Ma ei hävita ühtegi oma last, ükskõik kui palju nad Mind ka ei solvaks; Ma hoian neid ja annan 

neile võimaluse oma üleastumist heastada ja naasta tagasi teele, millelt nad olid lahkunud. Aga kuigi ma 

olen neile andestanud, seisavad nad silmitsi oma tegude viljadega, ja need on need, mis mõistavad nende 

üle kohut ja näitavad neile õiget teed. 

56 Selle maailma suured rahvad tahavad sõda, nõuavad verd; ja need, kes tunnevad end solvatuna, 

nõuavad kättemaksu, mõistmata, et nad kõik langevad paratamatult sama kuristiku poole. Nad ei taha 

mõista, et võim, mida nad nii suure innuga taga ajavad, muutub peagi kruusiks, mille sisu on valu, 

meeleheide ja surm. Aga siis, kui need, kes janunevad suurust, need, kes nälgivad kättemaksu järele, on 

selles kuristikus, kui nad on oma suurimas ahastuses, siis saavad nad kuulda Minu häält, mis ütleb neile: 

"Minu rahu olgu teiega!" Sel hetkel muutub see kõigis hingedes valguseks ja nende südametunnistus 

räägib selge häälega ning seda kuulevad kõik. Inimese sees puhkeb vaimne võitlus materialismi vastu ja 

Minu õpetuses leiab ta võitmiseks vajaliku valguse. 

57 Sa olid pettunud, sest Ma ei too materiaalseid aardeid ja rikkusi, et sulle meelitada ja sind seeläbi 

meelitada Mind järgima. Pigem peavad mõned teist lahkuma oma kõrgest elustandardist, et laskuda nende 

rahvahulkade alandlikkusse, kes Mind kuulavad, ja seda sellepärast, et nad on Mind ära tundnud ja 

valmistuvad loobuma oma asjatust elust, et pühenduda Minu õpetuse üle mõtisklemisele ja selle hilisemale 

praktiseerimisele. 

58 Kui selle maailma esimesed elanikud, kes elasid vooruses, ilmuksid teie keskele, annaksid nad 

teile tunnistust rahust, süütusest ja õndsusest, mis ümbritses tolleaegset inimkonda. Nad võisid teile ka 
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öelda, et seal ei ole valu ja et maa on nagu ema emakas ja nägu; et seda asustavate olendite vahel on ainult 

sõprus ja vendlus. Tõesti, see planeet oli kaunistatud nagu taevane kodu. 

59 Kuigi ma saatsin hinged oma otsuse alusel elama siia ajutisse sihtkohta, tahtsin ma siiski 

ümbritseda nende olemasolu imetegudega, et tõestada oma armastust, et laps ei unustaks oma Isa ja et ta 

tunnustaks ja armastaks teda ka igas tema teos. Aga sellest maailmast, sellest rikkusest, sellest puhtusest, 

millega ma andsin maa inimestele, ei ole midagi alles jäänud. Seda pühapaika on rüvetatud, põhjustades 

valu lugematul viisil. Mõistke, mida te olete teinud sellest kuningriigist, mille Issand teile andis, et olla 

selles nagu vürstid, kelle pärandiks oleks Tema tarkus ja Tema armastus, kui omanikud maailmas, mida te 

vaatamata kogu oma teadusele veel ei tunne. 

60 Ärge süüdistage kedagi selles, et ta on kaotanud armu ja rahu, mis seda elu alguses ümbritses. 

Ärge süüdistage oma esiisasid, sest teid on igal ajastul ja igas põlvkonnas proovile pandud ja peaaegu alati 

olete te langenud. Ometi on Minu armastus ja halastus alati olnud teie elus kohal. 

61 Keegi ütleb oma südames: "Issand, kui meie esivanemad olid need, kes pattu tegid - miks 

peaksime meie kandma tagajärgi?" Aga ma ütlen teile: Mida te teate maa esimeste elanike üleastumistest? 

Kes ütleb teile, et te ei kuulu nende hulka, kes moodustasid esimesed põlvkonnad? Ärkke nüüd, vaadake ja 

palvetage, mõistke, et mitte teie armastus, vaid teie valu puhastab inimkonna ja annab talle tagasi tema 

väärikuse. Ettevalmistatud pinnasele hajutan ma oma õpetuse seemne, mida ma praegu ilmutan alandlikule 

rahvale, kes on suutnud mind ära tunda oma Sõna olemuse järgi ja kes on võimeline õigel ajal edastama 

head sõnumit inimkonnale. 

62 Ma tahan, et Minu Sõna mälestus oleks teie sees kustumatu, et see elaks, püsiks ja oleks alati teie 

mälus olemas ning et te annaksite sellest tunnistust oma kaasinimestele oma armastustöödega. 

63 Ma valmistasin teid ette õigluse ajal, et te saaksite tõestust Minu armastusest ja et te ei kurdaks 

hiljem, öeldes, et te ei teadnud midagi sellest, mis teid tabab. Minu kohtuotsust tunneb iga hing, ükski 

neist ei pääse sellest seadusest, ja Minu igavene armastus võidab iga eksimuse ja kurjuse kangekaelsuse. 

Pimedus hajub ja igasse olendisse jääb ainult valgus. 

64 Uurige seda õpetust hoolikalt ja lõpuks mõistate, et keegi ei ole lõplikult kadunud, et keegi ei jää 

Minust kaugele ja et kõik teie kannatused jõuavad Minu Vaimuni ja kõik teie teod saavad kohtumõistmise. 

Aga ma ütlen teile: Kui olete Mind kui Kohtunikku lähedalt näinud, siis tunnete Mind kui Isa ja hakkate 

Mind tõeliselt armastama. 

65 Teisel ajastul tähistasin ma teile tee oma verega; nüüd on teil minu Sõna jumalik essents, mille 

kaudu te päästate end ja jõuate minu juurde. 

66 Tol ajal ei uskunud inimesed, kelle süda oli paadunud, Minusse, kuigi nad nägid Minu tegusid 

vahetult. Mis saab tänastest kõvasüdamalistest, nüüd, kui Minu ilmingud on vähem tähendusrikkad? 

67 Puhastage oma südame anumat seest ja väljast, nii et teie huultelt tuleks ainult oluline elu ja tõde, 

ning valage selle sisu piiramatult oma vendadele ja õdedele välja. Ärge olge kitsid ja käituge nagu mina, 

kes ma kui kõige omanik annan teile kõik. Olge Minu vahendajad oma kaasinimeste suhtes ja töötage 

väsimatult ülemaailmse vaimse ülesehitustöö nimel. 

68 Kas olete üllatunud, et teie Issand on nii mures teie pärast, kes te olete veel ebatäiuslikud? Põhjus 

on selles, et te kuulute Minule. Ma armastan teid, ja sellepärast olen ma tulnud teid otsima. 

69 Te küsite Minult, miks teie liha teeb teile valu ja miks teie südames on kurbus, kui Ma olen teile 

öelnud, et Ma armastan teid. Sellele ma vastan teile: Kuna Teisel ajastul kannatasin Ma teie pärast, kuigi 

süütuna, et teha teid vääriliseks, et olla Minuga, ei saa te praegu teada, kas te ei kannata, et aidata oma 

teenetega teisi hingi, kes ei suutnud end patust vabastada. Võtke Mind eeskujuks oma katsumustes, 

mõtlemata tasu või tasu, mida võite saada. Arvestage, et teil ei ole veel piisavalt teeneid, et teised saaksid 

teie eest andestust. Seepärast annan teile uusi võimalusi areneda ülespoole, et te lõpuks omaksite seda, 

mida teile on tõotatud aegade algusest peale: hingerahu. 

70 Miks te kardate maailma ja töötate salaja, kuigi Minu töö on valjem ja see ainult innustab 

armastust ja õpetab halastust? Te peaksite end õnnelikuna tundma, sest ma olen valinud teid, et anda teile 

see vaimne missioon. Ärge oodake veelgi suuremate viletsuste aega, et kinnitada Minu ettekuulutusi, ja 

ärge pühenduge oma ülesande täitmisele üksnes karistuse hirmust, sest kui te seda teeksite, ei oleks te 

armastuse ja usu apostlid. 
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71 Tõesti, ma ütlen teile, et need, kes Mind armastasid ja järgisid Minu juhiseid, on Minu juures. See 

tähendab, et nad tegid end vääriliseks, et elada Rahu Elupaigas. 

72 Sisemiselt ütlete Mulle, et Minu Sõna sisu on teile teada, et see on sisuliselt sama seadus, mille Ma 

olen teile alati andnud, ja tõesti, Ma ütlen teile, et see Sõna, mida te kuulete Minu häälekandjate kaudu, 

pärineb samast allikast kui see Sõna, mida Ma lasin teil kuulda Jeesuse suu kaudu. 

73 Kuulake tähelepanelikult õpetust, mida alustati varasematel aegadel. 

74 "Sõna" on raamat, mis avanes teie vaimse arengu alguses ja mida ei suleta kunagi. 

75 Järgige Mind lahingus, mõistke Minu tööd ja püsige lõpuni, usaldades, et Minu hooliv armastus 

saadab teid, kuhu iganes te ka ei läheks. Ma tahan näha teid ühendatuna ja varustatud, sest ma võtan 

teenistusse igaühe, kes on saanud tugevaks, et teha temast Minu õpetuse saadik. 

76 Iga sõna, mis tuleb nende häälekandjate huultelt, saab teoks, ja iga Minu väljavalitute, kes on 

jälginud ja palvetanud, prohvetlikud kuulutused jäävad üleskirjutatuks ja saavad omal ajal teoks, 

tõestuseks vaimsetele andidele, mida Ma olen sellele rahvale andnud, ja tunnistuseks Minu sõnumi 

tõesusest inimkonnale. 

77 Avage mineviku raamat, seal on teie ajalugu. Lugege seda, valgustatud südametunnistuse 

valgusega, ja te tunnete sügavalt uue ajastu tõde. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 97  
1 Minu, Meistri armastus ja Maarja emalik tervendav palsam laskuvad teie haavadele. Ema on alati 

Minu juures, et ühendada oma õrnad õpetused Minu õpetusega, mida ma teile annan, ja ta laotab oma 

kaitsva mantli selle inimkonna peale, kes kõnnib kaugel sellest rajast, mille Ma märgistasin oma eeskujuga 

ristil. 

2 Kui suure armastusega ma tulen teie juurde tagasi pärast ristilöömist ja tagasilükkamist Teisel 

ajastul. Ma tulen kui Isa, kui Vend, kui Meister, kui Sõber. 

3 Nüüd olete teie need, kes nutavad, sest teie vaim väriseb Minu andestussõnade peale. Aga see 

nutmine puhastab teid ja juhatab teid teele, mida peate homme Minu õpilastena käima. 

4 Tõesti, ma ütlen teile, et on vähe neid, kes on mind praegu kuulnud ja ei ole tundnud, et nende 

süda on liigutatud. Seepärast, kui mõned pühenduvad täielikult ja ennastsalgavalt Minu teenimisele, siis 

teised jätkavad Minu kuulamist, oodates, et Mina annaksin neile oma ülesande. Mõned õnnistavad Minu 

nime isegi kõige raskemates katsumustes; teised pöörduvad Minu poole ainult siis, kui nad vajavad Mind. 

Kuid ma kohtlen neid kõiki kui väga armastatud õpilasi. Mõned kasutavad My 

õpetused viimseni, kui nad mõistavad selle sõnumi tähendust. Need on need tugevad, kui Minu Sõna ei ole 

enam sellisel kujul kuulda. On ka neid, kelle jaoks Minu kuulutus ei ole olnud suurema tähtsusega ja kes 

rahulduvad Minu kuulamisega ning seetõttu lasevad nad hooletult Minu õpetuse tähenduse endast mööda. 

Need on nende seas, kes igatsevad Minu armuandide järele sel homsel ajal ja kelle seas ilmuvad need, kes 

püüavad Minu kuulutusi taaselustada, unustades, et aeg, mille Ma olen määranud Oma ilmutustele, on alati 

olnud ajaliselt piiratud. 

5 Ma ütlen teile, et isegi jumalikud õpetused on lõppenud. Kas Mooses ei lahkunud kohe, kui ta 

ilmutas Minu Seaduse oma rahvale? Kas te ei mäleta, et ma läksin Jeesuses inimeste keskel taevasse, kui 

olin lõpetanud oma missiooni Meistri ja Lunastajana, olles teile öelnud: "kõik on lõpule viidud"? nii on ka 

praegu: kui Minu Ilmutus on edastatud ja ettevalmistatud meeled on lakanud kuulutamast Minu Sõnumit, 

ja kui need, keda Ma olen nimetanud "kuldsulgedeks", on salvestanud Minu Sõna ja Minu Vaimne Maailm 

on edastanud oma Sõnumi, siis ütlen ka Mina teile: "kõik on lõpule viidud". Siis vaikib see hääl ja jüngrite 

ette ilmub uus ajastu: vaimu ja vaimu vahelise dialoogi ajastu. 

6 Ärgu keegi jätku tähelepanuta Minu tahtmise poolt selleks määratud päeva. Seepärast olge 

teadlikud, et see aeg läheneb. Sööge ja jooge tõelise elu leiba ja veini, et te homme ei kannataksite teel 

nälga ja janu. 

7 See on valguse aeg selle rahva jaoks, keda ma kutsun erinevatest kohtadest maa peal. Ma avastan 

inimeste hulgast need, kes järgivad Mind. Mõnedel on Minu ees võlg, teistele on lubatud nende pärand. 

Need on hinged, keda ma olen saatnud maa peale elama, nii et nad kehastusid lihaks mehe või ka naise 

kujul, ja neil hetkedel leian nad laste, täiskasvanute ja vanade meeste vanuses. 

8 Ma otsin neid hingi, kellest ma kujundan oma rahva, et ühendada neid ja anda neile uusi õpetusi, 

mis viivad nad sammu edasi oma arenguteel. 

9 Iga kord olen näidanud end oma rahvale erineval viisil, et testida nende vaimset tundlikkust. Sel 

ajal, kui ma ennast inimliku mõistmisorgani kaudu teatavaks teen, panen nad proovile oma usus ja 

vaimsuses, kui ütlen neile: "Siin ma olen teiega vaimus, nagu ma olen teile lubanud." 

10 Ka teisel ajastul panin ma nende inimeste usu proovile, kui ütlesin neile Jeesuse kaudu: "Mina 

tulen Isalt; kes aga tunneb Poega, see tunneb Isa." Palju sajandeid varem, Siinai mäe tipul, olin ma öelnud 

rahvale: "Mina olen Jehoova, teie Jumal". 

11 Igal ajastul olete Mind oodanud, kuid alati, kui Ma olen olnud teie juures, ei ole te Mind ära 

tundnud, sest teil puudub varustatus ja vaimne ettevalmistus. Ma ütlen teile: Ükskõik, millises vormis 

Minu Kohalolek ka ei oleks, see sisaldab alati tõde ja jumalikku eluessentsi. 

12 Ma olen teile öelnud, et olen kasutanud erinevaid vorme, et ennast maailmale teatavaks teha. Kuid 

need ei olnud mask, et varjata teie eest Minu Vaimu, vaid et muuta Mind inimlikuks, piirata Mind ja 

muuta Mind seega inimestele kuuldavaks ja käegakatsutavaks. Nüüd ütlen teile, et enne kui te langetate 

oma otsuse, peaksite kõigepealt kuulama seda häält, kuni saabub teie veendumuse või valgustatuse hetk, 

mil see muutub vaimus valguseks. 



U 97 

86 

13 Ma tean, et te mõistate kohut nende häälekandjate üle, kelle kaudu ma annan teile oma Sõna, ja et 

te mõistate neid kui ebapuhtaid, patuseid ja ebatäiuslikke. Kuid ma ütlen teile, et ma ei otsinud mehi ja 

naisi, et nad oleksid puhtad, vastupidi, ma otsisin patuseid, et neid oma ilmutuse kaudu ülendada. Kas te 

arvate, et on olemas puhta südame, keha ja vaimuga inimesi, kelle vahendusel ma oleksin pidanud ennast 

teatavaks tegema? Ma ütlen teile, et ma ei oleks neid isegi laste seas leidnud! 

14 Kui ma olen ennast inimestele teatavaks teinud mõne inimese meeleorgani kaudu, siis sellepärast, 

et inimene esindab kõige suuremat tööd, mida ma olen maa peal teinud - pidades silmas asjaolu, et ma 

andsin talle vaimu. Kes võiks leida parema tõlgi kui tema, et Minu Vaim võiks rääkida inimkonnaga? See 

on põhjus, miks inimene on alati olnud Minu parim vahend Minu jumalike mõtete edastamiseks teile. 

15 Sel viisil olen hoolitsen inimhinge eest lõpmatu armastuse ja hoolitsusega, et tõsta see Igaviku ja 

Täiusliku piirkondadesse. 

16 Inimene paigutati Minu loomingu paradiisi keskele, et ta saaks nautida oma Isa tööd, saada täis 

tarkust ja vaimulikult küpseks saanud inimesena olla osa Minu Jumalikust Kontserdist. Ma tegin 

armastatud lapsest printsi maa peal, andes talle võimu tema alluvate olendite üle. Kogu tema tee oli 

valgustatud Minu Vaimu valgusega, valgusega, mida te nimetate südametunnistuseks. 

17 Inimene on oma pikal arenguteel kogenud imesid, kuid ta on vaevalt selle alguses, sest tal on veel 

palju õppida. Mõistke, et kui ma räägin teile imedest, siis ei pea ma silmas mitte ainult neid, mida te veel 

teaduse radadel avastate, vaid ka vaimseid ilmutusi. 

18 See aeg, mil te elate, on täis üllatusi ja valgustusi teie vaimu jaoks - aeg, mil teie vaimu kõik 

võimed ja tunded ärkavad teie olemuse sisimas. Kuulake, mõtisklege, tõuseb lapsjüngrist jüngriks, õppides 

raamatust, mille Minu Sõna teile ilmutab. Uurige loodust ja vaadelge universumit, mis samuti räägib teile 

Meistri häälega, sest ma olen kõiges kohal. Vaadake armastusega või vähemalt huviga ja te leiate, et kõik 

näitab teed tõele. Te ei ole kunagi varem olnud nii valmis kui täna, et mõista, et kõik annab tunnistust 

Minust ja et kõiges on Minu jälg kui Elu Autori hävimatu pitser. 

19 Materjaliteadus on paljastanud teile palju saladusi. Kuid ärge kunagi oodake, et teie teadus 

paljastaks teile kõik, mida teil on vaja teada. Ka tolle aja rahva teadusel olid oma prohvetid, kelle üle 

inimesed nalja tegid ja keda nad pidasid hulluks. Aga pärast seda, kui see, mida nad kuulutasid, osutus 

tõeks, olite te hämmastunud. 

20 Kui sel moel täitusid teaduse prohvetite sõnad - nende, kes ennustasid inimteaduse kaduvat vilja -, 

siis mis saab siis olema Jumala nägijate ettekuulutuste täitumine, kui nad kuulutavad teile rahu kuningriigi 

rajamist, mis on inimeste südames kadumatu? 

21 Nüüd kuulutavad nägijad uut maailma. Nad on Minu poolt saadetud prohvetid, keda te peaksite 

kuulama, ja kui te oleksite olnud valmis, uurides Minu sõnu ja lubadusi möödunud aegadest, ei oleks teid 

üllatanud midagi sellest, mida ma teile praegu olen ilmutanud. Kuid ma leidsin, et te olete väsinud, haige 

ja hõivatud oma inimliku elu asjadega, mistõttu pidin teid enne suurte tarkuseõpetuste ilmutamist 

tervendama, lohutama ja innustama teid paremaks ja uuendada, et panna teid asuma rahu teele, mis oli 

ainus viis, kuidas te oleksite võimelised mõtlema vaimsele elule. 

22 Mul on jäänud vaid mõned aastad, et olla teiega koos selle kuulutuse kaudu, ja te peate kasutama 

Minu juhiseid. Aeg ei möödu Minu vaimu jaoks, kuid inimese jaoks küll. Seepärast kasutage neid aastaid, 

mis teile nüüd nii pikad tunduvad, kuid mis teie vaimu jaoks on lühikesed. Ma luban, et valan teie 

mõistusele tarkuse jõed, mis on ainus asi, mille ma teile pärast Minu lahkumist jätan. Ma ei jäta teile 

kulda, nimesid ega tiitleid, vaid ainult oma õpetused. 

23 See seeme on juba hakanud teie seas vilja kandma, sest kui varem väljendasite oma austust Minu 

vastu materiaalsel viisil, siis täna püüate te hoopis vaimsemaks muutuda, et läheneda tõele. 

24 Teie hing pidi läbima valu laastu, et te saaksite astuda sammu edasi spirituaalsuse teel ja saada 

alandlikkuse ja kannatlikkuse, jõu ja usu meistriteks. Teie vaimult ootan mõistmist ja austust teiste vastu. 

25 Ärge mõistke oma kaaslaste üle kohut selle pärast, kuidas nad oma jumalateenistust osutavad. 

Tõesti, ma ütlen teile, et ainult mina tean, kuidas avastada südametes usu ja armastuse lilled, mille lõhna 

ma võtan vastu kui vaimu parima ohvri. Samuti ei lükka tagasi neid, kes ei tunnista Maarias jumalikku 

emadust, kes sai naiseks, et Sõna võis tema neitsilikus emakas võtta inimliku kuju. Ka tema on teid neil 

aegadel õpetanud, sest isegi Ema südames ei ole laste jaoks saladusi. Tõesti, ma ütlen teile, et tema kui 

Ema häält kuuleb kogu selle aja inimkond. Minus võite leida igasugust armastust, sest ühest küljest lasen 
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ma teil tunda oma kohalolekut ja väge kui Isa, teisest küljest lasen ma teie olemusse tulla emalik hingeõhk 

või annan teie vaimule rõõmu kuulda mind kui Isandat. 

26 Las see seeme idaneb teie sees, nii et teie olemuse sisemusest võiksid võrsuda kõik need tunded, 

mida vaim saab ja peaks ilmutama - nii oma Taevase Isa kui ka kaasinimeste suhtes, armastades üksteist. 

27 Kas te kujutate ette seda rõõmu, mis saab olema vaimses maailmas, kui lõpuks kõik need, kes on 

elanud pattu, tülitsevad ja rabelevad, armastavad üksteist? Te ei suuda ette kujutada teie Isa rõõmu ega 

seda rõõmu, mis siis Vaimse Maailma sees saab olema. Minu Vaim lõi teid, et olla Minu ümber, sest ma 

olin üksi. Kuid ma määrasin teid armastama üksteist ja täitma Mind õnnega teie armastuse kaudu. 

28 Mina olen teie Isa ning ma nälgin ja janun teie armastuse järele, sest te olete eksinud teelt, mida 

südametunnistus on näidanud. Ma lõin teid selleks, et teid armastada, kuid te ei näe seda valgust veel 

täielikult. Te olete oma maistest ambitsioonidest rikutud, ja isegi kui te aeg-ajalt pöörate oma mõtted Minu 

poole ja olete tänulikud Minu hüvede eest, ei ole te mõistnud, et parim austusavaldus, mida teie tänulikkus 

võib Mulle pakkuda, on see vendade ja õdede vaheline armastus, millest Minu Õpetus teile nii palju 

räägib. 

29 Armsad jüngrid, kui te kuulete Mind nii rääkivat, siis tundub teile raske või võimatu olla Mulle 

meelepärane; kuid see kahtlus ei tulene mitte teie vaimust, vaid lihast, sest see on habras. Vaim seevastu 

on loodud suurte tegude tegemiseks, mis on väärilised Temale, kes andis talle elu. 

30 Ma toon teile selle õpetuse, et tõsta teid tõelise elu juurde. Olge aga teadlikud, et inimeste 

päästmine ei toimu ühe hetkega. Sest nii nagu nad vajasid aega, et vaimselt vajuda, vajavad nad ka aega, et 

uuesti tõusta. Selle aja, mille mina üksi saan neile anda, annan ma neile, et nad saaksid oma uuenduse, 

oma puhastuse lõpule viia ja taastada kõik, mida nad on hävitanud endas ja oma ligimeses. 

31 Kuigi ainult väike osa inimkonnast kuulis sel ajal Minu Sõna, ärgu keegi arvaku, et need inimesed 

olid õigeks valitud, sest ma leidsin nad patuks nagu kogu inimsugu. Ometi oli see nii ette nähtud Minu 

nõuannetes. 

32 Homme, kui selle Sõna olemus on jõudnud kõikidesse südamesse, saate teada, et Minu Testament 

on antud kõigile Minu lastele, ja te avastate, et igas Minu mõttekäigus ja igas Minu õpetuses on olnud 

hellitus neile, kelleni Minu sõnum jõudis. 

33 Teie haavad on paranenud, Minu palsam oli teie südames. Kuulake mind nüüd, sest varsti lähete te 

nende juurde, kellel on samuti valu hinges ja lihas. Kes võiks nende kannatusi paremini mõista kui teie, 

kes te olete need läbi elanud? 

34 Õpetaja elu teeb õpilastest õpetajaid, et nad saaksid oma valguse, teadmiste ja kogemustega olla 

oma kaasinimestele nõuandjaks ja teejuhiks. 

35 Minu õpetus koos elu õppetundidega paneb hinge valgustama südametunnistuse särava majaka ja 

inimese sammud muutuvad valguseks. Kuni see valgus ei saa peegelduda väljapoole heade tegude, 

ülesehitavate mõtete ja vaimse sisuga sõnade kaudu, peab inimene kandma endas nõrkuse, hirmu, isekuse 

ja usaldamatuse tundeid. Aga kui see valgus hakkab võitma oma mõistuse pimedust, hakkab paljastama 

oma olemust, siis saabub rahu südamesse, tekib usk ja usaldus elu vastu ja teeb hinge tugevaks, nii et ta 

suudab rahulikult ületada rasked tunnid, suured katsumused, mida iga saatus sisaldab. 

36 Minu Sõna on Tee, on Jumalik Seadus, mis viib teid täiuslikkuseni, see on valgus, mis tõstab 

hinge, kuid mis tuhmus, kui liha kehtestas end oma järeleandmatusega ja ei kuulanud oma 

südametunnistuse sisemist kutset. Häda siis hingele, kes on andnud järele liha impulsile ja lasknud end 

ümbritseva maailma mõjul valitseda, vahetades oma juhi positsiooni kaitsetu olendi vastu, keda inimlikud 

kired ja nõrkused ajavad ringi nagu viljatuid lehti, kui tuul neid suunamata ringi viskab. Inimene, kes 

armastab kõige rohkem vabadust, kardab alluda Jumalikule Tahele, sest kardab, et Tema Vaim alistab ta 

lõpuks ja võtab temalt paljud inimlikud rahuldused, mis, nagu ta teab, on talle kahjulikud, ja nii ta loobub 

teest, mis viib teda tõelise elu juurde. 

37 Liha kardab võitlust vaimuga ja otsib võimalust kiusata seda maailma naudingute kaudu, et 

takistada selle vabadust või vähemalt lükata seda edasi. Vaadake, kuidas inimesel on oma kiusaja sees! 

Seepärast olen ma öelnud, et kui ta iseennast võidab, on ta võitnud lahingu. 

38 Palju sellest, mida ma teile selles kuulutuses räägin, on intuitiivselt vastu võetud lõpmatult paljude 

inimeste poolt, sest nüüd on aeg, mil elu oma õppetundidega on teinud valguse paljudesse hingedesse, 

pannud nad mõtlema ja õppima kuulama südametunnistuse häält. Nad on teel tõe poole ja mõistavad, et 
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see on tee, mis viib rahu, tõelise vabaduse ja kõrgeima õndsuse juurde, mis annab elu kooskõlas Temaga, 

kes teid lõi. 

39 Uurige põhjalikult Minu õpetusi, õpilased, sest nii nagu te olete näinud, et kõik, mida Esimese 

Ajastu prohvetid teile kuulutasid, on täitunud, nii näete te ka, et kõik, mida Ma olen teile nende 

häälekandjate suu kaudu kuulutanud, saab teoks. Iga kord ja päevast päeva läheb üks Minu sõnadest täide, 

ilma et te sellest teadlik oleksite. 

40 Minu Sõna peab minema teie rahvast välja, et seda usutaks ja järgitaks, nagu juhtus Jeesusega, kes 

pidi lahkuma Naatsaretist, kus ta oma lapsepõlve veetis, et leida usku teistes maades. 

41 Pärast 1950. aastat ei anna ma teile enam oma Sõna nende häälekandjate kaudu, kuid see säilib 

südametes, kus see toidab usku, ja nad kannavad seda edasi teistele rahvastele. 

42 Ma kasutan hea tahte ja südamega inimesi, kes püüdlevad Minu õpetuse puhtuse poole, et see 

armastuse ja andestuse sõnum jõuaks inimkonnani. Need, kes lähevad sõnumitoojatena välja, peavad oma 

sõnades ja tegudes tunnistama headust, kuid mitte kunagi ei tohi nad tuua kibedust. Nende silmad valavad 

pisaraid teise inimese valu pärast ja nende kõhulihased muutuvad valgeks, sest nad kannatavad oma 

kaasinimeste pärast. Nad elavad ja surevad armastades, andestades ja õnnistades ning jõuavad oma 

teekonna lõppu ilma kibeduse, väsimuse või pettumusteta. 

43 Kolmanda ajastu jünger peaks oma elus teadvustama, et vaimse seemne vilja ei koristata maa peal. 

Miks siis paljud neist, kes nimetavad end Minu jüngriteks, kaotavad julguse inimeste tänamatuse või 

ükskõiksuse ees? 

44 Ma olen toonud oma Sõnas lõpmatut headust, et see saadaks teid kogu teie elu jooksul, sest minu 

Sõna on teie vaimus jõudu, julgust, rõõmu armastuses ja teenimises. Heal jüngril ei ole midagi karta ja ta 

läheb rõõmsalt läbi karmide teede ja valusate katsumuste. Tema silmad, mis on palve kaudu alati valvsad, 

avastavad lõksud, mida tema vaenlased tema jalge ette panevad. 

45 Ma jätan need sõnad kirja pandud ja need jõuavad Minu tulevaste õpilasteni, ja kui nad neid 

uurivad, leiavad nad need värskena, elavana, ja nende vaim väriseb rõõmust, kui nad tunnevad, et see on 

nende Meister, kes sel hetkel nendega räägib. 

46 Kas te arvate, et kõik, mida ma olen teile öelnud, on ainult neile, kes on mind kuulanud? Ei, 

armsad inimesed, ma räägin oma sõnaga nende eest, kes on kohal, ja nende eest, kes ei ole kohal, täna, 

homme ja kogu aeg; nende eest, kes surevad, nende eest, kes elavad, ja nende eest, kes alles sünnivad. 

47 Te ütlete, et Minu Sõna ja Minu Töö on väga suured, lõpmatud, kuid te olete otsustanud neid oma 

töödega piirata. Oh, kui te vaid suudaksite end varustada, ületades oma materialiseerumise ja tõstes oma 

hinge hea teadmiste ja õiglase elu poole püüdlemise kaudu, milliseid imesid te näeksite! 

48 Teile tundub naeruväärne, et Ma annan teile mõnikord häälekandja suu kaudu õpetusi, mis on 

suunatud kogu inimkonnale, sest teie arvates on teie maailm lõpmatu ja nende inimeste arv, kes ei tunne 

Minu kuulutust, on mõõtmatu. Vastuseks ütlen teile, et kui ma räägin inimkonnale, siis teen seda mitte 

ainult nende jaoks, kes on kohal, vaid ka nende jaoks, kes ootavad aega, mil nad lõpuks maa peal elavad. 

Aga teadke, et Minu silmis on teie maailm nagu aatom ja inimeste arv, kes selles elavad, on tühine 

võrreldes kõigi vaimulike olenditega, mis moodustavad Minu kuningriigi. 

49 Kas vahendid, mille Ma olen valinud, et teha ennast teatavaks, tunduvad teile mõnikord liiga 

viletsad? See ei ole esimene kord, kui Ma Isa, olen kasutanud inimmeelt, et te saaksite kuulda Minu Sõna, 

Minu käske ja Minu ilmutusi. See on vahend, mida ma olen alati kasutanud, et rääkida inimestega, ja te 

peaksite teadma, et jumalik Sõna on alati tulnud tagasihoidlike, lihtsate ja näiliselt harimatute vahendajate 

kaudu. 

50 Õppige ja töötage, jüngrid. Pidage meeles, et ma olen visalt koputanud teie südamete ustele, kuni 

te olete need mulle avanud. Ma räägin teile mõnikord piltlikult, kuid ma teen seda alati sama lihtsusega, 

millega te räägite. Seda seetõttu, et Minu Sõna seletab nüüd seda, mida Ma kunagi andsin teile 

tähendamissõnades ja mida te seetõttu ei suutnud mõista selle tõelises tähenduses. Miks kõndida pimedatel 

radadel, kui Ma olen näidanud teile valgusküllast teed oma Sõnaga? 

51 Neile, kes Mind kuulavad, ütlen Ma, et nad avaksid oma silmad selle õpetuse valguse ees, et nad 

saaksid imetleda selle suurust. 

52 Kui see kuulutus algas esimeste häälekandjate meelest ja Ma rääkisin esimestele jüngritele 

edusammudest, mida teevad need, kes tulevad pärast neid, öeldes neile, et Minu Sõna saab täiustatud uute 
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häälekandjate huultel, siis need rahvahulgad ohkasid ja kadestasid neid, kes tulevad pärast neid Meistri 

lauale, et nautida küpset vilja. Tõesti, ma ütlen teile, et see küps vili, mida ma ennustasin, on just see vili, 

mida te praegu naudite. Sest te saate teada, et Minu Sõna on nüüd saavutamas oma haripunkti sellisel 

viisil, kuidas see teile avaldub. Ainult mõned aastad on jäänud 1950. aastani ja selle aasta lõpus jätab 

Meister sinuga hüvasti. 

53 Tulevikus lasen Ma selle õpetuse kaudu oma sõnumi jõuda nende juurde, kes omal ajal Mind ei 

kuulnud. Mõned saavad seda nende tunnistuste kaudu, kes Mind kuulasid; teised saavad seda 

transkriptsioonide kaudu ja veel teised intuitsiooni ja inspiratsiooni andide kaudu. Nii saab teoks 

ettekuulutus, et Minu Vaim valatakse sel ajal välja iga vaimu ja kogu liha peale. 

54 Teie ülesanne on sillutada teed, kõrvaldades takistused ja raskused, jättes armu ja armastuse jälje 

neile, kes hiljem seda teed mööda lähevad, soovides vaimustuda. 

55 Inimkonna vaimne ärkamine on juba lähedal. Ärge heitke end meeleheitele, kui näete, et aastad 

lähevad mööda, ilma et inimeste moraal muutuks paremaks. Vaadake, õppige, töötage ja oskage oodata. 

Kas te usute Minu Sõna? Ärge unustage, et Ma olen teile öelnud, et iga silm näeb Mind, iga mõistus 

mõistab Mind ja iga suu räägib Minu Sõnast. 

56 See aeg läheneb, kuid on vaja, et inimesed, kes Mind kuulasid, oleksid patust puhtad ja usus 

tugevad, et nad saaksid tunnistada Minust, nagu Ma andsin tunnistust teie kohta, kui Ma ennast teie 

mõistmisorgani kaudu teatavaks tegin. 

57 Minu sõnad on kirjutatud "Kuldsesse raamatusse", et pärast 1950. aastat ei ütleks keegi, et tal 

puudub Minu ilmutus. Oma õpetustes, mis on mõeldud igaks ajaks, jätan teile tarkust, korraldusi, 

ettekuulutusi, vaimset toitu ja tervendavat palsamit. 

58 Te peate õppima lugema Minu õpetuste raamatust, nii et kui te loete oma kaaslastele, on need 

sõnad läbi imbunud jumaliku olemusega ja need, kes kuulavad, kogevad ja tunnevad seda, mida te 

kogesite ja tundsite, kui kuulsite Mind häälekandja kaudu. 

59 Jüngrid, eemaldage oma mured oma südamest, kui te kuulate Minu õpetust. Tundke jumalikku 

võidmist ja hoidke Minu väge oma olemuses. Ma tahan sind tervena näha, mitte kunagi haigena, nutmas 

või nõrgana. 

60 Sageli usute, et ma karistan teid, kui valu tekitab haavu. Aga mina ainult õpetan teid, teie olete 

need, kes toovad endale kannatusi. Kaua tagasi kutsuti teid täitma suurt ülesannet ja te ei kuulanud Minu 

häält. Kuid nüüd annan teile teada, et rahu, mida te olete sageli otsinud, kuid ei ole seda leidnud, antakse 

teile Minu Seaduste täitmise kaudu. Vaadake, kuidas need, kes on oma ülesande täitnud, on terved, vabad 

saatuse löökidest. 

61 Ma olen teile öelnud, et te ei ole tulnud maa peale ainult üks kord, vaid teie hing on võtnud 

kehakesta nii mitu korda, kui see on olnud vajalik selle arenguks ja täiustumiseks. Nüüd pean lisama, et 

see sõltub ka sinust, kas eesmärgi saavutamine on lühem või pikem, sõltuvalt sinu soovist. 

62 Minu valgus paistab kõikjal, kus Minu lapsed elavad. Seega on ka Maa ümbritsetud selle 

heledusega. Ma ütlen teile veel kord, et see ettekuulutus on nüüd täitumas, et iga silm näeb Mind, iga 

mõistus mõistab Mind ja iga suu kuulutab Minu Jumalikku Sõna, niipea kui hing valmistab end selleks 

ette. Seda olen ma teile kuulutanud, ja nüüd on kätte jõudnud aeg, mil Minu sõnad täituvad. 

63 Kui paljud jüngrid ja kui paljud teise ajastu lapsemeelsed usklikud hinged tundsid igatsust olla 

kohal Minu tõotuste täitumisel, kogeda ja olla vahetult tunnistajaks sellele, mis toimub täna. See igatsus 

seda kogeda sundis neid end sisemiselt ette valmistama ja saavutama suuremat kõrgust. Siiski ei antud 

neile sel ajal võimalust näha mõnda ettekuulutust täitumas, sest selleks oli ette nähtud teine ajastu. 

64 Ma pidin tulema siis, kui maailm oli materialismi kõrgpunktis, et ilmutada ennast vaimus ja 

rääkida teiega meeste, naiste ja laste kaudu ning õpetada teile täiuslikku osadust Minu Jumalikkusega. 

65 Ma tahan teha teid tõe külvajateks, ja see peab ilmnema teie sõnades ja töödes. Igaühele antakse 

mõned ülesanded, et te kõik osaleksite vaimsel missioonil, mida Minu Töö peab täitma. 

66 Ma olen lubanud sellele rahvale, et selles ei tule sõda, kui Minu jüngrid järgivad Minu õpetust. Kui 

need inimesed mõtlevad teistes rahvastes toimunud laastamistele, mida põhjustavad lahkhelid ja 

vihkamine, siis paluvad nad Minult, et siinsel pinnal ei valataks verd. Ma palun neil siis ainult palvetada ja 

valvata, et nad saaksid vääriliseks, et see lubadus saaks täidetud. Ma ei taha sind nutmas näha. Kui valitseb 
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ebaõiglus ja te kannatate nende türannia ja karmuse all, kes teid valitsevad, siis ärge süüdistage Mind. Ma 

olen andnud teile võimu teha suuri tegusid, mis muudavad teie kodumaa rahu oruks. 

67 Prohvetlikult on teatatud, et paljud rahvad kaovad ära. See perekond, mis esindab inimkonda, näeb 

end tugevate tormide poolt räsitud olevat, ja selle külaskäigu ajal jäävad ellu need, kes on "valvanud" ja 

valmistanud oma hinge ette armastuse kaudu, tänu oma elavale usule Minusse. 

68 Kasutage seda aega, sest kohtumõistmise tund läheneb ja aasta 1950 on käes. Sel ajal on paljud 

teist juba vaimus ja teised veel lihas; kuid teie kõigi üle mõistetakse kohut. 

69 See saab olema kõigi inimeste alguseks, kes kõnnivad erinevatel teedel spirituaalsuse poole. 

Teadlased tunnevad Mind ära ja saavad inimeste nõuandjateks. Neile avaneb Tarkuse Raamat, millest nad 

saavad väga suuri ilmutusi. Alles siis avab vaim inimmeele tee tõelisele teadmisele ja südametunnistus 

normaliseerib inimeste tegusid. 

70 Maa saab olema puhas ja ellujäänud järgivad Mind sama innukalt nagu Minu teise ajastu jüngrid. 

Aga teie olete need, kelle sisse ma jätan esimesed spirituaalsuse seemned. 

71 Universaalse Karjasena otsin ma väsimatult oma lambaid. Maal juhivad inimkonda need, kes 

saavutavad suurima vaimse küpsuse armastuse ja alandlikkuse kaudu. Tõeline tark on see, kes tunneb 

Minu seadusi ja täidab Minu tahet. Nii koolitan ma lõpmatu kannatlikkusega oma jüngrid kolmandal 

ajastul. Ma armastan teid ja seepärast tahan teid kõiki vaimusuuruses näha. 

72 Ärge unustage Minu sõnu; aga kui te ei suuda meeles pidada kõike seda, mida Ma olen teile 

öelnud, siis on olemas raamatud, mis sisaldavad Minu õpetusi, Minu tänaseid ilmutusi ja Minu jüngrite 

tegusid. 

73 tunnetage ja kuuletuge inspiratsioonile, mille Ma teile saadan, sest igaüks, kes tõuseb puhta 

südamega Minu juurde, saab Minu lohutust, saab rõõmu oma südamesse ja Minu Jumalik Sõna õitseb 

tema huultel. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 98  
1 Ma annan teile viinapuu vilja, et te toidaksite end Minu armastusega, unustades valu ja vaeva ning 

tundes, et kui Ma annan teile oma Sõna, siis te elate koos Minuga rahu kodus. Tundke Minu Kohalolekut, 

inimesed, kasutage seda aega ära, ja kui selle aja jooksul tahate oma üleastumisi heastada, siis õppige 

Minult, sest Ma annan teile praegu võimaluse end vaimselt ülendada. 

2 Teie, küpses eas inimesed ja vanad mehed, ärge kurtke, et lasete mööda minna, ilma et oleksite 

mind kuulnud; täna olete te minuga. Kui te armastate Mind, siis lühikese aja jooksul tunnete Minu õpetust 

ja suudate seda kasutada. Te olete juba teel ja võite alustada oma ülesannet ning teie teejuhiks on teie 

südametunnistuse hääl. Ma lähen teie ees ja ükski katsumus, olgu see kui raske tahes, ei lahuta teid minust. 

Kui te armastate Mind, siis ärge pöörduge tagasi, sest teie usk hakkab paistma nagu uus koidik ja te 

tunnete tee, mida te peate läbima valguses ujudes. 

3 Kas olete valmis järgima Mind, isegi kui peate kannatama? Kui teie ümbritsevad inimesed 

küsiksid teilt, kas te vastaksite ja ütleksite, et te olete Minu jüngrid ja järgite Mind oma usu tõttu? Kas teil 

oleks julgust anda seda (usutunnistust)? Mõelge selle üle ja pidage meeles, et kui te olete Minu jüngrid, 

siis peate end täiustama, et anda tõelist tunnistust Minu õpetusest. 

4 Ma saadan oma sõnumi kõigile rahvastele. Kõik on ette valmistatud selleks, et Minu eesmärgid 

saaksid teoks, kuid suurimaks tõendiks, mille Ma annan inimestele Minu väe ja armastuse kohta, on nende 

isekuse muutmine siiraks armastuseks üksteise vastu. 

5 Armastuse kaudu saavutavad nad suuri tegusid. Rassi või sugupuude vahet tegemata kutsun kõiki 

üles andma teile selles töös oma ülesannet. 

6 Neile, kes igatsevad teadmisi ja vaimustumist, ütlen: kuulake Minu Sõna ja tundke selle olemust. 

Lugege suurt Elu Raamatut ja uurige seda, sest seal on õppetund iga Minu jüngri jaoks. 

7 Kuid hoiduge lugemast raamatuid, milles Minu Sõna või ettekuulutusi on moonutatud, ja ka neid, 

milles jumalikke ilmutusi on tõlgendatud moonutatult. Ärge laske valel valgusel oma meeltesse tungida. 

Kui te soovite teada tõde, valmistage end sisemiselt ette ning teie intuitsioon ja teie vaimu tundlikkus, 

mida juhib südametunnistus, paljastavad teile alati tõe. 

8 Seda raamatut kirjutan teile kolmandal ajastul - kasutage seda ja tõlgendage selle õpetusi õigesti, ja 

te saate kogeda, et selle valgus hajutab varjud ja kõik saladused saavad selgeks. Siis tunnete Minu 

kohalolekut ja tajute Minu häält teie hinge põhjas, mis räägib teiega ja õpetab teid. 

9 Pidage meeles, et te ei saa varjata ühtegi tööd või mõtet, mida ma ei tea. Kui aga maailm teid 

sageli ahvatleb ja ahelatesse paneb, sest mõnikord ei ole teil jõudu kurja tagasi lükata, siis otsige 

varjupaika Minu juures, et õppida Minu õpetustest kasutama seda võimu, mille Ma olen teile andnud 

maailma ja liha üle; ja kui olete võitnud ja saanud tagasi südamerahu, siis võite jätkata oma tööd. 

10 Kui teil puuduvad eeskujud, siis pöörduge Minu poole ja otsige Minust seda, mida vajate, ning Ma 

annan teile jõudu, et te jõuaksite eesmärgini, mille Ma teile olen välja toonud. Millise isaliku rõõmuga 

vaatan ma lapsele, kes võtab Minust eeskuju ja ülistab Mind oma tegudega! Töötage lakkamatult inimeste 

heaks ja kui olete teinud kõik hea, milleks olete võimeline, siis ärge mõelge preemiatele ega oodake mingit 

tasu maailmas. Pidage meeles, et ainult mina tean teie tegemisi ja oskan neid hinnata, et anda teile õiglane 

tasu. Nii saavutate te suure vaeva ja tõeliste teenete kaudu selle koha, mille ma olen teie vaimule ette 

näinud. 

11 Mehed ja naised kaugetest maadest tulevad teie juurde ja saavad Minu jüngriteks. Aga kui nad 

tunnevad, et nad on täidetud Minu valgusega, siis pöörduvad nad tagasi oma rahvaste, oma rahvaste 

juurde, et viia Minu õpetust oma vendadele. Sama juhtus teisel ajastul, kui paljud välismaalased pöördusid 

Minu poole, keda meelitas kuuldus Jeesuse imedest, ja kui nad kuulsid Minu Sõna ja nägid Minu Tööd, 

veendusid nad Minu Tões ja tunnistasid oma kodumaale tagasi pöördudes, et Mina olen Messias. 

12 Tänapäeval tuleb enamik inimesi Minu juurde, sest valu sunnib neid otsima abi, mida nad leiavad 

ainult Minu väes. Nad kurdavad oma vaesuse üle, teadmata kõike, mida nad oma vaimus omavad. Nende 

ainus vaesus on see, et nad ei ole teadvustanud, mida nad endas kannavad, ja nad ei tea, milliseid vaimseid 

andeid nad omavad. Vähesed on need, kes paluvad Minult valgust oma vaimule, enamasti paluvad nad 

Minult väikseid asju, mis kuuluvad inimelu juurde - neid asju, mida Ma alati annan pealegi pärast seda, 

kui olen nende vaimu Minu isaliku armastusega üle ujutanud. 
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13 Ükshaaval saate te teadmised, mis paljastavad teile valguse, mida te ei näinud, kuigi see on teie 

sees. See valgus on teie südametunnistus. Igaüks, kes suudab selle avastada ja vaadata ennast selles 

sisemise peegli kaudu, muutub alandlikuks ja tunneb kohe sidet, mis ühendab teda oma Loojaga. 

14 Mõned arvavad, et nad tunnevad ennast; sest teades, kui palju andeid on inimesel oma vaimus, 

paisutavad nad end teadmatute ees, kujutavad ette midagi oma suurust, muutuvad domineerivaks ja lõpuks 

hukkuvad nad oma ülbuse pimeduses. Nad ei mõista, et südametunnistuses on hingel Jumala salajane 

varakamber ja et sinna võib siseneda ainult aukartusega. 

15 Isegi siin Minu töötajate seas - kui palju on neid, kes, ilma et oleksid mõistnud Minu õpetust, 

pidasid end kõrgemateks olenditeks, kes väärivad imetlust ja austust, kui nad teadsid, et neil on vaimne 

anne. Sellele vastuseks küsin teilt, kas te võite heaks kiita, et kõrgem vaim on oma annete üleolev, kui 

alandlikkus ja heategevus on need olulised omadused, mida ta peab omama. 

16 Vaikides ja oma elu lihtsuses rakendage kõiki Minu õpetusi ja te näete oma hinges ilmumas seda 

valgust, mida te veel ei tunne, sest teid ümbritsev mateeria loor ja pealiskaudsus ei ole lasknud tal täita 

oma ülesannet inimelus. 

17 Uurige Minu õpetusi ja ärge eksige, et te ei langeksid tõe leidmisel uue fanatismi ohvriks. 

18 Ma olen tee, mis kutsub teda, kes on selle unustanud, seda käima. Tema peale on valatud Minu 

Sõna valgus, et te saaksite seda homme õpetada ja sellest tunnistust anda. Möödub aeg ja paljud tulevad 

otsima neid lihtsaid maju, kus Ma ennast teatavaks tegin, et te saaksite neile selgitada, millisel kujul Ma 

ennast oma uutele jüngritele näitasin ja milliseid imetegusid Ma teie seas tegin. Ainult Minu Sõna 

mälestus jääb teie mõtetesse ja ainult Minu jumalike nõuannete kaja teie südames; kuid ka kirjutised 

järeltulijatele jäävad püsima. Ma valmistan juba ette neid, kes ei kuulnud Minu Sõna, et leida teed, mis 

viivad nad Minu jüngrite ja tunnistajateni. Kui paljud nutavad, sest nad ei ole Mind kuulnud! Aga 

samamoodi ütlen ma teile: Kui paljud neist, kes on Mind kuulnud, nutavad, sest nad ei ole endaga tööd 

teinud! Ja kui nad näevad, et Minu Sõna ei avaldu enam, siis pööravad nad oma pilgu sinna, kus 

häälekandja võttis oma koha sisse, et esitada Jumalikku Sõna, ja siis näevad nad ainult tühjust. 

19 Aastad mööduvad kiiresti ja varsti ei kuule te Mind enam. Seepärast ma ütlen teile: Las ma 

tervendan teid, hellitan teid ja lohutan teid, las ma õpetan teid. Ma tulin teid varustatult lahkuma. Aga kui 

te jääte nõrgaks usus ja tahtes, siis tunnete end alati haigena - ja kes teid siis ravib ja õpetab, nagu mina 

tegin? 

20 Oma Sõna kaudu lähenen ma teile üha lähemale ja samal ajal viin teid täiuslikusse osadusse oma 

Vaimuga. Mõelge Minu möödunud aegade ilmingutele ja te avastate, et Ma olen alati otsinud vormi, et 

teha ennast teie vaimule teatavaks ja saata talle oma sõnumeid, mis annavad tunnistust teie Isa jumalikust 

armastusest teie vastu. 

21 Te kogete praegu uut vaimse ilmutuse vormi, kuigi see on väga sarnane sellega, mida ma kasutasin 

varasematel ajastutel. Nüüd olete imelisel valguse ajal, mil inimene saab kuulda Minu Vaimu häält paljude 

vaimsete andide ja võimete kaudu, mida ta omab. 

22 Tõesti, ma ütlen teile, et nii vaimustuses kui ka palve või isegi füüsilise une kaudu võite saada 

ilmutusi ja sõnumeid vaimsest kuningriigist, kui te oskate end neile vastuvõtlikuks teha. Kuid teil puudus 

ettevalmistus ja usk, et neid andeid kasutada, ja nii pidin ma valmistama nägijad ja prohvetid, kes 

kuulutavad teile tulevikku, kes hoiavad teid ärkvel ja manitsevad teid, et te valvaksite ja palvetaksite. 

23 Kas te usute, et see mees, kelle kaudu ma ennast teatavaks teen, on see, kes annab teile Sõna? 

Avastage selle tähendus ja te saate teada, et see on teie Meister, kes teiega räägib. Kas te arvate, et Jumala 

Vaim tungib hääle kandja sisse, kui ta räägib? Ka see ei ole tõsi. Ma olen teile öelnud, et Minule piisab 

ühest Minu Valguse kiirest, et valgustada ja inspireerida neid mõtteid, asetades nende huultele 

ammendamatu voolu sügava tähendusega sõnu, mis tõestavad Minu kohalolekut ja Minu tõde uskmatute 

jaoks. Kuulake mind sel ajal tähelepanelikult ja te saate jõudu tulevasteks aegadeks ja katsumusteks. 

24 Valmistage oma süda ette, koondage oma vaim ja tehke oma mõistus vastuvõtlikuks, et kuulda ja 

hoida Minu Sõna. 

25 Vaadake, kuidas Vaimse õpetuse raamat avab oma leheküljed, et näidata teile uut õpetust. Tehke 

kõigepealt selgeks lihtsad õppetunnid, et homme saaksite suured õppetunnid ellu viia. Te peate mõistma, 

et meistriks saamiseks peate kõigepealt olema õpilane. 
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26 Täna uurite esimesi sõnu ja nende kaudu mõistate järk-järgult seda õpetust, sest palvetades olete 

minuga vaimulikus ühenduses, kui ütlete mulle: "Meister, me järgime Sinu teed ja palume, et Sa saadaksid 

meid meie teel, kaitseksid meid ohtude eest, sest maailma kiusatused esitavad meile igal sammul 

väljakutse." Aga ma ütlen teile, jüngrid: olge tugevad, kasutage oma võimu, et kontrollida liha. 

27 Ma tahan kujundada teist tugeva ja voorusliku perekonna, mis on täis kuulekust, mida ma varjutan 

oma armu ja hüvedega. 

28 Saabub tund, mil sa tunnistad Minu ilmumist, ja inimesed, kes on loomu poolest uskmatud, 

nõuavad Minult tõendeid, et uskuda. Aga siis ma ütlen neile: Siin on need minu jüngrid, keda ma olen 

pannud uude ellu astuma. Need on tõestuseks Minu õpetuse jõule. Minu Sõna on kujundanud nende 

meeled ja täna on nad valmis viima Minu õpetusi maa rahvastele. Kas te tahate olla nende seas, keda Ma 

saan kasutada oma Tõe tunnistajatena? Siis valmistuge, armsad töötajad. Ma usaldan teid. Ma kasutan teie 

armastust, et teha imet nende heaks, kelle jaoks te mind palute, ja selle ususädemuse pärast, mida ma teie 

sees näen, teen ma imelisi tegusid. 

29 Te olete selle aja jooksul tühjendanud kannatuste karika; kuid see ei ole olnud teile kahjulik, see 

valu on olnud nagu heategevuslik vihm, mis on muutnud Minu seemne teie südames viljakaks ja 

paljastanud teile mõned teie olemuse sügavuses peituvad niidid. 

30 Ma olen teile öelnud, et te läbite praegu raske lepituse, sest te olete Mulle ja oma kaasinimestele 

võlgu, mida te nüüd tasute. See on põhjus, miks te vaikite ja võtate oma karika armastusega vastu, 

piirdudes vaid sellega, et palute Minult jõudu, et Minu Tahe saaks teoks. 

31 Maailmas ei leia te mõistmist, mida vajate oma võitlustes ja oma elu tõusude ja mõõnade ajal, sest 

tõelist armastust ja halastust ei ole veel südametes. Aga teie, kes te olete Minus tugevnenud, lähete üle 

okaste, naeratus huultel ja rahu südames. 

32 Miks räägib Meister teile nii palju valust? Sest aeg, mida te elate, on kohtumõistmise aeg ja kõik 

inimloomad kannavad rasket risti. Vaadake sõjast piitsutatud rahvaid; neis ei ole südant, mis oleks 

pääsenud kannatuste eest, sest isegi nende haavatavuses olevad abivajajad ei ole pääsenud jumaliku 

õigluse eest, mis aitab inimestel oma patud ära kanda ja nende plekid ära pesta. 

33 Ma olen igal ajal külvanud oma seemet inimeste südamesse ja kasvatanud seda. Minu külvamine 

selles Kolmandas Ajastikus ei ole asjata, sest seeme õitseb südametes. 

34 Väikese hulga südamete pärast, kes end varustavad, valan ma oma armu ohtralt välja, et panna alus 

uuele maailmale. Ma tõstan teie vaimu, et te mõistaksite, milline on teie sarnasus Minu Jumalikkusega. 

35 Mina, maailmade ja kõigi vaimsete kodade Issand, kellele kõik loodud asjad kuuletuvad, ütlen teile 

neil hetkedel, et teie, inimesed, ei ole elanud kooskõlas Minu seadustega, mis on põhjustanud teie vaimse 

paigalseisu. Ometi ootab Minu Vaim teie tagasipöördumist tõelisele teele ja teie täiustumist lõpmatu 

kannatlikkusega. Ärge laske Minul üksi võidelda oma päästmise eest ega laske vaimsel maailmal vaeva 

näha, ilma et te sellega koostööd teeksite. Ärge tehke teeneid ainult näiliselt, pingutage, et teie teod 

sisaldaksid tõepärasust ja armastust. 

36 Kuna te olete saanud armastust oma loomise hetkest alates, siis peaksite ka armastust andma. Kui 

Minu eeskuju on teile muljet avaldanud, siis jäljendage ka Mind! 

37 Praegusel ajastul kõneleb teile Jumala Sõna, mis on igavene, et juhtida teid Valguse juurde. Ma 

tean, milline hing on peidetud igaühes teist, ja seepärast olen ainus, kes võib teile avaldada, et te olete 

teistel aegadel juba olnud tunnistajaks Minu ilmingutele inimkonnale. 

38 Kas ei ole nii, et te ei peaks enam olema algajad Minu õpetuses? Kas teie Isal ei ole tõesti põhjust 

seda teha, kui Ta kutsub teid oma tunnistajateks ja jüngriteks ja valmistab teid ette, et viia see sõnum 

inimkonnale? 

39 Vaadake, kuidas kõik läheb kaduma, välja arvatud Minu Sõna. Vaadake inimpõlvkondi, kes täna 

elavad maa peal ja homme kaovad. Vaadake rahvaid, kes tõusevad täna täis hiilgust, mis näib kestvat 

igavesti, ja ometi olete varsti tunnistajaks nende langusele ja kokkuvarisemisele. Kõik, mis on inimlik, 

kaob ja lakkab olemast. Ainult Minu muutumatu ja igavene Seadus särab jätkuvalt igas 

südametunnistuses. 

40 Te nimetate seda aega Valguse ajastuks, kuid see ei tulene sellest, et Minu Valgus on valgustanud 

inimese vaimu või mõistuse alles nüüd - see on alati igas vaimus säranud. Ma olen Jumalik Täht, kes ei 

peida end kunagi. Aga kui te näete täna, et vaimne valgus särab inimestes nagu kunagi varem, siis selle 
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põhjuseks on see, et tänu oma arengule suudavad nad nüüd tajuda vaimse elu kohalolekut selgemalt kui 

varasematel aegadel. 

41 Kui inimesed oleksid alati elanud Minu seaduste kohaselt, ei oleks Minu uued ilmutused neid 

kunagi üllatanud. Pange tähele, kuidas iga kord, kui ma olen tulnud uue vaimse õppetunniga, on selle üle 

vaieldud, selle vastu võideldud või see tagasi lükatud. 

42 Kuid ärkamise tund on lähenemas, ja siis ilmuvad kõikjale inimrühmad, kes räägivad uuest 

ilmutusest. Neid uurivad ja mõistavad kohut nende naabrid, kes lõpuks ütlevad, et maailmas on puhkenud 

võõraste ja tundmatute sektide katk. Just siis peaksite nende kõigi eest palvetama ja samal ajal tänama 

Minu Sõna täitumise eest, sest tänu õpetusele, mille Ma teile olen ilmutanud, kuulute te nende hulka, kes 

mõistavad kõigi nende ilmingute põhjust. Kuid te kuulute ka nende hulka, kes kannavad suurimat vastutust 

inimkonna ees. 

43 Mõelge, armsad jüngrid, millises ulatuses peate end vaimselt ette valmistama, et teie saadikud, kes 

peavad Minu ilmutuste valgust edastama, jõuaksid kõikidesse nendesse kohtadesse, kus on ilmunud 

mehed, kes on oma vaimsete võimetega hämmastanud oma kaasinimesi. 

44 Suur saab olema teie jaoks võitlus, sest te ei piirdu ainult palvetamise, vaimse mõtiskluse ja heade 

soovidega, vaid teete ka halastustöid. 

45 Teile ei piisa sellest, kui te ütlete: "Ma usun". Sellest ei piisa. Kuigi usk on absoluutselt vajalik, 

tuleb arendada ja täiustada ka teisi teie võimeid, et te ei tooksite Minu Sõna mitte ainult oma huultega, 

vaid ka oma tegudega. Selleks, et Minu õpetus paistaks esile teie elu tegudes, peate pühendama osa oma 

ajast oma vaimsete annete õppimisele ja arendamisele. Nii talute kannatlikult katsumusi, mida te oma teel 

kogete, ja rakendate Minu õpetusi igaühe suhtes. Kui te olete valmis, siis lõikate oma pingutuste ja vaimse 

uuenemise soovi vilja, ja see tasu on teie teravdatud võitluseks, enese üle valitsemiseks ja kaasinimeste 

armastamiseks. 

46 Jüngrid, ärge magage enam, mõistke, et inimkond on peagi vaimselt ärkamas ja ei leia teid 

ebapiisavalt varustatud. Ma ei taha ka, et te teeksite seda, ilma et oleksite kõigepealt omandanud kõik, mis 

on vajalik, et olla üks Minu tõelistest sõduritest. Kasutage neid rahuhetki, mil te saate Minu õpetust, ja 

käige alati selle kaitse all, mida olete neis õppinud. Püüdke üha enam ja enam tungida ilmutatud 

õpetustesse, kuid ärge püüdke mõistatada seda, mida teile seni ei ole öeldud. 

47 Kui Eelija vaim inspireeris Roque Rojase meelt, ei olnud nende ilmingute esimestel tunnistajatel 

aimu sellest armust, mis antakse järgnevatele põlvkondadele Minu Sõna kuuldes, ega nad mõistnud, et 

inimkonna jaoks on algamas uus vaimne ajastu. See oli teie Meister, kes oma õpetuse käigus näitas 

rahvahulkadele selle töö suurust. Tema oli see, kes andis neile mõista, et algab uus aeg täis valgust ja 

hiilgust. 

48 Inimese vaim, keda kired on viinud kaosesse, arvab, et ainult jumalik ime võib päästa inimesed, 

kelle südamest on rahu kadunud, sest nad on kaotanud lootuse ja usu armastusse, õiglusesse ja inimlikku 

mõistusele. 

49 Ma tahan täita selle sisemise tühjuse, mida inimesed näitavad Mulle oma hinges, selle õpetuse 

valgusega, mis näib olevat uus, kuid on tegelikult igavene. See õpetus toob valgust vaimule ja südamele, 

sest see paljastab kogu selle käsu sisu, mida ma õpetasin oma apostlitele: armastage üksteist. Ma selgitan 

teile praegu selle kõrgeima elureegli tähendust, mille tähendust teie mõistus ei ole mõistnud, ja seda 

seetõttu, et Kristuse Sõna on olnud paljude inimeste jaoks sel ajal surnud sõna. Kuid nad ei tea, et see elab 

kõigi inimeste südametunnistuses ja et omal ajal tõuseb see täies hiilguses nende südamete sügavustest, 

mis varem olid talle nagu haud. 

50 Kas te usute, et te täidate Minu käsku armastada üksteist, kui te piirate oma armastust isekalt oma 

perekonnaga? Kas usukogukonnad usuvad, et nad täidavad seda ülimat käsku, kui nad tunnustavad ainult 

oma usklikke ja lükkavad tagasi need, kes kuuluvad mõnda teise sektis? Kas maailma suured rahvad, kes 

kiidavad tsivilisatsiooni ja edusammudega, võivad nad väita, et nad on teinud vaimset arengut ja järginud 

Jeesuse käsku, kui kogu nende püüdlus on valmistuda vennatapusõjaks? 

51 Ah, te inimesed, te pole kunagi hinnanud Minu Sõna väärtust ega ole tahtnud istuda Issanda laua 

ääres, sest see tundus teile liiga alandlik! Kuid Minu laud ootab teid jätkuvalt teie vaimule mõeldud elu 

leiva ja veiniga. 
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52 Keegi ei saa öelda, et ma kutsusin teid oma surma eest vastutusele. Vaevalt, et sa mõistad, et sa ei 

ole veel oma pattude pärast tõeliselt kahetsenud, ja juba koputab Minu käsi, sama, mille sa ristil läbi 

torkasid, jälle sinu ukse taha. Mõistke, jüngrid, et see on Minu armastus, mis kutsub teie vaimu. 

53 Minu armastus peab teid vallutama, mul ei ole muud relva. Kui te usute, et ma kasutan ka valu, et 

teid painutada ja võita, siis te eksite. Te tekitate valu ja selle kaudu mõistate iseenda üle kohut. Mina olen 

see, kes päästab teid kannatustest ja surmast. 

54 jüngrid, ma jätan teile veel ühe Minu õpetuse. Kuid need, kes oskavad end sisemiselt ette 

valmistada, on need, kes tunnevad Minu kohalolekut sügavamalt, kuigi Minu armu valatakse kõigile 

ühtemoodi. Neid, kes ei ole Minu Sõna kuulates tundnud spirituaalsust, kutsun üles valmistuma, et nad 

saaksid nautida jumalikku olemust ja kasutada seda sõnumit enne, kui Minu ilmutus teie seas lõpeb. 

Pidage meeles: Kui see tund peaks tulema, ilma et teie süda oleks tõeliselt toitunud ja toidetud, ei ole teie 

usk lahingus suur ega teie armastus võimeline põlema, kui te tunnistate Minu tõde. 

55 Tõesti, ma ütlen teile, et ma ei taha valu teie südamesse ega ka seda, et ma peaksin kuulma teie 

meeleparanduse sõnu. Minu soov on, et kui ma annan teile viimast korda oma sõna selle suukorvi kaudu, 

siis te ütleksite mulle: "Isand, siin me oleme, tehku meiega nii, nagu sa tahad". 

56 Kellelgi ei puudu Minu valgus. Peale Minu õpetuse räägin ma teiega unenägude kaudu, mida te 

nimetate ilmutusteks, sest te teate, et neis avaldan teile sügavaid õpetusi, mida te ei saaksite teada ühelgi 

muul viisil. Aga mõistke, jüngrid, et kõik teadmised, mis tulevad teile Minult, on ilmutus. Ärge omistage 

tähtsust vahenditele või vormile, mida ma kasutan, et anda teile oma sõnumeid. 

57 Õigesti olen ma teid valguse lasteks kutsunud, kuid enamik teist tahab minna oma teed üsna pimesi 

- mitte sellepärast, et see tee on pime, vaid sellepärast, et te tahate hoida oma silmad tõe ees kinni. Kas te 

tahate oodata, kuni teised, kes ei ole seda Sõna isegi kuulnud, ärkavad enne neid, kes on kuulnud Minu 

häält? Oleks kurb, kui need vabastaksid Minu uued jüngrid oma vigadest. 

58 Ma tutvustan nüüd kolmanda ajastu prohvetitele nende vaimseid andeid, et nad saaksid seda head 

sõnumit inimkonnale kuulutada. Kuid nad peaksid teadma, et nad peavad saavutama spiritualiseerumise, 

et need anded saaksid neis avalduda. 

59 Kuulake Minu õpetust, õpilased, kandke seda oma südames, ja kui olete kodus, uurige ja 

mõtestage seda, et te saaksite Minu juhised järgmisel päeval, kui te oma eluvõitlust jätkate, ellu viia. 

60 Pole ühtegi hetke teie eksistentsis, mis ei pakuks teile sobivat võimalust Minu seaduse täitmiseks. 

Ärge oodake ainult suuri võimalusi, et saaksite rakendada Minu armastuse õpetusi. 

61 Mõelge: Kui teie keskendumine seda Sõna kuulates ei ole nii intensiivne, kui see nõuab, ja kui teie 

meelel puudub tähelepanu, mida ta peab Minu õpetusele pöörama, siis ei suuda teie süda koguda seemet, 

mida ta peab homme külvama ja mille vilju te lõikate igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 99  
1 Tere tulemast, jüngrid, taevase laua juurde. Nautige maitsvat toitu, mille ma toon teile oma Sõnas. 

Nagu varas, kes siseneb magavasse kambrisse, olen ma tulnud teie südamesse ja avastanud, et te olete 

näljane vaimse teadmise järele. 

2 Keegi ei tohiks Minu kohalolekust üllatunud olla. Juba Jeesuse kaudu osutasin ma teile 

sündmustele, mis kuulutavad Minu ilmumist Tõe Vaimuna. Ma ütlesin teile ka, et Minu tulemine toimub 

Vaimus, nii et keegi ei peaks ootama materiaalseid ilminguid, mida ei tule kunagi. Mõelge juudi rahvale, 

kuidas nad ikka veel ootavad Messiat, ilma et Ta tuleks sellisel kujul, nagu nad ootavad, sest tõeline oli 

juba nende juures ja nad ei tundnud teda ära. Inimkond, kas te ei taha tunnistada Minu uut ilmumist, et 

jätkata Minu ootamist vastavalt teie uskumustele, mitte vastavalt sellele, mida Ma teile lubasin? 

3 Ärkke oma unest ja muutuge valguse lasteks, sest ma toon teile jumalikku seemet, mis annab teile 

rahu ja elu, ja ma tahan, et te hakkaksite seda külvama. 

4 Ärge oodake enam, et uskuda Minu kutsesse. Mõtle, et suures lahingus, mis on sulle kuulutatud, 

hakkab kohus end tunda andma. Ma tahan, et te oleksite selles lahingus hästi relvastatud sõdurid, kes on 

valmis oma armastustöödega viima usku nõrkadesse südametesse. 

5 Inimesed, kaotage igasugune hirm oma kaasinimeste arvamuste ees, sest mitte nemad ei anna teile 

rahu, mitte nemad ei vii teid tõotatud maale. Ärge kartke, mehed, järgige mind järjekindlalt sellel teel. Sest 

inimkonna kohtumõistmise tunnil kurvastaksite südamepõhjast, et te ei ole olnud ustavad, et te ei ole 

julgustanud end Minu õpetuses ega õppinud lahendama suuri katsumusi Minu Seaduse kohaselt. Võit 

kuulub visadusele ja ustavusele. 

6 Minu päästev paat on ilmunud kõige sügavamal tormilisel ööl. Tulge tema juurde, kõik, kes te 

kardate vajuda pattu, kui hukkunu, kes on oma kursilt eksinud. 

7 Meele hägustumine, usu puudumine, teadmatus tõe kohta on pimedus vaimu jaoks ja sellepärast on 

inimkond tänapäeval ekslikul teel. Kuidas on paljunenud need inimesed, kes elavad teadmata või tahtmata 

teada, kuhu nad lähevad! 

8 Ma teadsin, et inimeste jaoks tuleb selline aeg, mis on täis valu, segadust, ebakindlust ja 

usaldamatust. Ma lubasin teid sellest pimedusest päästa, ja siin ma olen: ma olen Tõe Vaim. Miks sa tahad 

Mind uuesti inimesena? Kas te ei mäleta, et ma surin inimesena ja ütlesin teile, et ma ootan teid oma 

kuningriigis? Sellega andsin teile mõista, et hing on igavene, surematu. 

9 See oli Jumalik Vaim, kes rääkis Jeesuse suu kaudu ja kes pitseeris teie päästmise hinna oma 

verega. Milline oli teie karistus? Et elada selleks, et näha Mind hiljem valguse teel üle oma 

südametunnistuse. Ma andsin teile tõendeid Oma surematuse kohta ja mähisin teid Oma andestuse 

mantlisse, et te mõistaksite, et see Golgatal valatud Veri oli kõige kõrgem õppetund armastuse missiooni 

täitmisest, et saavutada rahu igavikus. Seepärast ütlen ma teile, et te peate saavutama oma õndsuse. 

10 Ma olen teid nimetanud "iisraellasteks", sest teie vaim pärineb sellest seemnest, mille ma usaldasin 

selle rahva rajajatele, keda nimetati "Jumala rahvaks". 

11 "Iisrael" oli nimi, mille ma andsin Jaakobile ja tema seemnele. Miks kasutati seda nime hiljem 

rassi tähistamiseks, kuigi see viitab ainult vaimsetele missioonidele? 

Ma inspireerisin patriarhid ja prohvetid nimetama seda rahvast Jumala rahvaks. Kas te teate, miks? Sest 

kõikide teiste maa rahvaste seas tõid nad maailma kaasa vaimse missiooni. Kui mõned rahvad hoidsid oma 

käes teadust, teised kunsti ja kolmandad inimseadusi, siis see rahvas tuli koos Vaimse Seaduse, Südame 

Õpetuse, Igavuse Valgusega. Kui teised rahvad andsid maailmale filosoofid ja teadlased, siis see rahvas 

andis maailmale prohvetid, kes andsid inimestele jumalikke sõnumeid, patriarhid, kes õpetasid oma eluga 

teed Jumala juurde, apostlid, kes elasid ja surid tõe tunnistajatena, ja ennekõike jumaliku Meistri, kes sai 

inimeseks Iisraeli rahva põlves ja tõi inimestele kõige kõrgemat taevalikku sõnumit. 

12 Seepärast nimetati seda rahvast Jumala rahvaks, kuigi ma ütlen teile, et kõik rahvad on minu omad 

ja ma armastan neid kõiki võrdselt, kuid igaüks neist toob maa peale oma missiooni. 

13 Selle vaimse seemne lasen ma praegu maailma ilmuda. See ilmub laiali inimkonna seas - mitte 

rassina või hõimude kujul, vaid kõikides rassides, sest Iisrael on rajatud vaimus ja vaimne on inimlikust 

kõrgemal. 
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14 Jällegi ilmub Minu rahvas, kelle ülesanne on tuua valgust vaimule. Selle vaimsed võimed voolavad 

inimese ellu nagu alati. Minu prohvetid, sõnumitoojad ja jüngrid on (alati) toonud inimestele valgust ja 

rahu. 

15 Teie, kes te Mind kuulete, mõistate kindlasti neid õpetusi. Kuid ärge rahulduge nende 

mõistmisega; te peate jätkama oma igavese saatuse täitmist, milleks on kaasinimeste vaimse tee 

valgustamine. Täitke oma missioon ja taas kord hakkab sinus särama valgus, mis peaks alati olema Jumala 

rahvas. 

16 Vaadake, kuidas teie vaim on ette näinud aega, milles ta nüüd seisab, ja on kiirustanud sooviga 

Minu tõotuste täitumist. Teie süda ei teadnud midagi Minu tulekust, sest praegusel ajal ei pea inimkond 

Minu ettekuulutusi kuigi tähtsaks, kuid vaim hoidis seda Sõna oma sügavas sisimas. 

17 Teie süda oli unes, kuid kuna te kuulsite Minu esimest Sõna või Minu esimest õpetust, siis ärkas 

see üles, ja kui ta mõistis tõde, siis mõistis ta kohe, et hinged on tulnud maa peale, et täita jumalikku 

missiooni, mitte et igaüks tegutseks oma tahtmise järgi. Kes on kogenud seda ärkamist, järgib Mind 

samm-sammult ja ehitab endas pühamu. 

18 Minu armastuse sõna on antud kõigile valitud inimestele. Värskendage end sellega, jüngrid. Kui 

ma teid mõnikord parandan ja isegi kohut mõistan, siis mõelge hoolikalt nende õpetuste üle, et igaüks 

võtaks südamele, mis teda puudutab. Ärge rõõmustage, kui ma nuhtlen teid üleastumisest, mida te ei 

oleksite teinud, kuigi te teate neid, kes seda on teinud. Sest sel hetkel tuletab teie südametunnistus teile 

meelde seda õpetust, milles ma ütlesin teile: "Ärge vaadake silma, mis on teie venna silmis, ilma et te 

kõigepealt tunneksite ära tala, mida te endaga kaasa lohistate." 

19 Pidage meeles, et te kõik moodustate Minu apostlite rühma, keda ma homme välja saadan, et nad 

tunnistaksid Minu Sõna, ja et te peaksite juba praegu hakkama üksteist armastama. Kas te ei arva, et Minu 

kuulutamine teie mõistmisorgani kaudu on väga tähtis? Või arvate, et see on üks paljudest sektidest, mis 

tänapäeval tekivad ja kuulutavad maailma päästmist ning siis jälle kaovad, jätmata mingeid jälgi Minu 

rahust? 

20 Vaadake, kuidas see seeme, kuigi te olete selle eest halvasti hoolitsenud, ei sure, vaadake, kuidas 

see on võitnud pimeduse ja lõkse, takistused ja katsumused ning jätkab päevast päeva idanemist ja 

arenemist. Miks see seeme ei sure? Sest tõde on surematu, igavene. Seepärast näete, et kui see õpetus näib 

aeg-ajalt kaduvat, siis just siis, kui uued ja rikkalikud võrsed võrsuvad, et aidata inimestel astuda 

järjekordne samm edasi spirituaalsuse teel. 

21 Ärge arvake, et see on juhtunud ainult käesoleval kolmandal ajastul, ei, isegi teisel ajastul, pärast 

seda, kui Meister ja Tema jüngrid olid oma verega kastnud seemne, mille nad külvasid inimeste 

südamesse, oli hetki, mil tundus, et Kristuse õpetus on maailmast kadunud. Kui paljud tänapäeval on 

lõpuks oma usus kõhklema jäänud ja kahelnud selles tões, mis oli varem nende majakas ja seadus, pidades 

Jeesuse ja tema järgijate ohvrisurma kasutuks. Siis pidin Ma vaid saatma maailma uusi teenreid, et 

eemaldada kõik ebatõed, mida inimesed olid Minu õpetusele lisanud ja millega nad olid seda moonutanud, 

ning seeme idanes uuesti ja kandis õisi ja vilju. 

22 Ma õpetan teile neid seoseid, et te ei kuuluksite nende hulka, kes varjavad Minu tõde, moonutavad 

Minu õpetust või rüvetavad Minu seadust, vaid nende hulka, kes hoiavad kogu oma vaimu armastusega 

seda seemet, mille Ma olen teile usaldanud, mis on seesama, mis Minu tahte kohaselt peaks igal ajal 

õitsema inimeste südames: kui armastus inimeste seas. 

23 Meistrit, kes oli teiega koos maailmas, võite nimetada "galilea rabi", sest seal maal sai Ta 

inimeseks. Aga Meistri kohta, kes täna nähtamatult teie juurde tuleb, kuigi see on sama, ei saa te öelda, et 

ta on Galileast, sest ma tulen Vaimus. 

24 Minu uued õpetused on kinnituseks neile, mida ma teile Teisel ajastul andsin, kuid need on veelgi 

ulatuslikumad. Pidage meeles, et siis rääkisin ma inimese südamega, kuid nüüd räägin ma vaimuga. 

25 Ma ei eita ühtegi oma sõna, mida ma teile minevikus andsin, vastupidi, ma annan neile oma õige 

täitmise ja õige tõlgenduse. Samamoodi ütlesin ma siis variseridele, kes uskusid, et Jeesus tahab hävitada 

Seaduse: "Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid kaotama, vastupidi, ma olen tulnud neid 

täitma." Kuidas ma saaksin eitada seda Seadust ja prohveteeringuid, sest need on selle templi alus, mis tuli 

ehitada inimeste südamesse kolme ajastu jooksul, ja kuulutus Minu tulekust maailmale? 
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26 Niikaua kui inimesed püsivad oma pimeduses ja teadmatuses, on nad põhjuseks, et Jumal, kes on 

Isa üle kõige, inimlikustab, piirab ja vähendab end oma laste suhtes, et teda mõistetaks. Millal lubate 

Minul end teie ees näidata selles hiilguses, milles te Mind näete? 

27 Te peate olema suured, et suudaksite kujutleda Minu suurust, ja sellepärast tulen ma ikka ja jälle, 

et anda teile vaimset suurust, et te kogeksite lõpmatut rõõmu oma Isa tundmisest, Tema armastuse 

tundmisest, jumaliku kontserdi kuulmisest, mis kõlab teie üle. 

28 See on kolmas kord, armsad jüngrid, ja seetõttu peate te eelmistele õppetundidele veel ühe lisama. 

Palju peate õppima, kuid olge rahulikud, sest selle aja õpetus paneb teid paremini mõistma möödunud 

aegade õpetust. Sama oli ka nende puhul, kes järgisid Moosese seadust, uurisid prohvetid ja ei mõistnud 

nende õpetuste olemust enne Jeesuse tulekut. 

29 Psalmide asemel, mida te esimesel korral oma Isale laulsite, peate te täna vaimset dialoogi vaimse 

palve abil. 

30 Kui aeglaselt liigub inimkond oma jumalateenistuse täiuslikkuse suunas! 

31 Iga kord, kui ma tulen teie juurde uue õppetunniga, tundub see liiga kaugel teie arengustaadiumist 

ees olevat. Kuid mõistke, et ma annan teile vanuse, et te saaksite seda haarata, kuni see kestab, ja seda oma 

ellu lisada. 

32 Iga kord, kui surm lõpetab teie kehakesta eksistentsi, on see nagu puhkus hingele, kes, kui ta uuesti 

kehastub, naaseb uute jõudude ja suurema valgusega ning jätkab selle jumaliku õppetüki õppimist, mida ta 

ei olnud lõpetanud. Sel moel küpseb aegade jooksul nisu, mis on teie hing. Ma olen teile palju ilmutanud 

vaimse elu kohta, kuid ma ütlen teile, et te ei pea nüüd kõike teadma, vaid ainult seda, mis on teie igavesse 

koju jõudmiseks hädavajalik. Seal räägin teile kõik, mida teile on määratud teada. 

33 Et teile sel ajal uusi õpetusi avaldada, avasin ma valguse ja vaimu aja oma ilmumisega harimatute 

ja asjatundmatute, kuid lihtsate inimeste meelte kaudu. Homme, kui te olete mõistnud ja rakendanud Minu 

esimesi õppetunde, siis on teil vaimude vaheline dialoog, mis on kõrgeim eesmärk, mille poole te võite 

püüelda. Kuid enne, kui see suhtlusvorm inimeste seas levib, läheb aega, ja te ei tea, mitu ajastut möödub, 

enne kui see täiustub. 

34 Ma olen alati otsinud vormi, et teiega rääkida, et teha ennast kuuldavaks ja arusaadavaks, kuid te ei 

ole alati olnud valmis või tahtnud kuulda jumalikku häält. Arvestades teie maapealsust, pidin Ma ennast 

inimlikuks muutma ja muutma ennast teie meelte jaoks tajutavaks, et teid tunnetada, et anda teile oma 

ilmutus inimese hääle kandja kaudu, nagu te praegu olete kogenud. Kuid ma olen teile teatanud, et see 

kuulutamise vorm lõpeb 1950. aastal. 

35 inimesed, ärge unustage, et teie Isa on teile täna öelnud, et Ta on alati otsinud viisi, kuidas end 

teiega suhelda, et te mõistaksite, et kui te homme enam Minu Sõna Minu vahendite kaudu ei saa, siis olete 

jõudnud uude ajajärku, kus te hakkate tajuma tõelist suhtlust oma vaimu ja Jumaliku Vaimu vahel. 

36 Tänapäeval rõõmustavad need hinged, kes tunnevad Püha Vaimu kohalolekut selles valguses, mis 

valgustab meelt ja täidab südamed rõõmu ja inspiratsiooniga. Need, kes ei ole oma tundlikkust piisavalt 

äratanud, et mind tajuda, on janused ja neil puudub rahu. Sest ma ütlen neile, kes saavad jumalikku 

inspiratsiooni, et nad kutsuvad oma kaasinimestele ja äratavad nad üles hea sõnumiga Minu vaimsest 

tulekust. 

37 See elu on inimese jaoks pidev katsumus alates tema sündimisest kuni tema maise surmani. 

38 Inimelu on vaimu jaoks sulatusahi, milles ta end puhastab, ja ambulat, millel ta sepistatakse. 

Oluline on, et inimesel oleks vaimus ideaal, usk oma Loojasse ja armastus oma saatuse vastu, et 

kannatlikult kanda oma risti kuni Golgatani tippu. 

39 Ilma usuta igavesse ellu langeb inimene kõigi raskete katsumuste puhul meeleheitesse, ilma 

kõrgete ideaalideta vajub ta materialismi ja ilma jõuta taluda pettumust hukkub ta meeleheitesse või 

pahedesse. 

40 Inimesed teavad seda kõike omaenda kogemusest, sest neil on olnud vaja tunda elu kurba külge ja 

pimedust, et nad suudaksid tajuda valgust, kui see nende silmade ette ilmub. Seepärast olen ma teile täna 

öelnud, et rõõmustavad need hinged, kes on avanud oma silmad, et näha tarkuse ja armastuse jumalikku 

valgust. 

41 Tõesti, ma ütlen teile, et paljud põgenevad Minu õpetuse eest, sest nad kardavad end vaimseks 

muuta; aga neis ei räägi ei mõistus ega Vaim, vaid liha alandlikud kired. 
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42 Kui vaim elab tõele pühendunult, siis põgeneb ta materialismi eest nagu inimene, kes eemaldub 

saastunud keskkonnast. Kõrgem vaim leiab õnne moraalis, kus valitseb rahu, kus valitseb armastus. 

43 Minu valgus paistab kõigis inimestes, see on järeleandmatu, kuid lahke hääl, mis räägib 

lakkamatult kõigi inimestega. 

44 Ärge muretsege nende pärast, kes näiliselt ei kuula mind järjekindlalt, sest aja jooksul võivad nad 

muutuda oma pöördumises ja usus kõige innukamalt ja kindlamalt. Kas te ei mäleta Pauluse pöördumist? 

45 Ma ei tee kiirustavaid samme. Ma tean, et keset igavikku otsivad Minu lapsed Mind mingil hetkel 

oma lunastuse soovis. Ainult inimesed peavad kiirustama, sest mida kauem nad oma uuendamist edasi 

lükkavad, seda rohkem pikendavad nad oma lepitusaega. 

46 Selle Kolmanda ajastu valgus on täitnud teie südamed kõige elavama õnnega ja lootust maailma 

rahule tekib teie sees uuesti. Iga päevaga tegelete üha enam oma Issanda Töödega, kuna teil on üha 

suurem soov teha koostööd selles vaimustamise Töös. Tõesti, ma ütlen teile, et ma tasun teile kogu selle 

aja eest, mida te kulutate Minu tööle. Kuid ärge jätke oma maapealseid kohustusi hooletusse, et pühenduda 

vaimulikule tööle, kuni te ei ole kindlad, et ma olen teile seda käskinud. Siis peate jätma maha mitte ainult 

oma töö, vaid isegi oma lähedased, et minna ühte või teise piirkonda ja tuua rõõmusõnumit oma 

kaasinimestele. 

47 Selle rahva hulgast tõusevad need, kes pühenduvad Minu teenimisele. Nad valmistavad end ette, et 

homsetes katsumustes mitte kõhklema jääda. Mitte kõik inimesed ei oska end lahinguks ette valmistada, 

sest te näete, et paljud, kes kuulsid Minu elavat Sõna, jäid mõjutamata ja et nende südamed ei ole valmis 

kuuletuma. 

48 Kui te vaid näeksite valguse vaime, kes valvavad teie üle, kuidas nad kannatavad inimeste 

südamekareduse ja sõnakuulmatuse pärast; kui te kuulaksite nende vaimset nuttimist! Miks te ei järgi 

nende eksimatuid nõuandeid, mida need olendid teile annavad? Kas sa ei ole leidnud neis oma armastavat 

ja kaastundlikku venda, oma ustavat ja isetut sõpra? 

49 Pidage meeles, et väga varsti olete vaimulikus ja peate lõikama seda, mida olete siin maa peal 

külvanud. Samm siit elust teise ellu on jätkuvalt tõsine ja karm kohtumõistmine vaimu jaoks. Keegi ei 

pääse sellest kohtumõistmisest, isegi kui ta peab end kõige väärilisemaks Minu teenijatest. 

50 Minu Tahtmine on, et alates hetkest, mil te sisenete sellesse lõpmatusse Kodusse, ei koge te enam 

maiseid muresid ja hakkate tundma õndsust ja rõõmu, et olete astunud veel ühe sammu üles. 

51 Ärge jätke maailmas midagi pooleli. Armastage inimesi nagu oma perekonda. Palvetage inimeste 

eest, ükskõik kui kaugel nad ka ei oleks, nagu te palvetate, kui keegi teie omadest puudub ja kannatab. 

Parandage haigeid, ja kui te seda teete, siis pidage meeles kõiki neid, kes sel tunnil kannatuste karikat 

joovad. Kogu oma teekonnal mööda tohutut merd, mida te läbite, jätke valguse jälg läbi oma elu. Ärge 

magage, kui Minu valgus valgustab südametunnistust. Pidage meeles, et need, kes on ärkvel, saavad Minu 

inspiratsiooni, et anda Minu sõnumit edasi oma kaasinimestele. Eraldage end kõigest, mis on kasutu ja 

halb, nii et te oleksite alati väärt, et omada Minu armu. 

52 Võtke vastu hing teie keskel, kes tuleb maa peale, et kehastuda lapses, ja seiske samuti oma 

palvetega selle hinge kõrval, kes lahutab end oma kehast ja lahkub teie juurest. Juhtige seda oma palvetega 

ülestõusmise lävele. Armastage oma naabreid ja teenige neid igal tunnil ja igas raskes olukorras, mida nad 

peavad läbima. 

53 Elage alati vaimselt valvsalt, et saaksite südamest andestada neile, kes teile haiget on teinud. 

Mõelge ette, et kes iganes teeb oma vennale haiget, teeb seda ainult seetõttu, et tal puudub vaimne valgus, 

ja ma ütlen teile, et andestus on ainus asi, mis võib tuua valgust nendesse südamesse. Viha või kättemaks 

suurendavad pimedust ja toovad kaasa kannatusi. 

54 Olge tark ja vapper katsumustes, et te jätaksite selle seemne oma laste südamesse ja nad mäletaksid 

teid armastuse ja tänulikkusega, nagu te mäletate esimeste aegade patriarhaale, kes jätsid teile oma usu ja 

vapruse pärandi, nagu see oli Aabrahamil, keda terve rahvas tunnustas ja armastas kui isa. 

55 Täna olen teile andnud nõu, kuid see on taevane nõuanne. Sest mul on rõõm rääkida teiega kui 

Isaga, sest ma tunnen oma Vaimus teie lapsearmastust. 

56 Inimesed, omal ajal ristis Johannes, keda nimetatakse ka Ristijaks, veega neid, kes uskusid tema 

prohveti. See tegu sümboliseeris puhastumist algsest süüst. Ta ütles rahvahulgale, kes tuli Jordani äärde, et 

kuulda teejuhi sõnu: "Vaata, ma ristin teid veega, kuid juba on teel see, kes ristib teid Püha Vaimu tulega." 
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57 Sellest Jumalikust Tulest sündisid kõik vaimud, nad tulid välja puhtad ja puhtad. Aga kui nad on 

oma teel määrinud end patuga, mille sõnakuulmatus endaga kaasa tõi, siis valab Minu Vaimu tuli neid 

uuesti üle, et hävitada nende patt, kustutada nende plekid ja taastada nende algne puhtus. 

58 Kui te selle asemel, et mõista seda Vaimset Ristimist kui puhastumist, mille inimene saavutab oma 

Looja suhtes siiras meeleparanduse kaudu, teete sellest riituse ja rahuldute ühe teo sümboolse sisuga - 

tõesti, ma ütlen teile, teie vaim ei saavuta midagi. 

59 Kes niimoodi tegutseb, elab ikka veel Ristija aegadel, ja on nagu ei oleks ta uskunud tema 

ettekuulutusi ja sõnu, mis rääkisid Vaimsest Ristimisest, Jumalikust Tulest, mille abil Jumal puhastab oma 

lapsed ja teeb nad valguses surematuks. 

60 Johannes kutsus inimesi täiskasvanuna enda juurde, et valada neile seda vett kui puhastumise 

sümbolit. Nad tulid tema juurde, kui nad olid juba teadlikud oma tegudest ja neil võis juba olla kindel tahe 

jääda headuse, õigluse ja õigluse teele. Vaadake, kuidas inimkond on eelistanud teha sümboolset 

puhastumist vee abil, selle asemel, et tõelist uuenemist läbi meeleparanduse ja kindla otsuse parandada, 

mis on sündinud armastusest Jumala vastu. Rituaalne akt ei tähenda mingit pingutust; aga südame 

puhastamine ja puhtaks jäämise eest võitlemine tähendab inimese jaoks pingutust, loobumist ja isegi 

ohvrit. Seepärast on inimesed eelistanud varjata oma patte välise välimusega, rahuldudes tseremooniate, 

teatud tegevuste ja riituste järgimisega, mis ei paranda nende moraalset või vaimset seisundit vähimalgi 

määral, kui südametunnistus ei räägi nendega. 

61 Jüngrid, see on põhjus, miks ma ei taha, et teie seas toimuksid rituaalsed toimingud, et te ei 

unustaks nende sooritamise kaudu seda, mis tegelikult mõjutab hinge. 

62 Pärispatt ei tulene mehe ja naise ühinemisest. Mina, Looja, andsin selle liidu käsu, kui ma ütlesin 

mõlemale: "Kasvage ja paljunege". See oli esimene seadus. Patt seisnes selles, et inimesed kuritarvitasid 

vaba tahte annet. 

63 Valmistuge selleks, et jätkuvalt vastu võtta oma keskel lapsi, keda ma teile usaldan. Olge täielikult 

teadlik oma ülesandest ja vastutusest. Seda valgust leiate Minu õpetusest. 

64 Teadke, et kui hing kehastub, toob ta kaasa kõik oma võimed, et tema saatus on juba kirja pandud 

ja et seetõttu ei ole tal vaja maailmas midagi vastu võtta. See toob sõnumi või lepituse ülesande. Mõnikord 

lõikab ta (head) seemet ja teinekord maksab ta võlgu. Kuid alati saab ta selles elus armastuse õppetunde, 

mida tema Isa talle annab. 

65 Teie, kes te juhatate oma lapsi läbi selle elu, hoolitsege selle eest, et kui lapse süütuse aeg on 

möödas, astuksid nad Minu Seaduse teed. Ärgake nende tundeid, paljastage neile nende võimeid ja 

innustage neid alati heale, ja tõesti, ma ütlen teile, keda te sel viisil Minu juurde toite, neid üle ujutab 

valgus, mis kiirgab sellest jumalikust tulest, mis on Minu armastus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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1 Kui ma tulen teie juurde kohtunikuna, siis kuulete taas seda Jehoova häält, mis pani teie keha ja 

vaimu esimesel ajastul värisema. Sel ajal varjasid inimesed oma kõrvad, püüdes mitte kuulda oma Isa 

kõikvõimas häält. Täna ütlen ma sellele rahvale: ärge katke oma kõrvu, ärge sulgege oma südameid Minu 

ees, mõistke, kuidas Minu lõpmatu armu levib kogu universumis. Ära karda, ma tahan ainult sinu 

armastuse pakkumist. 

2 Kes on pattu teinud, on mind solvanud. Kas sa oled patustanud? Kui see on nii, siis mõistke, et ma 

olen tulnud ka Isa ja Meistrina, et teile andestada ja õpetada teile veel kord päästmise teed. 

3 Minu otsus on sündinud armastusest, mitte kättemaksust. Kui ma kannatan inimesi oma õiglusega, 

siis sellepärast, et ma tahan neid päästa. Kui ma võtan kuningate skeptri ära, siis sellepärast, et ma tahan 

neid alandlikuna näha. Kui ma kutsun neid, kes juhivad inimkonda, vastutusele, siis sellepärast, et ma olen 

näinud, et see ei ole armastus, rahu ega õiglus, mida nad on oma rahvaste südamesse külvanud. Ma näen 

ainult seda, et põllud on külvatud surma, viletsuse, tüli ja viletsusega. 

4 Surnud hüüavad vaikselt õigluse järele ja need, kes nälgivad füüsiliselt ja vaimselt, on südames 

täis viha, et seda välja lasta, kui see hetk saabub. 

5 Inimkond, ma otsin teie leppimist. Te ei ela Minu seaduses. Hävitatud on harmoonia teie ja teie 

Jumala ning kõige loodu vahel. Te ei armasta üksteist kui vennad ja õed, ja see on õnne saladus, mille 

Jeesus teile näitas. Aga kui te olete kaotanud omavahelise harmoonia, kas te siis usute, et saate seda 

säilitada looduse looduskuningriikidega? 

6 Inimese käsi on iseendale kohtuotsuse esile kutsunud. Tema ajus möllab torm, tema südames 

möllab torm, ja kõik see ilmneb ka looduses. Tema elemendid on vallandunud, aastaajad muutuvad 

ebasoodsaks, katkud tekivad ja paljunevad, ja seda sellepärast, et teie patud suurenevad ja põhjustavad 

haigusi ning et rumal ja ülbe teadus ei tunnista Looja poolt määratud korda. 

7 Kui ma teile seda ütleksin, siis te ei usuks seda. Seepärast on vaja, et te suudaksite oma tööde 

tulemust käega katsuda, et te saaksite neis pettuda. Praegu olete jõudnud oma elus sellesse hetke, mil 

kogete kõige selle tulemust, mida olete külvanud. 

8 Teie, kes te olete seda Sõna kuulnud, küsige Minult oma südames, miks Ma ei lõpeta seda 

katastroofi, mille inimesed on oma teaduse abil ette valmistanud. Sellele ma vastan teile: Inimene peab 

tühjendama karika, mille ta on täitnud. Rahvused on oma rassimaania ja ambitsioonikate eesmärkidega 

juba ammu valmistunud lahinguks, et üksteist hävitada. Ainult Minu armastus teie vastu on selle (seni) 

peatanud; kuid inimkond ei tahtnud seda jumaliku halastuse tõendit tunnistada ega mõista. 

9 Ainult hetkeks lasen ma tal seda teha, kuid sellest lühikesest jumaliku õigluse perioodist piisab, et 

ta mäletaks oma Looja armastust, sest keegi ei saa eksisteerida ilma Minu Seaduseta või ilma Minu 

Rahuta. 

10 Inimesed, kuna te olete samuti kogenud Mind kui kohtunikku, öelge, kas Minu õiglus on sarnane 

teie omaga. Küsige endalt, kas ma väärin seda, et mind kardetakse või armastatakse? 

11 Vaadake, kuidas selle õpetuse õnnistatud seeme on levinud Minu Sõna täitmiseks. Suurtest 

linnadest on ta jõudnud vaesematele maadele, läbides tohutuid vahemaid. See ei kao, kuigi see võib lakata 

olemast ühes südames, kus usk sureb; kuid selleks ajaks on see külvatud teistesse südamesse. Minu Sõna 

läheb siit maalt teistele maadele, otsides südameid, kus ta saab idaneda. Keegi ei suuda selle õpetuse 

levikut takistada. 

12 Isegi praegu on nisu segunenud inimseemnetega koos kõigi nende puudustega, sest te ei ole 

teadvustanud endale Minu Õpetuse olemust. Aga kui te avate oma vaimu silmad ja teie tõetaju ärkab, siis 

näete selle ilmutuse jumalikku puhtust, ja siis võtate selle vastu kogu oma südame armastuse ja innuga, 

kannate seda puhtalt ja valjusti endas ja teete selle teatavaks inimkonnale, mis on lõhestunud ja kaugel 

Minu Seaduse teest. 

13 Kui te arvate, et Minu Sõna räägib ainult neile, kes on kohal, siis te eksite. Minu Sõna on mõeldud 

kõigile, kes seda vastu võtavad, olgu see siis täna, homme või kaugemas tulevikus. See on sama, kas ta 

saab selle hääle kandja, tunnistaja või ärakirja kaudu. 

14 Teile, kes te olete praegu ja teile, kes te olete tulemas, ütleb teie Isa: Kui te tahate olla tõe külvajad, 

vaimuliku kasvatajad, rahu sõbrad, siis tunnistage Minu seemne täiuslikkust ja puhastage oma südamed. 
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Ma valmistan ükshaaval ette lahinguks (Sõna levitamiseks), näitan neile teed ja valmistan maa ette 

külvamiseks. 

15 Pealtnäha on materiaalsed vajadused need, mis teid teistesse kohtadesse viivad, kuid tegelikult on 

see teie ülesanne, mis teid sinna viis, et näidata teile harimata või hõredalt haritud põldude ulatust, et te 

saaksite sinna paigutada õnnistatud seemet, mille Minu Vaim on teile andnud selles Kolmandas Ajastikus. 

16 Palvetage kõigi töötajate, teie vendade ja õdede eest, ühendage kõik võrdsuse ja vendluse palvega. 

Valvuge kirikute üle, olgu need suured või väikesed, lähedal või kaugel. 

17 Laske elupuu mahl voolata läbi oma olemuse, et ka teie viljad oleksid täis elu. 

18 Mu õpetus on sügav, õpilased, kuid ma olen andnud teile vahendid selle mõistmiseks. Võtke vastu 

teispoolsed olendid, kelle ma olen saatnud teile valguse sõnumi, et aidata teil liikuda vaimsest jumalikku. 

Kuulake neid, kui nad soovitavad teil eemaldada oma südamest kõik materiaalsed kiindumused, et olla 

võimeline tõusma Jumaliku juurde. Kes võiks teile paremini rääkida spirituaalsusest kui nemad? Kui nad 

mainivad vaimset kodu, siis räägivad nad teile kui teadjatele, sest sealt tulevad nad teie juurde. 

19 Need olendid läbisid puhastuse laastu. Nende võitlus, nende üleastumiste kahetsemine, nende 

kogemus ja vaimne tõus on olnud see teene, mille ma olen neis leidnud, ja nii olen ma nad välja saatnud, 

et nad ilmutaksid end Minu rahva seas. 

20 Nad on puhtad ja seetõttu võivad nad rääkida maailmale puhtusest; nad armastavad Mind ja 

armastavad teid, seetõttu on neil õigus rääkida armastusest; nad on läbi imbunud tervisest ja seetõttu 

võivad nad anda haigele tervist. 

21 Ma olen saatnud nad inimkonnale eeskujuks. Jälgige neid ja tehke endid vääriliseks, et rääkida 

armastusest, uuendusest, rahust ja vaimustumisest. Tõesti, ma ütlen teile, kui te nii teete, siis ei ole Minu 

rahva seas selliseid silmakirjalikke variserid, kes olid väga mures välise välimuse pärast ja varjasid oma 

südames mädanikku ja saasta. 

22 Las need, kes võtavad vastu nende olendite sära, ja need, kes kuulavad nende sõnumeid, lasevad 

neil end täielikult ilmutada, nii et nende mälestus jääks kustumatuks kuulajate hulga südamesse ja nende 

seeme jääks surematuks inimeste südametesse. Pidage meeles, et nende (otsene) side selle rahvaga lõpeb 

1950. aastal. 

23 Selle kõrgema maailma inspiratsioon juhatab ja inspireerib jätkuvalt Issanda jüngrid, kuigi ma 

juhin teie tähelepanu sellele, et kuna teie spiritualiseeritus suureneb, muutub selle avaldumine aja jooksul 

peenemaks ja heledamaks. 

24 Sellel teel peate te peatumata edasi minema, kuid ma pean teile ka ütlema, et seda teed tuleb läbida 

samm-sammult, mitte hoogsalt. 

25 Ärge vajuge harjumuspärasesse rutiini, mõistke, millal on aeg astuda uus samm valguse teel. Ärge 

kiirustage selle võtmisega, kuid ärge ka kõhkle selle võtmisega. 

26 Õige viis mitte sattuda stagnatsiooni on täpselt kinni pidada Minu Sõnast ja hoiduda igast pelgalt 

välise tegevuse kohta, millega te tahaksite asendada Minu juhiste tegelikku järgimist. 

27 Ma olen teiega ka kui Meister, kui Isa, kui Arst. Avage oma südamed, oh inimhulgad, kes te tulete 

siia oma kannatuste koormaga. Sulgege silmad hetkeks maiste asjadele ja te tunnete vaimse kohalolu. 

Väsinud rändaja tunneb nähtamatu puu varju, mis annab talle varju ja tugevdab teda. Armastust vajav süda 

tunneb, et ta on sisenenud jumalikku koju, kus Isa häält võib kuulda nagu kontserti. Haige tunneb, et 

heategevuslik ja armuline käsi on libisenud tema haava üle, täitnud selle tervendava palsamiga ja 

leevendanud tema valu. 

28 Õppige minule lähemale tulema, õppige mind paluma, et saada ja loota. Siis kogete, kuidas imed 

ilmnevad teie elus. 

29 See on aeg, mil inimene peab tegema oma osa spirituaalsuse ja usuga, et uued imed saaksid 

tegelikkuseks. Maailm tahab veel kord kogeda neid tegusid, mida Jeesus tegi inimeste silme ees. Sest ma 

ütlen teile, et te ei peaks kangekaelselt soovima jätkata elu ajastul, mis on juba möödas. Te olete astunud 

uude ajastusse ja selles annan teile õpetusi, mida teile veel ei ole ilmutatud, ning ma kordan oma tegusid, 

kuid nüüd vaimsel kujul. 

30 Jüngrid, te peate olema ärkvel, sest ma ei räägi teiega mitte ainult selle suukorvi kaudu, vaid ma 

teen ennast ka teie vaimule teatavaks neil hetkedel, kui teie keha magab. Ma õpetan teid valmis unele 
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alistuma ja eraldama oma hinge maapealsest, et see tõuseks valguse piirkondadesse, kus ta saab prohveti, 

millega ta valgustab oma teed ja seejärel edastab oma sõnumi mõistusele. 

31 Õpilane, kes teab, kuidas võtta vastu oma Meistrit kohe, kui ta teda otsib, ei komistata teel ega pea 

end võitluses nõrgaks või mahajäetuks. 

32 Õppige mõistma, mis on see spiritualiseerumine, mida ma teilt tahan, et te ei langeks vaimustunud 

müstikasse, mis selle asemel, et aidata teie vaimul mõista jumalikke õpetusi, kuhjab selle ette uusi 

ebaselgusi. 

33 Jüngrid, sisendage end, laske oma vaimul hakata vaatama seda elu, mis teda ootab, seda maailma, 

mis hoiab oma varakambris minu Jumalikkuse lastele lõpmatut hiilgust. 

34 Ärge viivitage tunniga, mil teie vaim saavutab selle õndsuse. 

35 Minu rahvas kasvab ja paljuneb, mitte ainult maa peal, vaid ka vaimses maailmas. Nende vaimsete 

hulkade hulgas on need, kes olid teiega veresugulased, olgu nad siis teie vanemad, õed-vennad või lapsed. 

36 Ärge olge üllatunud, kui ma ütlen teile, et Minu rahvast on nii palju, et maa ei mahu neid ära, ja et 

neid saab olema veel palju rohkem. Kui Ma olen nad ühendanud ja ükski Minu laps ei puudu, antakse 

neile koduks lõpmatus, see valguse ja armu sfäär, millel ei ole lõppu. 

37 Siin maa peal valmistan teid ainult ette, annan teile vajalikud juhised oma õpetuse kaudu, et te 

teaksite, kuidas sellele elule läheneda. See inimkond on ainult osa Jumala rahvast. Kõigil on vaja teada 

neid selgitusi, et nad saaksid oma elu suunata täiuslikkuse ideaali poole. See jumalik sõnum, mis on Minu 

Sõna, mis kõlab inimhääle kandja huulte kaudu, jõuab Minu tahte kohaselt kõigi inimesteni. Minu Sõna on 

kell, mis kutsub maailma, selle olemus äratab ja äratab inimesed mõtlema spiritualiseerimise üle, hinge 

saatuse üle pärast seda elu. 

38 Kuni religioossed kogukonnad jäävad sügavasse unne ja ei lahku oma harjumuspärasest teest, ei 

toimu vaimset ärkamist ega vaimsete ideaalide realiseerimist, mistõttu ei ole rahu inimeste vahel ega 

ruumi aktiivsele heategevusele; valgus, mis lahendab tõsiseid inimlikke konflikte, ei saa särada. 

39 Teid, kes te kuulete Mind, Ma olen nimetanud "Oma rahvaks", sest Ma olen usaldanud teile oma 

õpetuse, et te kutsuksite inimesi - mitte eelkõige ühinema teiega, sest te kannatate ikka veel paljude 

puuduste all -, vaid astuma tõeliselt Minu Seaduse teed, mis on kindlasti täiuslik. 

40 Kaugel sinust eemal, laiali maa rahvaste seas, peidetud suurte rahvamasside vahel, on palju 

inimesi, kes on Minu rahva lapsed, sest nad elavad Minu seaduses ja nende ideaaliks on saavutada Isa 

poolt inspireeritud hingestatus ligimesearmastuse kaudu. Teisest küljest on nende seas, kes kuulavad Minu 

Sõna päevast päeva, mõned, keda Ma ei saa veel pidada Oma rahva hulka kuuluvaks, kuigi nad on Mind 

aasta-aastalt kuulnud; sest armastuse asemel ilmutavad nad pahatahtlikkust, abivalmiduse asemel isekust; 

vaimse täiuslikkuse ideaali asemel valitseb neis egoism ja nad püüavad kõike seda, mis meelitab nende 

edevust. 

41 Ma ütlesin tol ajal oma jüngritele: "Ma teen teid oma kuningriigi pärijateks"; kuid ärge arvake, et 

nad muutsid end selle armu vääriliseks, sest nad elasid koos oma Meistriga. Pidage meeles, et oli üks, kes, 

kuigi ta oli mitu korda istunud koos Meistriga sööma, elanud koos Temaga ja kuulnud sageli Tema Sõna, 

ei olnud vääriline võtma vastu seda Taevalikku Testamenti, mille Meister usaldas oma jüngritele, kui Ta 

viimast korda nendega koos lauas istus. 

42 Isa kuningriik on kõigi laste pärand, seda armu saab saavutada ainult suurte vaimulike teenete 

kaudu. Ma tahan, et te ei peaks võimatuks saavutada armu, mis toob teid Minule lähemale. 

43 Ärge olge kurvad, kui te kuulete Minu Sõnas, et te jõuate tõotatud maale ainult suurte pingutuste ja 

vaevaga. Rõõmustage, sest see, kes suunab oma elu selle eesmärgi poole, ei kannata pettumust ega näe end 

petetuna. Temaga ei juhtu nii, nagu juhtub paljude inimestega, kes püüavad maailma hiilguse poole, kuid 

ei saavuta seda pärast paljusid pingutusi, või kes saavutavad selle, kuid kogevad peagi kannatusi, nähes, 

kuidas see hajub, kuni sellest ei jää midagi järele. 

44 Jüngrid, Minu õpetus näitab teile, et astumata sammugi eemale oma inimlikest kohustustest ja selle 

elu õilsatest eesmärkidest, peaks teil alati olema endas soov liikuda Jumala poole ja saada vääriliseks, et 

saavutada teile lubatud kõrge tasu. 

45 Keha on hingega nii tihedalt seotud, et kui ta teab, et tema kehaline kest kannatab, tunneb ta, nagu 

oleks kurjus tema enda sees. Kasutage Minu tervendavat palsamit, hinged, ja tervendage oma keha; laske 

tal tõusta üle valu, sisendage temasse usku ja lootust. 
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46 Te tulete kurvalt ja kaebate Mulle oma kannatuste üle. Kuid Meister ütleb teile, et kuigi Ta peab 

oma laste seas palju valu tervendama, sirutab Ta oma halastava käe välja ja puudutab teid, et te tunneksite 

Tema helluse imet, tõuseksite tervena üles ja tunnistaksite seda, et teised võiksid ikka veel Tema juurde 

tulla. 

47 Need, kes teavad, kuidas ületada elu raskusi, ei lase neil kunagi oma hinge vaevata. Vaadake, 

kuidas nad võtavad Minu kohalolekut siin vastu suure rõõmuga oma jüngrite südames, samal ajal kui see, 

kes laseb end katsumustest lüüa, tuleb kurvalt ja masendunult. Selle asemel, et saata Mulle vaimset 

ülistushümni, näitab ta Mulle vaid oma valu ja pisaraid. Ma võtan selle kannatuseohvri vastu, kuid ma 

tahan, et te muudaksite selle usu, usalduse ja rahu ohvriks. 

48 Te küsite Minult, kas Ma ei saa teie heaks midagi teha? Ah, Minu väikesed lapsed, juba enne, kui 

te Minult küsite, olen Ma pannud teie kätesse selle, mida te vajate! Aga kuna te võitlete elus ja käite oma 

teed ilma usu valguse valguseta, ei suuda te tunda Minu kohalolekut ega tunnustada seda, mida Ma teie 

vaimule annan, ega näha uue päeva valgust, mis ootab vaid teie ärkamist, et te saaksite näha seda täielikult 

särada. 

49 Küsige neilt, kes on näinud, kuidas ime on nende elus reaalsuseks saanud, küsige neilt, kes tulevad 

siia rõõmuga, mis peegeldub nende näost. Nad avavad teile raamatu oma tunnistusega, milles te loete lugu, 

mis on õpetlikuks näiteks ja innustuseks teie usule. 

50 Kuidas te usute, et ma armastan vähem seda, kes kannatab rohkem? Kuidas saad sa oma valu võtta 

kui märki, et ma ei armasta sind? Kui sa vaid mõistaksid, et ma tulin sinu juurde just armastusest! Kas ma 

ei ole teile öelnud, et õiglane on juba päästetud ja et terve ei vaja arsti? Kui te tunnete end halvasti ja kui te 

ennast südametunnistuse valguses uurite, siis teadke, et ma olen tulnud otsima just teid. 

51 Kui te usute, et Jumal on aeg-ajalt pisaraid valanud, siis kindlasti mitte nende pärast, kes naudivad 

Tema taevariiki, vaid nende pärast, kes on segaduses või nutavad. 

52 Vaadake siin täiuslikku teed, sest Minu Sõnas on valgus, mis viib täiuslikkuseni. 

53 Minu Vaim siseneb Tema tõelisse templisse, milleks on teie süda. Sealt te kutsusite Mind ja 

palusite Mind tulla ja anda teile Minu Sõna, ja siin ma siis olen. 

54 Te usute Minusse ja räägite ustavalt Minu nime. Igaüks, kes peab Minu õpetusi ja tegutseb 

vastavalt sellele, saab lunastatud. 

55 Teie hing ei saa hukkuda segaduse pimeduses, sest Minu veri, mis valati Golgatai ristil, julgustas 

teie hinge alustama oma arengu rändamist, järgides oma Meistri jälgedes. Ma ostsin sind Minu vere, Minu 

armastuse hinnaga. Sellest ajast alates olete valmis surnuist üles tõusma. 

56 Kui te kuulete Mind sel viisil kõnelemas, siis tunnistate sisimas, et olete Minu ees patused, ja kui 

tunnete, et teie vaim on rahulik, sest olete kuulnud südametunnistuse noomitust, siis leiate armastuse 

osaduse Minu Jumalusega. 

57 See armastus, mis läheneb teile, on uks taevariiki, mis avaneb teie vaimu ees kui igavene kutse. 

58 Kes Minu lastest on muutunud usus nõrgaks ja eksinud eluteel, kelle poole Ma ei oleks pöördunud, 

et anda talle elu? Keda neist, kes vaikides kannatavad, ei ole Mina kuulnud? Milline orvuks jäänud laps 

maa peal ei ole oma elus tundnud teda lohutava Maarja kohalolekut ja lohutust? Milline surmahaige 

inimene ei ole kuulnud oma sisimas sama häält, mis kunagi ütles Laatsarusele: "Tõuse ja käi"? Mina olen 

Kristus, maailma lohutus ja valgus. Ma jälgin teid teie usus või kahtluses, sest ma tean, et isegi see, kes 

mind kõige enam eitab, on lõpuks minuga koos, alistudes oma tegude lepituskoormale. 

59 Tulge Minu juurde, kõik, kes te olete kannatustega koormatud, ja Ma annan teile puhtuse oma 

Sõnaga. Siis, kui te mind enam ei kuule, tunnete te jätkuvalt Minu armastavat kaaslaseks olemist. 

60 Võtke vastu Minu valgus, et see valgustaks teie eluteed ja vabastaks teid teadvuse hägustumisest 

surmatunnil. Siis, hetkel, mil te ületate teispoolsuse läve, teate, kes te olete, kes te olete olnud ja kelleks te 

saate. 

Kuulge Minu tähendamissõna: 

61 Elas kord kuningas, kes tähistas oma alamate keskel võitu, mille ta saavutas mässumeelse rahva 

üle, kellest said tema vasallid. 

62 Kuningas ja tema rahvas laulsid võiduhümni. Siis rääkis kuningas oma rahvale nii: "Minu 

käsivarre jõud on võidutsenud ja on pannud minu kuningriigi kasvama; aga vallutatuid ma armastan, nagu 
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ma armastan teid, ma annan neile põlde minu valdustes, et nad harrastaksid viinamarja, ja minu tahe on, et 

te armastate neid, nagu ma armastan neid." 

63 Aeg möödus ja nende inimeste seas, keda selle kuninga armastus ja õiglus oli võitnud, tekkis mees, 

kes mässas oma isanda vastu ja püüdis teda unes tappa, kuid haavas teda ainult. 

64 Oma kuriteoga silmitsi seistes põgenes see mees hirmus pimedasse metsa peitu, samal ajal kui 

kuningas kurtis oma alamaja tänamatust ja puudumist, sest tema süda armastas teda väga. 

65 Selle mehe võttis põgenemisel kinni kuninga suhtes vaenulik rahvas, ja kui teda süüdistati, et ta on 

tema alam, kelle valitsemist nad ei tunnista, siis karjus viimane hirmunult, et ta on põgenik, sest ta on just 

tapnud kuninga. Kuid nad ei uskunud teda ja mõistsid ta surma, kuna ta oli eelnevalt märtrisurma saanud. 

Kui ta juba veritses ja kavatses end tulle visata, juhtus, et kuningas möödus oma sulastega, kes otsisid 

mässajat, ja kui ta nägi, mis siin toimub, tõstis too valitseja käe ja ütles käsilastele: "Mida te teete, 

mässumeelsed?". Ja kuninga majesteetliku ja käskiva hääle kuuldes langesid mässulised tema ees 

kummardama. 

66 Tänamatu alane, kes ikka veel aheldatuna tule ääres lebas, oodates lihtsalt oma karistuse 

täideviimist, oli üllatunud ja ehmunud, kui nägi, et kuningas ei ole surnud ja et ta samm-sammult läheneb 

talle ja teeb ta lahti. Ta viis ta tulest eemale ja ravis tema haavu. Siis andis ta talle veini juua, riietas ta uue 

valge rüüga, suudles teda otsaette ja ütles talle: "Mu alaneja, miks sa oled minu eest põgenenud? Miks sa 

mind vigastasid? Ära vasta mulle sõnadega, ma tahan vaid, et sa teaksid, et ma armastan sind ja ütlen sulle 

nüüd, tule ja tule mulle järele." 

Need inimesed, kes olid tunnistajaks nendele halastuse stseenidele, hüüdsid hämmastunult ja sisemiselt 

muutunult: "Hosanna, hosanna!" Nad tunnistasid end selle kuninga kuulekate vasallidena ja said oma 

isandalt ainult hüvesid, ning alluv, kes kord mässas, olles oma kuninga nii suurest armastusest üle 

ujutatud, otsustas tasuda nende piiritu kiindumuse tunnistuste eest, armastades ja kummardades oma 

isandat igavesti, olles vallutatud tema nii täiuslikest tegudest. 

(tähendamissõna lõpp) 

67 Vaata, inimesed, kui selge on Minu Sõna! Ometi võitlevad inimesed Minu vastu ja kaotavad oma 

sõpruse Minuga. 

68 Millist kahju olen ma inimestele teinud? Millist puudust toob neile Minu õpetus ja Minu seadus? 

69 Teadke, et nii tihti kui te mind ka ei solva, antakse teile iga kord andeks. Kuid siis olete kohustatud 

ka oma vaenlastele andestama, kui nad teid solvavad. 

70 Ma armastan teid ja kui te astute minust sammu eemale, siis astun mina sama sammu, et läheneda 

teile. Kui te sulgete oma templi väravad Minu eest, siis ma koputan neile, kuni te avate need ja ma saan 

sisse astuda. 

71 Kui te usute, et te olete juba lunastatud, sest ma olin ristil, siis mõistke ka seda, et te peate 

tõestama, et olete selle päästmise väärilised ja järgima seda eeskuju. 

72 Minu juures on need, kes patustasid ja on täna õnnistatud, need, kes teotasid ja saavad täna Minu 

armastuse sõna oma huultele. Abielurikkuja, kellel ei olnud rahu südametunnistusel, on saanud andeks, et 

nad ei tee enam pattu, sest mina olen ülestõusmine ja elu. 

73 Kuna te olete jumaliku Sõna jüngrid ja pärijad, siis ärge enam teotage. Pidage meeles, et ma olen 

andnud teile meeldiva keele, et väljendada iga ideed, inspiratsiooni ja tunnet. 

74 See on Minu Sõna, mis on mõeldud harimatutele ja haritud inimestele. 

75 Olge "head inimesed", olge nagu tühi peegel, et kõik usuksid, et ma olen teiega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 101  
1 Kui lambad ei hüüa karjase poole, otsib karjane neid, et viia neid takistuse juurde. 

2 Jüngrid, ma valmistan teid ette, et pärast Minu lahkumist saaksite minna provintsist provintsi ja 

levitada rõõmusõnumit, et Meister on olnud inimeste seas. Sel ajal suletakse Minu häälekandjate meeled 

sellele kuulutusele, Minu Jumalik Kiirgus ja Minu vaimsed lapsed ei avaldu enam sellisel kujul. Pärast 

1950. aastat muutub kõik. Kui aga need, kes on olnud vaimulike andide suusõnad ja kandjad, püsivad oma 

varustamises ja vaimses ülesehituses, siis on nad need, kes kõigepealt jõuavad vaimust vaimule 

kõnelemiseni ja seejärel õpetavad seda usklike rahvahulgale. 

3 Olgu Minu jüngrite huuled valmis pakkuma lohutust neile, kes seda vajavad, ja olgu nende kodud 

valmis võtma vastu neid, kes tulevad rahu soovides. 

4 Mitte kõik Minu töötajad ei lahku, et teha Minu tõde teatavaks. Mõned jätkavad oma kaaslaste 

ootamist, teised aga otsivad neid üles oma külades, provintsides ja riikides. 

5 Vaimolendid, kes on teid kaitsnud, on teie ümber ja annavad teile inspiratsiooni, jõudu ja usku teie 

teel. 

6 Kõigepealt kuulake Mind, õppige Minult, rakendage seda praktikas ja palvetage selle maailma 

eest, mis hukkub ja veritseb. Kui te ootate, et Isa üksi hoolitseks maailma eest, siis te eksite: teil on suur 

osa selle risti koormast kanda. 

7 Teie enda kannatused ei tohi panna teid unustama neid, kes elavad pidevas meeleheites ja hirmus. 

Teie raskused ja raskused igapäevaelus on suured, kuid te ei saa neid võrrelda nendega, mis rõhuvad 

mõnele teie kaasinimesele. 

8 Ma tean hästi, et paljud südamed on praegu Minu kutsele kurdid, minust kaugel, täielikult hõivatud 

oma ambitsioonikate plaanide ja vaenuga. Aga miks on teil ka hetki, mil te olete Minu inspiratsioonidele 

kurdid ja olete hooletu vaimsel teel, mille Ma olen teile ette määranud? Ärge teeskle, et see on teie liha 

taltsutamatus ja teie üha kasvavad vajadused ja mured, mis teid Minust eemaldavad. 

9 Ma olen kõikjal, igal sammul võite leida võimaluse rakendada Minu õpetusi, sest alati on aega ja 

võimalust, et vaim saaks oma missiooni täita, isegi materiaalsetes töödes. 

10 Mõtle iga päev viis minutit oma tööde üle, hinda ennast ja võta endale eesmärgiks üha enam ja 

enam paraneda. 

11 Palve on vaimu kaitsev kaitse, relv ja kilp. Võtke alati varjupaika ja te ei jää nõrgaks. 

12 Ma räägin teile lihtsate sõnadega, mis on kõigile arusaadavad. Ma ei ole teile muljet avaldanud 

peenete väljenditega ega arusaamatute filosoofiatega, ega ole rääkinud teile võõrsõnadega. Minu Sõna 

suurus seisneb selle lihtsuses. Avastage ja mõtestage seda. 

13 Tunnistage vaimulikult Minule, teades, et Ma avastan, mida te oma südame põhjas peidate. Laske 

oma südames sündida tõeline meeleparandus ja püüdke tulla Minu juurde üha puhtamalt. 

14 Õppige kõik see ära ja teid tunnustatakse teie teel Minu õpilasteks. Mõned, kui nad tunnevad ära 

teie päästmise kingituse, tahavad teie saladuse ära osta - mõned heade kavatsustega, teised aga kasu 

saamiseks. Aga te peate neile ütlema, et kannatavate kaasinimeste aitamise saladus on ligimesearmastus ja 

et see võime on kõigil olemas. 

15 Teil on võimeid, millega te võite maailma hämmastada. Vaimse nägemise ande abil ennustate te ja 

olete paremad isegi kui teaduse ennustused. 

16 Ma teen oma töötajate, isegi kõige vähemate töötajate kaudu imesid. See on aeg, mil lihtsad ja 

harimatud inimesed tänavad Mind, sest Ma olen andnud talle oma halastust ja teinud temast Minu teenija. 

Sest treenimata meelega inimeses võib peituda kõrge vaim, mida ainult mina tunnen ära. 

17 Olen näinud paljusid kuristamas ja nuttimas kuristiku äärel, sest nende kehakest on olnud 

taltsutamatu ja taltsutamatu. Aga nende hing, kes võitleb liha eksimuste ületamise nimel, on tõstnud end 

palves Minu poole, et öelda: "Issand, kui Sa ei tule mulle appi, siis ma hukkun". - Siis on Meister 

pöördunud nende poole, et panna see mässumeelne asi sõnaga või katsumusega järele andma ja anda 

hingele jõudu inimlike kirgede ja nõrkuste ületamiseks. 

18 Need on need, kes, kuigi vaimselt vaesed ja maa peal madalad, on täna varustatud jõuga, nende 

huuled räägivad sügavaid õpetusi ja nad ravivad armastusega haigusi, mida teised ei suutnud ravida. 

19 Kas te suudaksite vastata minu küsimustele minu eelneva õpetamise kohta? 
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20 Raamat jääb sinna, avatud samale leheküljele, mida ma teile eelmisel korral näitasin; kuid on vaja 

jätkata ilma pikemalt peatumata. Seepärast lasen Ma oma Sõna jääda teie teadvusse, et see tuleks teie 

juurde, kui te seda vajate. 

21 Mina olen Elu Raamat. Ma hoolitsen selle eest, et igaüks teist oleks väike teadmiste raamat; selleks 

kirjutan ma praegu oma õpetusi teie südamesse. Homme jõuab see õpetus kõigi rahvaste ja kodudesse, 

kuid juba praegu võite öelda, et teil on olnud privileeg olla Minu kuulajad selle kuulutuse ajal. 

22 Ma kutsusin need, kes arvasid, et nad on hüljatud, need, kes tundusid inimkonna sees üleliigsed, 

need, kes kannatasid alandusi, mõned isegi oma lähedaste käes, ja andsin neile selle armastuse raamatu 

kätte. 

23 Te olete näinud uue ajastu algust, kuid te ei saa öelda, et olete juba kõike kogenud. Seepärast 

valmistan teid hoolikalt ette. Kui te näete seda õpetust tulevikus eredalt paistmas, siis ei lase te end selle 

valgusest segadusse ajada ega pimestada. Jüngritest peate saama tõe sõduriteks, kes on valmis end 

kaitsma; selleks avaldan ma teile, millised on relvad, millega te peate võitlema. Aga juhul, kui te olete 

unustanud, ei ole minu jaoks üleliigne teile meelde tuletada, et relvad, millega te olete võitmatu, on 

järgmised: palve, halastus, andestus, siirus, leebus, innukus õiglase ja hea eest ja armastus. 

24 Teie saatuseks oli elada maa peal, ja kui teie pettumused ja raskused ajendasid teid küsima Jumala 

varjatud nõuande kohta, siis saite kohe jumalikku vastust, kui teid kutsuti kuulama Minu Sõna, mis on 

hellitus ja palsam ja samal ajal ka seadus. 

25 Kui te kuulete Mind kui Isa, Meistrit ja Jumalat, siis te suunate oma elu ümber, sest te teate nüüd, 

et eesmärk, milleks teid loodi ja maailma saadeti, on jõuda Minuni. 

26 Kes peale minu oleks teile ilmutanud teie saatuse ja paljastanud teile teie vaimsed anded? 

27 Minu jünger Johannes nägi oma vaimustuses seda aega, teie vaimsete annete avanemist; kuid ta 

nägi seda ainult. Kõigepealt pidi Jumalik Tall tulema teie juurde, et avada selle Igavese Tarkuse ja 

Täiusliku Õigluse Raamatu kuues pitser, et te saaksite sellest aru. 

28 Tee, mida ma teile täna näitan, on valgustatud tõe valgusega, et te jõuaksite Minuni. Sellel teel 

kohtate te palju katsumusi, teil on palju võimalusi Minu Seaduse uurimiseks, oma saatuse 

tundmaõppimiseks ja selle täitmisele pühendumiseks. 

29 Iga päev toob oma katsumused, ja ma näen, kuidas te neid vastu võtate, ja kaalun, millist vilja te 

mulle pakute. Paljud neist katsumustest on väikesed, kuid nende kaudu võite alustada elu, mis on suunatud 

täiustumisele ja täiuslikkusele. Aga ilma nende põhjani jõudmata, lükkate te need tagasi, ja kui te seda 

teete, siis kuidas te saate end ette valmistada raskemateks katsumusteks? Minu otsus teie tegude üle ei ole 

karm, vaid see on teid armastava, õrna Isa otsus, kes nõustab teid, et te alati edeneksite Minu Seaduse 

täitmisel ning näitaksite oma rahu ja vaimset jõudu. Kuid ma otsin ja armastan kõiki oma lapsi, ma ei 

pöördu ära sellest, kes üleastuja on, vaid ma pigem annan talle andeks ja pakun talle võimalust parandada 

oma tegemisi ja pöörduda tagasi õigele teele. 

Nende hulgas, kes järgivad Mind, on neid, kes ei ole suutnud end oma pattudest vabastada; teised aga, 

kes palvetavad innukalt, kuni nad usuvad, et on saavutanud võidu (elus), unustavad Minu juhised, kui nad 

on oma enesearmastuses või uhkuses haiget saanud, ja lasevad oma halvad kalduvused ilmsiks tulla. Kes 

võiks varjuda Minu eest, kes tunneb teie mõtteid ja teie olemuse päritolu? 

30 Kuigi inimene ei suuda tungida oma kaasinimese südamesse, et kaitsta tema asja, hoolin mina selle 

eest, olgu see õiglane või ebaõiglane, ma kaitsen teid ja armastan teid. 

31 Kuulake Minu sõnu, et te ei komistaks ega tooks oma huultele kannatuste kruusi. Miks te ei taha 

mõista oma saatust armastada, oma suurt missiooni? Miks te ei tee selliseid töid nagu mina, tundes, et 

olete võimelised täitma seda, mida ma teilt palun, sest te olete osa minu olendist ja seetõttu varustatud 

suurte omadustega? 

32 Ma ei taha, et te tunneksite valu, kui te saate Minu Sõna, pigem tahan ma sellega teile uut julgust 

sisendada. Kui ma kord ütlesin teile: "Teie Tahe on Minu", siis pidage meeles, et kui te allute Minu 

Seadustele, siis teete te Minu Tahet. Ma kiidan heaks teie head otsused ja otsused ning te olete tundnud, 

kuidas Minu rahu ja õnnistused langevad teie südamesse alati, kui te täidate oma armastuskohustust. 

33 Püüdke teha head, palvetage innukalt ja armastage oma ligimest. Laske oma vaimul kasvada ja 

tunda end tugevana ja suureks oma missiooni täitmisel. 
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34 Mulle on meeldinud, et te olete praegu vaesed, kuid ma ei jäta teid ilma igapäevasest leivast. Kui 

ma teile midagi keelan, siis annan teile vastutasuks Vaimu leiba, igavese elu leiba, ja kutsun teid 

inimkonna heategijateks. 

35 Minu poolt Damiana Oviedo kaudu välja kuulutatud külastusajad on saabunud. Rahvused sõdivad 

üksteise vastu ning nälg ja katk levivad üle inimkonna. Loodusjõud on vallandunud. Ma ütlesin esimese 

häälekandja kaudu: "Ajad muutuvad ja kui te näete, et inimteadus ilmutab suuri edusammude märke, siis 

teete meeleparandust ja õpite Minult, et tuua inimkonnale rahusõnumit. 

36 Te kõik olete valgustatud ja isegi maailma kõige kaugemas nurgas, kus on üks Minu õpilane, on 

Minu Vaim kohal, levitades valgust ja jõudu, lahendades probleeme ja kõrvaldades takistusi. Teie, kes te 

olete sel ajal Minu poolt märgistatud - palvetage nende eest, kellel ei ole olnud privileegi saada teada seda 

ilmutust, mille Ma teile annan. 

37 Puhake selle lühikese aja jooksul, mil ma teid õnnistan ja annan teile oma rahu, sest te peate täitma 

oma lepituskohustust; selleks olen andnud teile armu võtta vastu uus maapealne keha. Minu armastus 

annab teile selle võimaluse, et te jõuaksite Minuni. Kuidas võiks olla Minu tahe, et te tulete Minu juurde, 

kui teie hinges on valu? Aga teie, kes te mind kuulete, saate teada, et minu sõna ei lahku enam teie 

südametunnistusest. Aga kui palju on neid, kes ei taha tulla, kuigi ma kutsun neid: nad on need, kes ajavad 

taga naudingut kui oma elu kõrgeimat eesmärki ja kelle seaduseks on ainult nende vaba tahte dikteerimine. 

Ma ei jäta neid maha, sest nad ei taha Mind järgida, vastupidi, just neid ma otsin kõige rohkem, sest ma 

tean, et just nemad tõstavad oma silmad Minu poole, kui nende südames on väga suur valu. 

38 Neil meeleparanduse hetkedel võtan ma kõik vastu ja annan kõigile andeks. Kuid kui mõned on 

uuendatud kogu eluks, siis teised unustavad Minu armastuse tõestuse kohe, kui nad on saanud rahu ja 

tervise tagasi ja tunnevad end taas tugevana, ning nad eemalduvad veelgi enam. Need ei ole osanud 

kasutada head võimalust, mida elu on neile andnud, et pöörduda tagasi tõelisele teele. Siis kutsun nad 

kaugemale, et nende vaim saaks mõtiskleda iseenda üle, väljaspool mateeria mõju ja kõike seda, mis teda 

maailmaga sidus. 

39 Kui paljudele inimestele ma saadan selle üleskutse päevast päeva! Nad puhastavad end enne 

tagasipöördumist Minu Jumaliku Õigluse valguses, ja need, kes on niiviisi puhastatud, ei määrida end 

enam saastaga, sest nad tulevad kindla otsustavusega teha teenekaid tegusid - tegusid, mis on Issanda ees 

meelepärased ja Tema väärilised. 

40 Kui paljud teist peavad naasma Maale, püüdes täita ülesannet, mida te ei suutnud täita, või otsides 

võimalust teha heastamist vigade eest, mida te olete teinud! 

41 Mõelge, et kuigi paljudel teist on olnud piisavalt aega Mind kuulda ja Minult õppida, olete oma elu 

viimastel aastatel ja teil ei ole enam aega külvata seda, mida te olete oma vaimus kogunud nii suure 

armastusega. Aga ärge muretsege, mina olen Elu ja ma lasen teil elada, et te saaksite külvata südamesse 

seda seemet, mida te nii innukalt kasvatada tahate. 

42 Nende hulgast, kes Mind kuulavad, ei puudu üks, kes arvab, et ta mõistab palju jumalikku õpetust, 

kuid sisimas kahtleb ja eitab seda sõna. Kuid mida ta ei saa eitada, on asjaolu, et tema süda on värisenud ja 

peksnud talle tundmatul viisil. Ta püüab unustada teatud sõnu, mida ma talle adresseerisin, kuid ta ei 

suuda seda teha, ja ta kaotab isegi mõned tunnid unest, mil ta kuuleb selle märkamatu ja lihtsa sõna kaja. 

Selle põhjuseks on see, et tema südametunnistus ütleb talle, et selle sõna taga oli valgus, mis avastas selle, 

mida ta oma südames peitis, ja rääkis talle sellest, mida ainult tema teadis. 

43 Siin on veel üks lehekülg eluraamatust, mille on kirjutanud Minu armuline käsi. Ma olen rääkinud 

teie vaimuga, sest ma olen igal ajal teinud ennast inimestele teatavaks. Vorm, milles ma nüüd ilmutan end, 

ei ole uus ega võõras. Ainult sellele, kes on materialiseerunud, võib see tunduda kummaline või võimatu. 

Tema jaoks aga, kes ootas Mind, on kõige loomulikum ja õigem kuulda oma Isa häält enda sees. Ainult 

need neitsid, kes oskasid valvata põleva lambiga, kuulsid peigmehe häält, kui ta keskööl tuli. 

44 Oli neid, keda Ma pidin kutsuma üks, kaks ja kolmas kord, mõned pidid mitte ainult kuulama 

Mind, vaid ka minema kõige sügavamale, et nende usku süüdata, ja mõned teotasid Minu Tööd; kuid 

hiljem, kui Ma tegin nende teel imet, tunnistasid nad kahetsevalt ja hirmunult, et Tema, kes rääkis, oli 

Jumala Sõna, Jumalik Meister. See on Minu parim õpetus: olge kannatlik oma kaasinimestega; kui nad 

kahtlevad õpetuses, ärge kunagi vastake solvangut solvanguks. 
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45 Õndsad on need, kes püüavad varjata Minu silmade eest valu, mida inimesed neile oma pilkamise 

ja südametustega põhjustavad. Õndsad on need, kes ei kurda ja selle asemel tänavad Mind, sest hoolimata 

nende katsumustest järgneb neile igal pool Minu arm. 

46 Mida sa suudad Minu pilgu eest varjata, et ta ei avastaks? Ma premeerin teid, te näete alati pärast 

tormi ilmuvat rahu vikerkaart. Jätkake Minu õpetuse kogumist nagu aarde, las see muutub teoks, et 

heategevus puhastuks teie südames. 

47 Teie seas on neid, kes varem nautisid kurjust, kes tundsid end mugavalt vihkamises ja rüveduses, 

kuid kartsid armastust, halastust ja alandlikkust. Nüüd värskendavad neid nende sisemine 

ümberkujundamine, nende uuenemine. Teie vaim on juba saavutamas võimu teie liha üle. Nüüd on teil hea 

meel, kui teete head, te tunnete rõõmu halastusest ning te tunnete rahulolu, kui olete õrn ja alandlik. Te 

hakkate tundma õõvastust ja vastumeelsust kõlvatuse vastu. Ei ole kedagi, kes pärast Minu kuulamist ei 

oleks oma elu mingil moel muutnud. Kes võiks öelda, et ta ei ole tundnud, kuidas tõeline tervis voolab läbi 

tema olemuse pärast seda, kui ta on saanud oma kehale ja hingele Ülima Arsti tervendavat palsamit? Kui 

palju imesid on Minu Sõna üksi teinud! Kõik olen ma teile andnud, et aidata teil ületada oma vaimset 

laiskust. Sest sel ajal ei ole ma tulnud ohverdama end inimesena, vaid innustama teid teenete 

omandamiseks, et teenida oma päästet. Teie kohal on vaimne aare, mis on teie vaimu pärand. Millal te 

saate omale kõik, mida ma olen teile ette näinud? 

48 Täna ei saa keegi teada, kui palju nad on juba saavutanud. 

49 Kuidas sa tunned, et vajad hetki! Mõned nutavad ja ei tea miks, nad on pidevalt haiged. Teised, kes 

on isad, imestavad, miks nad lõikavad ainult arusaamatuse ja tänamatuse vilju, kuigi nad on oma pere eest 

hoolt kandnud ja nende eest armastusega hoolt kandnud. Ja naised, kellel oli soov hellitusi ja abi saada 

maa peal, imestavad samuti, miks nad ei suutnud seda hellusejanu elus kustutada. Samast verest vennad ja 

õed tunnevad end üksteisest eemal, nad ei armasta üksteist ega mõista üksteist. Te küsite endalt, mis on 

selle kõige põhjus, ega suuda mõista, miks headus teie silme ees ebaõnnestub. Ma ütlen teile: Kui mõne 

hea leiab resonantsi teiste seas ja nende südamed tunnevad end sellest värskendatuna - kui vaimseid 

voorusi ja väärtusi hinnatakse nõuetekohaselt, siis lahkub inimeste südamest nälg, janu õigluse, armastuse 

ja mõistmise järele. 

50 Ma ütlen teile ka seda, et siin maa peal ei tea te, kes te olete vaimselt, ega te tea, kes on teie 

abikaasa, teie vanemate või laste vaim. Ainult sel moel saaksite kanda paljude lepitusülesannete koormat, 

mis moodustavad teie risti. Kandke seda risti armastusega, ärge püüdke teada, kes te praegu võiksite olla. 

Olge rahul, teades, et te kõik olete ühe Isa vennalikud lapsed ja et vendade ja õdede vahel ei saa olla 

vaenlasi. Armastage teineteist ja te liigute edasi arengu teel. 

51 Eeden sulges ammu oma väravad inimkonnale, ta kadus ja tema lõhn tõusis lõpmatusse. Siis 

muutus maa pisarate orgu ja algas vaimne lepitamine, lahinguväljak, kus hing puhastub. Kuid parem 

paradiis kui see, mille te kaotasite, on see, mille te leiate; see ootab teid avatud väravate ees. Palvetage, et 

te saaksite Minu jõudu ja jätkaksite oma vaimse arengu teel edasiliikumist. Aga tehke seda oma vaimuga, 

mitte õpitud palvetega - kui ilusad need ka poleks -, kui te neid sügavalt ei tunne. Nii et armastage ja 

andestage oma kaasinimestele. Siis kogete õndsust, mis voolab teie südametunnistusest teie südamesse, 

kui te järgite Minu juhiseid. 

52 Ma olen teid juba pikka aega ette valmistanud, sest tuleb aeg, mil teid hakatakse nimetama 

maailma korra ja vaimse rahu häirijateks, sest teid hakatakse laimama. Minu õpetus koolitab neid, kes 

homme on kannatlikud, alandlikud ja õrnad meistrid, kes vastavad armastusega kõigile oma kaasinimeste 

küsimustele. 

53 Iga Minu õpetus on raamat, millest te saate õppida kõike, mida teie vaim vajab, et hiljem oma 

vendadele ja õdedele õpetada. Minu õpetused valmistavad teile uut maailma, uut elu juba siin maa peal. 

Aga kui ma räägin teile sellest tõest ja te mõtlete sõjale, mida rahvad peavad, kus valitsevad ainult valu, 

hirm ja viletsus, siis arvate, et see sõna ei saa kuidagi reaalsuseks saada. Aga tõesti, ma ütlen teile, see, 

mida ma teiega jagan, ei ole mitte ainult õpetus, vaid ka ettekuulutus. 

54 Kui teie teadus ja teie patt on viinud selleni, et olete kaotanud rahu, siiruse ja vendluse paradiisi, 

siis annab spiritualiseerimine teile tagasi selle armu, mida hinnatakse kõrgemalt kui teie tänast kõrget 

arengut, kui (seda eksistentsi), kui te veel süütuse seisundis olite. 
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55 Minu õpetus on lihtne ja arusaadav, et algajad saaksid sellest aru. Kuigi Ma ilmutan end patuse 

keha kaudu, jääb Minu Sõna inimeste südamesse armastuse jäljena. See avaldumisvorm on veel üks tõend 

alandlikkusest, mille olen andnud oma lastele. Ma õpetan teile pidevalt seda voorust, sest see on üks neist, 

mida vaim peaks kõige rohkem harjutama. Mõnedele olen andnud tagasihoidliku päritolu maailmas, et nad 

saaksid oma elus võtta eeskuju Meistrist; teistele olen andnud rikkaliku kodu, et nad saaksid samuti 

jäljendada Jeesust, kes, kuigi kuningas, jättis oma trooni, et teenida vaeseid, haigeid ja patuseid. 

56 Selle, kes laskub oma sotsiaalsest positsioonist alla, et teenida oma ligimeseid, kes iganes nad ka ei 

oleks, on sama suur teene kui sellel, kes tõuseb oma viletsast ja tundmatust elust õiglase kõrgusele 

armastuse teel. 

57 Oh, kui vaid teie seas võiks tekkida alandlik süda, et olla teistele eeskujuks! Sest kui paljud neist, 

kelle näol on alandlikkuse ilme, külvavad uhkust, mis neil salaja uhkes südames on? Minu tahe on, et see 

silmakirjalikkuse mask langeks sellelt rahvalt, nii et inimesed võiksid teid teie alandlikkuse tõttu ära tunda 

kui Püha Vaimu jüngrid. 

58 Teie Meistri elu on eeskujuks kõigile inimestele. Aga kuna naisel puudus õpetus tema kui ema 

ülesande kohta, siis saadeti tema juurde Maarja kui jumaliku helluse kehastus, kes ilmus naisena inimeste 

keskel, et anda teile samuti oma jumalikku eeskuju alandlikkusest. 

59 Iga kord, kui te kuulete Mind kiitmas voorust, tunnete, et inimlik patt ja ebatäiuslikkus ilmuvad 

teie silme ette kogu oma suursugususes. Siis, kurvalt, kummardad sa oma kaela ja keegi ütleb mulle: 

"Issand, kas Sa tuled oma puhtuses ja pühaduses, et meid meie pattude pärast alandada, Sa, kes Sa paned 

alandlikkuse meie südamesse?" Ma vastan sellele südamele, et ta ei ole mõistnud Minu Sõna, et see on 

vaid aatom Minu Valgust ja Minu Pühadust, mille Ma panen teie ette, et te ei tunneks end Minu ees 

alandatuna ega võimetuna järgima Mind vooruses. 

60 Ärge ajage alandlikkust segi riietuse kasinusega. Samuti ei arva, et alandlik on see, kes tunneb 

endas alaväärsust ja on seetõttu sunnitud teisi teenima ja nende ees kummardama. Ma ütlen teile, et tõeline 

alandlikkus on selles, kes, kuigi ta oskab hinnata, et ta on keegi ja teab, et tal on mõningaid teadmisi, on 

valmis ennast teiste ees alandama ja tunneb rõõmu sellest, et jagada nendega seda, mis tal on. 

61 Alandlikkus on hinge valgus, selle puudumine on seevastu pimedus. Edevus on teadmatuse vili. 

See, kes on suur teadmiste poolest ja paistab silma vooruste poolest, omab tõelist tagasihoidlikkust ja 

vaimset alandlikkust. 

62 Milline tänulik tunne teil on, kui te kogete, et inimene, keda austatakse inimeste seas, näitab teie 

vastu kiindumust, mõistmist, tagasihoidlikkust. Võite anda sama tunne neile, kes on teist allpool või kes 

tunnevad end nii. Oskage kummardada, oskage kätelda ilma üleolekut tundmata, õppige olema mõistev. 

Ma ütlen teile, et sellistel juhtudel ei ole õnnelik mitte ainult see, kes saab armastuse, abi või lohutust, vaid 

ka see, kes seda annab, sest ta teab, et tema kohal on Üks, kes ise on andnud talle armastuse ja 

alandlikkuse tõendeid, ja Tema on tema Jumal ja Issand. 

63 Kogege oma südames rõõmu sellest, et tunnete, et teie Isa armastab teid, kes ei alandanud teid 

kunagi oma suurusega, vaid näitas seda oma täiuslikus alandlikkuses, et teha teid suureks ja tuua teid 

nautima tõelist elu Tema Kuningriigis, millel ei ole algust ega lõppu. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  102 

111 

Juhend 102  
1 Teie palve on jõudnud taevani, ja selle tõestuseks tunnete nendes hetkedes Minu rahu. Kui te ühel 

korral tunnete, et teie südames valitseb magus rahu, võite kindlalt öelda, et teie Looja on olnud teile 

lähedal. Kui teie süda lööb kiiremini ja seletamatu õndsus täidab teid, siis on see sellepärast, et teie vaim 

on kuulnud oma Issanda häält. 

2 Võtke oma rist üles mõttega, et Minu kohalolek on teiega, et julgustada teid teie arenguteel. 

3 Te kõik võite ja peaksite kuuluma nende hulka, keda Issand on valgustanud. Ei ole südant, mis ei 

kannaks endas armastuse ja vooruse jumalikku seemet. Need, kes võtavad Minu õpetuse omaks, et saada 

Minu jüngriteks, on need, kes tõeliste armastuse ja halastuse tunnistuste kaudu rahvahulkadele esitlevad 

oma Meistrit kui täiuslikku armastust ja lõpmatut tarkust. See on viis, kuidas te peaksite puhta töö, sõnade 

ja mõtete kaudu rõõmusõnumit maa peal teatavaks tegema. 

4 Ma tahan, et te saavutaksite sel ajal nii suure vaimse tundlikkuse, et teie mõtetes peegelduvast 

Mina mõttest piisab, et kuuletuda Mulle tõelise alandlikkusega. 

5 Need ajad on möödas, mil inimesed nõudsid oma Jumalalt vaieldamatut materiaalset ilmutust, et 

uskuda Tema Sõnasse, Tema olemasolusse või Tema õiglusse. Neid aegu, mil inimesed värisesid ainult 

oma prohvetite kohutava hääle peale või jumalikku õiglust, mis ilmnes vallandunud elementide, katkude, 

katkude ja sõdade kaudu, peaksite pidama möödanikuks; ärge hellitage soovi, et need kestaksid ka teie 

päevi. Teie vaim on arenenud ja maadleb materialiseerunud hingega, kuni see muudab selle vastuvõtlikuks 

vibratsioonidele, inspiratsioonidele ja sõnumitele, mis tulevad teile vaimumaailmast. 

6 Igal ajastul olen ma aidanud teie vaimul üha enam tõe tundmaõppimise suunas liikuda. Vaata, et 

saabub tund, mil viimane loor kaob ja sa saad näha oma Isa au. 

7 Kes - ilma kellelegi ütlemata, et ta on Minu õpilane - levitab oma teel headust, kellelt tema 

kaasinimesed küsivad igal pool, milline on kõige lühem tee Isa juurde. 

8 Igaüks, kes kiidab, et on Minu sõdur, Minu sulane või Minu jünger, äratab ainult kahtlust, 

naeruvääristamist, põlgust ja hukkamõistu. 

9 Pärast seda, kui Jeesus oli oma jüngrite silme ees teinud suuri ja võimsaid tegusid, küsis Ta kord 

Peetruselt: "Ja sina, keda sa usud, et mina olen?". Sellele vastas jünger imestunult, kuid täis usku: "Sina 

oled elava Jumala Poeg." Nii peate te käima läbi maailma minu tahte järgi: Selle õrna lahkusega, mida 

Jeesus teile õpetas. Siis ei puudu need, kes teie tegusid nähes hakkavad uskuma, et te olete Minu jüngrid ja 

et te annate Minu õpetust oma kaasinimestele edasi. Pidage meeles, et Mina olen hea tee, Minu Sõna on 

teile sellest tunnistust andnud. Ma olen teile palju rääkinud, kuid te ei saa öelda, et ükski Minu Sõnadest 

oleks teile midagi õpetanud väljaspool Minu Seadust. 

10 Ma kohtasin teid nagu kuivanud ja kuivanud taimi halastamatu päikese kiirte all ja lasin teil tunda 

Minu Sõna hellust, mis oli nagu taevane kaste teie peal. Te kõndisite okkasid täis teel ja ei tahtnud edasi 

minna, sest kartsite, et teile võib haiget saada. Kuid pärast seda, kui te kuulsite Minu Sõna, kaotasite 

eluhirmu, usaldamatus ja kahtlus lahkusid teie südamest ning te jätkasite oma eluteed täis lootust ja usku 

oma saatuse suhtes. Iga hetk, mis möödus, kõlas teie vaimus Isa Sõna, mis on igavese elu toit kõigile, kes 

seda vastu võtavad. 

11 Inimesed, samal ajal, kui ma varustan teid vaimsesse ellu tungimiseks, valmistuvad maailmas 

leegioni jagu inimesi, et juurida oma kaasinimeste südamest välja iga vaimse päritoluga seeme. Ma annan 

teile vajalikku aega, et tugevdada teie usku ja lasta jumalikul teadmisel, mida olen teile ilmutanud, teie 

südames avaneda. Kui te tõesti valmistute, siis ei ole teil midagi karta maailmast, ei selle sõnadest ega 

raamatutest, ega selle lubadustest ega ähvardustest, mis suudavad teie südamest välja tõrjuda Minu 

õpetuse olemust ega ka lubadust tõotatud maast, mida Ma teile pakkusin. Te ei vaheta seda kunagi 

maailma kõige ahvatlevamate lubaduste vastu. 

12 Kui see katsumus tuleb teie peale ja teie vaenlased jälgivad teie samme, siis pidage meeles, et 

Kristus on see, kes sel hetkel teiega räägib ja tuletab teile meelde, kuidas Jeesust kiusati kõrbes ja kuidas 

Ta oma jõuga maailma ja liha võitis. Ma tahan, et te oleksite samasugused - tugevad iga vastase ees, 

unustamata seejuures, et teie kõige võimsam vaenlane on teie sees ja et ainult Minust tulev usk ja jõud 

annab teile võidu. 
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13 Teie võitlus ei jää ilma tasustamata; see saab olema lõpmatult suurem kui see, mida te maa pealt 

oodata võite. Sellest suurest preemiast annan ma teile siin maailmas ette vaid pisut, ja see on rahulolu, et 

näete, kuidas Minu tõe vaenlased pöörduvad selle poole. 

14 Mõelge hoolikalt Minu õpetustele, armsad jüngrid, ja sellest mõtisklusest saate jõudu, mis aitab 

teil mitte kaotada julgust võitluses. 

15 Tehke oma mõistus vabaks kõigest ebapuhtusest, kui tahate mõista Minu Sõna. Meister töötab 

tema kallal, et äratada ta unest, milles ta on kinni ja näidata talle uue hommiku säravat valgust. 

16 Oma armastuses teie vastu teen ma jumaliku inimlikuks, et muuta see teile arusaadavaks. Ma 

muudan oma jumalikku tarkust inimlikeks sõnadeks ja panen teid selle vaimse kingituse kaudu kuulama 

teie Taevase Isa õpetust, kes tugevdab teie keha oma armastuse kaudu ja puhastab teie hinge selle plekist. 

17 Kõigi olendite Isa räägib teiega praegu. Armastus, mis lõi teid, annab end tunda igaühes, kes seda 

sõna kuuleb. 

18 Enne kui te kuulsite Mind nende häälekandjate kaudu, teatas teie sees olev varjatud hääl Minu 

kohalolekust teie teel. Need, kes suutsid kuulda seda häält oma südames, kui nad võtsid vastu 

rõõmusõnumi, mille üks vend tõi neile sõnadega: "Tulge, sest Jumalik Meister kõneleb nüüd ja ootab 

teid", kinnitasid, et nende eelaimus ei petnud neid, et nende südame kuulutus oli tõeline. Tõesti, Ma ütlen 

teile, need on need, kes on jäänud Minu juurde, need, kes uskusid Minu ilmumisse, sest nad juba ootasid 

Mind. 

19 Kui Ma ei räägi enam teiega sellisel kujul, nagu te seda praegu kogete, siis teen Ma ennast teile 

taas otse vaimust vaimule teatavaks ja siis ei kahtle te enam ega küsi: "Kas see on tõesti Issand?". Siis on 

teil kindlus ja absoluutne usk, et teie vaim hakkab suhtlema oma Loojaga. 

20 Ärge muutuge nõrgaks oma püüdlustes Minule lähemale tulla, sest peate oma vaimset küpsust 

madalaks. Te olete astumas vaimseks muutumise ajastusse, kuid te ei saavuta oma vaimse dialoogi 

täiuslikkust; pärast teid tulevad teised ja pärast neid teised, kes kuulevad Minu häält, saavad jumalikku 

inspiratsiooni ja kordavad Minu sõnumeid viisil, mida te praegu ei suuda ette kujutada. Kas ei saa olla, et 

te ise olete need, kes elavad nendel aegadel? Kuid nendesse tulevikuga seotud asjadesse saan ainult mina 

tungida, ja ainult mina võin teada, millised neist naasevad ja millised jäävad vaimsesse, et mitte kunagi 

maa peale tagasi pöörduda. 

21 Mõned Minu jüngrid panevad esimese kivi, teised panevad viimase kivi kõige ilusamasse 

hoonesse, mille inimene on oma Issandale püstitanud. 

22 See töö saab olema kõigi inimeste vaimse harmoonia vili. Täna tunnete, et olete väga kaugel 

sellest, et seda vilja toota, sest te tunnete, et inimeste vahel valitseb ebakõla. Kuid ärge heitke end 

meeleheitele, sest sirp on juba lähenemas, mis lõikab maha inimkonda lõhestanud umbrohu, nii et kui 

visiit on möödas, näete taas õiglust, mõistust ja vendlust säravat. 

23 Täna avan ma teie ees oma armastuse jumalikku raamatut; tehke seda ka oma südamega, armsad 

jüngrid. Aga ärge muretsege, sest enne kui ma annan teile oma õpetuse, peatun ma, et kuulda teie muresid 

ja tervendada teid teie kannatustest. Minu soov on, et kui te tulete Minu juurde, siis on teie vaimus sügav 

rahu. Ma tean, et teil on palju vaeva näha ja selleks on hädavajalik, et te saaksite juba praegu suurt 

julgustust. Jõudu annab teile Minu Sõna, mis on läbipõimunud elust ja tervisest. See Sõna pärineb 

Jumalikust Sõnast, mis praegu tungib teie vaimu sisemusse, et saavutada täiuslik osadus Isa ja Tema laste 

vahel. 

24 Mõne jaoks jääb Minu õpetus unustamatuks, sest see on nende elus täht, mis juhib nende samme. 

Need tulevad õigel ajal, et Mind jälgida ja tunnistada Minu ilmutusi. Teised eksivad teelt, tundumata, keda 

nad kuulasid, ega ka seda, millist tõde see sõna sisaldas. Siis peavad nad veidi edasi rändama, kuni tuleb 

nende katsumuste aeg ja nad tunnevad, kuidas nende sisimas tõuseb inspiratsioon, mis tuletab neile meelde 

seda, mida nad kunagi kuulsid ja millele nende süda ei omistanud sel ajal mingit tähtsust. Kõigepealt, 

kuulake Mind, kõik te, kas te pöördute ära või eitate Mind. Ma külvan teie vaimus, kuhu ainult mina 

pääsen, sest selleks on ainult üks võti, ja see on minu käes. Kui selleks on tulnud õige aeg, puhkeb valgus 

teie südame sügavustest, mille ma täna teie olemuse kõige peidetumasse ossa jätan. 

25 Kõrvaldage oma elust pimedus, teadmatus, pahed, kõik, mis teeb teie keha haigeks. Tooge valgust 

oma eksistentsi ja levitage oma vaimu armastust oma kaasinimeste eluteel. 
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26 "Uute teadmiste aeg" on inimesed nimetanud seda sajandit, kuid ma ütlen teile, et ärge usaldage 

mitte ainult teadusest tulevat valgust, vaid ka oma vaimseid andeid. Ärge unustage, et inimene ei ela ainult 

leivast, vaid ka igast sõnast, mis tuleb Jumalalt. 

27 Hoidke Minu Sõna oma südames ja kui te seda kasutate, siis mitte selleks, et kiidelda nende ees, 

kes seda õpetust ei tunne. Ärge soovi ilmuda uute valgustatutena, sest ükski teie kaasinimene ei ole ilma 

valguseta. Kui te ei ole alandlikud Minu pärandi edasiandmisel, ei suuda te valgust anda. 

28 Ma pärandan praegu inimkonnale uue raamatu, uue testamendi: Minu Kolmanda Ajastu Sõna, 

Jumaliku Hääle, mis kõneles inimesele Kuuenda Pitseri avamisel. 

29 Ei ole vaja, et teie nimed või teod jääksid ajalukku. Selles raamatus on Minu Sõna nagu kõlav ja 

selge hääl, mis kõneleb igavesti inimsüdamele, ja Minu rahvas jätab järeltulijatele jälje oma sammudest 

sellel vaimustumise teel. 

30 Jätke oma heade tegude mälestus eeskujuks neile, kes tulevad pärast teid. Tõrjuge kiiresti kõik 

oma plekid täna, et teie vennad ja õed neid ei näeks. 

31 Esimese ajastu Pühakirjad andsid edasi Iisraeli rahva ajalugu, säilitades tema laste nime, tema edu 

ja ebaõnnestumisi, tema usutegusid ja nõrkusi, tema hiilgust ja langust, nii et see raamat räägiks igale 

uuele põlvkonnale selle rahva arengust tema Jumala kummardamisel. Selles raamatus on samuti üle antud 

patriarhide nimed, kes armastasid voorust ja õiglust, kes olid usu tugevuse eeskujuks, ning prohvetite 

nimed, tulevaste asjade nägijate nimed, kelle suu kaudu Issand alati rääkis, kui Ta nägi oma rahvast ohu 

äärel. Samuti andis ta edasi korruptantide, reeturite ja sõnakuulmatute nimesid, sest iga juhtum, iga näide 

on õppetund ja mõnikord ka sümbol. 

32 Kui Ma Jeesuses inimeste seas elasin, kasutasin nende kirjutiste olemust, nende teoste tähendust 

ainult siis, kui see oli vajalik Minu õpetuse edasiandmiseks; Ma ei kiitnud kunagi materiaalset ja sisutühja. 

Kas sa ei mäleta, et ma mainisin õiglast Aabelit, et ma kiitsin Iiobi kannatlikkust ja meenutasin Saalomoni 

tarkust ja hiilgust? Kas ma ei ole mitmel korral meenutanud Aabrahami ja rääkinud prohvetitest, ja kas ma 

ei öelnud teile Moosese kohta, et ma ei ole tulnud tühistama seadust, mille ta oli saanud, vaid täitma seda? 

33 Kui Kristus oleks Jumala Tall, kes võtab ära maailma patud - isegi siis saaksin ma ainult head kiita 

ja peaksin kurja nullima. 

34 Minu elu muutis inimeste elu. Minu surm avas materialismi pimedusest pimestatud silmad tõe 

valgusele ja Jumala kummardamine astus suure sammu täiuslikkuse suunas, sest armastus Messia vastu 

pani inimesi omandama uue arusaama jumalikust õiglusest. Justkui oleks sellele rahvale ilmunud uus 

Jumal, Minu õpetus ja Minu teod panid maailma tundma tõde, mida inimesed ei olnud varem suutnud 

näha. 

35 Jumal, kes on muutumatu, ei saanud oma sisimas muutuda oma laste suhtes. Inimene avastas Isa 

tõelise olemuse, kui ta tõusis vaimulikult oma Looja juurde armastuse ja vaimustamise redelil, mida 

Kristus talle näitas. Isegi kui Minu apostlid õpetasid rahvahulki eesväljakutel, sünagoogides või 

turuplatsidel ja pidid viitama möödunud aegadele, kasutasid nad ainult neid näiteid, mis jätsid tõelise 

vaimse avalduse ja loobusid kõigest, mis oli kasutu. 

36 Nüüd, kui ma olen tulnud teie juurde ulatusliku vaimse õpetusega, ei ole ma unustanud, et te kõik 

tunnete vajadust uurida neid raamatuid, sest igal korral, igal õppetunnil olen ma teid õpetanud ja teile 

meelde tuletanud, mis oli - näiteid, mida te ei tohiks unustada, õpetusi, millel on igavene elu. Aga ma ütlen 

teile veel kord: isegi praegu olen ma rääkinud ainult vaimsest. Ärge arvake, et ma keelan teil lugeda seda 

Esimest korda raamatut, sest te olete trinitaarne rahvas. Kas te ei tea, et ma ütlesin: "Uurige Pühakirja", 

kuid nüüd lisan: "Palvetage enne lugemist, et te uurides leiaksite tõelist valgust ja ei satuksite eksitusse, 

nagu on juhtunud paljude puhul, sest nad tõlgendasid sündmusi valesti. Lugege, uurige, aga tähenduse 

selgituse leiate Minu Kolmanda Ajastu Sõnast. 

37 Miks peaksite praegu pärandama neile, kes tulevad pärast teid, oma puudused, oma vale 

vaimulikkuse kultuse, oma sõnakuulmatuse ja harjumuse püha suhtes? Kas te arvate, et teie teosed teevad 

teid vääriliseks, et ajalugu teid edasi annaks? 

38 Kui saabub aeg, valgustan teid, et Minu rahvas, Minu ilmutuse ja Sõna tunnistaja, saaks Minu 

õpetussõnadest moodustada raamatu, mis jõuab kõigi inimesteni, nii et inimesed leiavad selles ainult 

Meistri jumalikku olemust, Tema Igavest Tõde, Tema Armastust ja Tema Ilmutust, ja et nad ei avastaks 

kunagi häälekandja kõikehõlmavust. 
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39 Need, kes on olnud Minu õpilased selles töös, teavad, kuidas eraldada terad, et alles jääks puhas 

nisu; sest et Minu seeme saaks idaneda, peab see olema puhas. 

40 Täna olen ma teie vaimse pilgu ees, et te näeksite Mind oma vaimse võimekuse abil. Nende kaudu 

saadan teile oma jumalikku soojust, et te tunneksite Mind oma südames. Ma tahan teid eemale pöörata 

kõigest ebavajalikust, kõigest halvast. Ma usaldan teile aia, kus saate kasvatada kõiki voorusi. See on 

vajalik, et võidelda patu vastu; vaadake, kuidas kurjus on õitsenud. 

41 Ma näen, et teie süda väriseb rõõmust, kui te kuulete Mind niimoodi rääkimas, sest te tunnete 

lootust, et inimesed uuenevad. Kui te kuulete Mind, tunnete te impulssi minna otsima ekslejat, patustajat, 

kurja, et rääkida talle Minu tõega ja pöörata ta kurjalt teelt. Ma õnnistan neid õilsaid tundeid, mis 

hakkavad teie südames ärkama, kuid ma ütlen teile: Kui te ei ole kõigepealt parandanud oma vigu, kui te 

ei ole puhastanud oma südant, siis ei ole kohane ilmuda oma kaasinimeste ette, et juhtida tähelepanu nende 

pattudele. Minu Sõna teie huultel üksi ei saavuta inimeste pöördumise imet, selleks on vaja teie elu 

eeskuju. Siis aktsepteeritakse Minu Sõna kui tõde. 

42 Kui Minu jüngrid tol ajal üle kogu maailma laiali läksid, et kuulutada Minu õpetust, ei piirdunud 

nad Minu sõnade kordamisega, vaid õpetasid neid ka oma tegudega, ja kui nad ütlesid, et nad tunnistasid 

Teda, kes suri ristil inimeste armastuse pärast, siis tegid nad seda koos 

sõnade ja tegudega, surres ohvrina nagu nende Meister. Ma ütlen teile: Seda, kes kaitseb tõde ja sureb selle 

eest, usutakse. Kuid ma ei palu teil seda ohvrit tuua. Ma ei taha, et te sureksite, et tõestada Minu tõde, Ma 

tahan, et te elaksite ja tunnistaksite oma eluga Minu Sõna, mis õpetab teid üksteist armastama. 

43 Teid ootab ees uus õnn: teenida oma kaasinimesi, aidata neil oma elu uuesti üles ehitada, pöörata 

nad kõrvale halbadest teedest. 

44 Kas näete, kui hädavajalik on teie ettevalmistus, et olla võimeline võtma kätte tõe relvad ja aitama 

seda võitluses võitu? 

45 Paljud on need, kes on kuulnud Minu Jumalikku Sõna ja andnud selle kohta tunnistust. Aga kui 

nad ei kinnitanud seda, mida nende huuled rääkisid, tegudega, siis lükati nad tagasi ja pilkati neid. Kuid 

niipea, kui selle tunnistusega kaasnesid head teod, tekitas see mõnes usku ja pani teised mõtlema. 

46 Kogu Minu õpetuse eesmärk on valmistada teid ette selleks võitluseks, millest ma teile räägin, 

tugevdada teie usku ja valgustada teie vaimu, et teie tunnistus oleks võimas. 

47 Ütlen teile ikka ja jälle, et inimesed ootavad intuitiivselt millegi tundmatu tulekut. See eelaimus 

annab teile vaimu valguse, mis põleb nagu lamp, oodates Minu tõotuse täitumist. 

48 Kas te ei taha olla need, kes viivad rõõmusõnumit nendesse südamesse? Jah? Siis kuulake ja 

mõistke Meistri õpetust, kuuletuge ja armastage Isa, ja te saate vääriliseks oma kaasinimeste teenimiseks. 

49 Kui te püüdlete hinge surematuse poole, siis ärge kartke surma saabumist, mis teeb lõpu inimelule. 

Oodake seda valmis, see on Minu käsu all ja seetõttu tuleb see alati õigel ajal ja õigesti, isegi kui inimesed 

sageli usuvad vastupidist. 

50 Raske ei ole see, et inimene sureb, vaid see, et kui ta lahkub kehast, puudub tema hingel valgus ja 

ta ei näe tõde. Ma ei taha mitte patuse surma, vaid tema meeleparandust. Aga kui surm muutub kord 

vajalikuks - olgu see siis hinge vabastamiseks või inimese hukule langemise peatamiseks -, siis lõikab 

Minu Jumalik Õiglus selle inimeksistentsi elulõnga läbi. 

51 Sel ajal, kui abielurikkuja eksimuse pärast vihastunud rahvahulk ootas ainult Minu otsust, et teda 

tappa, sest inimesed uskusid, et see on ainus viis selle naise patu täielikuks hävitamiseks, näitasin neile, et 

andestus ja armastuse sõna on elu südamele ja surm patule. Väärtuslik on saavutada, et patt sureb, kuid 

loodu elab edasi. Seetõttu ei olnud vaja, et see naine kaoks, vaid tema patt. 

52 Kui see ei oleks nii, oleksin Ma teid juba hävitanud, kui Ma ei tahaks pattu teha. Aga vaata, ma 

mitte ainult ei võta sinu elu, vaid annan sulle isegi ühe keha teise järel, et sa saaksid õppida seda 

õnnistatud Õpetust maa peal - Õpetust, mis, kuna seda ei mõistnud inimkond, sai põhjuseks, et "Jumala 

Sõna" sai inimeseks, et õpetada sulle oma sünni, tegude ja surmaga, milline on inimese tõeline saatus 

selles maailmas. See on õpetus, mida te ei ole elanud, mida te ei ole rakendanud. Mida see teile õpetab? 

Alandlikkus, jumalikust tahtest kinnipidamine, enesepüüdlikkus teiste armastuse nimel, pühendumine 

vaimse ülespoole arenemise ideaalile. Kes selle ülesande maa peal täidab, sellel ei ole põhjust sinna tagasi 

pöörduda, sest ta on oma hea seemne juba maha jätnud. Selles on talle eeskujuks Kristus, kes pärast seda, 

kui ta oli oma eluga andnud inimkonnale täiusliku eeskuju, ei naasnud maailma inimesena. 
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53 Õppige seda keha maha jätma, kui kätte jõuab see tund, kui tahate jätkata elu nende jaoks, keda 

armastate, ja kui tahate, et nad tunneksid teid. Kui te ei soovi vajuda vaikusse ja tühjusse, vaid jätkate 

hoopis oma maapealsete vendade ja õdede mõjutamist, sest te mõistate, et seda nimetatakse tõeliselt eluks, 

siis õppige juba praegu, et nii nagu teie vaim loobus oma vaimsest kodust, et elada maa peal, loobus ta 

samamoodi ka oma 

Ta peab loobuma maailma pisiasjadest, kui ta on naasnud vaimsesse maailma. 

54 Kui inimesed oleksid õppinud oma keha ja kõik, mida nad maa peal omavad, loobuma, oleks 

nende surm kerge; kuid nii kaua, kui maapealsus ja mässumeelsus on olemas, on see valu, mis lahutab 

hinge lihast, koos hirmuga mõlema osa eest. 

55 Uurige, õpilased, Minu õpetust ja te mõistate, miks Ma ütlesin teile Jeesuse kaudu: "Minu 

Kuningriik ei ole sellest maailmast". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 103  
1 Pöörake tähelepanu sellele, mis juhtub, kui te jätate selle, mis on teie maa peal, et tulla kuulama 

Minu Sõna või leevendama mõnda valu. Kui te naasete tööle või koju, tundub teile, nagu oleks keegi 

olnud teie äraolekul teid esindamas. Ja nii on see tõepoolest, õpilased, sest mina olen see, kes valvab selle 

üle, mis teil jääb vahele neil lühikestel aegadel, kui te olete hõivatud oma vaimse ülesande täitmisega. 

2 Võtke seda kui tõestust, et kui te jätate selle maailma maha, et pühendada oma olemasolu Minu 

teenimisele, siis ma valvan nende üle, kelle jätate maha, keda ma katan oma rahu mantliga, täites 

tühimiku, mille te nendega koos jätate, oma kohalolekuga. 

3 Mõistke, et kui ma olen teile juba ammu õpetanud, kuidas elada maailmas Jumala lastena, siis 

nüüd valmistan teid ette, et te saaksite siseneda Vaimulikku ellu, mis ootab teid pärast seda. Käige läbi 

selle eksistentsi, täites oma ülesannet, mille te maa peale kaasa tõite, et te saaksite mõista vaimse elu 

tähendust, kui te kord sinna sisenete. 

4 Ärge vältige inimesi ettekäändel, et nende patud hirmutavad teid. Kui te armastate Mind, siis ei 

tohiks te ka oma ligimeses Mind mitte armastada. Just praegu, kui ohud ja ohud kogunevad inimeste üle, 

peate tõestama Mulle, et te armastate neid, et te tunnete kaasa nende valule ja et te olete valmis võitlema 

kõigi päästmise eest. Kas te ei ole näinud, kuidas ma olen alati tulnud teile appi inimkonna suurima 

kibeduse hetkedel? 

5 Vaadake ja palvetage, inimesed, teie missioon on selgelt määratletud, nii et ärgu tulgu keegi Minu 

juurde tagasi ja ütle mulle, et ta ei suutnud midagi teha, sest ta ei teadnud, milleks ta oli saadetud. Teie 

teod on heategevus, kogukondlik mõtlemine ja rahu. 

6 Minu uued jüngrid, kes on Mind selle aja jooksul kuulnud, on võtnud endale vastutuse Minu 

õpetuse levitamise eest ja veendunud, et nende teod on parimad tunnistused tõe kohta, mida see õpetus 

sisaldab. 

7 Kui nad elavad vastavalt sellele sõnale, on nad täitnud ülesande, mille pärast nad siia maailma 

saadeti, ja nende tunnistus võetakse vastu kui tõene. 

8 Igal ajal olen Ma teinud ennast teatavaks inimestes, kelle saatuseks oli levitada teadmisi ja usku 

Minu Jumalikkusse kogu maailmas - valitud vaimude rahvas, mitte mingi kindla rassi esindajad, sest pole 

vahet, kas Ma leian nad kehastunud ühes või teises rahvas, kas nad räägivad üht või teist keelt. 

9 Miks peaksin ma inimese keha kaunistama iludustega, mis kuuluvad ainult vaimule? Miks peaks 

Issand rõõmu tundma ainult ühe inimkonna moodustava rassi üle? 

10 Sel ajal tegutseb kõikjal tõelise Iisraeli vaim. Need on vaimud, kes tunnevad Minu kohalolekut, 

kes ootavad Minu tulekut, kes usaldavad Minu õiglust. 

11 Kui need sõnad jõuavad teistesse kohtadesse, hakkavad paljud nende üle pilkama; kuid ma ütlen 

teile, et parem oleks, kui nad ei teeks neid oma pilkamise objektiks, sest tuleb tund, mil nad ärkavad oma 

sügavast unest ja mõistavad, et ka nemad on Jumala rahva lapsed. 

12 Need rahvahulgad, kes Mind täna kuulavad, võivad langeda eksitusse, kui nad ei uuri Minu Sõna 

ja kui nad ei vabane oma maise-materiaalsest mõtteviisist. Neid võib tabada sama saatus, mis esimeste 

aegade Iisraeli rahvast, kes kuulsid Issanda häält, said seaduse ja neil olid prohvetid, mistõttu nad lõpuks 

uskusid, et nad on ainus Jumala poolt armastatud rahvas - see oli tõsine eksitus, millest suured kannatused, 

alandamine, pagendus ja vangistus peaksid nad vabastama. 

13 Te peate teadma, et Minu armastus ei saa teid jagada rassi või usutunnistuse järgi ja et kui ma 

räägin "oma rahvast", siis ainult sellepärast, et ma olen juba ammustest aegadest alates valmistanud ette 

vaime, keda ma saadan maa peale, et nad valgustaksid oma valgusega inimkonna teed. 

14 Nad on olnud igavesed rändurid, kes on elanud erinevates rahvastes ja läbinud palju katsumusi. 

Selle aja jooksul on nad avastanud, et inimlikud seadused on ebaõiglased, et inimlikud tundeväljendused ei 

ole tõesed ja et inimeste hinges valitseb rahutus. 

15 Te kõik olete kogenud uut kehastumist ja kannatused, mida te kogete, on nii rasked, et palute Mind 

lõpetada teie eksistents. Aga ma küsin teilt: Kas te ei tea, et te ei saa lõpetada eksisteerimist ja et kui te 

täna maa peal kannatate, siis jätkab teie hing pärast vaimumaailma üleminekut sama katsumuse all elamist, 

kuni ta on oma võla tasunud või õppust saanud? Praegu tühjendate väga kibedat karikat, sest olete ühe 

arenguetapi lõpus ja teise alguses. See on saagikoristuse aeg, mil saate vilja sellest, mida olete külvanud 



U 103 

117 

viimase "päevatöö" ajal. See peab siis juhtuma, et kui põllud on puhtad, saaksin ma taas kord anda oma 

külvajatele armastuse seemne külvamiseks, mis hästi hooldatuna annab teile rahu ja pääste vilja. 

16 Olid liiga haige ja liiga nõrk, et edasi minna, tundsid, et sul ei ole abi. Te otsisite valgust, mis 

juhataks teid turvalisse sadamasse, ja see oli siis, kui ma tulin teie juurde, kes te olite eksinud sügavas 

öösel ega teadnud, kuhu te läksite. Ma kuulsin teie kaebusi ja saatsin teie juurde Eelija, et ta annaks teile 

oma abi ja kuulutaks Minu tulekust. 

17 Minu Kohalolu pani teid õndsusest värisema ja te tundsite end kohe lohutatuna. Oo jüngrid, ärge 

unustage Minu tänast õpetust. Täna olete õppinud, et kõik, mida te olete korjanud, on teie tööde vili ja et 

pärast puhastumist tunnete end vabana ja vabana kõigist puudustest. - Te näete palju märke, mis räägivad 

teile suurtest katsumustest, mis on teie planeedil veel ees, ja kuigi te kuulete Mind, ei taha te veel mõista 

Mind ja te ei ole palvetanud. Mõistke, et see on meeleparanduse ja võitmise aeg teie jaoks, kes te teate, 

mis peab tulema. Olete uue ajastu lävel ja kõik kutsub teid tööle. Vaadake viljakaid põlde, põliseid niite, 

valju ja kosutavat päikest ja kristallilisi veekogusid. Kõik on loodud selleks, et te saaksite elada, hingata ja 

täita oma vaimset ülesannet. Ma räägin teile piltlikult ja samuti näitan teile, mis on tulemas, et te saaksite 

uurida Minu sõnu ja mõista Minu isalikku igatsust. 

18 Ma ei taha, et te tõlgendaksite Minu õpetust valesti ja sulgeksite end kloostritesse palvetama ning 

jätaksite inimesed maha. Töötage nende heaks, vabastage nad oma teadmatusest ja materialismist ning 

äratage neis usku. 

19 Elage armulikult, armastage õiglust, olge õrnad, ärge soosige kurja, vastupidi, seiske sellele vastu, 

manitsedes oma kaasinimesi heale, siis olete valmistanud teed Vaimule, et ta ei komistaks. Tehke seda 

kõike ilma, et see tunduks teile ohvrina. 

20 Kannatage kannatlikult katsumusi, mida peate läbi tegema, sest keegi ei pääse neist. Sel viisil 

õpetate te oma kaasinimestele püsivust Minu Seaduses. 

21 Ühinege, ärge eirake üksteist, sest te praktiseerite Minu õpetust erinevalt. Kui te olete sellepärast 

lõhestatud, siis otsige üles oma vennad ja õed ning armastage üksteist nii, nagu mina teid armastan. 

22 Nii nagu ma palvetasin õlipuuaias, et inimeste hinged ei läheks kaduma, nii peaksite ka teie 

palvetama oma kaasinimeste eest. Ma näen, kui palju pisaraid peavad inimesed veel valama, et puhastuda; 

kuid Minu halastus toetab ja tugevdab neid, et nad ei kukuks teel kokku. 

23 Jüngrid, teie, kes te olete Minult saanud Minu Sõna Raamatu - kasvage juba praegu tugevaks, et 

kui te koputate uksele ja seda ei avata, siis te ei taganeks. Ärge unustage, et Ma olen käskinud teil 

koputada üks, kaks ja kolmandat korda Minu nimel, ja kui te leiate, et teie pingutused ei ole suutnud teie 

kaasinimeste käitumist parandada, siis jätke asi Minu hooleks ja jätkake oma teed, kandmata kibedust oma 

südames ja veel vähem soovides, et need, kes ei tahtnud teid kuulata, kannataksid. Relvastuge lahkusega, 

sest te ei tea, millisel päeval või millisel tunnil peate koputama samale uksele või kas teid ei küsita. Ainult 

armastus ja kannatlikkus suudavad pehmendada kivisüdameid, mistõttu peaksite alati valmis olema. 

24 Ma ütlen teile veel kord, et te ei peaks tegutsema kohtunikuna oma kaasinimeste tegude üle. Kui 

Minu jüngrid, Minu sõnumitoojad ja saadikud ei ole kuulda võetud, annan Ma oma hääle kuuldavaks 

nende südametunnistusele, kes Minu kutsed tagasi lükkasid. See hääl on kohtuniku hääl, kuid te juba teate, 

et Jumalikus Kohtunikus on alati Minu Isalik Armastus. See ei ole nii teiega, inimesed, kes te sageli, kui te 

hakkate oma kaasinimeste üle kohut mõistma, ei osutu te enam nende ligimeseks. Te peate eemaldama 

oma südamest kõik kurjad tunded, et te jõuaksite armastusega inimeste hingedeni. 

25 Ärge armastage seda, kes teid vastu võtab ja teile usku annab, rohkem kui seda, kes teie sõna vastu 

ei võta. Kui te saavutate selle edu, siis võite öelda, et hakkate Mind mõistma ja tunnete oma olekus jõudu, 

mis annab teile julgust seista silmitsi kõige suuremate katsumustega, mida maailm võib teile osaks teha. 

26 Selle juhise, mille ma teile annan, andsin ma teile juba Teise ajastu näite. Jeesus rippus ristil, 

Päästja suri rahvahulkade ees, keda Ta oli nii väga armastanud. Iga süda oli uks, millele Ta oli koputanud. 

Pealtvaatajate hulgas oli mees, kes valitses paljusid, kiriku vürst, publitsist, variser, rikas, vaene, 

hukkamõistetav ja lihtsameelne. Aga kui mõned teadsid, kes oli see, kes sel tunnil suri, sest nad olid 

näinud Tema tegusid ja saanud Tema hüvesid, siis teised, kes janunesid süütu vere järele ja ihkasid 

kättemaksu, kiirustasid Tema surma, keda nad nimetasid pilkavalt "juutide kuningaks", teadmata, et Ta ei 

olnud mitte ainult ühe rahva kuningas, vaid kõigi maailma rahvaste ja kogu universumi maailma kuningas. 
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Kui Jeesus heitis ühe oma viimase pilgu neile rahvahulkadele, tõstis ta oma palve Isa poole, täis halastavat 

armastust ja kaastunnet, öeldes: "Mu Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad." 

27 See pilk hõlmas nii neid, kes Tema pärast nutsid, kui ka neid, kes Tema piinadest rõõmustasid, sest 

Meistri armastus, mis oli Isa armastus, oli kõigi vastu võrdselt. 

28 Ma ütlen teile, jüngrid, oma Armastuse Seaduses, et kui te ei saa teha selliseid täiuslikke tegusid 

nagu need, mida ma tegin Jeesuses, siis peaksite vähemalt püüdma oma elus neile läheneda. Mulle piisab 

vähesest heast tahtest Mind jäljendada ja vähesest armastusest oma ligimese vastu, ja Ma seisan teie kõrval 

ning avaldan teile oma armu ja väe teie teel. 

29 Te ei ole kunagi üksi võitluses. Kuna ma ei jäta teid üksi, kui teid koormab teie pattude koorem, 

kas te arvate, et ma jätan teid maha, kui te lähete oma teed selle armastuse missiooni risti raskuse all? 

30 Mõistke Mind, jüngrid, et te saaksite Minust eeskuju võtta. Uurige Minu teoseid ja sõnu, et te 

saaksite avastada Minu õpetuse olemuse. Ma ootan ainult teie ettevalmistust, et näidata teile aega, mil te 

töötate, sest ma toon päästmise valguse inimestele teie kaudu. 

31 Jah, armsad jüngrid, mina olen viinapuu. Võtke Minu armu veini; homme vajate seda võitlemiseks. 

Valmistuge nüüd, kui istute Minu laua ääres. Siis, kui kätte jõuab tund, ei kõhkle ega kõhkle sa. Te olete 

Minu külvajad ja oma usus käitute nagu inimesed, kes harivad maad, külvavad seemet, pannes kogu oma 

usalduse, üleandmise ja lootuse Jumalale. Nii räägin ma teile, kes te ei tea, kust tuleb vihm teie seemne 

jaoks või leib teie huulte jaoks; kuid ma kinnitan teile, et teil ei jää millestki puudu. 

32 Ärge unustage, et võit kuulub visadusele. Täitke oma ülesanne maa peal ja kui olete selle 

lõpetanud, võite lahkuda sellest maailmast ja minna maale, mille ma olen teile lubanud - vaimulikule 

Kodule, mis on mõeldud Issanda lastele. Asetage oma lootus Igavesse Elu ja ärge kuulake materialiste, kes 

arvavad, et Minu õpetus on takistuseks inimkonna materiaalsele arengule, sest see räägib teile alati 

Vaimsest Elust. 

33 Samuti ei ole õigus sellel, kes arvab, et ta peab alati mõtlema surma peale ja põlgama seda, mida 

see elu pakub, sest see on mööduv. Ta ei ole mõistnud Minu Sõna õiget tõlgendust, ta isegi ei tea seda. 

34 Esimene seadus, mis tuli inimesele teadvuse kaudu meelde, oli see, mis ütles talle: "Kasvage ja 

paljunege". Kuid nüüd ütlen teile, et see seadus ei piirdu ainult inimliigi suurenemisega, vaid hõlmab ka 

teie võimeid, voorusi ja teadmisi. 

35 Ma õpetan teid käima läbi maailma, jättes neile, kes tulevad pärast teid, armastuse teose. Kes seda 

teeb, selle silmad on suunatud igavikku. Kui teie olemasolu maa peal tundub liiga lühike, et viia läbi suur 

töö, siis ärge muretsege, et surm peatab teie töö, sest nii ei ole, sest Minu armastav hool on kõikvõimas ja 

mul on vahendid, et te saaksite selle lõpule viia. Ma olen andnud teile osa loomis-, arengu- ja täiustustööst 

ning miski ei suuda teid takistada teie tee eesmärgi saavutamisel. 

36 Täitke oma ülesanne kooskõlas Looja ja oma ligimestega ning lõpuks, kui kõik on lõpule viidud, 

olete ääretult õnnelikud, vaadeldes jumalikku tööd, milles olete teinud koostööd oma Isaga. Kui suur saab 

see õnn olema Minu Vaimus ja kui väljendamatu õndsus saab olema kõigis Minu lastes! 

37 Ma näen teie janu armastuse järele, teie nälga valguse järele ja teie nii suurt soovi Minu järele, 

ning Mina, teie Isa, kellel on kõik vahendid, et lasta oma hääl teie juurde, tahtsin rääkida teile 

inimintellekti kaudu, mis on teile kättesaadav vorm, et aidata teil mõista Minu vaimseid sõnumeid. 

38 Ainult Minu vägi on põhjustanud selle, et patune on saanud Minu Sõna suusõnaks. Kuid igaüks, 

kes selles kahtles, sai peagi tunnistajaks nende inimeste muutumisele, kelle kaudu ma teile oma Sõna 

andsin. Te olete näinud, kuidas lõpmatu tarkuse mõtted võrsuvad harimata meelest, te olete näinud, kuidas 

patuste huultel õitseb Jumalik Sõna täis valgust ja headust. Häälekandjad, kes on selles teenistuses 

väsimatud ja Minule pühendunud, on võimaldanud Minu Vaimul seda sõnumit inimkonnale väljendada. 

39 Ma olen võtnud vastu suurel hulgal inimesi, ilma et oleksin kedagi Minu lastest soosinud. Nende 

seas oli nii see, kes Mind armastab, kui ka see, kes Mind eitab, nii see, kes usub Minu kohalolusse selles 

vormis, kui ka see, kes kahtleb, ja Ma võtsin nad kõik vastu sama armastuse sõna ja sama isaliku 

hellusega. 

40 Nendes rahvahulkades olen ma vastu võtnud kogu inimkonna. Kui ma siinsetele inimestele 

rääkisin, siis adresseerisin ma oma sõna kõigile inimestele, sest minu sõnum oli mõeldud nii selle aja kui 

ka tuleviku inimestele. Kui nende rahvahulkade hulka on tulnud mehed teistest maadest, olen ma neid oma 

rahvaste nimel armastusega vastu võtnud ja valmistanud neid olema saadikud ja prohvetid nende seas, kes 
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kuuluvad nende hulka rassi ja keele poolest, ning olen õpetanud neid palvetama ja valvama oma rahvaste 

eest ja teinud neist valvureid katsumuste ja tagakiusamise aegade jaoks. 

41 Minu tuline soov, mida te peaksite tõlgendama kui jumalikku mandaati, on, et te viiksite Minu 

Sõna igasse südamesse, kus seda vajatakse; et te ei unustaks, et nii nagu te olete tulnud Minu Kohaloleku 

juurde näljast ja janust valutades, nii on kogu inimkond sel tunnil tõelises hingepiinas. 

42 Päev on juba lähedal, mil inimesed mõistavad, mida tähendab vaim, sest paljud, kes arvavad end 

usklikuks, ei usu, ja teised, kes arvavad, et nad näevad, ei näe. Aga kui nad mõistavad tõde, siis mõistavad 

nad, et oleks lapsik, ebaõiglane ja ebamõistlik jätkata teise ellu kuuluva olendi toitmist maailma viljadega. 

Siis otsivad nad valgust religioonides ja oma hingevalu ja piinava sooviga leida tõde, teevad nad ära 

õpetuste võltsimise ja hävitavad kõik pealiskaudse ja välise, mida nad erinevates kultustes leiavad, kuni 

nad avastavad jumalikku olemust. 

43 Ma tahan, et te oleksite nende aegade saabudes täielikult teadlikud kõigest, mis toimub, ja 

missioonist, mida te peate täitma. Seepärast ütlen ma teile veel kord: kuulake, uurige ja mõistke Minu 

Sõna. 

44 Ma janunan sinu armastuse järele, seepärast olen ma praegu sinu juurde lähemale tulnud, sest ma 

ei ole leidnud inimeste seas armastust, vaid pattu ja isekust. 

45 Selle aja inimesed on unustanud õpetuse näited ja teod, mille Jeesus jättis teile oma armastuse 

pärandusena. 

46 Te ei ole seda Sõna oma südamesse sissepressinud, sest kui te oleksite seda tõeliselt kinni pidanud, 

oleks Minu lubadus teie juurde tagasi tulla olnud teie jaoks olemas, ja te oleksite jälginud ja palvetanud 

Minu tulekut oodates. Aga kui ma tulin, üllatasin teid kui magajat. Siis ma ütlesin: "Õndsad on need, kes 

vastavad Minu kutsele ilma reservatsioonideta, sest ma teen neist suure tarkuse valdajad. Mõned tulid heas 

usus ligi, teised ootasid, kuni nägid end kehakestast vabanevat, et öelda Mulle: "Siin ma olen, Issand; nagu 

lind, kes lahkub vanglast ja laiutab oma tiivad, tulen Sinu juurde, et täita Sinu tahet." Aga Minu Tahe, 

inimesed, on olnud, et te astute juba siin maailmas kindlaid samme vaimsel teel, sest ma tahan, et keha, 

mille olen teile usaldanud, ei oleks enam hingele ahel ega vangla. Hing ei ole loodud selleks, et olla liha 

või maailma ori: ta on vaba. Kuid vaimne teadmatus ja usufanatism on teinud inimese hinge orjaks, 

vedades pimeduse ahelad kaasa sajandist sajandisse. 

47 Nüüd näitan teile taas teed, magustades teie eluteed Minu Sõna maitsega ja andes igale oma 

armastuse risti, et ta saaks oma koormaga ronida mäetipule ja viia seal oma töö lõpule. Ärgu keegi, kes on 

Minu jünger, kavatsegu tulla Minu juurde ilma oma ristita, sest siis ei tunnustata teda Minu õpetuse 

apostlina. 

48 On palju inimesi, kes väidavad, et nad järgivad Minu õpetust, ja teisi, kes usuvad, et nad 

armastavad Mind, kuid nende armastus on vale, sest nad ei praktiseeri Minu õpetust ja sest nad ei ole 

kunagi elanud Minu seaduse järgi. Ma ei taha, et te oleksite nagu nemad, vaid hakkaksite tõeliselt tundma 

armastust ja halastust. Ärge kiitke sellega, mida ma olen teile andnud, ega sellega, mida te teete, isegi kui 

te sageli tunnete, et süda teie rinnus näib lõhkuvat rõõmust pärast seda, kui olete teinud hea teo või teinud 

end imetabeli vääriliseks. 

49 Minu õpetamist iseloomustab lihtsus. See näitab vaimulikus keeles väärtust või teenet, mis peab 

olema igal teie teosel, et teie Issand seda tunnustaks. Tõesti, ma ütlen teile, et teie vaim tunneb juba praegu 

oma saavutatud valguse põhjal ära, kas mingi töö on piisavalt väärtuslik, et seda Isale pakkuda või mitte. 

See on õpetus, millega ma praegu teie vaimu toidan. 

50 Sellest veinist, mis on selles karikas, tilgutan ma tilkhaaval teie huultele kuni Minu lahkumise 

päevani. Aga ärge olge kurvad, sest nii nagu teie kuulete Mind, nii kuulsid ka Minu apostlid Mind teisel 

ajastul, kui Ma ütlesin neile: "Ma lähen varsti ära ja jätan teid oma kohale, et õpetada oma kaasinimesi." 

Nad olid elanud koos Minuga, kannatanud koos oma Isandaga, näinud Minu tegusid ja kuulnud Minu 

sõnu. Kuid nad ei olnud ainsad, sest Minu elu oli avalik, ja Minu Sõna tunnistajateks olid nii 

lihtsameelsed, vaesed ja südamelt vaesekesed kui ka patused, variserid, kirjatundjad, publitsistid; 

maavalitseja, ametnik ja sajandik. 

51 Ma kõnelesin igaühega ja andsin neile oma valgust vastavalt nende vaimsetele vajadustele. 

52 Samamoodi olen ma praegu teiega rääkinud ja teinud ennast kõigile teatavaks päevavalgel, et 

igaüks saaks võtta enda peale selle osa, mis talle Minu töös kuulub, ja seda täita. Kui ilus on see tasu, mille 
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teie vaim saab, kui ta kord kehakest lahkub. Tehke end selle tasu vääriliseks, kuid vabastage end seetõttu 

teadmatuse pimedusest, et te ei muutuksid suunata ja eesmärgita hulkuvateks hingedeks. 

53 Teenige ja armastage inimkonda, kes on teie õde ja keda Minu õiglus praegu vaevab. Vaata, ei ole 

südant, mis ei ole joonud kibeduse karikat. Sel ajal on kõigil inimestel valu, kuid selle kaudu otsitakse 

Mind ja selle kaudu tunnevad inimesed valu, et nad on Mind haavanud. 

54 Mõned ootavad Messia tagasitulekut, kuid mil viisil nad ootavad Mind? millal te lõpuks märkate, 

et Ma ilmutan end taas inimkonnale sel ajal? Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu Valgus on jõudnud kõigi 

rahvaste juurde Minu sõnumitoojate kaudu, kes tulid inimkonna juurde Minu Kolmanda Ilmutuse 

eelkäijatena. 

55 Seitse rahvast valitakse välja, et luua maailmarahu ja tõeline vendlus inimeste vahel; neis ma 

ilmutan ennast. Tänapäeval olen leidnud nad vennatapusõdadesse takerdununa, andununa oma unistustele 

suurusest ja rahuldamatule võimuahnusele. Sellest (Mehhiko) rahvusest saadan ma hea tahte saadiku 

maailma suurte rahvaste juurde, et rääkida neile rahust, ja kui nad on sõja lõpetanud, jõuab nende 

vaimudesse üksmeele ja rahu valgus. Aga see valgus ei tule idast ega läänest, vaid see laskub Minu 

Vaimust inimeste vaimule. 

56 Valmistage endid ette, et need, kes on määratud selleks missiooniks, saaksid õigel ajal minna 

rahvaste juurde, ja kui nad on pannud Minu uue Sõna kõikjal kuuldavaks, laseb võimas puu oma oksad, 

oma varju ja oma viljad jõuda kõigi oma lasteni. Te peate siis kahekordistama oma jõupingutusi ja 

innukust, et Minu Õpetus ei kannataks korruptsiooni all ja et teadmatud ja ettevaatamatud inimesed ei 

lõikaks teile usaldatud puust oksi maha kavatsusega kasvatada neist võõraid puid. 

57 Minu töö saab teatavaks sellises puhtuses ja täiuslikkuses, milles ma olen selle teile ilmutanud - 

ilma väliste riituste ja tavadeta. 

58 Kui te tunnete seda nii täiuslikuks, siis tunnete end selle vääriliseks ja küsite endalt: "Miks pöördus 

Isa just meie poole, et seda meile avaldada?". Kuid ma ütlen teile, et teie hing on oma pika elutee jooksul 

saavutanud suure arengu, hoolimata teie puudustest. Kuid te ei saa veel aru selle ilmutuse suurusest, vaid 

alles siis, kui ma olen oma Sõna teie hulgast tagasi võtnud. Siis mõistate, kui palju head teil on olnud, ja 

olete täis õndsust, et olen olnud teie keskel. 

59 Tõesti, ma ütlen teile, et te, armsad jüngrid, olete minu armastuse lauas söönud ja joonud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 104  
1 Inimkond, sa näitad mulle oma rahunälga. Sellele ma ütlen teile, et inimene, kes ei armasta, ei saa 

rahu. Ma olen kuulnud teie palveid, milles te ütlete: "Rahu maa peal heasoovlikele inimestele." Kuid te ei 

ole mõistnud, et hea tahe saab tulla ainult headuse ja õigluse poole pöördumisest, mis on armastuse viljad. 

2 Kui inimeste seas valitseb armastus, tunnete kõikjal Minu rahu kohalolekut. Sest harmoonia 

looduse kuningriikidega ja kogu teie keskkonnaga, mille te olete hävitanud, saab tagasi, ja see õnn on nagu 

sõnum, mille inglid teile tõid, kui nad ütlesid teile: "Au Jumalale kõrgel ja rahu maa peal heasoovlikele 

inimestele." 

3 Te olete teaduse abil palju uurinud, kuid siiski ei ole te suutnud avastada nii tihedat seost inimese 

ja vaimuliku, inimolendi ja tema Looja vahel. 

4 Kuidas saab olla normaalne sellise olendi elu, kes kaldub kõrvale teelt, mida Looja seadus talle 

näitab? Vaadake, kui palju on inimene vaeva näinud, et leida teid, mis on kõrvalteed, millele Minu 

armastuse ja õigluse Seadused osutavad. 

5 Teie maailm on täis kunstlikkust ja valet, ja see on tingitud sellest, et te olete juba ammu eemale 

pöördunud sellest, mida Isa kavatses. 

6 Ülimalt suur on see katsumus, millele ma olen vaimu allutanud, kui ma olen saatnud ta elama maa 

peal, et ta jääks püsima Minu Seadusesse. Seepärast olen ma teid iga kord, kui te olete eksinud, otsinud 

üles, andestanud teie sõnakuulmatuse ja eksimused ning pakkunud teile uusi võimalusi. Minu tahe on 

olnud, et te tunnetaksite läbi teie katsumuste raskuse seda jõudu ja võimeid, mille Ma olen teie vaimule 

andnud, ning samuti tasu, mis on lubatud ustavatele lastele, kes jäävad Minu käskude juurde. 

7 Olge alati teadlikud, et kui tasu, mida ma teile luban, on suur, siis peavad ka teie teeneid osutuma 

selle lubaduse vääriliseks. 

8 Ma istutasin teaduse puu ja ei raiu seda maha, sest selle viljad kuuluvad elule. Kuid inimlik 

kannatamatus, uudishimu ja ambitsioon on selle oksi painutanud. 

9 Oma jumalikus armastuses inimloomade vastu luban neil uurida Minu tegusid ja kasutada kõike, 

mis on loodud, nii et neil ei oleks kunagi põhjust väita, et Jumal on ebaõiglane, sest Ta varjab oma tarkust 

oma laste eest. Ma kujundasin teid ja andsin teile vaba tahte ja austasin seda, kuigi inimesed kuritarvitasid 

seda vabadust ja solvasid seeläbi Mind ja rüvetasid Minu Seadust. Kuid täna lasen ma teda tunda Minu 

andestuse hellust ja valgustan tema vaimu Minu tarkuse valgusega, nii et ükshaaval pöörduvad Minu 

lapsed tagasi tõe teele. 

10 Tõe Vaim, mis on Minu valgus, paistab südametunnistuses, sest te elate väljakuulutatud aegadel, 

mil teile valgustatakse iga saladus, nii et te saate aru sellest, mida seni ei ole õigesti tõlgendatud. 

11 Vale ettekujutus, mis inimestel oli Minu õiglusest Esimestel Aegadel, kaob lõpuks, et anda teed 

tõelisele teadmisele sellest. Jumalikku õiglust mõistetakse lõpuks kui valgust, mis lähtub teie Isas 

valitsevast täiuslikust armastusest. 

12 See Jumal, keda inimesed pidasid kättemaksuhimuliseks, julmaks, kättemaksuhimuliseks ja 

andestamatuks, saab südamepõhjast tunda Isa, kes annab andeks oma laste süütegude eest, Isa, kes 

armastavalt veenab patustajat, Kohtunikuna, kes raskelt eksinud inimese hukkamõistmise asemel pakub 

talle uut võimalust päästmiseks. 

13 Kui palju puudusi on inimesed oma teadmatuses omistanud Mulle, sest nad arvasid, et Ma olen 

võimeline viha tundma, kuigi viha üksi on inimlik nõrkus! Kui prohvetid rääkisid teile "Issanda pühast 

vihast", siis ütlen teile nüüd, et tõlgendage seda väljendit kui jumalikku õiglust. 

14 Esimese ajastu rahvas ei oleks mõistnud muud väljendusvormi, samuti ei oleks liiderid või 

libertiinid võtnud prohvetite manitsusi tõsiselt, kui nad poleks neile selles vormis rääkinud. Oli vaja, et 

Minu sõnumitooja inspiratsioon oleks väljendatud sõnades, mis avaldaksid muljet nende inimeste ajule ja 

südamele, kes on vaimselt vähe arenenud. 

15 Et anda teile ustava ja tõese pildi sellest, mis on Isa armastus ja õiglus, saatsin teile oma Sõna, et 

avaldada oma armastust Jeesuse kaudu. Kristuses nägite te alandlikkuse ja alandlikkuse kuningat, 

kuningat, kes eelistas inimliku edevuse kuninglikule kroonile alandavat ja valusat okaskrooni. 

Kohtunikuna nägite Teda, kes mõistis pattude tegude üle kohut teisiti, kui inimesed on harjunud. Ta 

jutlustas andestust, kui andis teile selle õpetuse, milles Ta ütles teile: Kui te saate kaasinimeselt põsele 
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laksu, siis pakkuge talle õrnalt ka teist põske andestuse märgiks; kuid seejärel kinnitas Ta oma sõnu 

tegudega. 

16 Kui kohutav oli patuse meeleparandus, kui ta tundis end Jeesuse lahke ja õrna pilgu valguse 

embuses! 

17 Kui palju imesid toimus selle Armastuse Meistri andestuse mõjul! Põhjuseks oli see, et Tema 

andestus oli tõeline ja Tema otsus täiuslik, sest need lähtusid lõpmatust armastusest, mida Jumal tunneb 

oma loodute vastu. Kuid inimkonnale pidi ilmuma palju rohkem kui see, mida neile oli õpetatud, et nad 

mõistaksid nende õpetusnäidete tähendust. Ja nii kuulutati inimkonnale välja uus ajastu ja Minu Vaimu 

uus ilmutus, ja selle lubaduse täitumist näete te selles valguse Sõnas, mis on tarkus teie vaimule ja lohutus 

teie südamele. Kes peale Minu võiks olla tõe ja lohutuse Vaim? 

18 Siin ma olen - ma olen kohal, ilmne, nähtav igale vaimsele pilgule, levitan valgust mööda Vaimu 

radu, et te saaksite aru kõigest, mis on läbi aegade ilmutatud. 

19 Nüüd võite oma südame ja vaimu sügavusest öelda: "Isa, viimaks olen ma Sind näinud, viimaks 

tunnen ma Sind." Aga millal sa suudad mind tõeliselt armastada? 

20 Ma räägin teile samal viisil, nagu Ma rääkisin Teisel ajastul, sama armastuse ja sama tarkusega, 

sest Ma olen muutumatu; kuid teie, kui jüngrid, astute praegu teist sammu Minu teel. Te toitute sellest 

Sõnast ja olete õndsusest väljas, kui tunnete Minu Kohalolu enda lähedal. 

21 Teie vaimust tõuseb armastuse ja tänulaul Minu poole, sest ma olen andnud teile selle armu. 

22 Inimesed, jätkake oma vaimu värskendamist, ja teie, inimkond, pöörduge taas Minu poole, 

pöörduge tagasi õigele teele. Teenige üksteist ja tehke oma kaasinimestele seda, mida mina teen teile, sest 

nii teenite mind ja armastate mind. 

23 Otsige Mind kui Isa, kui Arsti, kui Isandat, ja Ma olen teile väga lähedal. Paluge Minult ja Ma 

annan teile, kuid pingutage, et võtta Mind eeskujuks, isegi kui see on ainult üks teie päevane tegu või 

mõte; siis võtan Mina selle enda peale, et teha viljakaks see, mida te Minu nimel teete. 

24 Olge teadlik, et teie elu maa peal on lühike ja et kui te jõuate selle lõppu, peate andma aru, mida 

olete külvanud. 

25 Kui Minu Sõna on jõudnud teie südame põhjani ja te olete valmis Mind järgima, siis ühinete 

Minuga võitluses ja ei puhka enne, kui näete, et maailm pöördub ja pöördub tagasi tõelisele teele. 

26 Inimkond kardab ja kannatab ning selle valu jõuab ka teie Taevase Ema vaimuni. Milline valu 

võiks last piinata, mida ta ei tunneks? Kuid tema eestpalve päästab teid ja tema inspiratsioon kutsub teid 

käima spirituaalsuse teed. 

27 Ma saatsin teid puhtalt maa peale, ja nii te naasete Minu juurde. Aga kui palju pead sa pingutama, 

et taastada puhtus, mis oli sinu oma. Seepärast on vaja, et te jälgiksite, et te palvetaksite ja mediteeriksite, 

et te ei langeksite enam kiusatusse ja hakkaksite mäele ronima, ilma et jääksite oma tõusul kauemaks, nii 

et jõuaksite tippu. 

28 Palvetage praegu, et teie vaim tooks teie kaasinimestele rahusõnumi. "Paluge, ja teile antakse; 

otsige, ja te leiate." Seda olen ma teile õpetanud, ja Minu Sõna saab alati teoks. 

29 Armsad töötajad, ma olen õnnistanud teie vaimu, et see leiaks päästmise ja vabastaks omakorda 

oma vennad ja õed patust. Praegu puhastate end, et olla Minu Kohaloleku väärilised. Homme, kui te olete 

tõeliselt tugevad, aitate te oma kaasinimestel vabaneda patust. Ma armastan teie vaimu, ma armastan kõiki 

oma lapsi ja seepärast püüan ma teie päästmise poole. 

30 Siin ma olen, kutsudes teid rahule, sellele rahule, mida ka inimesed salaja igatsevad, ainult et nad 

ei ole seda otsides valinud teed, mis selleni viivad. Tõesti, ma ütlen teile, et rahu saladus peitub Minu 

õpetuste praktikas, ja just sellest on inimkond eemaldunud. Öelge mulle, kas see maailm, mis patustab, 

vigastab, tapab, häbistab ja rüvetab, elab Jeesuse õpetuse järgi, ja te näete, et ta elab väga kaugel Minu 

õpetusest. 

31 On palju inimesi, kes peavad Minu õpetust aeglaseks, kuid põhjus on selles, et nende 

materialiseerumine ei võimalda neil avastada Minu õpetuste igavest tähendust. 

32 Minu seadus on muutumatu. Inimesed oma kultuuride, tsivilisatsioonide ja seadustega on kaduvad, 

kusjuures kõigest sellest säilib ainult see, mida Vaim on üles ehitanud oma armastuse ja halastuse 

tegudega. See on see, kes pärast iga "päevatööd", pärast iga katsumust, kui ta uurib Jumaliku Tarkuse 

allikat, näeb Minu Seaduse liikumatut kaljut ja igavesti avatud raamatut, mis sisaldab Vaimu õpetust. 
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33 Oh, kui kõik inimesed tahaksid näha selle ajastu tõusvat valgust - kui palju lootust oleks nende 

südames! Aga nad magavad. Nad ei oska isegi vastu võtta valgust, mida kuninglik täht neile iga päev 

saadab, seda valgust, mis on nagu Loojalt kiirgava valguse kujutis. See hellitab teid ja äratab teid 

eksistentsi igapäevase võitluse suhtes, ilma et need, kes ei ole tundlikud loodu ilu suhtes, peaksid 

hetkekski pausi, et Mind tänada. Taevane hiilgus võib neist mööduda, ilma et nad seda märkaksid, sest nad 

ärkavad alati täis muresid ja unustavad palvetada, et otsida vaimset jõudu Minust. Samuti ei otsi nad keha 

jaoks energiat looduse allikatest. Nad kõik jooksevad kiirustades ringi ja pingutavad, teadmata milleks, 

käivad ringi, ilma et neil oleks selget eesmärki. Just selles südametu ja mõttetus võitluses eksistentsi eest 

on nad oma hinged materiaalseks ja isekaks muutnud. 

34 Siis, kui unustatakse vaimu seadused, mis on elu valgus, hävitavad inimesed end, nad tapavad end 

ja röövivad oma leiva, kuulmata südametunnistuse häält, kaalumata, mõtisklemata. Aga kui keegi küsiks 

neilt, kuidas nad oma praegust elu hindavad, vastaksid nad kohe, et kunagi varem ei ole inimelus nii palju 

valgust paistnud kui praegu ja et teadus ei ole neile kunagi nii palju saladusi avanud. Kuid nad peaksid 

seda ütlema, hoides näo ees õnneliku maski, sest oma südames peidavad nad kõiki oma vaimseid 

kannatusi ja viletsust. 

35 Kui inimkond ärkab ja näeb selle koidiku valgust, ei lakka Minu Hääl rääkimast teie vaimule ja 

valu ei lakka puhastamast südameid. 

36 Õndsad olete teie, Minu lapsed, kes te olete ühendanud end palves, sest sel hetkel on tugevad 

tõstnud nõrku üles, usumees on andnud julgustust kõhklejatele ja see, kes oskab rääkida oma Isaga, on 

õpetanud palvetama seda, kes ei oska seda teha. Sel viisil võtavad algajad jüngrid endale eeskujuks. 

37 Kui Minu Sõna tuleb häälekandja huultelt, kohtan Ma inimesi, kes on valmis ja ootavad Mind. Siis 

siseneb Minu halastus südamesse, et anda igaühele vastavalt tema vajadusele. Nendel Minu ilmumise 

hetkedel ma tean, kes teist otsib Mind ainult soovides abi kurjuse vastu, ja ma avastan need, kes vaatamata 

abivajadusele unustavad oma vajadused, sest nad tahavad eelkõige olla Minu jüngrid. Jumalik mõistmine 

ja heatahtlikkus, millega ma räägin igale südamele, on tuli, millega ma oma Sõna teie vaimule sisse surun, 

nii et see jääb unustamatuks. Tõesti, ma ütlen teile, et alati, kui Minu Õpetus on jõudnud südame põhjani, 

on see seeme, mis idaneb ja paljuneb. 

38 Hetk, mil te olete esimest korda kuulnud Minu Sõna või saanud seemne oma südamesse, toob 

kohtumõistmise teie vaimule, täpselt nagu siis, kui teil on (teie elu) vilja, mida näidata Mulle. Sel ajal 

annan teile väärtusliku võimaluse maa peal oma hinge puhastada, ja kui te naasete igavesse koju, tulete 

rahulikult ja rõõmsalt, täis valgust ja teenet, et nautida Minu rahu. 

39 Maailm on lepitusorg, kus inimene teeb ühelt poolt pattu ja teiselt poolt puhastab end. Tõesti, ma 

ütlen teile, et teispoolsus erineb sellest, mida te tunnete maa peal, sest igaüks, kes jõuab sinna pattude ja 

ebapuhtusega vaevatuna, peab taluma väga suuri kannatusi, mis on lõpmatult suuremad kui need, mida ta 

kannatas inimesena, sest - olles nüüd vaimses maailmas - kuuleb südametunnistus suurema selgusega, mis 

sellise suure puhtuse ees tahaks hukkuda või vähemalt naasta materiaalsesse maailma, millest ta lahkus, 

kus tema arvates ei võetud arvesse tema mitmekülgseid puudujääke. 

40 Lisaks kõigele sellele ütlen ma teile, et kõik, mis teid maa peal ümbritseb, ei ole vähem puhas kui 

see, mis eksisteerib vaimse kuningriigi sees, ja kui teile tundub, et te olete siin maa peal vähem ebapuhas 

kui sealpool, siis on see vaid arvamus, mis tuleneb sellest vähesest selgusest, millega te materiaalses kehas 

viibides head ja kurja hindate. 

41 Üks põhjusi, miks ma olen teile praegu oma Vaimse Õpetuse ilmutanud, on aidata teie hingel 

tõusta sellesse ellu, mis teda ootab, õppides vabatahtlikult alluma puhastumisele ja ammutama 

kannatustest ja katsumustest kogu kasu ja valgust, mida need sisaldavad, ning et ta juba siin - niivõrd, kui 

see on lubatud - tunneks ära tee, mida ta kord peab läbima. Vaadake, kui väärtuslik võimalus on elu maa 

peal, et hing, kui ta naaseb (ülestõusmisse), ei peaks häbenema oma tegusid ja minevikku, et ta ei 

komistaks sellel teel ega läheks eksiteele, sest ta usub, et näeb pimedust seal, kus on ainult valgus. Selle 

aja inimene on nüüd valmis mõistma vaimseid ilmutusi. Minu sõna on tulnud täpselt õigel ajal, inimkonna 

ärkamise ajal. 

42 Kui te täheldate oma teedel inimesi, kes näitavad oma tegudega või mõtteviisiga vaimset 

mahajäämust Minu ilmutuste ees, ärge ehmatage, sest te peate teadma, et mitte kunagi ei ole kõik inimesed 
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marssinud ühesuguse rütmi järgi. Usaldage, et ma jätan neile juba praegu sõnad, mis äratavad nad üles, kui 

aeg on käes. 

43 Need sõnad, millest te praegu aru ei saa, on just need sõnad, millest need inimesed aru saavad. 

44 Täna olete te mind kutsunud ja öelnud mulle: "Issand, Issand, tule meie juurde." Mõned on teinud 

seda, et paluda andeksandmist oma üleastumiste eest, teised, et paluda leevendust oma kannatuste eest, ja 

veel teised, kõige vähemad, et tänada Mind Minu hüvede eest. Ma olen kohe kõigi juurde tulnud, ilma et 

ma peatuksin hindama, milleks te Mind kutsusite, sest Mulle on tähtis ainult see, et te Mind kutsusite. 

45 Kui kõik küsiksid Minu järele, ütleksin neile sama, mis teile: Ma ei tule vaatama teie plekke ega 

mõistma kohut teie pattude üle, vaid kuulama teie kaebusi ja leevendama valu, mis paneb teid kannatama. 

46 Need, kes on Mind mõneks ajaks unustanud, või need, kes on Mind lõplikult eitanud, on mõnikord 

tundnud igatsust Mind näha ja kuulda, mõtiskledes sisimas, kus Ma olen ja kuidas nad võiksid Mind leida. 

47 Vaim vajab jumalikku ja oma valgusejanusena nutab ta kurvalt liha vanglas. Kuid just sel hetkel 

kuuleb ta, kuidas lahke hääl talle ütleb: "Siin ma olen." Ma ei ole teid unustanud ega eemaldunud teist. Ma 

ei saanud ennast eemaldada, sest ma olen igaühes teist. Aga kui sa tahad Mind leida - Minu tempel on 

kõikjal: sinu magamistoas, tööl, teel, sinu sees ja väljaspool, igas kohas, kus sa ehitad vaimustuse altari või 

kus sa oma usu kaudu süütad lambi, mis valgustab sinu ligimese teed. 

48 Kui inimene on küsitlenud oma Issandat ja ta on suutnud kuulda vastust oma südame vaikuses, on 

ta avastanud suuremaid saladusi kui kõik need, mida loodus võiks talle teaduse abil avaldada. See inimene 

on tõepoolest avastanud allika, kust kogu tarkus pärineb. 

49 Inimene, kes - oma valust ja hirmust ajendatuna - on suutnud vaimselt ühendust võtta oma 

Issandaga ja kes tunneb, et Ta ilmutab end tema palves, intuitiivses teadmises või katsumustes, on 

ehitanud pühamu, kus ta leiab oma Isa kohaloleku alati, kui ta end sisemiselt ette valmistab. 

50 Selle aja inimesi painavad kannatused viivad neid samm-sammult, ilma et nad seda mõistaksid, 

sisemise pühamu väravate juurde, mille ees nad - võimetuna edasi minema - küsivad: "Issand, kus Sa 

oled?". Ja templi seest kostab Meistri lahke hääl, mis ütleb neile: "Ma olen siin, kus ma olen alati elanud - 

teie südametunnistuses." 

51 Et aidata teid teie arengus, on Minu valgus teie teel; seepärast ärge kartke eksida. Riietuge 

kuulekusega ja täitke Minu tahet. Nii saate te teha suuri tegusid, nagu on iga Minu jüngri kohus. 

52 See, kes elab kuulekalt, ei pea oma Issandalt midagi paluma, sest ta mõistab, et tal ei saa millestki 

puudust tunda. Seevastu see, kes kõnnib vooruse piiril, peab õigel ajal küsima, sest ta tunneb, et rahu on 

temast lahkumas ja tal puudub jõud. Siis mõistab ta, et vaimu hüvesid ei ole nii lihtne saada kui maailma 

rahuldusi. 

53 Minu kuningriigis on alati avatud uks ja alati kaetud laud, mis ootab väsinud maapealse kõndija 

saabumist. Kuidas ma olen lootnud, et inimesed otsiksid neid vaimseid toite keset rahu. Aga kui nad seda 

küsivad, siis on see sügavalt valus. Sellest hoolimata on laud alati oma kohal ja keegi ei jää leivast ilma. 

54 Minu halastus ootab, et inimkonna meeleparandus ja uuenemine valuks välja neile, kes kunagi 

määrisid end patu mudaga, kuid siis puhastasid end armastuses oma Issanda vastu. See on pidusöök, kuhu 

te kõik olete kutsutud ja kus teie Isa jagab leiba ja pakub elu veini oma armastatud lastele. 

55 Ma hoiatasin teid juba siis, kui ma tulin maa peale, et rääkida inimkonnaga. Ma tahtsin, et 

inimkond valvaks ja palvetaks, et pimedus ei tabaks neid ettevalmistamata. Kuid maa suured rahvad ei 

vaadanud, ja sõda käis nende üle, karistades nende ülbust ja vähesust vastastikuses heategevuses. Vaadake 

iidseid rahvaid, kuidas neid painab nende suure viletsuse koorem. Kui palju nad on oma ülbuse tõttu 

kannatanud. Nüüd on tekkinud uued rahvad, keda samuti pimestab sõltuvus võimust ja rikkusest, ilma et 

endiste kogemused oleksid neid selles takistanud või et nad oleksid kuulnud mõistuse või 

südametunnistuse häält. Pimestatuna usaldusest oma võimu vastu, on nad lõpuks uskunud, et nad on 

kõikvõimsad, ja seetõttu ajavad nad taga eesmärki, mida nad peavad õigeks, mõistmata, et nad on 

hingematva kiirusega sukeldumas kuristikku. 

56 Kes on need, kes tõstavad keset kaost oma silmad taevasse, paludes rahu ja andestust neile, kes 

oma eksituses ei suuda enam ära tunda ega kuulda oma südametunnistuse õigluse häält? Kes see on, kui 

mitte need, kes armastavad rahu? Nad peavad olema valvurid, kes "valvavad" kogu inimkonna eest 

lähenevatel külastuspäevadel. 
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57 Nende palved toovad rahu neile, kes vajavad valgust oma vaimus. Vaimulik palve on sõnum, mis 

jõuab nende südamesse, kelle eest palvetatakse, ja see on nagu rahu mantel abivajajate kohal, kui mitu 

südant on ühinenud nende eest palvetama. Ma saan mitmest maailma punktist seda palvet, mille saadavad 

üles need, kes seisavad maailma rahu eest. 

58 Olge järjekindlad oma rahupalves, sest nii ühendate end kõigi nendega, kes samamoodi 

palvetavad. Hoidke rahu mantlit inimkonda kammitseva sõjategevuse üle ja lahingutundidel levitage seda 

oma kaasinimeste üle. Mäletate, et ma olen teile andnud igavese rahu ja et ma olen teid nimetanud 

Iisraeliks, mis tähendab "tugev"? - inimesed, ärge suruge oma südamest välja mälestust sellest, mida ma 

olen teile ilmutanud, ega rikkust, mida te teate, et teie vaim sisaldab. Ma ennustasin Jaakobile, et tema 

rahvas paljuneb nagu liiv mere ääres ja et nad toovad rahu rahvastele. Palvetage, armsad jüngrid, ja Minu 

Sõna täitub teie sees, sest te kuulute Minu rahva hulka, kelle saatus on olla õnnistus kõigi maailma 

rahvaste seas. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 105  
1 Sellest sõnast teete raamatu, mis jääb maa peale, et inimesed leiaksid tee vaimsuse poole. Paljud 

neist eitavad selle tõesust, kuid paljud kinnitavad ka, et kõik selle väited on õiged. 

2 Põlvest põlve ilmnevad Vaimu anded üha tugevamalt ja selgemini, ja see asjaolu, mis ilmneb isegi 

kõige kahtlevamates ja uskmatumates, on tunnistuseks selle tõe kohta, mida ma teile möödunud aegadel 

kuulutasin ja mida ma teile selles kinnitasin. 

3 Kas te mõistate, millise läbilöögivõimsusega on Minu Sõna sel ajal kõlanud, kui see on teinud end 

teatavaks hääle kandja aju kaudu? Samuti ei suuda te ette kujutada vaimult vaimule peetava dialoogi 

imelisust, kui see jõuab oma haripunkti. 

4 Kas te ei imesta, kui kuulete vaimse näo kirjeldust nägemise ande või unenäo prohvetliku jõu abil? 

Tõesti, ma ütlen teile, et te olete vaevalt hakanud aimama, mida teised tulevikus näevad. 

5 Teid on hämmastanud intuitsiooni and ja tervendamise and on teid hämmastanud; kuid on vaja, et 

te jätaksite hea eeskuju homsetele spiritistidele. 

6 Aeg, mida Joel kuulutas, mil inimesed saavad Jumala Vaimu oma vaimus ja lihas, on nüüd käes. 

Kuid see on alles algus ja on vaja, et teie, esimesed jüngrid, jätaksite hea seemne, et teie teod oleksid hea 

vili, mis julgustaks homseid rändajaid nende eluteel, mitte aga komistuskivid, mille otsa komistada. 

7 Tänu valgusele, mille te olete saanud, kuulute te nende hulka, kes tõlgendavad õigesti õpetust, 

mille ma olen teile juba minevikus ilmutanud. 

8 Minu Sõna põhjalik uurimine ja selle järgimine teie poolt on parim vaimne töö, mille te jätate 

tulevastele põlvedele. Nad on teile tänulikud ja ma õnnistan teid. 

9 Teie, kes te olete selle ajastu esimesed, saate olla tugisammasteks, juhatajateks ja kaitsjateks neile, 

kes tulevad pärast teid, ja te saate nautida oma missiooni täitmist. 

10 Ela, et päästa oma kaasinimesi, ja mina päästan sind. Lase oma paadid vette ja mine otsima 

laevahukkunuid, ja kui näed, et lained möllavad ja muutuvad ähvardavaks, siis palveta ja kohe tunned, 

kuidas Minu rahu mantel on sinu vaimu kohal. 

11 Jüngrid, ärge arvake, et ainult Iisraeli rahva põlves ilmusid Minu sõnumitoojad, Minu prohvetid, 

eelkäijad ja valgustajad, sest siis te eitaksite paljusid Minu sõnumitoojaid, keda Ma olen saatnud maailma 

eri paikadesse valguse, rahu ja armastuse sõnumitega. 

12 Inimkond on pinnas, kuhu ma külvan armastuse seemne. Seda kasteti jumaliku kastmega, et kui 

Minu Sõna külvamine toimub, leiaks see vilja kandmiseks sobiva põllu. 

13 Alati, kui Jumala ilmutus hakkab inimesi valgustama, olen ma saatnud neile teejuhte või prohvetid, 

et valmistada neid ette, et nad saaksid selle valguse ära tunda. Aga ärge arvake, et ainult need on Minu 

sõnumitoojad, kes toovad sõnumeid vaimule. Ei, jüngrid, igaüks, kes külvab inimeste seas head, ükskõik 

millises vormis, on minu sõnumitooja. 

14 Neid sõnumitoojaid võite leida kõikidel teie eluteedel, nii religioossetes kogukondades kui ka 

teadustes - inimeste seas, kes valitsevad või kes annavad häid õpetusi. 

15 Minu hea sulane ei kaldu kunagi kõrvale teelt, mida ta peab käima; ta pigem sureb teel kui 

taganeb. Tema eeskuju on valguse seemneks tema naabrite elus ja tema teod on eeskujuks teistele. Oh, kui 

vaid inimkond saaks aru sõnumitest, mida ma nende kaudu saadan! Kuid see ei ole nii, sest on palju 

inimesi, kellel on maailmas delikaatne missioon, kuid kes lasevad oma silmad eksida nende suurte 

eeskujude juurest, et minna neile meelepärasemale teele. 

16 Teil on valitsejad, kelle südames ei ole õiglust ja heldust, et valitseda oma rahvast, sest nad 

püüdlevad võimu ja rikkuse tühise eesmärgi järele - inimesed, kes väidavad end olevat Minu esindajad, 

kuid kes ei tunne isegi armastust oma ligimeste vastu - arstid, kes ei tunne oma missiooni olemust, mis on 

halastus - ja kohtunikud, kes ajavad õigluse segi kättemaksuga ja kuritarvitavad seadust kahjulikel 

eesmärkidel. 

17 Keegi, kes kõnnib kõveraid teid ja pöörab oma pilgu eemale sellest valgusest, mis on tema 

südametunnistuse majakana tema sees, ei tea, millist kohtumõistmist ta endale valmistab. 

18 On ka neid, kes on anastanud ülesandeid, mis ei kuulu neile, ja kes oma vigadega annavad 

tunnistust sellest, et neil puuduvad absoluutselt vajalikud oskused, et võtta enda kanda võetud ülesanne. 
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19 Samamoodi võib leida Jumala teenijaid, kes ei ole seda, sest nad ei ole selleks saadetud - mehi, kes 

juhivad rahvaid ja kes ei suuda isegi oma samme juhtida - õpetajaid, kellel puudub õpetamise and ja kes 

valguse levitamise asemel ajavad meelt segadusse - arste, kelle südames ei löö kaastunnet teise inimese 

valu ees ja kes ei tea, et see, kellel see and tõeliselt olemas on, on Kristuse apostel. Kõik Minu 

aluspõhimõtted on inimeste poolt rüvetatud, kuid nüüd on kätte jõudnud tund, mil kõigi nende tegude üle 

mõistetakse kohut. See on Minu otsus, sest selle täitmine on Minu ülesanne. Seepärast ütlen ma teile: 

Vaadake ja täitke Minu armastuse ja andestuse käske. 

20 Kas ma ütlesin teile, et te kuulute Iisraeli rahva hulka, kes on jumaliku seemne omanik? Töötage 

siis enda kallal, et te oleksite väärilised kandma armastuse, rahu ja valguse seemet. 

21 Mõtisklege nende õppetundide üle, mida ma teile täna õpetasin, et te ei kalduks kõrvale teelt, mille 

ma teile ette olen määranud, et te ei võtaksite endale ülesandeid, mis ei kuulu teile, ja et te ei kasutaks oma 

võimeid valesti. Sest kui te pärast kõike seda, mida te olete kuulnud Minu õpetuses, teete vigu, millele ma 

olen teile osutanud, siis peab teie kohus olema karmim kui selle, kes oma elu jooksul ei tundnud nii 

valgusküllast õpetust, nagu see, mida te olete saanud. 

22 Armsad inimesed, paljunege, püsige ja täitke oma missiooni. 

23 Ma olen süüdanud valguse hinge teele, et ta ei eksiks ja läheks turvaliselt oma teed - nagu lammas, 

kes teab, kus on takistus. 

24 See valgus, mis on vaimse südametunnistuse valgus, valgustab lünka ja avastab hundi, kui see 

varitseb võsas. 

25 Kõik inimesed ei käi turvalist teed. On palju eksinuid, kes on oma tee kaotanud, hulkuvaid 

rändajaid, kindla suunata olendeid. Kui ma ristun nende teega ja küsin neilt: "Kuhu sa lähed? Mida või 

keda te otsite?" Nad ütlevad Mulle langetatud peaga: "Meister, ma ei tea, kuhu ma lähen, kuhu mu jalad 

mind viivad, ega ka seda, mida ma otsin." Siis ma ütlesin neile: "Järgige Mind!" Ja sellest ühest sõnast, 

mis tungis nende südamesse, piisas, et süüdata lootuse valgus, usu leek, mis andis neile uut julgust Minu 

jälgedes käia. Sest alates hetkest, mil nad hakkasid Mind järgima, tundsid nad tundmatut jõudu, mis ei 

jätnud neid hetkekski ja pani neid tundma tingimusteta usaldust oma saatuse suhtes. 

26 Ma tahan, et kõik te, kes seda sõna kuulete, mõistaksid, et kutsega käia sellel teel ei paku ma teile 

mitte ainult vaimseid rahuldusi ja rõõme, vaid ka katsumusi, õppetunde ja lepituskogemusi, kuid et samal 

ajal voolab alla kõrgem jõud, et tugevdada seda, keda proovile pannakse, ja et see jõud on see sau, millele 

rändaja peab kogu elutee jooksul toetuma. See vägi sisaldab kõike: usku, armastust, kuulekust ja usaldust. 

27 Olge sellest teadlikud, jüngrid, kes te hakkate Meistrit järgima, et kui teie eluteel tekivad 

katsumused, mõtleksite: "Ma olen nendeks juba valmis, Meister on mulle neid näidanud, ja mul on 

kindlustunne, et ma saan need Tema jumaliku abiga ületada." Tõesti, ma ütlen teile, kui te kasutate neid 

õppetunde tugeva ja ülespoole suunatud vaimuga, siis leiate, et ükski katsumus ei ole asjatu. Sest nii see, 

mis on määratud inimesele, kui ka see, mis ilmneb perekonna põues, või see, mis vaevab rahvast - need 

kõik ja igaüks neist omab sügavat tähendust ja sageli suuri elutarkusi. Kes võiks praegu öelda, et ta on 

vaba katsumustest? Keegi, sest see on vaimse heastuse aeg. 

28 Avage oma silmad tegelikkusele ja mõistke vastutust, mille te võtate enda peale, kui te kuulate 

Minu Sõna ja saate Minu ilmingute tunnistajateks sel ajal. 

Ma tahan teile öelda, et te ei tohi rahulduda Minu Sõna kuulamisega ja oma vaimsete vajaduste 

rahuldamisega, mõtlemata teiste vajadustele. Sest see rahulolu ei ole täielik, kui te arvestate, et just teie 

vaimse vaimse vaimustumise hetkedel võitlevad miljonid teie kaasinimesed, kes on meeleheitel või 

langevad mõrvarlike sõdade tules. 

29 Minu õpetus valmistab teid ette vastasseisuks rahu ja spiritualiseerimise nimel maailmas. Minu 

õpetus ütleb teile, mida teha, et te kõik saaksite selles päästetöös osaleda. Siis kogeb teie vaim üha enam 

rahu ja rahulolu, mis saabub neile, kes teevad minuga koostööd Minu armastuse töödes. 

30 Ärge kaotage seda tundlikkust, mille teie süda saab Minu Sõna kuulmisest, kui te naasete oma 

materiaalse eluvõitluse juurde, sest seal, nendel radadel, ootavad teie kaasinimesed teie sõna, mis sisaldab 

lohutust või ütlust, mis toob Minu valguse sõnumi nende südamesse. Aga kui teie süda on tagasi langenud 

oma tavapärasesse kõhedusse, kui nad pöörduvad teie poole, siis ei suuda te isegi vaadata tema sisemusse, 

kes otsis teilt midagi, mis ei olnud teie oma, vaid oli mõeldud talle: Minu valgus, Minu rahu, Minu 

palsam. 
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31 Ärge arvake, et teie armastuse puudumine inimeste vastu võib jääda karistamata, sest kui te 

peaksite rikkuma oma vaimseid kohustusi, siis kui rahvahulgad sisenevad teie kogukondade rüppe ja 

saavad teada sõnumit, mida te olete varjanud või neilt varjanud, siis imestavad nad sisemiselt, kas need on 

Minu uued apostlid, samas kui teised, kes tungivad Minu õpetusse, annavad teile õppetunni, kuidas täita 

jumalikke käske. 

32 Ma pean sinuga niimoodi rääkima, et sa ei magaks sisse ja et sa ei üllatuks oma unes. Ma kutsun 

teid võitlema ja selleks annan teile oma eeskuju pideva tõhususe kohta. 

33 Keegi ei ütle mulle, et ta leiab oma teel liiga suuri takistusi, et oma ülesannet täita. Sest kui te 

usute, et ükski leht ei liigu puult ilma Isa tahteta, siis peate ka mõistma, et te peate oma missiooni täitma 

üle selle, mida te nimetate takistusteks. 

34 Ärge arvake, et pelgalt nendes kohtades viibides olete juba täitnud oma vaimse ülesande või et 

üksnes Minu õpetusest rääkides olete juba Mind teeninud. Sest teie tegevusvaldkond on nii lai ja nii täis 

võimalusi armastuse praktiseerimiseks oma teedel, et te ei pea ennast pingutama, et leida sobivaid 

võimalusi külvamiseks. Kuid te ei ole sellele kõigele tähelepanu pööranud ja seetõttu ütlete, et teie ees on 

liiga palju takistusi, mida te ei suuda täita, sest te ei ole mõistnud kõike seda, mida teie vaimne ülesanne 

endaga kaasa toob. 

35 Armastage, teenige, olge kasulikud, säästke ja lohutage, tehke oma elu ilusaks eeskujuks, 

praktiliseks õppetunniks, et inimesed teid jäljendaksid. Siis kiirgate oma kaasinimestele vaimset valgust. 

Kui te räägite Minu õpetusest, siis täidate oma missiooni, milleks on spirituaalsuse seemne külvamine. 

Kuid tehke seda alandlikult ja olge teadlik, et igasugune töö, mis sisaldab edevust, on viljatu seeme, mis ei 

idane kunagi. 

36 Ma kinnitan teile, et kui te töötate oma elus nii taktitundeliselt, siiralt ja õiglaselt, nagu ma teile 

nõuan, siis pehmenevad need kõvad südamed, millest te mulle oma palvetes räägite, teie vooruse mõjul, ja 

te jõuate uskuda, et arenenud vaimu ei saa kunagi takistada selle missiooni täitmisel, sest see on üle 

igasuguse selle elu väikluse. 

37 Ärge kunagi mõtle halvasti neist, kes teile ei meeldi, ja ärge olge kibestunud nende suhtes, kes teid 

ei mõista, sest isegi kõige sisemised tunded, mis teil on oma ligimese suhtes, edastate te neile vaimselt. 

38 Ma pakun teile sel ajal nii palju võimalusi olla Minu jüngrid, et te ei pea jätma oma vanemaid, 

abikaasasid ega lapsi, et minna riikidesse, kus te levitate Minu õpetusi, ega pea kuulutama valju häälega 

tänavatel ja väljakutel, ega kartma, et misjonitegevuse lõpus ootab teid paratamatult verine pukk. Ma 

käisin seda teed ja ka Minu apostlid käisid seda teed, kuid see veri puhastas selle tee, et uued jüngrid ei 

jääks sellele teele lõksu. Teil tuleb vaid mõista selle sõnumi vaimset tähendust, et te seda mõistaksite ja 

rakendaksite seda lihtsal viisil oma elus, nii et te tõesti elaksite Minu Sõna. 

39 Olen andnud vaimule võimu mateeria üle, et ta saaks katsumustest võidukalt väljuda ja jõuda tee 

lõppeesmärgini. Kuid võitlus saab olema suur, sest kuna inimene lõi maailmas ainsa kuningriigi, millesse 

ta usub, siis hävitas ta harmoonia, mis peaks eksisteerima tema ja kõige teda ümbritseva vahel. Oma 

uhkelt troonilt tahaks ta allutada kõik oma teaduse võimule ja suruda oma tahet elementidele ja 

loodusjõududele peale. Kuid see ei ole tal õnnestunud, sest ta on juba ammu katkestanud sõprussidemed 

vaimsete seadustega. - Kui ma ütlesin siinsetele inimestele, et loodusjõud võivad talle kuuletuda, siis oli 

neid, kes seda ei uskunud, ja ma ütlen teile, et neil on põhjust kahelda, sest loodus ei kuuletu kunagi neile, 

kes teda eiravad, häbistavad või pilkavad. Teisest küljest, kes oskab elada kooskõlas vaimu ja aine 

seadustega, st kes elab kooskõlas kõigega, mis teda ümbritseb, saab oma elu jooksul üheks oma Loojaga ja 

saab vääriliseks, kui looduse elemendid teenivad ja kuuletuvad talle, nagu see on iga lapse kohus, kes on 

kuulekad oma isale, kõige olemasoleva Loojale. 

40 Ma ei ole öelnud, et see kogudus siin on saavutanud vajaliku vaimse kõrguse, et sellised imed 

reaalsuseks teha, ega ka seda, et ta on praegu juba saavutamas harmooniat materiaalse ja vaimse vahel. Ma 

julgustan neid ainult selle eesmärgi poole püüdlema läbi spiritualiseerimise. 

41 Selleks, et julgustada teid teie usus ja tõestada teile Minu Sõnade tõesust, teen ma mõnikord teiega 

selliseid tegusid, mida te nimetate imedeks ja mis on vaid tasu neile, kes on osanud end universaalsesse 

harmooniasse paigutada, isegi kui see on olnud vaid lühikest aega. 

42 Ajalooline pärimus esimestest inimestest, kes asustasid maad, anti edasi põlvest põlve, kuni see 

kirjutati üles Esimese ajastu raamatus. See on elav tähendamissõna nendest esimestest inimestest, kes 
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elasid maa peal. Nende puhtus ja süütus võimaldasid neil tunda emake Looduse hellust. Kõikide olendite 

vahel valitsesid sõbralikud suhted ja kõigi olendite vahel valitses piiramatu vendlus. Hiljem võõrandasid 

inimlikud kired inimesi sellest elust, mistõttu nad tundsid end sunnituna püüdlema teaduse abil selle järele, 

mille nad olid kaotanud vaimsuse puudumise tõttu. Nii on inimkond jõudnud praegusesse aega, mil ta on 

ellujäämiseks pidanud varastama loodusjõududelt ja -elementidelt selle, mis on tema eluks vajalik. 

43 Ma ei keela teil teaduse kasutamist ega mõista seda hukka. Ma tahan vaid, et inimesed mõistaksid 

Minu õpetuse abil, et on olemas kõrgemad teadmised kui need, mida nad teavad ja mida nad saavad 

saavutada armastuse kaudu, mis on kõigi Minu õpetuste sisuks. 

44 inimesed, kuidas ma ei saaksin teile öelda, et neid aegu, mil te elate, iseloomustab segadus, sest ma 

näen, et te ei lase Minu valgusel läbi oma mõtete tumedate pilvede tungida? Ma ütlen teile ka, et Minu 

Valgus võidab, sest ükski pimedus ei suuda selle sära vastu panna. Siis mõistate, et Isa ei hülga teid kunagi 

Külastuse tunnil. 

45 Paljud inimesed on langenud materialiseerumise sügavasse kuristikku ja teised on langemise 

lähedal; kuid nende langemise valu paneb nad sügavast unest üles ärkama. 

46 Need on need rahvad, kes pärast hiilguse perioodi kogesid langust ja vajusid valu, pahede ja 

viletsuse pimedusse. Täna ei ole see mitte üks rahvas, vaid kogu inimkond, kes jookseb pimesi surma ja 

kaose poole. Rahvaste ülbus saab kannatada Minu õigluse tõttu. Tuletage meelde Niinevet, Babüloni, 

Kreekat, Roomat ja Karthagot. Neis leiate sügavaid näiteid jumalikust õiglusest. 

47 Alati, kui inimesed on haaranud võimu skeptri ja lasknud oma südamed täita jumalataolisusega, 

ülbusega ja hullumeelsusega, tõmmates oma rahvaid kaasa degeneratsiooni, on Minu õiglus lähenenud, et 

võtta neilt võim ära. Kuid samal ajal olen süüdanud nende ees tõrviku, mis valgustab teed nende hingede 

päästmiseks. Mis saab inimestest, kui ma jätan nad nende katsumuste hetkel oma jõudude hooleks? 

Pöörake oma pilk kõigi nende rahvaste poole, kes olid kunagi suured ja on nüüd hävinud. Nad hakkavad 

uuesti õitsema, kuid mitte ülbus ja soov maise suuruse järele ei tõsta neid uuesti üles, vaid ideaal, mis on 

inspireeritud sellest õiglusest ja voorusest, mida Minu õpetused levitavad. Nende varemetest tõusevad 

uued rahvad ning nende kirikute ja ebajumalate varemetes pakuvad nad oma Jumalale tõelist 

jumalateenistust. 

48 Uhkus on alandatud ja patt on valuga ära pestud; kuid ärge unustage, et on veel palju plekke, mis 

tuleb eemaldada, ja et - ükskõik kui puhtaks inimeste elu maa peal veel võib muutuda - see planeet ei saa 

kunagi olema vaimu igavene kodu. Sest igaüks, kes seda usub, on tõlgendanud Minu Sõna halvasti või ei 

ole mõistnud elu tõelist tähendust. 

49 See maailm on alati vaid ajutine kodu hingele, vaid etapp teel selle puhastumise, arengu ja 

täiuslikkuse poole. Elu, mis ootab teid igavesti vastu, on teistsugune. 

50 Minu juurde tulevad haiged, läbikukkunud, vaimselt vaesed, ja kui mõned õnnistavad Minu tahet, 

siis teised mässavad valu ees ja omistavad oma kannatusi jumalikku karistust või saatuse ebaõiglust. Siis 

on vaja, et ma vabastaksin teid teie teadmatusest ja avaldaksin teile tõe tuuma. 

51 Niikaua, kui te elate lihas, puhastab teie hing end eelmiste elude tumedatest plekkidest, ja seepärast 

sai vajalikuks seda kõike teile ilmutada, et te kannatlikult kannatusi maa peal taluksite. 

52 Inimkonna algusest peale on olnud hingede reinkarnatsioon kui armastuse ja õigluse seadus ning 

kui üks viisidest, kuidas Isa on näidanud oma lõpmatut halastust. Reinkarnatsioon ei ole mitte ainult selle 

aja, vaid kõigi aegade küsimus, ja te ei peaks arvama, et ma olen selle saladuse teile alles nüüd ilmutanud. 

Juba kõige varasematel aegadel oli inimeses olemas intuitiivne teadmine hinge taaskehastumisest. Kuid 

inimesed, kes otsisid materialistlikke teadusi ja maailma aardeid, lasid end valitseda liha kirgedel, mis 

jätsid kõvaks need inimsüdame kiud, millega inimene tajub vaimset, nii et inimesed muutusid kurdiks ja 

pimedaks kõige suhtes, mis kuulub vaimu juurde. Mis kasu on neil sellest, kui nad vaatavad Pühakirja, mis 

sisaldab Seadust ja õpetust, mille ma teile minevikus ilmutasin, kui nende mõistus ei suuda nende 

tähendust mõista ja nende süda ei mõista nende olemust? Mõistke, et inimeste tundlikkus ja vaimne 

intuitsioon on kahanenud ning seetõttu langevad nad Minu tõe otsimisel nendes tekstides tavaliselt ekslike 

tõlgenduste ohvriks. Neil on valgus otse silmade ees, kuid selle asemel, et tungida õpetuse tuumani, 

peatuvad nad kirjadel, st välisel kujul, mille tõttu nad sageli eksivad. Kuid nüüd olen ma siin, et tuua 

valgust saladuste ja pimedate kohtade sisse, samuti selleks, et vabastada teid segadusest ja eksimusest. 
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53 Õndsad on need, kes on kutsunud Mind, sest sellega on nad tõestanud oma igatsust armastuse ja 

teadmiste järele. Nad on kogenud, kuidas Minu abistav armastus neid abistab. Kuid te peate mõistma, et te 

ei saa selle aja jooksul kõike, mida tahate teada, korraga kätte. Sest on vaja, et te palvetaksite, 

mediteeriksite ja elaksite Minu õpetuste järgi, et saada kõik, mida te igatsete. 

54 Nii inimene, kes otsib teadmiste valgust looduses, kui ka see, kes otsib Minu tarkust vaimsetes 

ilmutustes, peab oma jalgadel käima tee, mida mööda ta leiab kõik need tõed, mida ta ei suuda teistel 

radadel avastada. Just sel põhjusel olen ma saatnud teie hinge elama ühe elu teise järel siin maa peal, et ta 

oma arengu ja kogemuste kaudu avastaks kõik selle, mis on tema sees ja selles, mis teda ümbritseb. 

55 Kui soovite, uurige põhjalikult Minu Sõnu, kuid seejärel uurige ja jälgige elu nende vaatenurgast, 

et te saaksite kindlaks teha tõe, mis sisaldub kõiges, mida Ma teile olen öelnud. 

56 On olukordi, kus teile tundub, et on vastuolu selle vahel, mida ma teile täna räägin, ja selle vahel, 

mida teile minevikus ilmutati, kuid seda ei ole. See on inimesed, kes eksivad. Kuid nüüd tuleb kõik 

päevavalgele. 

57 Kui te tunnete, et teid rünnatakse Minu õpetuse sellise mõistmise tõttu, siis ärge muretsege, sest 

tõesti, Ma ütlen teile, keegi ei ole veel õiges teadmises, mistõttu ei saa keegi teile tõestada, et ta on juba 

tõe tuumani tunginud. 

58 Õppige Minu õpetust, saavutage palve kaudu valgust, tehke headus oma elu normiks ja te saate 

kogeda, kuidas hetkeks, kui te seda kõige vähem ootate, üllatavad teid inspiratsioonid ja mõtted, mis on 

Minu Vaimu tõelised ilmutused. 

59 Kui te tunnete, et Minust lähtuvad inspiratsioonid jõuavad teieni, siis peaksite end alandlikult 

näitama, nii et te ei pea end kunagi teistest suuremaks, ja et te jagaksite seda armastusega, millega Ma olen 

saatnud teile oma valguse, oma kaasinimestega. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 106  
1 Jüngrid, siin on teie Meister. Ma tõmban teie eest ära paljude saladuste loori. Paluge, paluge, ja 

teile antakse. Aga ärge küsige Minult rohkem, kui teil on vaja teada. 

2 Varasematel aegadel ei saanud ma teile avaldada saladusi, mida ma teile selles Kolmandas 

Ajastikus avaldan, sest teie vaim ei olnud võimeline mõistma või mõistma rohkem, kui tema vaimne areng 

talle võimaldas. Aga Minu Sõna on sama - muutumatu, igavene. See on teie sündinud vaim, mis kasvab ja 

areneb, kuni jõuab täiuslikkuseni. Jumalikul Vaimul ei ole algust ega ka lõppu, Ta on muutumatu. 

3 Teie vaim on osa rahvast, keda ma olen kasutanud vahendina või instrumendina, et anda 

inimkonnale minu suured õpetused. Isa on andnud sellele rahvale kolm ilmutust: Esimene õppetund oli 

Õigluse Seadus esimesel ajastul, selle rahva varases lapsepõlves; teine oli Armastuse Seadus, mis ilmutati 

teisel ajastul, kui see oli vaevalt jõudnud vaimsesse noorusesse; kolmas õppetund on see, mida ma annan 

teile praegusel ajastul, mida ma olen nimetanud "Kolmandaks ajastuks". Selles avaldan teile täielikult 

Vaimse Seaduse - Seaduse, mis hõlmab kõike seda, mida teile on näidatud minevikus, ja kõike seda, mida 

teie vaim peab teadma ja omama. Vaimselt olete nüüdseks jõudnud nooruse aega. 

4 Kuna te pidevalt arenete, siis miks peaksin ma teile alati sama õppetundi andma? Sellepärast 

paljastab Minu varjatud tarkus teile igal ajastul sügavamaid saladusi. 

5 Arvestades praegusel ajal valitsevat materialismi ja kurjust, kahtlete, kas teil on piisavalt vaimset 

mõistmist, et mõista Minu uusi õpetusi, täita neid ja elada neid. Kuid ma ütlen teile: inimkonna 

materialismi, selle viletsuse, pahede ja võimupüüdluste taga on vaim, mis on läbinud pika arengutee ja 

raskeid võitlusi ning mis ootab vaid hetke, et heita seljast oma valerõivas, et jõuga asuda õigluse ja 

armastuse teele, mis kuulub vaimule. 

6 Inimteadus on selle vaimse võimekuse materialiseeritud väljendus, mille inimene on praegusel ajal 

saavutanud. Inimese töö sel ajal ei ole mitte ainult intellekti, vaid ka tema vaimse-hingelise arengu 

tulemus. 

7 Meister, kes on kohtunud oma jüngritega vaimses nooruses - kes on juba niivõrd valmis, et 

mõistavad uut õppetundi - ühendab kolm jumalikku ilmutust ühte raamatusse kui armastuse testamenti 

inimesele. Põhjus, miks te nimetate end trinitaarseks, on see, et kannate oma vaimus nende kolme õpetuse 

ajastu seemet. Sellest hoolimata ei järgi Mind kõik sel ajal, isegi mitte kõik, kes Mind kuulavad, sest kõik 

ei ole ärkvel ega ole mõistnud, kuidas kasutada oma elus olnud katsumusi. On neid, kes suhtuvad 

vaimsetesse õpetustesse ükskõikselt, neid, kes jäävad seisma, neid, kes on takerdunud eksitusse, kuid 

igaühele on määratud aeg, mil ta ärkab ja kuuleb oma südametunnistuse häält. 

Need, kes värisesid Minu Sõna kuuldes sel ajal, olid need, kes ootasid kannatamatult Minu uut 

ilmumist, kes mäletasid Minu lubadust naasta, nii nagu eksinud rändaja ootab sügaval öösel koidut, et 

leida tee ja jätkata rännakut. 

8 Minu häält, mida ma täna selles materiaalses vormis kuuldavaks teen, ei kuule varsti enam keegi, 

ja siis näen ma oma külvatud vilja teie töödes. 

Ma jätan igasse teist "viljatera" ja "vilja", nii et kui te tunnete nälga või kui (vaimselt) abivajaja pöördub 

teie poole palvega, siis on teil leiba ja te ei ütle Isale, et Ta läks ära ja jättis teid ilma pärandita. 

Ma tahan, et nendel aegadel, kui tunnete vajadust Minu jumaliku armuande järele, võtaksite varjupaika 

oma vaimus ja otsiksite sealt abi, sest sealt leiate palju aardeid, mida Minu hooliv armastus sinna paigutas. 

Samuti leiate Minu seemne külluses, mis ootab teid, et valmistada ette põllud selle külvamiseks. Ma olen 

õpetanud teid neid põlde harima ja seemnete üle valvama. Homme toob teie vaim oma tööde vilja kui 

saagi, mis on väärt, et seda Isa ees pakkuda ja Tema viljahoidlatesse ladustada. 

9 Tuleb lühike aeg, mil Minu Sõna, mis on antud selle aja jooksul, näib olevat kadunud maa pealt. 

Siis hakkavad inimesed leiutama vaimseid õpetusi, õpetama uusi seadusi ja käske. Nad nimetavad endid 

meistriteks, apostliteks, prohvetiteks ja Jumala sõnumitoojateks ning ma lasen neil mõnda aega rääkida ja 

külvata. Ma lasen neil külvata oma seemne, et kui nad vilja lõikavad, teavad nad, mida nad on külvanud. 

Aeg ja loodusjõud lähevad üle nende külvi ja nende sammud on nagu kohtuotsus igale neist inimlapsest. 

10 Maailm peab tundma pettust, et ta saaks teada tõde. Siis tõde ja elu põhiolemus, mille ma teile sel 

ajal üle andsin, tõuseb taas inimeste seas kogu oma puhtuses ja vaimsuses. 



U 106 

132 

11 Vaadake inimesi, kes juhivad rahvaid, loovad doktriine ja suruvad neid inimestele peale. Igaüks 

kuulutab oma õpetuse üleolekut, kuid ma küsin teilt: Mis on olnud selle kõige tulemus? Sõjad koos nende 

tagajärjel tekkinud vaesumise, kannatuste, hävingu ja surmaga. See on olnud saak, mida selliste teooriate 

pooldajad siin maa peal on korjanud. 

Pange tähele, et ma ei ole olnud vastu inimkonna tahtevabadusele, kuigi pean teile ütlema, et ilma seda 

vabadust piiramata räägib südametunnistus lakkamatult selle südamele, kes kaldub kõrvale õiglusest, 

heategevusest ja mõistusest. 

12 Ka inimelus annan ma inimestele aru, millised on nende külvatud viljad, lastes nende tegude 

tagajärgedel varem või hiljem nende kohtumõistjana päevavalgele tulla. Pärast seda kohtumõistmist 

hakkavad kõik Mind otsima ja siis avastavad nad, et Minu Sõna kohandub igas vanuses ja igas kultuuris 

inimestele. Jumalik Sõna, Minu õpetus, ei kuulu mingisse konkreetsesse ajastusse, sest see on igavene. 

13 Minu õpetus annab vaimule jõudu, nii et ta võidab kõik katsumused; nende arv on kirjas iga loodu 

saatuses. Miks peaks nende eest tagasi tõmbuma? Milleks meeleheitele mäe ees, mis tõuseb teie silme ees? 

Kas te ei tea, et pärast nende takistuste ületamist jõuate te eesmärgini, mida taotlete? 

14 Kui palju nõrkust ma ikka veel näen teie lihas - nõrkust, mis paneb teid sageli teotama. Kui 

loodusjõud ilmutavad end ebaviisakalt, siis te kirute; kui mõni valu vaevab teie keha, siis te olete 

meeleheitel; kui töö teid koormab, siis kaotate kannatuse; isegi kuumus ja külm teevad teid vihaseks ja 

öine pimedus tekitab teile hirmu. Kuidas te ei peaksite meeleheitele sattuma, kui lasete end juhtida liha 

nõudmistest, mis toob esile madalamaid kirgi? Millal te lõpuks olete Minu head jüngrid, kes annavad 

tunnistust Minu õpetuse tõesusest oma armastuse töödega? 

15 Kristuse jüngriks olemine ei tähenda, et te peaksite maistest asjadest liiga kaugele eemalduma. See 

tähendab, et te peaksite eraldama end halvast ja üleliigsest, kuid mitte pöörduma ära oma maistest 

kohustustest ja naudingutest. Ma ei taha, et te oleksite fanaatikud ega vaimse orjad, kui olete veel lihas. 

Hea Jeesuse jünger on see, kes oskab anda Jumalale seda, mis on Jumala oma, ja "keisrile" seda, mis on 

"keisri oma". 

16 Minu rahvast ootab ees raske vastasseis, sest nad puutuvad oma teel kokku inimeste vaimu ja 

intellekti kõrge arenguga. Just sel põhjusel tahan ma, et te arendaksite end sel ajal, mil ma kuulutan, nii et 

keegi ei saaks teid petta. Usaldage absoluutselt Minu Sõna, teades, et see sisaldab rohkem tarkust kui 

õppinud inimeste mõistus ja teadmisi, mida ei leia kõigist raamatutest maa peal. 

17 Külva väsimatult armastust ja rahu; nii valmistad sa oma vaimset teed ette, ja siis, kui surm 

ootamatult su kehale läheneb ja vaim on juba suure osa oma teest läbinud, näeb ta täis õndsust, kui kaugele 

on teda tõstnud tema teened, mida ta on teinud oma kaasinimeste heaks. 

18 Inimesed, mõistke, kuidas te, kui te sukeldute Minu õpetusse, jätate maha vanad harjumused ja 

tavad, sest te astute uude, puhtamasse ja vaimsemasse ellu. See on uus maailm, mis tõuseb teie südame 

põhjast. 

19 Kui palju saladusi on Minu Sõna lahendanud ja kui palju ekslikke tõlgendusi olen Ma parandanud. 

Samamoodi peate te minema maailma teedele ja selgitama oma kaasinimestele Minu Seadust. Ma ütlen 

teile: Sa lähed ära, sest keegi ei ole prohvet oma maal, mina ise pidin siis lahkuma Naatsaretist, kus ma 

elasin, et leida usku seal, kus mind peeti võõrana, kus minu kohta ei tahetud öelda: "See mees, kes nimetab 

end "Jumala Pojaks", on Maarja ja puusepa Joosepi poeg." 

20 Ma ütlen teile seda, sest teie seas, kes olete saanud Minu vaimseid andeid, on ka neid, kelle puhul 

isegi nende vanemad, nende lapsed või vennad ja õed on kahelnud. Teie seas on neid, keda on kutsutud 

nõideks, nõideks, sest nad on tunnistanud Minu õpetust, nagu mina. Ärge unustage neid sõnu, sest mõned 

peavad jääma oma lähemale kodumaale; teised peavad lahkuma sealt ja ka oma rahvusest, et viia Minu 

Sõna teistele rahvastele. 

21 See rahvas, kes on kannatuste läbi viljakaks saanud, sai Minu seemne ja see idaneb; kuid ärge 

arvake, et ainult teil on see valgus. Kui te viiksite Minu õpetuse teistesse rahvastesse, siis näete, kui 

kiiresti see idaneb ja levib. Nendel maadel olete te prohvetid ja sõnumitoojad ning seepärast leiate te usku. 

22 Minu valgus levib maailma ühest otsast teise ja valgustab kogu universumit. Jumaliku Vaimu 

valgus on keel, mis kõneleb kõigi olenditega. Teie kui inimesed võtate Minu Sõna vastu inimintellekti 

kaudu. Neile, keda te nimetate ingliteks, lasen Ma oma hääle jõuda jumaliku inspiratsiooni kujul; ja igas 
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maailmas või vaimse kodu juures lasen Ma end kuuldavaks teha ja annan ennast mõista vastavalt selle 

elanike arengule. 

23 Ma tahan rääkida teiega nii, nagu ma räägin inglitega - mitte sellepärast, et teil oleks nende puhtus, 

vaid sellepärast, et ma tahan, et te naudiksite seda armu ja sarnaneksite üha enam nende olendite 

majesteetlikkusele. Dialoog vaimult vaimule toob kõik olendid ja kõik maailmad üksteisele lähemale. 

Kuid te peate olema valmis üksteist mõistma, ja selleks annan teile ühe keele, ühe valguse, ühe dialoogi 

tüübi: tõelise armastuse keele. 

24 Teie jaoks on algamas vaimse kommunikatsiooni ajastu. Tee, mida peate läbima, on pikk ja palju 

aega läheb, enne kui näete, et see kingitus jõuab oma kõrgpunkti, kuid juba esimestel sammudel ja igal 

järgneval sammul leiate julgustust, et jätkata sellel teel. 

25 Kas teid ei rõõmustanud Minu ilmumine inimhääle kaudu? Kas teid ei rõõmustanud vaimse 

maailma olemasolu mõistmisvõime kaudu? Sest need olid ettevalmistavad sammud vaimseks dialoogiks, 

mille te edaspidi saavutate. Ja neil hetkedel, kui te otsite Minu häält oma palve vaikuses, kas ei ole rahu, 

mida te tunnete, ja inspiratsioon, mida te saate, rahustav? 

26 Te teate rahuaegadest, mis tulevad, sest olete saanud Minu inspiratsiooni ja Minu ilmutusi; kuid on 

mõned, kes, ilma et oleksid Mind sel ajal kuulnud, unistavad ja igatsevad universaalset harmooniat, 

teadmata, kas see tuleb teie juurde; see on eelaimus, mis räägib neis. 

27 Isegi teadlastel on eelaimus ideede vahetamisest vaimsete andide kaudu, ja seda seetõttu, et oma 

pideva uurimistöö ja inimese sisemusse tungimise käigus on nad avastanud selle olendi olemasolu, mis, 

kuigi kuulub teise maailma, elab inimeses: hinge. 

28 Täna ütlen ma teile kõigile: Käige seda teed läbimõeldult ja ettevaatlikult, et te ei kalduks sellelt 

teelt kõrvale. Jälgige ja palvetage oma eluteel, et te jõuaksite eesmärgini ja teie õndsus saab olema väga 

suur, kui Isa räägib ja kogu vaimne universum kuuleb ja mõistab Teda ning te mõistate üksteist 

samamoodi. 

29 Ma tahan, et te tunneksite oma südames oma Isa armastust; see armastus paistab teile alla Minu 

Vaimust. Aga kuna te ei ole veel saavutanud tõelist vaimse ühtsuse seisundit, siis räägin ma teiega nende 

olendite kaudu lihtsas ja lihtsas keeles, mis on kõigile arusaadav. Minu tahe on teha Minu Sõna teile 

teatavaks kõige lihtsamalt, nii et te kergesti avastaksite selle olemuse ja ei kaotaks end segadusse ajavasse 

sõnavoolu, mis on enamasti kasutu. 

30 Puhastage oma meeled ja puhastage oma huuled, nii et alati, kui teil tuleb selgitada Minu Õpetust, 

tuleb teie huultelt Minu Sõna kristallselge vool, ilma et teie sõna seguneks suurejooneliste väljenditega, 

mis rööviksid selle lihtsuse ja jõu. Kui te selgitaksite Minu vaimset õpetust teaduslikes või filosoofilistes 

terminites, ei avaldaks te maailmale muljet, ega mõistaks teid ka teie kaasinimesed, ega annaksite edasi 

tõelist ettekujutust sellest, mis on Minu õpetus. Kui ma rääkisin Jeesuses maailmale, ei kasutanud ma 

teadlaste, filosoofide või teadlaste keelt, et rääkida teile taevariigist. Ma kasutasin teie keele kõige 

lihtsamaid väljendeid, sest just need väljendavad kõige paremini üleloomulikke asju. Ma kasutasin 

tähendamissõnu ja viitasin teile tuttavatele objektidele, et te nende kaudu tunneksite ära vaimse elu 

tähenduse. 

31 Tõesti, ma ütlen teile, et Jeesus ei pidanud midagi inimestelt õppima, sest siis ei oleks ma olnud 

mitte Jumalik Meister, vaid inimeste õpilane. Kui keegi on öelnud, et Kristust õpetasid teoloogid, 

teosoofid või tarkad, siis ei räägi ta tõtt. Sest enne Kristust ja ajal, mil Ta elas maa peal, ei olnud ühtegi 

õpetust, mis oleks õpetanud Teda tulema maailma, elama ja surema nii, nagu Ta seda tegi. Kuid ma ütlen 

teile samuti, et taeva õpetusi ei saa õppida maailmast ja et see, mida Jeesus õpetas, oli tõde, mis kehtib 

igavikulises Vaimu kuningriigis. 

32 Nii nagu inimesed tahavad lihtsat keerulisemaks muuta, tahavad nad ka jumalas avastada 

materiaalsele loodusele omast koostist ja aineid. Nende hämming on suur, kui nad avastavad, et vaimne 

või jumalik ilma substantsita ja vormita on tervik, algus ja lõpp, tõde, igavene. 

33 Inimesed on alati olnud liiga hõivatud maa hiilgusega, et mõtiskleda palve ja selle vaimse 

mõtiskluse tähtsuse üle, mis asub selle elu taga, nii et nad oleksid võinud avastada omaenda olemuse. See, 

kes palvetab, räägib Isaga ja kui ta palub, saab ta kohe vastuse. Inimeste teadmatus vaimsest on palve 

puudumise tagajärg. 
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34 inimesed, kuna te ei suutnud siin maa peal kõrvaldada Babüloni keelte segadust, kuna rassid ei 

osanud ühineda ega armastada, siis Ma ühendan oma Perekonna Vaimses Kodus. Mässumeelsed ja 

paadunud patused tulevad Minu ette vaimses, ja kui nad saavad oma kohtuotsuse, on nende valgustatus ja 

meeleparandus sama suur kui nende patt oli suur maa peal. 

35 Palvetage nende eest, kes lahkuvad teie juurest ja asuvad teispoolsusse, sest kõigil ei õnnestu leida 

teed, kõik ei suuda vaimselt tõusta ega saavutada rahu lühikese aja jooksul. 

36 Mõned elavad vaimses elus materiaalse elu sunnil*, mõned kannatavad vägivaldse kahetsuse all; 

teised on tuimad, maetud maa alla koos oma kehaga, ja jälle teised ei suuda lahutada end oma lähedastest, 

neist, kes jäid maailma, sest kaeblemine, isekus ja inimlik teadmatus hoiavad neid tagasi, seovad neid 

ainega ja võtavad neilt rahu, valgust ja edasiminekut. 
See tähendab, et need surnute hinged elavad ikka veel maapealses illusioonis, et nad on ikka veel kodus 

inimolenditena materiaalses maailmas. 

37 Laske neil hingedel edasi liikuda, kes on veel selles maailmas, ilma et see oleks veel nende oma; 

las nad loobuvad hüvedest, mida nad selles elus omasid ja armastasid, et nad saaksid tõsta oma vaimu 

lõpmatusse, kus neid ootab tõeline pärand. 

38 Ärge kandke pahameelt ega mõtle enam nende kurjade tegude peale, kes on lahkunud. Ärge 

soovige, et nad oleksid teie ees põlvili ja paluksid pidevalt teie andestust. 

39 Kui pime on inimkond! 

40 Õppige tundma ennast ja tundke Mind, et te õpiksite käima armastuse teel ja tegema Minu väärilisi 

tegusid. Vaata, ma tahan, et te tunneksite mind palju, et te saaksite oma Isa sarnaseks. 

41 Te kõik peate Minu juurde tulema, mõned varem, mõned hiljem, kuid kõik jõuavad kohale. See ei 

saa olla teisiti, sest te kõik olete Minu Jumaliku Valguse sädemed, sest te olete osa Minust enesest. 

Õppige minult armastama ja andestama ning täitke seega käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist". 

42 Te tahate, et Mina teile alati andeks annaksin, kuid te võtate aega oma kaasinimeste andestamisega 

või keeldute sellest! Miks te tahate hukkuda kuristikku, kuigi teil on vaimus nii suured võimed? 

Minu Sõna tuleb sel ajal, et valgustada teie meelt. Te olete otsinud raamatutest tõde ja leidnud ainult 

meelelahutust meelele, kuid mitte mingit kasu vaimule, mitte mingit toitu või julgustust, mis toetaks teid 

teie nõrkuses või kurnatuses. 

43 Ma ei anna teile oma Sõna teaduslikul või keeleliselt valitud kujul, et te saaksite sellest aru. Kuid 

selle lihtsuse põhjas peitub suur tarkuse ja valguse aare inimeste jaoks. 

44 Kuna te olete Mind nii palju otsinud ja teie süda on Mind oodanud, siis olen nüüd siin, täites oma 

lubadust tulla teie juurde tagasi ja vastates teie innukale soovile Mind kuulda. 

45 Minu Jumalik Vaim järgib teid kõikjal maailma teedel, nagu oleks see teie keha vari. Ma lasin teil 

tunda rõõme ja ka muresid, ma tahtsin, et te kogeksite võitlust ja rahu, et prooviksite ja teaksite kõike. 

Kuid te otsisite midagi asjatult selles maailmas, ilma et oleksite suutnud seda leida, sest seda midagi saab 

leida ainult Minuga: Minu tarkus. Seepärast tundis teie vaim, kui ta Mind kuulis, et ta on lõpuks leidnud 

selle, mida ta otsis: tõe. 

46 Jah, inimesed, ma olen teie algus ja lõpp, ma olen alfa ja oomega, kuigi ma ei jaga veel teiega ega 

avalda teile kõiki õppetunde, mida ma veel hoian teie vaimu jaoks valmis ja mida te kogete alles siis, kui 

olete juba väga kaugel sellest maailmast. Paljusid uusi õppetunde avaldan ma teile praegusel ajal, kuid 

annan teile seda, mida te suudate omada, ilma et ülbitseksite oma suurust või uhke üleolekuga inimeste ees 

uhkeldaksite. Te teate, et see, kes on oma tegude suhtes asjata, hävitab need just selle asjata. Seepärast 

olen ma teid õpetanud töötama vaikides, et teie teod kannaksid armastuse vilja. 

47 Lükake tagasi meelitus, sest see on relv, mis hävitab teie õilsad tunded. See on mõõk, mis võib 

tappa selle usu, mille ma olen teie südames süüdanud. 

48 Kuidas te saate lubada inimestel hävitada altarit, mis on teie olemuse sisimas? 

49 Ma tean, et selle rahva seas on tehtud suuri tegusid, kuid mulle piisab sellest, et ma tean, isegi kui 

teie nimed on maailmas tundmatud. 

50 Ainult mina üksi tean teie tööde tõelist väärtust või väärtust, sest isegi teie ei saa neid hinnata. 

Mõnikord tundub teile mõni väike töö väga suur, ja teistest te isegi ei tea, et nende teene on Minuni 

jõudnud. 
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51 Muutuge tugevaks alandlikkuses, inimväärikus, ja te ei hakka hukkuma. Ma olen andnud teile 

selleks relvad. Võitle ja sa ei kaota ühtegi lahingut. Loorberipuu, mis kaunistab teie otsaesist, on teie Isa 

armastuse suudlus. 

52 Ärge langege tagasi letargismi pärast seda, kui olete sellest vabanenud. Ärge olge nagu 

truudusetud neitsid, kes ei osanud oodata peigmeest põlevate lampidega. Sest kui teie eelmine ärkamine 

oli kibe, siis järgmine ei ole võrreldav. 

53 Hoidke oma pärandit ja keegi ei saa seda teilt ära võtta, sest inimesel ei ole võimu röövida vaimu 

andeid. 

54 Inimesed, lühikesed on need hetked, mil Ma olen teie keskel, kui Ma annan teile oma õpetusi selle 

Sõna kaudu. Kuid enne kui ma lahkun, tahan ma jätta teile oma õpetuse kui aarde, kui tõe ja armastuse 

pärandi, nii et alati, kui te tunnete end inimkonnaga võrreldes väga väikeseks oma materiaalse vaesuse ja 

väetiluse tõttu, julgustab teid teadmine, et teil on lõpmatu vaimse väärtusega pärand, tõstma oma nägu 

häbenemata ja avama häbematult oma huuled, et anda edasi Minu Sõna. See on ainus suurus, mida Minu 

Tahe tahab, et teil oleks: see on vaimu suurus. 

55 Kui te vaid mõistaksite, et paljudel inimestel, keda te näete viletsatena - mõned on pimedad, teised 

pidalitõbised, kolmandad näljas - on sageli rohkem valgust ja küpsust oma vaimus kui mõnel, kes kiidavad 

tervise, võimu ja õppimise eest! Seepärast ärge püüdke kulla, auastmete või kodude järele. Püüdke rahu, 

tervise ja vooruste poole. 

56 Minu kõrgetes nõuannetes on ette nähtud, et te olete inimeste juhid ja nõuandjad. Töötage enda 

kallal, et te saaksite vääriliseks, et tuua Isa seemet inimeste südamesse. Võimsad "puud" hakkavad 

paljunema; ma lõikan neist oksi, mida Minu töölised toovad provintsidesse, kus Minu lapsed on ammu 

igatsetud kuulda Minu Sõna. 

Minu õpetused on üksikasjalikud, sest paljud inimesed paluvad Mind, et Ma räägiksin nendega, 

annaksin neile selgitusi, paneksin nad unustama maailma kannatusi ja viletsust; ja nii jään Ma nende 

keskele pikemaks ajaks, ilma et nad tunneksid aja möödumist või väsimust. Ainult nii saate te lõpuks Minu 

õpetused enda omaks ning mõistate ja mõistate nende tähendust. 

57 Kui kuulsusrikas on see, kui need rahvahulgad siin, oma lihtsuses ja alandlikkuses, lähevad välja 

kandma selle ajastu rõõmusõnumit, mis on nii täis vaimu ja moraali! Tuletage isadele, kes on teinud end 

oma laste üle kohtumõistjaks, meelde, et nad andestaksid neile ja armastaksid neid; emasid, kes on oma 

lapsi eitanud ja keeldunud neile oma rinnast, kutsuge üles sirutama oma käed ja suruma oma lapsi oma 

südame külge, et ka nemad armastaksid; ja lapsi manitsege, et nad ei tõuse oma vanemate vastu, keda nad 

peavad austama, sest vanemad võtavad Minu koha maa peal. Kuidas saaks hing ilma õigluseta areneda 

ülespoole? 

58 Homme peate te õpetama ja kinnitama oma sõnu tegudega. Kuid juba praegu andke oma elule 

kõrgemat moraali, taastage oma kodud ja ühendage oma perekonnad. Las isa läheb oma kodust põgenenud 

last otsima ja lapsed pöörduvad tagasi selle poole, kes nad hülgas. Naine pöördugu tagasi oma elukaaslase 

kätesse ja abikaasa, kes oli oma kohustused unarusse jätnud, otsigu üles oma elukaaslane, ning ehitagu nad 

uut ja paremat elu. 

59 Täna mõistate te paremini kui kunagi varem oma vastutust Minu õigluse ees, oo isad ja emad! Sest 

need olendid, keda te nimetate oma vere lasteks, on hinged, kelle eest te olete Minu ees vastutav. 

60 Ma tahan, et teie südamete osadus oleks aed, kus need roosid ja liiliad õitsevad. Tooge inimesed 

kuulama Minu Sõna, tooge nad pidusöögile, mille Mina ise nende ette panen. Tõesti, ma ütlen teile, nad 

lähevad ära tugevdatuna, olles söönud tõelise elu leiba ja joonud Minu armu veini. 

61 Kes seda leiba sööb, ei jää enam kunagi nälga. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 107  
1 Hoidke Minu Isa Sõna oma südames, et see oleks nagu helge majakas teie sisimas. Sealt hakkab 

see juhtima teie mõtteid, sõnu ja tegusid ning see valgus elab teie hinges isegi siis, kui teie kehaline kest 

sureb. 

See on aeg, mil inimesed ärkavad üles vaimu iludusele, mil nad hakkavad huvituma igavikulisest ja 

küsivad endalt: "Milline on elu, mis ootab meid pärast surma?". Kes ei ole mõelnud - kui uskumatu ta ka 

poleks -, kas temas ei ole midagi, mis elab üle kehalise aine? Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes ei 

aimaks seda saladust ja kes ei oleks hetkekski mõelnud selle üle, mis on mõistetamatu. Mõned esitavad 

küsimusi Vaimse Elu saladuse kohta, mis näib kaugena, kuid on tegelikult otse teie silme ees; teised on 

sellest hämmingus ja kolmandad eitavad seda. Mõned räägivad, sest arvavad, et nad teavad kõike, teised 

vaikivad ja ootavad; kuid kui vähe on neid, kes tõesti midagi teavad kaugemast. 

2 Nagu laps Jeesus, kes küsis seaduseõpetajatelt küsimusi, millele nad ei osanud vastata, ilmub Minu 

Jumalik Vaim praegu nähtamatult teoloogide, filosoofide, nende juurde, kes torkavad tundmatuseni, ja 

Minu küsimustele vaimse elu kohta - kui nad ei vaiki, siis vastavad nad valesti. Need, kes teavad midagi 

sellest, mida Minu varjatud tarkus sisaldab, on alandlikud, need, kes elavad vaimset elu. Ometi laskub 

Minu valgus nagu kaste lakkamatult igale meeleorganile kui sõnum, mis paljastab sellele Minu tõe. Kui 

ma küsiksin neilt, kes väidavad, et nad valdavad Minu Seadust ja õpetust, millised Minu ettekuulutused on 

täitunud ja millised mitte, ei vastaks ka nemad mulle rahuldavalt. 

3 See on aeg, mil kehastunud ja mitte enam kehastunud vaim otsivad üksteist üles ja tulevad 

üksteisele lähemale. Nende kahe vahel olev kuristik hakkab kaduma. Ja kui kõikide maailmade vaimud 

suudavad üksteisele tõelises armastuses läheneda, tähendab see Isa ülistamist igas olendis. 

Tänapäeval põhjustab inimeste teadmatus mulle ikka veel valu. Oh, kui te vaid, selle asemel, et leinata 

oma lähedaste lahkumist, kuulaksite nende häält oma südame sügavuses! Leina asemel, mis on pimedus, 

oleks valgus! Seepärast ütlesin ma teile kord: "Las surnud matavad oma surnuid." Teilt küsin: "Kas teil on 

surnud?" - See, mis on surnud, ei ole enam olemas. Aga kui need hinged, keda te mulle soovitate, on 

olemas, siis sellepärast, et nad on elus. Kui paljud teist sooviksid, et need, keda sa oled näinud teie seas 

lahkumas, ei taha mõista, et nende igatsus on, et sa oleksid nendega koos sealpoolt! See, mida te nimetate 

"surmaks", eristab ilmselt neid, kes lähevad üle, nendest, kes jäävad siia. Kuid neid ühendab igavene side: 

vaimne vendlus. 

4 Igavikus taasühineb vaimne perekond, mis koosneb Isast ja Tema lastest. Kuna siin maa peal 

kannab Paabeli seeme ikka veel oma vilju, mis põhjustavad lahkhelisid Jumala laste seas, siis ühendan ma 

oma perekonna kaugemal. Keegi ei jää puudu ja paljudel juhtudel jõuavad kõige suuremad patused 

esimesena (Minu Kuningriiki), sest nende meeleparandus ja uuenemine puhastab nad ja toob nad varem 

Minu juurde. 

Kuid te peate teadma, et paljud hinged elavad teie seas segaduses, teised täidavad kurblikke 

lepituskohustusi. Nende hulgas on ka need, keda te nimetate oma sugulasteks. Kuidas saab neid panna 

valguse nägemiseks ja oma ahelatest vabanemiseks? Kuidas saate aidata neil tõusta? Palvetades nende 

eest, et see palve oleks vaimne hääl, mis äratab neid, valgustab neid ja viib nad Minu juurde. Mäletage 

neid armastusega ja teie palved on nagu palsam nende kannatustele. Andke neile teada, et te elate Minu 

Seaduse järgi, et teie eeskuju ja mõju aitaks neid. Kuid ärge mõelge ainult neile, kellelt te olete saanud 

mingit kasu; mõelge ka neile, kes on nähtamatult teie ümber ja keda te ei tundnud maa peal. Tänutegevus 

on ilus; kuid Minu silmis on teenekam, kui annate, ilma et oleksite eelnevalt midagi saanud. Aga kui te 

suudate mäletada ja andestada sellele, kes on teile haiget teinud, ilma pahameeleta, siis olete võtnud 

eeskujuks oma Meistri, ja teie andestus, mis on armastuse väljendus, toob päästmise sellele, kellele te seda 

annate. 

5 Isa tungib teie südame sisimasse ossa ja ütleb teile: Tunnetage ennast ja te tunnete oma 

kaasinimesi. Mõelge iseenda üle, enne kui mõistate kohut oma naabri üle. Võtke Minust eeskuju ja järgige 

Minu jälgi. 

6 Te palute Minult alati andestust oma üleastumiste eest, ilma et oleksite andestanud neile, kes teile 

haiget tegid. 
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7 Pikka aega olete otsinud tõe valgust (maailma) teedest ja raamatutest, leidmata tõelist vaimset 

toitu, vaid ainult värskendust meelele. Täna on teil Minu tõde, mis räägib teile tõelisest elust. 

8 Te tulite nende kohtumispaikade vaesusesse ja kui te kuulsite neis seda lihtsat sõna - sest selle 

fraasid ei ole valitud ega teaduslikud -, siis tundsite oma hinges emotsiooni ja see mõistis, et ta on 

tunnistajaks jumalikule ilmutusele. Ma nägin teie igatsust valguse järele ja andsin teile võimaluse näha 

seda, mida te nii väga igatsesite. Ma panin teid kõndima kõiki teid, et te lõpuks leiaksite tõe sellel teel. 

9 Lihtsuse ja märkamatuse taga, millega ma teiega räägin, on teadmine kõigist asjadest. Kui jõuate 

selle sõna sisuni, avastate, et selle olemus on alfa ja oomega, kõige loodu algus ja lõpp. 

10 Ma annan teile palju õpetusi alles siis, kui te olete Minu kuningriigis. Te ei tunne neid praegu, 

niisama vähe, kui te tunnete kõrget tasu, mille te teenite igavese vaimse õnne eest. Et teie teened oleksid 

tõesed, peab teil olema absoluutne omakasupüüdmatus. Te ei tohi teha teatavaks oma häid tegusid, sest siis 

võtaksite neilt ära selle väärtuse, mis neil võiks olla. Ainult mina üksi tean teie tööde suurt või väikest 

väärtust, mina olen see, kes peab neid hindama. Miks sa tahad, et inimesed sind enda pärast kiidaksid? 

Edevus rikub inimesi ja plekitab hinge. 

11 Kui te ühel päeval minu juurde tulete, annan ma teile krooni, mis ei ole okastest, nagu need, mida 

te Jeesuse templitele vajutasite. 

Igaühel on oma koht materiaalses universumis, mille Isa on talle ette valmistanud ja mida ta peab 

kaitsma ja kaitsma, et teenida armastuses oma Issanda vastu teist. 

12 Ma olen teid ette valmistanud, sest Minu lahkumise hetk on juba lähenemas. Aga kõigepealt tahan 

ma jätta teile oma õpetuse kui aarde. Ärge püüdke kulla järele ega ihaldage uhkeid elamuid. Mõned, kes 

on kaetud pidalitõvega või kes kõnnivad maa peal kui viletsad, kannavad oma hinges aaret. 

13 Nüüd ma ütlen teile: Valmistuge, sest sel aastal paljunevad "puud" provintsides, kus nad on nii 

väga oodanud Minu Sõna. 

14 Kehastunud hinged ei ole suutnud liituda rasside erinevuste tõttu; seepärast võtan ma paljud maa 

pealt ja moodustan neist kaugemal perekonna, ja kui nende rikutud olek oli suur, siis pärast seda on nende 

vaimne selgus ja meeleparandus suur. 

15 Palvetage segaduses olevate hingede eest, maapealsete inimeste eest, nende eest, kes ei ole veel 

võimelised oma kehast lahti saama, nende eest, kes kannatavad ja nutavad selle arusaamatu leina pärast, 

mida maa peal nende pärast peetakse. Ja andestage ka neile ja ärge mõistke enam kohut nende üle, kes on 

külvanud kurja teie südamesse. Kui teie silmad näeksid, kuidas nad põlvitavad ja paluvad teie andestust, 

siis te ei oleks nende vastu nii ebaõiglane. Aita neil hõljuda lõpmatusse, tõsta nad üles oma armastava 

mälestuse kaudu, mõista, et nad ei kuulu enam sellesse maailma. 

16 Ma ütlen teile veel kord: kes iganes maitseb Minu Sõna vett, ei tunne enam kunagi janu. 

17 Jüngrid, ma tahan, et teie südame voorused oleksid rõivad, mis katavad teie hinge alastust. Nii 

kõneleb teile Lohutaja Vaim, kes on lubatud Teisel ajastul. 

18 Isa teadis juba, millised valud ja katsumused inimkonda tabavad ja millise rikutuse astmeni 

inimesed jõuavad. Lohutaja tulek tähendab teie jaoks kuuenda pitseri vabastamist, see tähendab uue etapi 

algust inimkonna arengus. Sellest ajast alates kehtib kõigi inimeste suhtes jumalik kohtuotsus; iga elu, iga 

töö, iga samm saab karmi hinnangu. See on ajastu lõpp, mitte elu lõpp. 

19 See on patu aegade lõpp ja on vaja, et kogu selle Jumala Raamatu Kuuenda Pitseri sisu valataks 

välja hingede peale, äratades neid nende letargiast, et inimene saaks end üles võtta ja kogeda oma hinge 

harmooniat kogu looduga ning valmistada end ette selleks ajaks, mil Karjase kaudu lastakse lahti Seitsmes 

Pitser, mis toob viimased pärjad Murede Keldrist, aga ka Tõe, Armastuse ja Jumaliku Õigluse triumfi. 

20 Kui seitsmes pitser suletakse koos kuue teise pitseriga, jääb suletuks ka see raamat, mis on olnud 

Jumala otsus inimeste tegude üle, esimesest kuni viimse ajani. Siis avab Issand uue, kirjutamata raamatu, 

et kirjutada sellesse surnute ülestõusmist, rõhutud inimeste vabastamist, patuste taastamist ja hea võitu 

kurja üle. 

21 Kui te uurite Johannesele antud seitsme pitseri ilmutust, siis kohtate maailma rahvaste seas ainult 

pattu, rüvetamist ja korruptsiooni. Sealt leiate teie sõdade ajaloo, kõik need viletsused ja kannatused, mida 

inimesed on kannatanud oma truudusetuse ja nõrkuse tõttu, ning ka kohtuotsuse, mis on järgnenud igale 

teie teole. 
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22 Kristus oli (alles) jõudnud elutee keskele, kuid oma ohvri, oma täiusliku eeskuju kaudu päästis ta 

teid surmast. Tema veri oli armastuse lause, mille kaudu Ta tõi kadunutele pääste ja andis neile jumalikku 

andestust nagu elu äratanud suudlusega. Rist oli võti, millega Ta avas igaviku väravad hingedele pärast 

suurt lahingut. 

23 See on "Talle", keda prohvet nägi, kuidas ta avas kirjarulli ja vabastas pitserid, ainus, kes on taevas 

ja maa peal väärt seda raamatut avama, sest ainult Tema armastus võib võita teie vihkamise, Tema õrnus 

hävitada teie vaenulikkuse ja Tema valgus kõrvaldada teie pimeduse. Kes võiks sellest kohtuotsusest 

pääseda? Kes võiks sellest raamatust pääseda ja lakkaks olemast? Keegi ei suuda Minu eest varjuda, oh 

inimesed! Mõistke, kuidas neil aegadel, mil see kohtuotsus on tunda isegi õhus, mida te hingate, ei puudu 

teil jumalik lohutus. Jumala armastuse mantel muutub teie elus nähtavaks ja selle hääl püüab kuuldavaks 

saada igas südames. 

24 See on Tõe Vaim, kes laskub alla, et avada saladusi ja avaldada teile teadmisi, mis on vajalikud 

tõelise elu nautimiseks. See on Jumalik lohutus, mis valab alla teie kannatustele, et anda tunnistust sellest, 

et Jumalik kohus ei ole karistus ega kättemaks, vaid armastuse kohus, mis viib teid valguse, rahu ja 

õndsuse juurde. 

25 Ma ei leia ühtegi asustamata südant, kus ma saaksin elada, kõik on maailmale loovutatud. Kuid kui 

vääriline on Minu silmis see, kes - oma valu ületades - suudab õnnistada Minu tahet. 

26 Mis sinust saaks, kui sa ei saaks oma usu lohutust oma raskuste keskel? Mõistke, kuidas see usk 

paneb teid tundma Minu kohalolekut väga lähedalt ja et te, kes te olete nüüd Mulle lähedal, olete täis 

jõudu ja lootust. Jätkake seda usaldust Minu vastu, et Ma annaksin teile kogu mugavuse, mis Mul on teie 

jaoks varuks. 

27 Kui meeldiv on Mulle, kui Ma tunnen, et leian usu ja mind austatakse Minu tahtes. Kui rahuldust 

pakkuv on Minu Vaimule, kui ma näen, et te usaldate oma Isa, et te oskate oodata, et te ei ole võimelised 

minust taganema, isegi kui katsumuste raskus teid mõnikord masendab. Sellele ma ütlen teile: Need on 

tõestanud end Minu hüvede vääriliseks, sest nad on teeninud teened külaskäikudel. 

28 Terastage oma vaimu elu suurtes lahingutes, nii nagu Iisraeli rahvas terastati kõrbes. Kas te teate, 

kui suur on kõrb, millel ei näi olevat lõppu, halastamatu päike ja kõrvetav liiv? Kas te teate, mis on see 

üksildus ja vaikus ja vajadus valvata öösel, sest vaenlased varitsevad? Tõesti, ma ütlen teile, et just seal, 

kõrbes, said inimesed aru, kui suursugune on Jumalasse uskuda ja õppida Teda armastama. Mida võis see 

rahvas kõrbelt oodata? Ja ometi oli neil kõik olemas: leib, vesi, kodu, kus puhata, oaas ja pühamu, kus nad 

said oma hinged tänulikuks oma Isa ja Looja ees. 

29 Kui Iisrael sisenes tõotatud maale, oli see tugevdatud, puhastatud ja entusiastlik rahvas. Kui magus 

tundus neile see maa, mis avas oma emakese, et võtta vastu Poeg, kes oli seda nii suure usu ja visadusega 

otsinud ja lõpuks leidnud. 

30 Ka teie olete inimesed ja elu, mida te läbite, on kõrbe peegeldus. Seepärast ütlen ma teile, et võtke 

selle rahva usku eeskujuks, et te saaksite oma teel kogeda Minu imesid. Need imed on vesi, mis voolab 

kaljudest, või manna, mida tuuled toovad. 

31 Seppekirst oli selle rahva jaoks helendav tõrvik, mis valgustas nende teed. Kuid te ei tohi unustada, 

et teie südames on pühamu, kus te saate palvetada, et riietada end Minu jõuga ja kuulda oma Isa 

armastavat häält. Mina olen teie arst; otsige Mind kõigil puhkudel, mis teie elus ette tulevad, ja te kuulete 

Minu häält ning näete Minu kohalolekut, Minu armastust ja Minu lohutust ilmsiks tulla. 

32 Lohutage end mõttega, et Minu halastus hüvitab teile kõik teie elu kannatused, kui te jõuate vaimse 

elu kätesse. See Uus Maa, mida ma olen teie vaimule lubanud, kas te suudate ette kujutada, millised on 

selle õndsused, selle viljad, selle imed ja täiused? 

33 Kui Iisraeli jaoks oli tema saabumine oma isamaale unistuseks pärast rändamist läbi kõrbe, siis kui 

kuulsusrikas on teie vaimule pärast pikka palverännakut valguse kuningriiki siseneda. Mõistke seepärast, 

et isegi kõige väiksemgi teie kannatused on okas või kivi kõrbes, mida te läbite, nii et võite näidata 

kannatlikkust katsumustes ja mõistmist oma saatuse suhtes. 

34 Te kõik olete oma elus jõudnud ristteele, kus te olete endalt küsinud: "Kuhu ma lähen?". Mõnikord 

olete olnud ristteel, kui olete kogenud pettumust; teinekord on see olnud siis, kui olete saavutanud midagi, 

mida tahtsite saavutada, ja siis, kui olete selle saavutanud, olete mõistnud, et see ei saa olla teie elu 

eesmärk, et see peab olema midagi suuremat, õilsamat ja ilusamat, mis moodustab vaimu eesmärgi. 



U 107 

139 

35 See elukriis on raske, tund on kibe ja võitlus, mis teie sees möllab, on kohutav. Aga ma ütlen teile: 

Õndsad on need, kes jäävad selle katsumuse ajal oma usus kindlaks, sest nad tulevad tervena välja ja 

ütlevad: "Ma olen näinud valgust, ma tean teed, Issanda hääl kutsub mind". 

36 Tõesti, ma ütlen teile, te olete nagu ojad, mis mõnikord kalduvad oma jõesängist kõrvale, kuid 

lõpuks voolavad merre, mis on nende sihtkoht. 

37 Jüngrid, uurige Minu Sõna ja te saate teada, et see selgitab saladusi, mida te ei suutnud mõista. Ma 

annan teile nende tõlgenduse, et te ei langeks vigade või eksimuste ohvriks. Kunagi lubasin teile saata Tõe 

Vaimu, et see selgitaks teile kõike, mis oli teile saladus: see Vaim olen mina. Kellest saab tõde tulla kui 

mitte minust? Valguse aeg on saabunud, te hakkate kõike mõistma, ja kui teie arusaamine Minu Vaimuga 

täiustub, siis suurenevad teadmised, mida te omandate, ja valgus, mida te saate, suureneb. 

38 Teie vaim elas liha poolt rõhutatuna; kuid selle vabanemise tund on kätte jõudnud, ja kui selle lend 

jõuab üha kõrgemale, avastate te ka suuremaid imesid. Teie süda oli maailma ori, kuid kui ta oli 

vabanenud neist ahelatest, siis tundis ta ära, mida ta peaks armastama, ja mõistis ka, millistest kirgedest ta 

peaks end eraldama. 

39 Te rõõmustate selle sammu üle, mille olete astunud, kuid te peidate selle rõõmu oma südamesse, 

sest kardate, et maailm röövib teid sellest oma kriitika ja hinnangutega. Te olete ikka veel hirmul, kuid ma 

ütlen teile, et tuleb aeg, mil teid ei hirmuta enam miski ega keegi, mil te tunnete lähedast rahulolu, kui 

nimetate end "Püha Vaimu jüngriteks", selle asemel, et häbeneda, nagu on juhtunud teiega, nagu oleksite 

patust kinni jäänud või üllatunud. 

40 Te olete nende kristlaste vennad ja õed, kes varjusid Rooma katakombides; kuid ärge unustage, et 

need rahvahulgad, kui nad tulid pimedusest valguse kätte, tegid seda selleks, et tuua valgust uskmatule 

maailmale, hämmastades inimesi oma usuga. Need olid vihm, mis sadas Meistri poolt külvatud jumalikku 

seemet. Hiljem klammerduvad paganlikud ja patused rahvad, kes on nende tunnistuste kaudu pöördunud, 

Minu armastuse risti külge nagu hukkunu, kes otsib päästvat majakat. 

41 Teie, rahvas, kes te olete Mind kuulnud - millal te tulete välja oma eraldatusest ja pimedusest? Kas 

te lükkate oma ettevalmistusi tahtlikult edasi, sest kardate vastasseisu? Tõesti, ma ütlen teile, ainult see 

kardab, kes ei ole end vaimselt ette valmistanud; sest kes tunneb Minu Sõna ja armastab oma Issandat ja 

oma ligimest, sellel ei ole midagi karta, ja selle asemel, et inimesi vältida, püüab ta nendega kohtuda, et 

jagada nendega seda, mida ta on saanud. Olles õppinud ja uurinud Minu õpetust, rakendab ta seda. 

42 Iisraeli rahvas, te asute selles maa orus lepituse ajal. Ma näitan teile kitsast teed, mille Minu 

Seadus ette näeb, et te saaksite sellel puhtaks ja kuuluksite nende inimeste hulka, keda Ma olen õpetanud. 

43 Ma olen andnud teile sel ajal oma Sõna, et te saaksite teada minu käske ja saaksite veel ühe 

ilmutuse teie Isa armastusest. Ärge kahelge Minus ja ärge kartke Minult midagi, Ma ei taha teid jõuga 

valitseda. Kui te tahate Mind järgida, peate te tundma Minu õpetuse olemust, mis on sama, mille Ma tõin 

teile Teisel ajastul. Siis mõistate kõike, mida see üleskutse teie vaimule tähendab. Kui te ei võta seda 

vastu, siis tulevad teised hinged, kes armastavad Mind vastu võtta, ja Ma annan neile armu, mille te tagasi 

lükkate. 

44 Ma olen teile alati öelnud: "Paljud on kutsutud, kuid vaid vähesed kuuluvad valitute hulka." Kuid 

mitte mina ei ole see, kes eristab või annab privileege - teie ise olete need, kes teenivad õiguse saada seda 

nime. 

45 Need, kes Mind järgivad, on kutsutud olema need, kes levitavad Minu õpetust, mis toob 

inimkonnale lohutust ja päästet. Õndsad on need, kes seda häält esimest korda kuuldes tundsid, kuidas 

tühjus nende südames täitub, ja kes taastasid oma nõrga kehakesta, mis oli varisemisohus, sest nad võtsid 

vastu selle tugevduse ja elustamise, mille ma teile olen andnud. Ma kutsun teid üles võtma oma risti ja 

kordama teie jaoks neid sõnu: "Mina olen tee, tõde ja elu." Ma kutsun teid üles võtma oma risti ja kordama 

teie jaoks neid sõnu: "Mina olen tee, tõde ja elu." 

46 Kui kaua oled sa maa peal rändanud ja kui palju pisaraid oled sa valanud, ilma et oleksid oma 

sihtkohta jõudnud! Ma olen lasknud teil hulkuda ja maitsta erinevaid vilju, et te lõpuks Mind ära 

tunneksite. Ma olen olnud teiega koos kõigil teie teedel. Hääl, mida te olete kuulnud ja mis ütleb teile, et 

palvetage, on Minu hääl. Hooliv armastus, mis on juhtinud teie samme, on minu. Aga ma tahan, et te 

mõtleksite ja mõtleksite oma saatuse peale, et te järgiksite Minu sammude jälgi maa peal. 
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47 Teile, keda ma olen kogunud alandlikesse palvemajadesse, ei ole ma rääkinud nagu kohtunik, 

kuigi ma ütlen teile ausalt, et ma mõistan teie üle veel kohut. kuid Ma armastan teid ja tahan, et te alati 

otsiksite Mind kui Isa, nii et kui Minu ilmutus selles vormis on lõppenud, siis mäletaksite, et Minu Sõna ei 

haavanud kunagi teie südant ja et Ma liigutasin teid ainult sisemiselt, kõnetades teie tundlikkust ja 

töödeldes teie südameid kõige peenema tisleriga, milleks on Minu Sõna; ja et Minu õpetus eemaldas teid 

teie igavast ja argisest eksistentsist, sest te leidsite tõelise tee päästmiseks. 

48 Tooge Minu juhiseid ja te ei komista; valu ei säästa teid, kuid see ei pane teid meeleheitele. Teil on 

jõudu katsumuse päevadel ja te leiate sisemise rahu isegi siis, kui te läbite kurva elukriisi, ning lõpuks 

annab teie kehaline kest alla ja vajub vabatahtlikult maa sisse. Teie hing tõuseb üles ja kohtub Minuga 

"kohtu ees", kus Ma pean selle üle kohut mõistma. Kuid te ei tule kohutava kohtumõistja, vaid mõistva ja 

armastava Isa ette, kes kiidab teie häid tegusid ja teeb teile selgeks, mis on tema ette tulemata, mistõttu te 

peate end ikka veel puhastama. 

49 Te ei saa öelda, et te ei ole seadust järginud ainult sellepärast, et teil on puudu valgusest, sest ma 

olen seda valanud ojadena igale vaimule. Ma ei palu teil olla nagu Minu Teise ajastu teosed, vaid seda, et 

te võtaksite neist eeskuju. Järgmised põlvkonnad arenevad Minu Armastuse Seaduse täitmisel ja nii areneb 

inimkond põlvkonnast põlvkonda edasi oma täiuslikkuse teel. Te panete praegu aluse täiuslikule 

ühinemisele Minuga ja teie lapsed jätkavad teie tööd. 

50 Kui teid mõistetakse Minu õpetuste pärast kohut, siis ärge langetage selle kohtuotsuse pärast 

meeleheidet ega häbenege, et olete Minu jüngrid. Mäletage neid, kes järgisid Mind Teisel ajastul, ja 

julgustage end nende eeskuju põhjal. 

51 Minu töö toetab teid katsumustes. Anna andeks iga süütegu, ja alati, kui sind oleks pidanud kohut 

mõistma ja häbiga katma, annan ma tunnistust sinu süütusest ja õiglusest. Võtke neid katsumusi kui 

võimalust, mille ma teile annan, et te saaksite end inimeste silmis minu jüngritena ära tunda. 

52 Otsige igavest elu ja te leiate selles rahu; lubage oma kaasinimestel teie üle ebaõiglaselt kohut 

mõista. Tagakiusamise aeg, mille Ma olen teile kuulutanud, saabub, ja sel ajal peate juba praegu olema 

tugevad ja usaldama Mind. Ja kui leiba napib ja teile ei anta tööd, ärge kartke, te ei jää nälga. 

Palvetage ja töötage oma kaasinimeste päästmise eest. Siis kogete, et vaimne ideaal toidab teid ja mõistate 

neid sõnu, milles ma ütlesin teile: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumalalt". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 108  
1 Õndsad olete teie, kes te olete pärit Iisraeli suguharudest - Minu hääl on teid kutsunud. Ma 

ühendan praegu vaimselt oma rahva, kes oli laiali, täites sellega oma lubadust märgistada neid oma 

valgusega ja anda neile oma pärand. Ma olen seda otsinud, sest tuleb aeg, mil see õpetus usaldatakse talle 

ja iga jünger peab hakkama otsima oma kaasinimesi ja tegema Minu sõnumit neile teatavaks. Kuid ainult 

siis, kui Minu rahva südames valitseb vendlus, ühtsus ja rahu, tunnevad nad Minu kohalolekut täielikult 

oma vaimus. 

2 Uurige Minu Sõna ja selle sisu annab teile mõista, et te olete juba väga lähedal vaimsele 

vabanemisele. 

3 Meistri hääle peale täitus teie vaim julgusega ning te tõusite üles ja ületasite kõik takistused, mis 

seisid teie teel ja tegid teie elutee raskeks. Minu hääl julgustab teid püsima vankumatult võitluses, nii et 

varsti ei ole te enam maailma orjad, vaid saate Minu jüngriteks ja teenijateks. Jälgige ja palvetage, et te ei 

langeks uuesti vangi. Mõistke, et ma olen tulnud teid vabastama oma ilmutuste valguse kaudu, mis 

lubavad teile uut elu. Minu tahtmine on alati olnud, et Minu rahvas oleks suur ja tugev, mitte selleks, et 

alandada oma kaasinimesi, vaid selleks, et olla rahvaste kaitsevalliks ja juhiks nii vaimsel kui ka kõigil 

muudel aladel. 

4 Kas see rahvas on olnud ustav Minu juhistele? Ei, ta ei ole olnud tugev ja seetõttu on tema 

vaenlased teda alati orjanud või tema pärandi ära röövinud. 

5 Armsad inimesed, Minu Sõna äratab teid praegu üles, sest te mõistate, et ainult Mina saan teiega 

sel viisil rääkida, et ainult Mina saan teile pakkuda päästet ja lasta teil kuulda Minu andestuse häält. Nii 

annan ma teie vaimule tagasi selle pärandi, mis oli kinni peetud. 

6 Kui ma ütlen teile, et see aeg on teie vaimne vabanemine, siis sellepärast, et jumalad, mida 

inimesed on endale loonud, langevad ükshaaval. Doktriinid, teadused, teooriad ja võimuhimu - kõiki neid 

tabab nüüd Minu õiglus. Ma pakun inimkonnale uut elu ja avaldan talle uut teadust, jumalikku teadust; 

sest tõesti, ma ütlen teile, et see, mida inimesed pasundavad ja mis täidab ühed edevusega ja teised 

imestusega, ei ole veel kaugeltki ületanud maist inimlikku. Mina seevastu annan teile valguse, mis 

valgustab teie vaimu, ja siis imestate õigusega selle üle, mida te saate teada. See juhtub siis, kui teie süda 

ja aju õpivad kuulama südametunnistuse häält ja on valmis alluma selle häälele. Seepärast ei saa inimesed 

(hiljem) öelda, et ma olen teaduse arengu vastu, sest ma olen lubanud neil teaduse puud hooldada, kuni 

nad näevad, et see kannab vilja ja õpivad tundma selle maitset. Kuid kõigel inimlikul on piir, ja ka inimese 

intellektil on "nii kaugele ja mitte kaugemale". Siiski - kui inimese teadus seab endale vaimsed eesmärgid 

ja on puhastanud end igast isekesksest eesmärgist, panen selle inimkonna teenistusse kui vaimse arengu 

vahendi. Siis avab Loodus oma varakambri, avaldab oma saladused ja paljastab inimestele tundmatuid 

jõude ja valdkondi, ja siis ei ole teie teadusel enam piire, kui see muutub õilsaks ja heaks asjaks. 

7 See valgus on ikka veel suletud raamat, mida inimesed ei ole suutnud näha, mistõttu ma ütlen teile, 

et tuleviku teaduse areng on suurem kui see, mida te olete täna saavutanud. Kuid see ei toimu mitte 

mõistuse, vaid vaimu kaudu. 

8 Ma olen teile öelnud, et olen leidnud teid materialismi orjadena; kuid ma olen tulnud, et teid neist 

ahelatest vabastada. 

9 Enne, kui ma ennast teatavaks tegin, tuli teie juurde Eelija, keda te nimetasite tuleprohvetiks. Ta 

purustab teie ahelad oma kohaloleku kiirgusega ja valmistab teid ette paremaks eluks. Eelija, prohvet, 

sõnumitooja, eelkäija ja vaimne karjane paljastab taas kord ebajumalate ja inimeste loodud ebajumalate 

võltsimise. Nähtamatu altari ees kutsub ta Minu väge ja taas kord tuleb Minu õigluse kiir alla, et hävitada 

paganlus ja inimeste kurjus. Eelija on sel ajal nagu helendav täht, mis on ilmunud lõpmatusest ja 

valmistanud inimese mõistmisorgani ette jumaluse kõneluseks inimesega. See oli tema hääl, mis esimest 

korda selle kaudu kuuldavaks sai, sest ta on Minu teerajaja. 

10 Samal ajal, kui inimkond on paljunenud, on paljunenud ka selle patt. Maailmas ei puudu sellised 

linnad nagu Soodoma ja Gomorra, mille süütegu kajab üle kogu maa ja mürgitab südameid. Nendest 

patustavatest linnadest ei ole jäänud isegi jälgi; ometi ei olnud nende elanikud silmakirjatsejad, sest nad 

tegid pattu päevavalgel. Aga see tänane inimkond, kes varjab end pimeduses, et oma kirgedele järele anda, 

ja siis teeskleb õiglust ja puhtust, saab karmima kohtuotsuse kui Soodoma. 
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11 See on kõigi eelmiste põlvkondade ebaterve pärand, mille sõltuvused, pahed ja haigused kannavad 

oma vilja tänapäeval. See on kurjuse puu, mis on kasvanud inimeste südames - puu, mis on saanud 

viljakaks pattude tõttu ja mille viljad jätkavad naise ja mehe kiusamist ja toovad päevast päeva uusi 

südameid. 

12 Selle puu varjus lamavad mehed ja naised, kellel pole jõudu selle mõjust vabaneda. Tagasi on 

jäänud hävitatud voorused, rikutud inimväärikus ja palju sandistatud elusid. 

13 Mitte ainult täiskasvanuid ei meelita maailma ja liha naudingud ja nad jooksevad nende järele; 

isegi noored ja isegi lapsed, kõikidesse neist on jõudnud mürk, mis on aja jooksul kogunenud, ja need, 

kellel on õnnestunud pääseda kurja kurja mõju alt - mida nad teevad nende eest, kes on eksinud? Nad 

mõistavad nende üle kohut, mõistavad nad hukka ja on nende tegude üle nördinud. Vähesed on need, kes 

palvetavad nende eest, kes on teelt kõrvale kaldunud, ja veel vähem on neid, kes kulutavad osa oma elust 

kurjuse vastu võitlemisele. 

14 Tõesti, ma ütlen teile, et minu kuningriiki ei rajata inimeste seas seni, kuni kurja puu elab. See 

võim tuleb hävitada; selleks on vaja omada armastuse ja õigluse mõõka, mis on ainus, millele patt ei saa 

vastu seista. Mõistke, et mitte kohtuotsused või karistused, vaid armastus, andestus ja halastus, Minu 

õpetuse olemus, on valgus, mis valgustab teie teid ja õpetus, mis toob inimkonnale päästmise. 

15 Inimesed, kas te kuulute nende hulka, kes töötavad selle inimkonna päästmise nimel? Kas sa tahad 

anda oma panuse päästetöösse? Siis ärge tundke end võimetuna seda missiooni täitma, kui võrdlete oma 

tähtsusetut arvu inimkonna omaga, sest te ei saavuta kõike. 

16 Mõistke, et igaüks teist, kes loobub halvast teest, paneb kurjuse võimu kaotama osa oma võimust; 

et teie elu, kui see on õiglane oma tegudes, sõnades ja mõtetes, jätab hea seemne oma teele; et teie 

nõuanded, kui need tulevad vaga südamest, on võimelised tegema imesid; ja et palve, kui see on sündinud 

kaastundlikust ja armastavast mõttest, on valguse sõnum sellele, kelle jaoks te palute. 

17 Kurjuse jõud on muutunud tugevaks, inimesed püüavad leiutada relvi, millega oma viha, 

kättemaksu ja pahatahtlikkust välja elada. Teadlased pühendavad oma elu sellele, et uurida kõige 

tõhusamaid vahendeid nende vaenlaste hävitamiseks, keda nad peavad oma vaenlaseks. Aga tõesti, ma 

ütlen teile, et selles lahingus hukkuvad kõik, sest minu jõud on ainult õigluse, armastuse, mõistuse ja tõe 

poolel. 

18 Kui kõik need, kes palvetavad, ja kõik need, kes kannatavad, ühinevad mõtetes ja muudavad oma 

valu õpetusteks ja headeks tegudeks selle kaose ees, millesse inimkond on sukeldumas, siis usaldan neile 

oma võitmatu mõõga, et nad lõikaksid oksahaaval maha kurjuse puu, mis on andnud inimkonnale nii palju 

surma vilju. 

19 Kurjuse valitsemise viljad ei saa valitseda, vaid valgus hakkab valitsema kõikjal ja igas vaimus. 

20 Sel ajal ilmutan Ma oma Jumalikku Sõna meeste, naiste ja laste kaudu, täites seda lubadust, mis 

kuulutas teile aega, mil Minu Vaim valab välja igale inimolendile. Te olete veel vaevu selle ajastu alguses, 

kuid seejärel kogete inimkonna vaimset ärkamist kogu maa peal. 

21 Sümboolselt on olemas kaetud laud, mille taha ma kutsun teid istuma ja sööma igavese elu toitu, 

mida ma teie vaimule pakun. Te saate nende sõnade tähendusest hästi aru, sest ma olen teile esimestest 

kordadest alates rääkinud tõelisest elust, mis on igavene elu, kuigi te ei ole seda õpetust siiani mõistnud. 

22 Kuna ma teadsin, et te süvenete vähe Minu õpetustesse ja nägin ette, millesse te langete Minu 

ilmutuste tõlgendamisel, siis teatasin teile oma tagasitulekust, öeldes teile, et saadan teile Tõe Vaimu, kes 

selgitab teile paljusid saladusi ja selgitab teile seda, mida te ei mõista. sest oma prohvetliku Sõna tuumas 

andsin ma teile mõista, et sel ajal ei tule ma äikesega ja välguga nagu Siinai ääres, ega muutu inimeseks ja 

inimlikuks oma armastuse ja sõnadega nagu teisel ajastul, vaid et ma tulen teie vaimule oma tarkuse 

hiilguses, üllatan teie mõistust inspiratsiooni valgusega ja kutsun teie südame uksele häälega, mida teie 

vaim mõistab. Need ennustused ja lubadused on alles nüüd täitumas. 

23 Piisab sellest, kui valmistate end veidi ette, et näha Minu valgust ja tunda Minu Vaimu 

kohalolekut, selle sama Vaimu, kellest Ma teile teatasin, et ta tuleb teid õpetama ja avastama tõde. 

24 Aeg, milles te elate, on kohtumõistmise ja katsumuste aeg, kuid teid ei ole hüljatud. Koputage 

Minu uksele ja te kuulete kohe Minu häält, mis teile vastab. Kui tugevaks te saate, kui oskate Mind 

vaimselt otsida, kui kõrgele jõuab teie vaimsus, kui astute armastuse teele, ja kui ilus on teie elu, kui 

mõistate selle tähendust! 
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25 Tulge Minu teele teadliku ja kindla sammuga. Ma ei nõua, et te kannaksite kohe täiuslikkuse vilju, 

sest teie uuenemine on Mulle piisav, et olla teie vaimse tõusu alguseks. 

26 Jüngrid, sööge ja jooge Minu laua ääres teadmiste leiba ja armastuse veini. Tõesti, ma ütlen teile, 

kes iganes võtab leiba ja veini, mida ma pakun, kannab mind oma vaimus. 

27 Valguse teel saatsin ma teie vaimu maa peale elama, ja valguse teel tuleb ta minu juurde tagasi. 

Vahepeal peate te rändama nagu suures kõrbes eksinud rändur või nagu meresõitja, kes on eksinud tohutus 

meres. Kuid ärge süüdistage Mind teie ekslemises, sest see oleks ebaõiglane, sest enne, kui Ma teid maa 

peale saatsin, andsin teile kompassi ja lasin tähel ilmuda lõpmatusse, et nad juhiksid teie samme. See 

kompass ja see täht on teie südametunnistus. Seepärast, kui te lahkute harmooniast, mida peaksite hoidma 

kõigega, mis teid ümbritseb, siis isegi maa tolm näib teile vaenulikuna; kuid seejuures ei ole loodus see, 

mis teie vastu pöördub, vaid pigem olete teie ise need, kes rikuvad universumit valitsevaid harmoonia 

seadusi. 

28 Kui selle aja paganad saavad teada sellest õpetusest, siis nad lükkavad selle tagasi ja materialistid 

vaidlevad selle vastu, kuid nad kõik on üllatunud, kui näevad, et Minu Tõde võidab. 

29 Te olete juba tunnistanud, et minevikus tegin ma lisaks Minu õpetuse kuulutamisele palju selliseid 

tegusid, mida inimesed nimetavad imedeks. Nii et ka sel ajal ma mitte ainult ei kuuluta oma Sõna, mis 

hiljem levib üle kogu maa, vaid teen ka uusi imesid. Ma annan tunnistust oma võimsusest ja hämmastan 

inimesi tegudega, mis panevad nad tõele alluma. 

30 Mul on teile palju avaldada. Täna annan teile ainult võtme, et avada tõelise tarkuse värav. See võti 

on see õpetus. 

31 Tõesti, ma ütlen teile, et armastuse teel saavutate kõik, mis on lubatud Minult, ja kogete kõike. 

Kuid teil puudub teadmine, milline peaks olema see armastus, millest ma teile räägin, ja eelkõige puudub 

teil võime seda sügavalt tunda. 

32 Minu kuningriik on reserveeritud hea tahtega lastele, kes võtavad oma risti vastu armastusest oma 

Isa ja ligimese vastu. See kuningriik, millest ma teile räägin, ei ole ühes konkreetses kohas, see võib 

eksisteerida nii maa peal, kus te elate, kui ka kõigis vaimsetes kodudes; sest Minu kuningriik koosneb 

rahust, valgusest, armust, tugevusest, harmooniast ja kõik need võite saavutada - kuigi piiratud kujul - juba 

selles elus. Te saavutate vaimse täiuse ainult väljaspool seda maailma, kus te praegu elate. 

33 Miks paljud inimesed igatsevad siit elust lahkuda teise ellu? Põhjuseks on see, et nad usuvad, et 

kõik, mis neid ümbritseb, on nende suhtes vaenulik. Aga tõesti, ma ütlen teile, et meeleheite asemel 

peaksid nad püüdma tagasi tulla kooskõlas seadustega, mille ma justkui kehtestasin teile teena, mida te 

peaksite järgima vaimse täiuslikkuse saavutamiseks. 

34 Igal ajal ja kõigis maailma rahvastes on ilmunud hea apostlid ja tõestanud oma vaimu kõrget taset 

erinevate missioonide kaudu. Nad kõik on olnud Minu sõnumitoojad, sest headus tuleb ühest allikast, 

Minu Jumalikust Vaimust, ja Minu valgusega valgustan ma kogu universumit. 

35 Nendest saadikutest on mõned olnud vaimseid külvitajaid, teised on toonud teile teaduse valgust ja 

veel teised on oma hea meelega toonud inimkonnale Minu armastuse sõnumi. Mõnda olete nimetanud 

apostliteks, teisi olete nimetanud pühakuteks, mõnda olete pidanud õpetlasteks, teisi geeniusteks; kuid ei 

ole olnud ühtegi, kes oleks tulnud maa peale, ilma et oleks saanud Minult missiooni, mida ta peab inimeste 

seas täitma. 

36 Maad on alati kastetud ja viljakaks tehtud Minu sõnumitoojate kaunite eeskujude abil, ja kuigi 

praegusel ajastul on inimesed seganud Minu õpetusi maailmas kasvava umbrohuga, ei ole õilsuse, 

armastuse ja vendluse seeme surnud, mistõttu ütlen teile, et see ootab vaid Minu õigluse sirpi, et puhastada 

see planeet ja seejärel valgustada südamed uuesti. 

37 Kui paljud inimesed, kes kannatavad selle kaose all, mida inimkond läbi elab, ja igatsevad rahu, ei 

tea, et nende sees on vaim, mis ootab vaid võimalust minna ja külvata jumalikku rahuseemet. 

Seepärast ütlen ma teile, et Minu sulased peavad varsti üle kogu maailma teele asuma, et üheskoos teha 

uuendus- ja ülesehitustööd. Nüüd ma küsin teilt: Kas teile ei meeldiks, kui te oleksite nendega vaimselt 

ühendatud? 

38 Igaüks teist on ka minu teenija ja saadik, kellele ma olen andnud juhiseid, et nad täidaksid oma 

vaimset missiooni maa peal. 



U 108 

144 

39 Olge valvsad ja te saate tunnistajaks nende pöördumisele, kes olid Mind eitanud, nii nagu te ka 

tunnistajaks nende tagasipöördumisele, kes olid eksinud tõelisest teest. Teadlased, kes pühendasid oma elu 

hävitavate elementide ja jõudude otsimisele, pöörduvad, kui nad tunnevad oma kohtuotsuse lähenemist, 

tagasi tõe teele, et pühendada oma viimased päevad maailma moraalsele ja materiaalsele ülesehitamisele. 

Teised, kes oma ülbuses on püüdnud võtta Minu kohta hingedes, laskuvad oma troonilt alla, et jäljendada 

Mind alandlikkuses. Ja inimesed, kes kunagi rahvaid üleskutsusid ja sõdu alustasid, tunnistavad ka oma 

vigu ja püüavad hirmsasti inimkonna rahu poole. 

40 Kes teist kogeb seda kõike? Te ei tea seda, aga ma kuulutan seda teile, ma ennustan seda teile, sest 

varsti tulevad maa peale uued põlvkonnad, kes kogevad (selle ettekuulutuse) täitumist. Teie ülesanne on 

levitada seda õpetust ja viia selle hea sõnumi valgus rahvaste hulka. Kui te seda täidate, hakkavad ka teie 

kaasinimesed teid nimetama "Issanda sõnumitoojateks". 

41 Minu vaimne kohalolu teie keskel on nagu külalislahke ja puhkava puu vari. See, kes jõuab sinna 

usklikult, kogeb elutunnet, jõudu ja heaolu, mis paneb teda hüüdma: "See on Meister!" Aga isegi see, kes 

lähenes kahtlevalt, küsib endalt sisemiselt, kui ta lahkub kohtumispaigast, kus ta kuulis Minu Sõna: "Miks 

ma tunnen oma hinges nii palju rahu?" Seda seetõttu, et puu on oma oksad laiali lasknud kõigile, sest Minu 

Vaim on laskunud igale olendile. Seega, kui keegi ei mõista Minu Sõna jumalikku olemust, siis pidin 

ütlema, et mõnel on kivistunud süda. 

42 Ma olen teie keskel kui Isa ja lasen teie südamesse lohutust, mida ma teile teises ajastul lubasin. 

Ma olen tulnud teie kõrvale seisma teie hädades ja kuulama teie kaebusi. Miks te siis kohtuprotsessi 

kardate? Kas sa ei näe, kui väga ma sind armastan ja kuidas ma otsin sind sinu pagenduses? Kui ma andsin 

end täielikult inimesena, et saavutada teie päästmine, siis täna valan end vaimus teie vaimule, et tõsta teid 

armu kuningriiki. 

43 Seepärast ütlen teile, et otsige Mind igal viisil, milles te Mind vajate, olgu see siis Jumalana, Isana, 

Kohtunikuna, Meistrina, Vennana, Sõbrana, Arstina. Ma tahan teie rahu ja päästet, armastatud inimkond. 

44 Mitte ükski teie hingehüüe ei jää taevas kuulmata, iga palve leiab Minus vastukaja, ükski teie 

hädadest või elukriisidest ei jää Minu isalikule armastusele märkamatuks. Ma tean kõike, ma kuulen 

kõike, ma näen kõike ja ma olen kõiges kohal. 

45 Kuna inimesed arvavad, et ma olen nende pattude tõttu neist eemale tõmbunud, tunnevad nad end 

lõpuks Minust kaugel. Oo, inimlik teadmatus, mis on toonud nii palju kibedust nende huultele! Teadke, et 

kui ma eemaldaksin ennast mõnest oma loodud olendist, siis see olend lakkaks kohe olemast. Aga seda ei 

ole juhtunud ega juhtu, sest kui ma andsin teile Vaimu, andsin ma teile kõigile igavese elu. 

46 Kui te mõistate elu mõtet, valu põhjust ja oma eksistentsi lõppeesmärki, ei tunne te Mind enam 

eemal, te tajute Minu kohalolekut, mis annab end tunda teie südames ja vaimus, ja te kuulete Minu häält, 

mis kordab teile armastavalt Minu õpetussõnu ja õpetab teid turvaliselt kõndima oma tõelise elu teel. 

47 Minu Jumalik Kiir laskub sel ajal, et valgustada teie vaimu, et mõista Minu juhiseid. See on 

valgus, mis aitab teil eristada tõde pettusest. 

48 Ma näen teie seas neid, kes on kindlalt uskunud Minu Sõnasse, aga ka teisi, kelle usk on nõrk ja 

kes on seetõttu otsustamata; kuid sellest hoolimata on neil tuline soov nende palvemajade järele, et saada 

tagasi vaimset jõudu ja vaimset rahu Minu Sõna juures. Ma tahan, et te tunnustaksite Mind selle õpetuse 

olemuse järgi, et te tunneksite Minu kohalolekut ja Minu kuningriigi lähedust. 

49 Miks sa arvasid, et ma olen kaugel, kui ma lubasin tagasi tulla, et sinuga rääkida? Te ei ole oma 

kannatustes üksi, sest Mina lähen teie ees, isegi kui te sageli ei usu ega usalda Mind ja seega viivitate oma 

saabumist koju, mis teid ootab. 

50 Ärge jätke oma kohustusi täitmata, arvates, et teie rist ei ole raske, kui te kannate seda allaandlikult 

ja armastusega. Ma tahan näha teid naeratamas ja rahus elamas, ma tahan näha teie kodudes kõige 

tervemat rõõmu. 

51 Te ei saa väita, et Minu Sõna ei ole selge või et see sisaldab puudusi, sest Minust ei saa lähtuda 

mingit ebaselgust. Kui te leiate selles mingi vea, siis omistage see häälekandja kehvale edastamisele või 

teie kehvale arusaamisele, kuid mitte kunagi Minu õpetusele. Häda häälekandjale, kes rikub Minu Sõna! 

Häda sellele, kes Minu õpetust halvasti edasi annab ja seda alavääristab, sest ta kannatab oma 

südametunnistuse pideva nuhtluse all ja kaotab oma hinge rahu! 
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52 Ärge kartke, et teie ümbritsevad inimesed teie elu proovile panevad või proovile panevad. Kartke 

pattu teha, sest isegi kui te teeksite seda oma südame sisimas, ei saaks te minu eest midagi varjata. 

53 See on spirituaalsuse ajastu, kus te panete aluse tõelisele templile, millesse sisenevad need, kes 

peavad moodustama uue inimkonna. Varsti ei ole teil enam vaja juhte maa peal, sest siis pöördub teie 

vaim jõu saamiseks Minu poole ja juhendab teid ainult Minu inspiratsiooni kaudu. 

54 Millist rõõmu te kogete, kui täidate Minu korraldusi ja näete, kuidas nende arv, kes Mind järgivad, 

mitmekordistub. Kuid olge teadlikud, et te peate end tõesti ette valmistama, et teie kaasinimesed teid 

kuulda võtaksid ja et te leiaksite usu. 

55 Minu Sõna annab end taas tunda südametunnistuses, sest inimesed ei käi tõe radadel. 

56 Kas te tunnete ära loodusjõudude häiritud tasakaalu ja nende segadust, mida nad on kannatanud? 

Kas olete teadlik, miks teid nende vallandunud jõud kannatavad? Põhjus on selles, et te olete rikkunud 

vaimse ja materiaalse elu vahelist harmooniat, tekitades sellega kaose, millesse te vajute. Aga niipea, kui 

inimkond on kuulekad elu reguleerivatele seadustele, saab jälle rahu, küllus ja õndsus. 

57 Teil on selle eesmärgi saavutamiseks veel pikk tee käia ja te peate end lahingus tõestama, et saada 

vääriliseks oma pärandi täielikuks valdamiseks. Teiest sõltub, kas lähete iga päev neile piirkondadele, kus 

elab rahu ja Minu Vaimu arm. Tee on valmis, tulge Minu juurde, ma kutsun teid. 

58 Ärge mässake katsumuste vastu, mis teile osaks saavad. Mõistke, et valu, mille te Minu ette toite, 

on jätnud teie vaimule heategevusliku seemne. Ma olen teile öelnud, et ma tahan teid puhtaks teha ja te 

teate, kuidas end puhastada ainult valu kaudu. Te ei ole tahtnud tõusta armastuse ja Minu Seadustele 

kuuletumise kaudu. Seepärast, iga kord, kui ma kutsun teid, et anda teile uus ülesanne, peate te kõigepealt 

puhastuma valu allikas. 

59 Kui te tahate olla Minu rahu väärilised, laske Meistril juhtida teid, ilma et peaksite vastu seisma 

katsumustele, millele Minu Tahe teid allutab. On olendeid, kes on katsumuste raskuste all kummardunud 

ja vaimselt tõusnud, ja teisi, kes on Minu Tahte mitte kinnitanud, on Minu vastu teotanud ja langenud 

meeleheite pimedusse. Esimesed on näidanud üles alandlikkust ja usaldust ning on valmis kuulma Minu 

Sõnade kaja oma vaimus. Nad kummardusid Minu tahtele ja õnnistasid Minu õiglust, samas kui teised 

lükkasid Mind oma ülbuses tagasi ja pagendasid Mind oma südamest. 

60 Igal ajal olen ma saatnud prohvetid, kes pidid olema vahendajad Minu vaimu ja inimeste vaimu 

vahel. Kuid inimesed ei ole nende sõnu usuga ja austusega kuulanud, ja alati, kui need Minu sõnumitoojad 

on hoiatanud rahvaid ja soovitanud neile palvet ja meeleparandust, on nad neile selja pööranud ja lasknud 

neil ainult tühja rääkida, omistamata nende sõnumitele mingit tähtsust. Seepärast nõuan teilt spirituaalsust, 

et te suudaksite tajuda sõnumeid ja märke, mis valguse kuningriigist lähtudes jõuavad teie vaimuni. Need, 

kes ei tea midagi Minu tulekust, olgu Minu teadete suhtes ükskõiksed, kuni Minu kutse ei jõua neisse. Aga 

sina, kellele ma nii lähedal olen, ära kahtle! 

61 Ma näen, et te armastate end väga, kuid te ei armasta oma ligimest. Ma näen ka seda, et te kardate 

inimeste, mitte Minu kohut, ja seda seetõttu, et te olete vaigistanud südametunnistuse hääle, mis on teie 

sisemine teejuht. Seda tehes olete te unustanud, et ma tahan teid terastada ja varustada, et saaksite 

tugevaks, vooruslikuks, Minu tahtele pühendunud rahvaks. Sest ainult nii saate te päästa oma kaasinimesi 

ja täita missiooni, mille ma teile praegu annan. 

62 Armastage Mind ja paluge Mind, nagu Minu lapsele kohane, kuid usaldage Mind täielikult, et teie 

olemasolu oleks täis kindlustunnet ja rahu. 

63 Ärge kunagi kahelge Minu Sõna täitumises ja ärge oodake selle täitumist, et uskuda, et see on tõsi. 

See, mida ma olen rääkinud oma häälekandjate - meeste, naiste ja laste - kaudu, saab teoks. Kas te ei ole 

näinud, et kõik kuulutused ja ettekuulutused, mida ma olen Damiana Oviedo kaudu andnud, on täitunud? 

Need huuled ennustasid puhastuse ja valu aegu, ja tõesti, ma ütlen teile, need sõnad on täide läinud. Kui 

nägijad olid väljunud materiaalsetest piiridest, et vaimset elu vaimustuses vaadelda, palusid nad Mind oma 

kehakesta naastes, et ma lubaksin neil igavesti viibida selles kohas, kus nende vaim tundis vaimustuses nii 

suurt õndsust. Siis ütlesin neile, et nende jaoks ei ole veel aeg elada nendes kodudes, vaid et nad peaksid 

püsima Minu teel, mis viib kõik tõotatud koju. 

64 Kui te vaatate neid raskeid hädasid, mis tänapäeval maailma raputavad, siis puudub teil julgus 

edasi elada. Palvetage ja koos Minuga leiate jõudu, julgust ja kannatlikkust, et võidelda edasi, kuni jõuate 

mäe tippu. 
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65 Töötage Minu töös ja ma usaldan teile jätkuvalt tervendavat palsamit, mida te palute Minult 

haigetele, et te saaksite seda edasi anda abivajajatele. Elu vili, mida ilma usuta südamed nii väga vajavad - 

andke seda neile, sest te olete seda rikkalikult saanud. Piserdage oma kaasinimeste teed heade tegudega ja 

nende kaudu suurendate oma teeneid, et lõpuks elada selles valguse kodus, mis ootab teie vaimu igavikust. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 109  
1 Te tulete alandlikult Minu ilmutuse juurde, nagu need Juudamaa karjased tulid Päästja juurde, kui 

Ta oli just sündinud. Nad langetasid põlved aukartuses selle pildi ilu ja ilu ees, mida nende vaimustunud 

silmad nägid. 

2 Need rõhutud ja alandatud inimesed olid Messiat oodanud sajandeid, mistõttu kui Ta tuli maailma 

ümbritsetuna vaesusest, siis tunnustasid Teda alandlikud inimesed. Isandad, suured ja rikkad ootasid 

samuti Messiat, kuid nad kujutasid Teda teisiti ette. Seepärast nägid seda tähte, mis ilmus taevalaotuses ja 

kuulutas Päästja tulekut, ainult need, kes vaatasid ja palvetasid, kuigi see paistis kogu maailma ja kõigi 

hingede ees. 

3 Keegi ei teadnud kindlalt, kuidas Messias tuleb, milline ta on ja millisel kujul ta end näitab. Kuid 

see saladus sai selgeks ja kogu rahvas ja koos temaga ka inimkond teadis pärast seda, et Ta tuli Isalt, et Ta 

oli sündinud jumaliku armu läbi ja et Tema õpetus oli täis õiglust, armastust, halastust ja alandlikkust. 

Ainult lihtsameelsed, vaimselt vaesed ja hea tahte inimesed uskusid sellesse Meistrisse, kes peitis oma 

alandlikkuse ja vaesuse taha kogu Jumala majesteetlikkuse ja väe. Kui palju on sellest ajast peale arutletud 

Kristuse üle, kui palju on olnud sõnade ja argumentide vaidlusi, kui palju on antud hinnanguid ja 

arvamusi! Rikkad ei tahtnud midagi teada omakasupüüdmatusest ja armastusest; võimsad ei tunnustanud 

mingit muud kuningriiki ega muud võimu kui selle maailma oma; teadlased eitasid vaimse elu olemasolu 

ja religioossed kogukonnad võltsisid paljusid jumalikke ilmutusi. 

4 Jeesuse lapsepõlv möödus kiiresti; võin teile öelda, et see valus teekond algas enne Tema sündi ja 

jätkus pärast Tema ristisurma, arvestades, et Minu Nime ja Minu Õpetust kiusati pidevalt taga ja mõisteti 

kohut. Seepärast on Minu kannatuste tee olnud väga pikk, nii nagu see oli ka Minu õrna Ema Maarja 

vaimu jaoks, kui ta oli inimene. 

5 Kui tema süda tundis end sageli surmavalt haavatud maa peal, siis pidi ta ka vaimus kogema valu, 

nähes, kuidas tema nime ja puhtust rüvetatakse materiaalsete inimeste jumalateotuste, kahtluste, 

hukkamõistude ja pilkamise tõttu. 

6 "Lihaks saanud Sõna" on alati kohanud palju südameid, mille uksed olid tegelikkusele suletud, 

kuigi kõik Minu teosed olid läbi imbunud tõe kõige heledamast valgusest. 

7 Täna tuleb Minu Sõna tagasi teie juurde, kuid see ei tulnud Neitsi Maarja ihus lihaks, et saada 

inimeseks, nagu Teisel ajastul. Sellest hoolimata on Maarja, emaduse kehastus, alati vaimus kohal. 

8 Talli õled, millel Jeesus tuli maailma, samuti Golgota rist, millel Ta hingas välja oma viimase 

hingamise, kohtan ma sel ajal inimeste südames. Kuid lõpuks, pärast pimeduse saab see kõigis hingedes 

valguseks ja Mina saan au sisse. 

9 Praegune periood saab olema võitlusega, kuid siis, kui kõik on lõpule viidud, tõstab inimkond 

Mulle juubelilaulu. Sest lõpuks, pärast nii palju tülisid, muutuvad rahu vaenlased hea tahte inimesteks. 

10 Teie praegune elu on olnud pidev töö ja kui te näete, et teised naudivad rõõme ja rahuldavad oma 

soove, siis imestate, miks teie saatus on nii raske ja raske. Vastus on tulnud teie südamesse, kui te 

palvetasite ja esitasite Mulle oma mured, hädad ja hädad. See on olnud hetk, mil intuitsioon on teile 

öelnud, et võtke oma karikas kannatlikult vastu, sest iga vaim on võtnud Minu ees võlgu, mida inimsüda ei 

tea. 

11 Jüngrid, võtke omaks veendumus, et te ei ole tänapäeval tulnud maa peale, et saada au ja hiilgust 

ega naudingu vilju, vaid et heastada ja puhastada hinge selle elu katsumustes ja Minu õpetuste 

praktiseerimises. Sellegipoolest ei taha ma teile öelda, et lükake tagasi kõik need tervislikud rahuldused, 

mis teie uksele koputavad, sest siis langeksite fanatismi ja teeksite oma elutee väga kurvaks. 

12 Mõelge sellele, mida ma teile ütlen, sest kui te ei pühendu Minu Sõna uurimisele, võite langeda 

fatalismi. Aga vaadake, Minu õpetus on usu ja lootuse tõrvik, mis valgustab nende teed, kes on langenud 

pettumuse, segaduse ja meeleheite pimedusse. 

13 Uurige oma sisemusse, püüdke tundma õppida end Minu õpetuste abil ja te avastate Vaimu imelise 

elu, mis näitab teile, et te ei ole vaesed, ei ole väikesed ega pärandamata ja mis paneb teid mõistma, et te 

olete oma Isa loomises privilegeeritud lapsed. Seepärast õpetan ma teid, et te ei jääksite imikuteks, kes ei 

tea midagi ega tunne ennast. 
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14 Kuigi te olete teaduse kaudu saanud palju teadmisi oma keha kohta, teate nüüd, et teie olemus ei 

piirdu ainega, vaid et selle sees elab veel üks teistsuguse loomuga olend, mida te veel ei tunne ja mis on 

teie hing. 

15 Väga vähe on see, mida religioossed kogukonnad on inimkonnale hinge kohta avaldanud. Kuid 

nüüd ärkavad nad oma letargia tõttu üles ja õnnistatakse neid, kes ületavad kahtlused ja hirmud ning 

paljastavad inimkonnale tõe, mida nad on varjanud. Ma valgustan neid oma andestuse, armu ja tarkuse 

valgusega. 

16 Kui inimkond siis mõistab, et religioossed kogukonnad ei ole olemas ainult selleks, et inimesed 

elaksid moraalselt maa peal, vaid et nende ülesanne on juhtida hinge igavesse koju, on inimkond astunud 

sammu edasi oma vaimse arengu teel. 

17 Tõuske, inimesed, et Ma leiaksin teid alati vaimse valvsuse juures, et te ei rikuks Minu Seadust, et 

te oleksite ühtsed oma kodudes ja otsiksite üles need, kes on kõrvale kaldunud Minu Teelt. Nii võtate 

mind kui Meistrit eeskujuks. Aga mitte kunagi ei kavatse võtta Minu kohtuniku kohta. Te peate üksteisele 

andestama, ja kui te tahate mingil viisil Minu kohale asuda, siis tehke seda õpetlikult, armastavalt ja 

andestavalt. Teil on palju näiteid Minust, millest saate oma töödes juhinduda. Minu Vaim ei taha end teie 

ees näidata, kuid te peate mõistma, et Mina kui Meister pean teile näitama oma õpetamise näiteid, et te 

saaksite neid eeskujuks võtta. Kui ma varjaksin oma teosed, kuidas saaksite te neid mõista? Seepärast 

ütlen ma teile: armastage endid, nagu mina armastan teid. 

18 Te palute Minu andestust, sest te solvate Mind pidevalt, ja Ma annan teile andeks. Te aga ei ole 

valmis andestama neile, kes teid solvavad. Sellepärast olen Ma lubanud Oma ilmutamist jätkata kuni 1950. 

aastani, et te saaksite Minu õpetuse kaudu mõista Minu õpetust ja anda sellele õige väärtuse. 

19 Minu Seadus ja Minu Õpetus, mis on läbi aegade teatavaks tehtud, on ainus raamat, milles kõik on 

tõde. Ometi otsivad inimesed maapealsetest raamatutest midagi sellist, mis paljastaks neile selle, mis on 

igavene, ja avaldaks neile tõe, kuid kõik, mida nad saavutavad, on oma mõistuse ülerahustamine 

teooriatega, ilma et nad leiaksid tõelist valgust oma vaimule. 

20 Selleks, et see õpetus teie südames juurduks, oli vaja Minu hoolivat armastust, palju vaevarikast 

kannatust ja armastust, mida ainult Mina, teie Issand, võisin koguda. Seda, mida te peaksite praegu 

teadma, avaldan ma teile oma õpetustes. Aga see, mida ma ei avalda, jääb varjule, et te saaksite seda teada 

tulevastel aegadel. Kui ma teile täna kõike räägiksin, oleksid paljud segaduses ja teised, kes arvavad, et 

nad mõistavad, oleksid täis edevust. See üleolekutunne rikub neid ja te mõistate, et Minu Õpetus ei ole 

mõeldud selleks, et teid tõe teelt kõrvale viia. 

21 Vaadake seda elu kui lahingut, võitle selles kuni võiduni. Tulge Minu juurde kui head sõdurid ja 

ma annan teile tasu, mis täidab teie vaimu valguse ja armuga. Kuid neid, kes on vaimselt unes ja käituvad 

oma truudusetuses nagu tähendamissõna rumalad neitsid, üllatab surm, mis leiab nad kustutatud lambiga. 

22 Igal inimesel, igal olendil on määratud koht, mida ta ei tohi kaotada; kuid samamoodi ei tohi ta 

võtta kohta, mis talle ei kuulu. 

23 Milline vastutus on neil, kes on Mind sel ajal kuulnud, isegi kui nad on Mind vaid korra kuulnud! 

24 Kui saite Minu kutse, läksite te kiirelt minuga kogunema ja vaimset nõu pidama. Ma tahan näha 

teie vaimu täis lootust ja usku vastavalt oma missioonile, vapralt ja rahulikult katsumustes. Ärge väsige 

võitluses, ärge kõhkle, kui tunnete, et tee on pikk. Ärge unustage, et Minu Vaim on teiega kaasas ja et 

seetõttu võite olla katsumustes võitmatu. 

25 Teie karikas on sisaldanud nii rõõmu ja rahu kui ka valu ja ebakindlust. Te olete oma elu jooksul 

naernud ja nutnud, ja mõned on enneaegselt vananenud, sest nad on katsumustes nõrgenenud ja tundnud, 

et nende jõud on raugenud. 

26 Naised, ma näen teie südameid haavatud. Raskused on teie kehalise kestuse ammendanud, kuid 

vaimus on veel jõudu, et vapralt edasi minna. Hoolimata kannatustest olete te mind usaldanud ja minusse 

lootnud, teades, et ma alati sekkun, et kuivatada teie pisarad ja kergendada teie tööd. Tuletage meelde, et 

Ma ütlesin teile, et "puu leht ei liigu ilma Minu tahteta". Kas sa ei ole mõelnud, et see kannatuste karikas, 

mille sa oled tühjendanud, on laegas, milles su hing puhastub? Kas te ei tea, et elate vaimse võitluse 

ajastul, kus peate oma jõudu tõestama? Olge õnnistatud, sest paljudes katsumustes olete te olnud tugevad 

ja seetõttu annavad teie teeneid, mis annavad teile õiguse Minu rahule. Ma ei ole pakkunud teile igaveseid 

rõõme maa peal. Vaim teab, et kui ta tuleb siia maapealsesse orgu, ootavad teda raskused ja võitlus, et end 
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terasustada ja täiustada. Kuid teie raskes eluvõitluses on Minu isalik armastus alati olnud nagu mantel, mis 

on teid kaitsnud. 

27 inimesed, kas te ei ole rahul teadmisega, et ma praegu ilmutan end nii selgelt inimeste seas ja et ma 

ootan kõigis rahvastes oma väljavalituid? Ma tahan olla kõigile nagu sõber, nagu vend ja teie vaimu 

usaldusisik. 

28 Mitte kõik teist ei usu Minusse. Kuid see ei ole takistuseks Minu armastusele ja teie juurde 

tulemisele. Kes võiks peatada Minu Vaimu väge, sest Ma olen kogu armastus oma laste vastu? Ja kes 

võiks hinnata Minu tööd ja tungida Minu salajaste nõuannete sisse? 

29 Jüngrid, täna olete minuga; puhake, sest ma valvan teie üle. Ärge õõnestage enam oma tervist 

kasutute töödega. Kui palju sa oled pidanud kannatama, et taastada oma hingele puhtus ja voorused, 

millega see oli õnnistatud. 

30 Oh, kui sa vaid oleksid jäänud puhtaks, nagu sa olid lapsepõlves, selles vanuses, mil liha on süütu 

ja hing alustab uut eluteed. Kui lähedased oleksid sa Mulle ja kuidas inglid tuleksid sinu juurde, et koos 

sinuga ülistuslaulu laulda! Kuid kui inimene vananeb, eemaldub tema hing üha kaugemale puhtalt ja 

heledalt teelt ning satub lakkamatusse konflikti maailmaga, milles mõnikord võidab hing ja mõnikord liha. 

Te kõik olete kõrvale kaldunud headuse teelt ja peate palvetama, et pääseksite ohust ja pöörduksite eemale 

kurjusest. Sellel jalutuskäigul kannate sa pead, millele toetute, ja see sau on kaitseingel, kes saadab teid 

igal pool, kuhu te ka ei läheks. 

31 Ma olen tulnud teie juurde, et lunastada teid armastuse ja õigluse tõenditega ning õpetada teile 

Minu õpetust, et te saaksite Mind järgida. 

32 Ma aktsepteerin teie headest tegudest seda, mis on neis väärtuslik, isegi neid, mida te peate väga 

väikeseks, sest mina olen ainus, kes saab hinnata nende tõelist väärtust. See, kes armastab inimesi ja teenib 

neid, armastab Mind ja teenib Mind. Ma nõuan teilt vaid seda, et te armastaksite ennast, ja sellest piisab, et 

ma saaksin teie abiga suuri tegusid korda saata. Ma olen andnud teile selle kohta palju tõendeid, sest ma 

olen alati olnud kohal, kui te olete abivajajate poole pöördunud ja pannud teie vaimu kogema rahu, mida 

annab kohustuse täitmine Isa ja kaasinimeste suhtes. 

33 Te kannate kustutamatut märki, mis eristab teid kõigist teistest religioossetest kogukondadest. See 

märk on valgus, mille ma olen lasknud teie hinges särada. Ma lasin teid ilmuda ka selles Minu poolt 

ettevalmistatud riigis, et teie hing võiks selles ülespoole pürgida ja leida sobiva tegevusala oma kohustuste 

täitmiseks. 

34 Valvake aaret, mille ma olen teile andnud oma Sõnas, ja ärge laske truudusetutel kätel seda teilt ära 

võtta. Andke seda kõigile, kes soovivad seda teada või kes otsivad selles päästet. 

35 Kui te ei suuda kaitsta Minu pärandit, siis kaitsen seda mina; kuid siis peate te minu ees vastutama 

oma väsimuse eest. Töötage armastusega, et täita vaimseid ja materiaalseid seadusi. Kui te järgite oma 

vaimseid kohustusi, muutub materiaalne töö teie jaoks lihtsaks. Te ei tohiks oma voorustega uhkeldada; 

kui te tõesti tunnete Minu Sõna ja praktiseerite seda, valvate armukadedalt oma tegusid seal, kus ainult 

Mina neid näen, siis julgustab teie alandlikkuse eeskuju teie vendi ja õdesid teie eeskuju järgima. 

36 Armastage endid sama armastusega, millega Ma olen teid õpetanud, teades, et te olete pärit 

Minust, et te kõik olete moodustatud samast substantsist ja et nii nagu te algul olite Minus, nii olete ka 

lõpuks, kui te pöördute tagasi oma Issanda juurde. 

37 Ma otsin teid üles, et te saaksite läheneda elu allikale. Siin on tee, mis viib selleni. Selle leidmiseks 

tuleb mõnikord teha ohvreid, tuleb võidelda ja jääda kindlaks voorusele. 

38 Kuulake Minu häält, mis pidevalt raputab teid ärkvele, seda sisemist häält, mis nõuab, et te 

täidaksite Minu seadust. Sest siiani olete elanud nii, nagu teile meeldis, ja teinud oma elus seda, mis teile 

meeldis. 

39 Ma olen muutnud teie südamed, mis on elu keerdkäikudes paadunud, armastavaks, andes neile 

maitsta jumaliku armastuse leiba, ja teie südamed on sellest sisemiselt liigutatud. 

40 Minus on Kohtunik, Isa ja Meister - kolm erinevat ilmutusfaasi ühes olemises, kolm võimukeskust 

ja üks olemise põhiolemus: armastus. 

41 Nii ilmutan Ma ennast teile, et aidata teil täita missiooni, mille panin teie vaimule aegade algusest 

peale. 
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42 Ma õpetan teid nüüd uuesti, et te saaksite õpetada inimkonnale seda Sõna. Kui see Minu rahvas on 

valmis, leiavad inimesed sellest lohutust oma muredes, palsamit oma kannatustes ja valgust oma vaimule. 

43 Praegune põlvkond ei saa mööduda, ilma et te läheksite tunnistajaks Minu Teisele tulemisele. Aga 

ma olen teile öelnud: Kui te ei hakka minu õpetust ellu viima, siis räägivad kivid ja annavad tunnistust 

minu kohalolekust; aga sellest peate te mulle aru andma. 

44 Kui teie teel on takistusi, mis ei lase teil Mind järgida, siis näidake Mulle oma head tahet ja 

innukust, siis Ma vabastan tee, Ma aitan teid. 

45 Ma tahan, et te oleksite varustatud, sest maailm paneb teid proovile ja kui te ei suuda tunnistada 

imetegusid, mida ma olen teie seas teinud, tekivad teie kaasinimestes kahtlused. 

46 Ma näen teie seas neid, kes on suutnud murda ahelad, mis neid maailma külge sidusid, ja kes 

paluvad Minult jõudu, et nad püsiksid vankumatult oma üllas otsustavuses uuendada, ning ma julgustan 

neid oma sõnade ja kohaloleku kaudu. Nad kogevad rohkem katsumusi, mis aitavad neil oma teed kindlalt 

käia. Jälgige ja palvetage, et katsumused ei üllataks teid unes, sest teie ärkamine oleks kibe, kui te 

mõistaksite, et peate alustama teekonda uuesti. 

47 Kui te peaksite kukkuma, siis pidage kohe meeles oma Isa ja palvetage, et te leiaksite minus uut 

jõudu, et võita. Kui te valmistate end sel viisil ette, siis on teie südametunnistuse hääl teie sees selgelt 

kuulda. 

48 Te ei ole enam kiusatuse orjad. Püüdke säilitada oma vaimne vabadus. Ma tahan, et Minu jüngrid 

oleksid head vennad ja õed inimeste seas, kes alati ootavad, et vennalik ja siiras käsi ulataks neile käe. 

49 Inimesed otsivad innukalt tõe valgust ja paljud ootavad Minu tulekut, teadmata, et Minu kohalolek 

on juba teie seas. 

50 Mitte kõik ei kuule Mind Minu ilmumise ajal, kuid Ma õpetan praegu seda rahvast, et igaüks neist, 

kes Mind kuulas, saaks inimsüdamete juhiks, kui Minu Sõna ei avaldu enam nende häälekandjate kaudu. 

Selleks ajaks olete te end vaimseks muutnud ja saate Minu Sõna ja Minu korraldused intuitsiooni kaudu, ja 

te räägite siis veel tundmatutest õpetustest, mis on tõelised ilmutused. 

51 Juba praegu olen ma teile paljuski ilmutanud seda, mida inimestele lubati, ja teie kaudu olen 

teatanud sündmustest, mida te olete näinud reaalsuseks muutuvat. Seepärast võite öelda, et te ei ole olnud 

mitte ainult Minu suupillid, vaid ka Minu prohvetid. 

52 Te ei ole veel jõudnud Minu Sõna põhja, kuid uued põlvkonnad, mida Ma olen teile lubanud, 

tulevad ja nad annavad teile sügava ja õige valgustuse sellest, mida te ei suutnud mõista. Aga ka teistest 

rahvustest tulevad inimesed, kes oskavad Minu õpetusi tõlgendada. Sellegipoolest ütlen teile, et need, kes 

kuulsid Mind suuliselt ja tundsid Minu kohalolekut, on esimesed, kes mõistavad Minu Tööd, et seda 

õpetada ja selgitada. 

53 Ma ei taha, et te teeksite endale etteheiteid nende aastate jooksul, mil te Mind veel kuulete, sest siis 

jääks Minu õpetus seisma, samas kui Minu Tahe on avaldada Mind iga järgneva õppetunniga üha 

selgemalt, nii et Minu kuulutuse lõpus tunnete end piisavalt arenenud, et saada meistriteks. Ma olen 

pannud teie sisemusse oma jumaliku igatsuse, et te saavutaksite armastuse ja tarkuse, avades oma 

arusaama vaimsetest teadmistest. 

54 Ma õpetan teid valmistuma selleks, et saada jumalikku inspiratsiooni, et avaldada oma 

kaasinimestele, et kõik inimesed võivad saada selle armu omanikuks. 

55 Laske Minu Sõnal olla püsiv kodu teie südames, nii et kui te olete Meistrid, siis on see alati teie 

sisemises templis olemas. 

56 Ärge kartke, et inimesed "rebivad" teid Minu õpetuse tõttu. Inimese süda on nii väsinud asjatutest 

teooriatest ja sõnadest, et kui ta võtab vastu selle hea sõnumi, tunneb ta oma vaimule tõe valgust, mis 

laskub alla nagu värskendav kaste, et anda talle elu. 

57 Täiuslik Sõber on tulnud teie juurde, et öelda teile, et ärge kartke, sest kuigi paljudes südametes 

leidub mürki, pahatahtlikkust ja reetmist, ei suuda need katsumused ustavat ja varustatud jüngrit 

hirmutada. 

58 Olge nagu need apostlid, kes järgisid Mind Teisel ajastul. Kui te ei ole veel suutnud haiget 

tervendada, tugevdage oma vaimset ettevalmistust, puhastades end armastuse tegevuses ja jäädes 

kontaktile valuga. Kui te ei ole selleks sisemiselt valmis, siis ärge puudutage haiget, oodates, et ta paraneb, 
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sest siis te ei näe seda imet. Aga kui te valmistate end vaimselt ja füüsiliselt ette, siis - kui see on Minu 

tahe - saate varsti selle ime, mida te Minult palute. 

59 Kui teie usk Minu väesse ei ole suur ja teie armastus oma kaasinimeste vastu ei ole tõeline, siis ei 

too teie töö päästet ja teie pingutused on asjatud. Aga kui te saavutate vaimsuse, siis näete oma teel tõelisi 

imesid. 

60 Kui te ei ole saavutanud rahu oma lähedaste vahel või kui üksmeele ja armastuse sidemed on 

katkenud, siis vaadake ja palvetage, ühinege Minu Vaimuga, ja rahu on teiega. 

61 Kui te ei oska veel minust rääkida, siis sulgege oma huuled, kuid tõstke oma vaim üles, sest see 

räägib mõtte kaudu neile, kes on vaimses hädas. 

62 Kui te ei ole suutnud mõista Minu õpetust ja tahate selle mõttesse tungida, vaimsustage end ja siis, 

kui te kuulete Mind või mäletate Minu Sõna, siis üllatute oma sügava mõistmise üle. Minu Sõna on lihtne 

ja arusaadav, et te saaksite seda mõista, kuid see sisaldab jumalikku olemuse tuuma, et te saaksite tunda 

Minu kohalolekut. 

63 Täna pean ma uut õhtusööki, ümbritsetuna jüngritest ja jüngritest, kes mõtisklevad ja mäletavad 

päeva ja tundi, mil "Sõna" sai Jeesuses inimeseks. Sulge silmad ja püüa ette kujutada Minu sünnikohta, 

selle tunni pidulikkust, Ema puhtust, Maarja õiglase ja voorusliku kaaslase õrnust ja kõike, mis seda 

sündmust ümbritses. Siis mõistate Kristuse jumalikku alandlikkust - alandlikkust, mida Ta kuulutas 

esimesest hetkest alates oma tegude ja jumaliku Sõna kaudu. 

64 Armsad inimesed, kogege neid hetki sisemiselt ja värskendage end nende meenutamisega ja 

mõtisklemisega, sest teie mõtisklusest nende üle voolab valgus, mis kõrvaldab teie teadmatuse. 

65 Otsige Mind oma olemuse kõige peidetumates ja kõrgemates kohtades, tundke Minu kohalolekut 

oma vaimus ja tundke ära Minu ilmingud teie elu kõige märkamatumates asjades. Pidage meeles, et mida 

kõrgem ja vaimsem on Minu ilmutus, seda suurem on teie õndsus, sest see on tõendiks, et olete juba 

võimelised mõistma Minu sügavaid õppetunde. 

66 Te kuulute nende hulka, kes sel ajal on kinnitanud Minu tulekut vaimus ja uskunud ilma nägemata. 

Kuid on neid, kes ootavad Mind selles vormis, milles Ma olin maailmas Teisel ajastul, ja teisi, kes ootavad 

Mind erinevas vormis vastavalt sellele, kuidas igaüks neist on tõlgendanud ettekuulutusi. Ma õnnistan 

kõiki, kes mind ootavad, ja saadan neile oma valgust, et kui nad õpivad, et minu kohalolek ja ilmutus on 

sel ajal vaimne, ei satuks nad segadusse. 

67 Ma õnnistan ka neid, kes Mind ei oota. Mõned on muutunud usus nõrgaks ja teised on segadusse 

sattunud paljudest inimlikest ideedest ja õpetustest. Aga ma valan oma valguse kõigile nende teedele, et 

nad saavutaksid (oma hingede) pääste. 

68 Mõned ootavad Mind vaimselt, kuid nad eitavad, et see olen Mina, kes teeb ennast teatavaks, sest 

nad tahavad näha Mind tulevat pimestava valguse hiilguses, et olla võimelised uskuma. Nad tahavad näha 

Mind tulemas maapealse kuninga majesteetlikkusega, sest nad ei mõista tõelist suurust, mis peitub 

alandlikkuses. Nii et ma pean teile veel kord ütlema: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 110  
1 Jüngrid, Eelija on teid ette valmistanud ja jätnud teie vaimule kõrgenduse ja rahu. Tõesti, ma ütlen 

teile, te ei tea, kes on Eelija, kes ta oli ja kes ta saab olema. Aga tuleb hetk, mil te vaatate tema peale ja 

ütlete: "Issand, me ei ole suutnud tänaseni aru saada, kes on see karjane. 

2 Ma räägin nüüd veel kord armastuse keeles, mida olen teile õpetanud, et te saavutaksite täiusliku 

liidu oma Isaga. Mitte teie kehaline kest ei tunne Minu Jumalikku Kohalolekut, sest mitte teie silmad ei 

näe Mind, mitte teie kõrvad ei kuule Mind ega teie huuled ei räägi Minuga. Teie füüsilised meeled tajuvad 

Minu ilmutust inimkeha kaudu, kuid hääle kandja poolt lausutud sõna olemus on see jumalik osa, mille 

teie vaim saab. 

3 Te olete sõdurid selle elu pikaleveninud lahingus ja te kõik jõuate maale, mida te otsite. Milline 

rõõm saab olema teie Isale ja ka teie vaimule, kui te jõuate tõotatud kuningriiki pärast seda, kui olete 

elanud läbi nii palju ebaõnne ja elanud üle nii palju lahinguid! See saab olema siis, kui vaim lõpuks võidab 

liha üle ja saab selle kaudu ilmutada oma valgust. Siis ei ole keha enam takistuseks, hävitajaks ja kiusajaks 

hingele. 

4 Minu tähistatud tunnistatakse maa peal ära. Isegi kui teie käed peaksid sulgema, et varjata oma 

andeid, avastatakse need seal; isegi kui te peaksite vaikima, üllatab Minu õpetus teie huultel inimesi, ja 

isegi kui te püüate varjata märki, millega Ma olen teid märgistanud, kiirgab see valgust ja teeb teid 

äratuntavaks. Aga miks peaksite end varjama? Kas sellepärast, et tunned end ikka veel nõrgalt ja 

kohmakalt? Ma jätkan teie õpetamist, kuni te olete tugevad, täis usku ja armastust Minu asja vastu. Siis ei 

karda te enam midagi. 

5 Inimeste arusaam vaimsest on muutunud, Minu valgus on pannud nad mõistma, et vaim on vaba 

uskuma. Ma ei suru kellelegi peale mingit kindlat usutunnistust ega sunni kedagi Mind armastama. 

6 Minu armukastmega ettevalmistatud põllud pakuvad teile soodsaid tingimusi selle seemne 

kasvatamiseks. Sel ajal purunevad religioosse fanatismi ahelad ja iidolikummarduse kurjus kaob. Vaim ei 

ole enam ori ja tõuseb üles, et otsida Mind tõe teel. Vaimu elus kogutud areng ja teadmised võimaldavad 

tal täna täita missiooni, mille ma olen talle andnud. 

7 On tõsi, et te ei tulnud maailma ainult sel ajal. Te olete vaimselt samad inimesed, keda ma olen 

õpetanud igal ajal, kes on reinkarneerunud ajastust ajastusse, sest üheainsa maise eksistentsi jooksul ei 

oleks nad suutnud täita suurt missiooni, mis on nende saatus. Mõnikord piisab ühest elueast vaevalt, et 

külvata seeme, ja pole piisavalt aega, et seda kasvatada, veel vähem, et see õitsele puhkeda. 

8 Paljudes Minu õpetustes mainin Ma Iisraeli rahvast, sest nad olid Minu Jumalikkuse vahendiks, et 

anda õpetlikke näiteid ja rääkida inimkonnale. Ma andsin talle täielikult oma armastuse ja armu, aga ka 

Minu õigluse karmid kannatused. Selleks, et anda talle oma õpetust, kasutasin ma ära nii tema armastust 

kui ka tema nõrkust ja uskmatust; kuningad, preestrid, maksukogujad ja isegi kõige harimatuimad 

inimesed olid Minu õppetundide ja õpetusnäidete jaoks vahendid. Aga vaadake - kui praegusel ajal on 

mõned tõusnud eri maadel uuele elule ja mõistnud, et tõotatud maa ei ole mitte Kaanan, vaid Minu 

Kuningriik, siis teised, kes on pärinud ainult selle rahva vere, elavad endiselt kinni oma traditsioonides ja 

on seotud selle materiaalse tõlgendusega, mille nende esivanemad andsid Jumaliku õpetuse kohta. 

9 Oma uues ilmutuses olen muutnud kõike: ilmutuskohti ja -vahendeid, et kõrvaldada teadmatus, 

eksimus ja valesti tõlgendamine, mida Minu eelmistele ilmutustele anti. Nii nagu päike tõuseb idas ja te 

näete seda keskpäeval oma kõrgeimas punktis, et siis vaadata, kuidas ta lääne poole loojub, nii on ka Minu 

Vaimu valgus aja jooksul liikunud idast läände, et te ei piiraks Minu hiilgust ja väge teatud kohtade, 

inimeste või rassidega. 

10 Täna asute te ajutiselt uuel maal, mille te samuti leidsite jumaliku tõotuse kaudu, nii et see võiks 

olla teie pärand, kuigi ajutiselt. See maa on täis imelist ilu, kuid teised inimesed on teinud teie elu 

kibedaks ja raskeks. Ometi ei tee see rahvas kunagi kättemaksu, vaid ainult andestab oma kaasinimestele. 

Ka Juudamaa oli võõraste saagiks, kuni nad muutsid selle varemeteks ja rusudeks. 

11 Valu on olnud teie tuleprooviks, selles on teie vaim terase saanud, sest homme peab ta oma arengu 

ja kogemuste vilju inimkonnale edasi andma. Sõda ei ole sinuni jõudnud - milliseid uusi õppetunde 

võiksid sellest õppida? Millist terastamist võiks see anda neile, kes on juba kannatustes tugevaks saanud? 
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12 Teie ülesanne on teistsugune: Pärast 1950. aastat tõusete te prohvetiteks, teie huuled räägivad Minu 

inspiratsiooni all ja te teete imetegusid. Sel ajal ei oota te enam, et Minu Sõna tuleb häälekandjate huultelt, 

nagu praegu. Aga kui te valmistate end ette palves, siis kerkib teie südamest esile kõik see, mille te 

näiliselt unustanud olite, sest ma räägin teiega jätkuvalt teie südametunnistuse kaudu. 

13 Teid üllatab, kuidas inimesed erinevatest religioossetest kogukondadest järgnevad teile ja 

tunnistavad, et see, kes teil oli teie seas, oli Meistriks. Nad saavad olema nagu Nikodeemos, kes rääkis 

eraviisiliselt Jeesusega, keda ta tundis ära kui Jumala Poega, keda ta armastas kui oma Meistrit, ja nuttis 

kibedalt, kui nägi teda Jeruusalemmast välja minemas, kandes oma õlgadel ülekohtu ja tänamatuse risti. 

Sel hetkel ütles tema vaim mulle pisaratega: "Meister, ma järgnen Sulle". Ja ka tema järgis Mind. 

14 Õndsad on need, kes otsustavad samamoodi sel ajal, kartmata inimesi, sest neis saab olema Minu 

valgus. 

15 Millest te mõtlete, mu lapsed? Ma tean: te mõtlete sellele, et Isa on teile just usaldanud uue aasta, 

et teil õnnestuks selles astuda sammu edasi - aasta, mis mõnikord ei tundu lõppevat, kuid mis on vaimu 

jaoks siiski ainult nagu sekund igavikus. 

16 Nüüdseks on möödunud aasta ja see on jätnud meestele oma jälje. Kui sa kuulsid Minu 

kohtumõistmise sõna, ärkas su vaim üles ja su mälu läbis mälestus sinu tegudest, sõnadest ja mõtetest, 

kõigist sinu kannatustest ja rõõmudest, kõigest, mida sa oled saavutanud ja sellest, mida sa ei suutnud 

saavutada. Kui sa olid lõpetanud oma eneseanalüüsi oma südametunnistuse valguses, tänasid sa oma 

Loojaid kõige eest, mida sa Temalt said. 

17 Inimene ja kogu loodu on pakkunud Mulle austust ja ohvrit. Olge õnnistatud! 

18 Justkui kõik olendid koguneksid sel hetkel, et ühineda Isa austamiseks, näen ma kõiki maailmu ja 

kõiki olendeid ühendatuna Minu pilgu ees. Ma näen isegi kõige väiksemaid tegusid, mis Minu heaks on 

tehtud, Ma kuulen Minu loodud inimeste häält, kui nad Mind kutsuvad, ja nende kiidulaulu, kes Mind 

kiidavad. 

19 Kõiges loodavas on elu ja tundlikkus. Tõesti, ma ütlen teile, isegi kaljud tunnevad jumalikku 

puudutust. Kõik olendid leiavad endas värskendust, mis on sama, kui nad leiaksid värskendust Minu 

Jumalikkuses. 

20 Kuninglik täht on isa kuju, kes annab oma lastele elu, energiat, soojust ja valgust. 

21 Maa on nagu ema, kelle emakas on ammendamatu helluse allikas. Temaga on mantel, mis kaitseb 

orvuks jäänud lapsi, kirst, mis toidab, ning soe ja mugav varjupaik oma lastele. Tema peidetud aare on 

paljastanud oma suured saladused meestele ning tema näol on alati peegeldunud voorus ja ilu. 

22 Nüüd möödunud aasta oli täis katsumusi - aasta, mil jumalik õiglus andis end tunda igas 

inimolendis. Kes ei tühjendanud kibeduse karikat? 

23 Kui paljud armastatud olendid lahkusid siit maa pealt, et põgeneda väljapoole, sest Vaimne Elu 

kutsus neid. Südamed valasid lõpuks kristallselget vett ja vanade templitele ilmus palju valgeid karvu. 

Siiski oli ka rõõmu: uued lapsed tulid maailma oma süütuse sõnumiga, haiged taastasid oma tervise ja 

mõned teist, kes olid hüljatud, nägid, kuidas armastatud inimene naasis. 

24 Te kuulate Mind rõõmuga oma vaimus ja palute Mind tõsta saladuse loori, mis varjutab uut aastat, 

mis tundub teile kui tee, mida peate läbima. Aga ma ütlen teile: tehke tulevikus seda, mida te olete teinud 

minevikus. Kuulake Mind täna, sest Minu Sõna olemus voolab ikka veel teie peale nagu Päästja Veri, mis 

kunagi voolas igasse hinge. 

25 Aasta möödus, inimesed, kuid sõda ei leidnud lõppu. Rahvas ei leppinud, võimsad juhid ei andnud 

rahu märgiks kätt. Just sel hetkel, kui te vaimulikult värskendate end Minu Jumaliku Vaimuga osaduses, 

hävitatakse elusid, suureneb orbude ja leskede arv ning maa peal voolab jätkuvalt veri ja kastab seda, 

inimeste veri, mis on Minu veri. 

26 Ma panen taas kord rahu inimeste südamesse ja annan neile veidi rohkem aega, et nad võiksid 

saavutada selle kõrgeima vaimse hüve. Aga kui nad seda võimalust ei kasuta, suurenevad nende 

kannatused ja kibestumus. 

27 Tooge rahu esile oma uuenduste, palve ja Minu õpetuse praktiseerimise kaudu. Tehke oma vaimu 

väärilisi tegusid, nagu ka minu oma. On aeg, et te väärtustaksite end veidi kõrgemalt, et annaksite tõelist 

väärtust sellele, mille ma olen pannud inimesele: vaimule. 
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28 Kui te saavutate tõelise teadmise oma väärtusest, ärge muutuge ülbeks. Mõistke, et te olete lihtsalt 

surelikud, et te olete Minu jumalike nõuannete käskjalad ja vahendid. 

29 Keegi ei ole sündinud juhuslikult, kedagi ei ole loodud juhuslikult. Mõistke Mind ja te mõistate, et 

keegi ei ole oma eluteel vaba, et on olemas seadus, mis juhib ja juhib kõiki saatusi. 

30 Rääkigem üksteisega, Minu lapsed, rääkige Meistriga! Ma ei heida teile ette, vaid õnnistan teid, ja 

nii nagu ma alustasin oma õpetlikku kõnet, nii ma lõpetan selle teie seas: ma hellitan teid. 

31 Räägi mulle oma kannatustest vaikides, usalda mulle oma igatsused. Kuigi ma tean kõike, tahan, et 

te õpiksite vähehaaval oma palveid sõnastama, kuni olete valmis teostama oma vaimu täiuslikku osadust 

Isaga. 

32 Vanad mehed, noored mehed ja neitsid, lapsed ja vanemad: Paluge ja teile antakse. Ma olen 

õigluse ja armastuse allikas ning näitan teile oma tee läbi elu, mida valgustab Minu valgus. 

33 Mida te palute Minult maa eest, mis teid varjab? Mida te tunnete kõigi Isa loodud olendite suhtes? 

Elage harmoonias kõigi olenditega, sest tegelikult olete kõik Minu ees vennad ja õed. Õnnistage kõiki 

loodud asju ja te õnnistate Mind. 

34 Ma näen, et te kardate tulevikku, sest sõja vari ja selle mürina kaja jõuab teieni, sest nälja, katku ja 

hävingu oht varitseb kõikjal. Aga mida sa võid karta, kui sul on Minu valgus oma hinges? Kas ma ei ole 

teid kutsunud oma asja sõduriteks? Jätke hirm neile, kellel ei ole usku, neile, kes mind eitavad. 

35 Inimkonda tabab palju kannatusi, kuid nende kaudu saavad nad teada Minu Sõna ja Minu tööd. 

36 Ma tahan, et teie süda jääks tundlikuks valu, abivajajate, näljaste ja haigete suhtes, et see oleks 

justkui Uue Jeruusalemma lävepakuks, kuhu koguneb Jumala rahvas, mis on inimkond. 

37 Kuues pitser on lahti lastud ja sellega olete kuulnud Minu Sõna inimliku mõistuse organi kaudu, 

mis on olnud teie seas seadus, ilmutus ja prohvetlus. Ma annan teile veel seitse aastat, mil te kuulete Mind 

sellisel kujul - seitse aastat, mil vaimumaailm saadab endiselt oma sõnumeid selleks väljavalitute aju 

kaudu, ja nendest aastatest peate te andma aru Isale 1950. aasta viimasel päeval, mis on teie jaoks 

kohtupäev, mil te kuulete Mind viimast korda rääkimas teile Uue Siioni mäelt. 

38 Ma kirjutan need sõnad teie südamesse ja südametunnistusse, sest ma tahan, et need jääksid teile 

unustamatuks. 

39 Ärge unustage seda, mida olete kuulnud Jumalikult Meistrilt, ega seda, mida olete kuulnud 

Maarjalt, Universaalselt Emalt, ja seda, mida olete kuulnud Eliaselt, Kolmanda Ajastu Sõnumitoojalt, kes 

kogus teid nagu karjane Minu armastuse takistuseks. 

40 Te olete nautinud paljusid soodustusi, kuid need lõppevad, sest on tulnud aeg, et te töötaksite 

ustavalt puhtuses Minu seaduse järgi. 

41 Ärge otsige mingit isiklikku kasu, kui te teenite Mind. Teenige Mind armastusest, mõtlemata 

tasule või palgale, mis teid ootab. Mõtle neile, kes kannatavad, neile, kes on langenud, neile, kes ei näe 

valgust ega tunne teed, ja anna neile armastava südamega Minu õpetust. Juhtige nad Minu juurde ja ärge 

muretsege, kui nad jõuavad sihtkohta enne teid. Olge "viimased", pidades silmas oma ülesannet, sest Ma 

tean, kuidas teid oodata, sest te kõik jõuate Minuni. 

42 Inimesed, ma annan teile uue aasta, et võidelda. Sõja, hävingu ja surma kohal levib taevasinine 

taevas nagu rahu mantel. Ma kaunistan maa nägu lilledega, seal on lubjaõhud, mis on nagu armastuse 

kingitus. Kõikide elusolendite emade emakad on viljakad ja nende küllus tuleb teile kasuks. Ma valgustan 

inimintellekti, et see avastaks uusi arenguvõimalusi looduses Minu laste hüvanguks. Ma õnnistan merd, et 

olendid, kes elavad selle rinnal, võiksid paljuneda ja et inimesed ei kannataks nälga pärast sõda. Ma 

sillutan uusi teid, et erinevad rassid õpiksid üksteist tundma ja omaks võtma. 

43 Las kevad tuleb teile rahu ja lootuse, lepituse ja andestuse kingitusena inimeste vahel. 

44 Suvi oma päikese tulega kõrvetab paljud piirkonnad ja kõrbed, kus inimesed, neid ületades, 

vajuvad alla ja paluvad Jehoovalt halastust. Need, kes olid Mind unustanud, mäletavad Mind taas. Ja 

teadlased on nende nähtuste ees hämmingus, kuid oma südame põhjas kuulevad nad Minu häält, mis ütleb 

neile, et nad peaksid puhastama oma tegusid ja mõtlemist, et siseneda tarkuse teele. 

45 Sügis pakub mulle nende saaki, kes maad harivad, ja see saak saab olema rikkalik, sest mõned 

rahvad pöörduvad tagasi rahu juurde ja võtavad taas kätte töövahendid. 
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46 Õnnistused toetuvad seemnele, sest lapsed ja naised harivad maad meeste puudumisel. Käed, kes 

panevad käed maha ja võtavad kündi, saavad õnnistatud, ja nii saavad ka need, kes olid vaenlased, ja 

pärast seda võtavad üksteist omaks kui vennad, sest taeva leib langeb alla nagu manna kõrbes. 

47 Tuleb talv ja selle lumi on puhastumise sümboliks. 

48 Kõik on ette valmistatud. Vaadake ja palvetage, töölised. Ma õnnistan ka käsi, mis hooldasid 

haigeid, huuli, mis kõnelesid armastusega Minu Sõna, silmi, mis võitsid une ja valvasid surmahaige pea 

kohal, südant, mis peksis kannatanu eest, sest need on Vaimu tööriistad, kes on võimeline tõusma üles 

palves inimeste eest. 

49 Ma tahan panna teie südamed uue elu poole peksma, sest ma leian, et nad on surnud usu, lootuse ja 

armastuse suhtes. 

50 Mina olen ainus kohtunik, kes saab hinge hinnata, kuid ma ei pea teid süüdistatavateks, vaid 

lasteks ja õpilasteks. 

51 Las Ma olen teie keskel kui Isa. Kas te mõõdate selle sõna väärtust, mille ma teile annan, või 

tahate, et mina oleksin teie kohtumõistja? Kas sa tahad, et Ma teeksin Minu õigluse tuntavaks mitte ainult 

sõnas, vaid ka sinu elus, et sa ärkaksid ja usuksid Mind? 

52 Te ei ole alati hästi külvanud seda seemet, mille ma teile praegu usaldan, ja näete, et te ei ole 

seetõttu oodatud saaki koristanud. Kuid ärge loobuge sellepärast võitlusest, mõistke, et isegi kui see on 

mõnikord teie pisarate põhjuseks, on ka see tõsi, et teie hinge rahu põhineb selles kohustuse täitmises. 

53 Ma ei taha näha, et see rahvas nutab maa teedel ja kurdab teekõrgendike üle. 

54 Ma olen alati pannud teid teele, mis viib sinna koju, kus ma teid ootan. Ärge kartke, et selle uks on 

suletud. Ainult see, kes on kogu tee läbinud, jõuab selleni. 

55 Sa näitad mulle oma südant ja ma kogun sellest, nagu viljahoidlast, head seemet ja jätan 

väärtusliku maha, et sa selle hävitaksid. 

56 Te ei toitu enam ebatäiuslikest või ebaausatest jumalateenistustest: Te olete nüüd kolmandas 

ajastus. Igaüks, kes täidab Minu õpetust nii, nagu Ma seda teile annan, teeb Minu tahtmist, ja igaüks, kes 

teeb Isa tahtmist, leiab pääste. 

57 Ma olen teile alati andnud suuri tõendeid oma armastusest. Ma olen andnud teile võimaluse tulla 

Minu juurde. Kuid te ei ole kunagi kuuletunud Mulle ja olete eelistanud maailma valu ja selle põgusat 

naudingut Minu Seaduse täitmisele, mis annab teile tõelise rahu. 

58 Kui ma tuleksin teie juurde ainult kohtunikuna, siis ma hirmutaksin teid; kuid Minu õigluse ja 

inimeste vahele tuleb alati rist, ja nii tulevad Minult alati ainult armastuse ja andestuse sõnad. 

59 Kui palju ma olen teid siin maailmas aidanud, et te ei kahetseksite, kui te vaimolendina kohtuniku 

ette tulete! 

60 Te olete samad, kes läbisid koos Moosesega kõrbe, samad, kes järgnesid Jeesusele läbi Juudamaa, 

ja veel praegusel ajal palute te imesid, et uskuda, või te palute maa hüvesid, nagu te ei teaksite oma saatuse 

lõppeesmärki. 

61 Ärge laske sellel ilmingul muutuda tavaliseks, sest siis kaotate austuse ja usu, mida peaksite selle 

vastu tundma. Sest mis kasu saate sellest saada, kui teie vaim puudub ja teie mõistus on hajutatud? 

62 Minu Jumalikkuses elab eestpalvearmastus; see on Maarja. Kui paljud südamed, mis olid jäänud 

usule suletuks, on tema kaudu avanenud meeleparandusele ja armastusele! Tema emalik olemus on olemas 

kogu loodu juures, seda tunnetavad kõik, ja ometi eitavad mõned seda silmast silma. 

63 Te peate olema Minu ilmutuste väsimatud külvajad, et maailm saaks mõistusele ja jõuaks 

ülespoole ja valguse juurde. 

64 Enne Minu lahkumist sillutan ma teed, mida te peate minema. Te ei tea, mida ma olen otsustanud 

oma ilmumise viimaste aastate kohta. Ma valmistan teid ette, sest nendel päevadel tulevad suured 

katsumused. Ma kõrvaldan teie seast kõik võltsingud, mida te olete Minu Õpetusele tekitanud, et te 

saaksite Minu Töö kogu selle puhtuses ära tunda. 

65 Vaadake, inimesed, sest pärast Minu lahkumist ilmuvad mõned ja panevad teid uskuma, et Ma 

jätkan Enese ilmutamist inimliku mõistmisorgani kaudu. Ma teen teid valvsaks ja valmistan teie südant 

ette, et teades Minu olemust ja selle vilja maitset, ei laseks see end eksitajate poolt võrgutada. Aga kui te ei 

valmistu nendeks aegadeks ja kaotate selle, mis ma teile olen andnud, kuidas te siis eristate tõde valest? 
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66 Ärge võtke vastu kahjulikke mõjusid, mis võivad röövida teadmistest ja valgusest, mille olen teile 

andnud, sest siis satute samasse kurjusse, mis on ka neil, kes Mind reedavad. Ma pean teid päevast päeva 

hoiatama, et te elaksite valvsalt ja ei kõhkleks. Paljud teist nutavad Minu lahkumise üle ega leia lohutust. 

Te igatsete seda aega, mil ma end inimliku mõistmisorgani kaudu teatavaks tegin. Aga neil hetkedel, kui te 

palvetate, valgustan teid ja tuletan teile meelde kogu seda armu ja andeid, mis ma olen teie sisse pannud, 

nii et te ei tunne end üksi ja hüljatuna, vaid teades, et ma olen oma jüngrite lähedal, asute te oma pärandiga 

teele ja teenite teeneid oma kaasinimeste vastu tehtavate armastuse tegude kaudu. 

67 Kasutage seda õpetamise aega. Mõelge, et teie rahvas valitseb rahu, samal ajal kui teised rahvad 

lõhkuvad end. Te peate mõistma, et peate looma oma rahva seas rahu õhkkonna, nii et iga võõramaalane, 

kes tuleb teie juurde, saaks puhata ja leida teie keskel lohutust, ning kui ta naaseb, tunneb ta, et teda 

valgustavad head mõtted ja inspireerivad õilsad kavatsused. 

68 Nüüd tulevad rahvastest välja inimesed, kes on headuses tugevad ja valguse täis. Nad sunnivad 

kõiki neid, kes tulid maailma suure missiooniga ja jäid sellest ilma, tunnistama oma eksimusi ja vigu. 

69 Samuti on lähedal aeg, mil rahvaste seas puhkevad epideemiad, mis hävitavad elanikkonna. 

70 Sel päeval küsin ma teilt: Kui ma saadaksin teid nendele maadele ja ütleksin teile: "Ületage mered 

ja sisenege valu ja hävingu linnadesse" - kas te teeksite seda, Minu lapsed? 

71 Surma taga ootab kõiki elu; kuid kes on need, kes lähevad ja toovad tilga palsamit ja valguse sõna 

neile, kes suudavad veel selles elus tõeks tõusta? Need on Minu jüngrid. 

72 Paljud inimesed näevad Minu ilmingute saladusi juba selles maailmas selgeks, kuid teised peavad 

sisenema vaimumaailma, et tõde näha. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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